
YARA 
BAKIMI 
KURSU

Yataklı tedavi kurumu, evde bakım merkezi/birimi, rehabilitasyon merkezi,  
Aile Sağlığı Merkezi ve  özel yara bakım ünitelerinde çalışan ve kronik yarası 
olan bireylere bakım veren hemşire, ebe, hekim ve diğer sağlık profesyonel-
leri:

• Yarayı doğru tanılayın

• Yaraya uygun bakım ürünlerini seçin

• Yara tedavisini yönlendirin
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EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır 
ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün 
katılımcılara verilir.

BAŞARI KRİTERLERİ
• Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır.  
 Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan  
 almaları, 
• Uygulamada başarılı olmaları, 
• Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Özel durumlarda sadece  
 %10 devamsızlık kabul edilebilir. 

VERİLECEK BELGE 
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. 
Belgenin geçerlilik süresi 3 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve 

kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine 
uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” 
verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıdığı tüm 
konular detaylı olarak belirtilir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu programa, yataklı tedavi kurumlarında, evde bakım birimlerinde, 
rehabilitasyon merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve 
kronik yarası olan bireylere bakım veren tüm sağlık profesyonelleri 
katılabilir.

EĞİTİM YERİ ve ULAŞIM
Eğitimlerimiz, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat 
Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmek-
tedir. İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama 
önerileri için SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilirler. 

PROGRAMIN AMACI
Bu programın amacı, kronik yarası olan hastalara etkin 
ve güvenli yara bakımı vermek üzere, sağlık profesyo-
nellerinin kanıt temelli uygulamalara yönelik bilgi ve 
becerilerini artırmaktır.

PROGRAMIN SÜRESİ
Programın toplam süresi 3 gündür. 16 saat teorik 
eğitim, 8 saat vaka çalışması/uygulamadan oluşur. 
Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 24 ANCC 
kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi 
almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime 
geçebilirler. 

EĞİTİMCİLER
Bu programda; kronik yara ile ilgili akademik çalışma-
ları olan öğretim elemanları, sağlık profesyonelleri ve 
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği sertifikası olan hem-
şireler görev almaktadır. 

SANERC ANCC AKREDİTASYONU

SANERC, 25 Kasım 2010 tarihinde, American Nurses Credentialing Center 
(ANCC) tarafından mezuniyet sonrası hemşirelik eğitiminde, uluslararası 
düzeyde  akredite edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde en tanınmış ve 
en büyük hemşirelik akreditasyon örgütü olan ANCC tarafından akredite 
edilmesiyle, SANERC’in mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimlerinin kalitesi 
onaylanmıştır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

• Kronik yara ile ilgili kavramları tanımlar.

• Kronik yaranın oluşumuna neden olan faktörleri   
 sıralar. 

• Kronik yaraları sınıflandırır.

• Kronik yarayı değerlendirir.

• Yara iyileşmesini etkileyen faktörleri tartışır. 

• Kronik yarada enfeksiyon kontrol önlemlerini bilir.

• Yaraya uygun bakım ürünlerini, pansumanları seçer.
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