YOĞUN
BAKIM
HEMŞİRELİĞİ

SERTİFİKA PROGRAMI

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler:
• Klinik bilgi ve becerilerinizi geliştirin
• İleri teknolojiyi kullanın
• Mesleki yetkinliğinizi en üst düzeye çıkarın
• Hastalarınız ve kurumunuz için bakımda fark yaratın
PROGRAMIN AMACI

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Bu sertifikalı eğitim programının amacı, koruyucu,
geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel,
psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan;
hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran; sağlık bilimi
ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım
yöntemlerine uyum sağlayabilen; sağlık ekibi üyeleri
ile işbirliği içinde takım çalışması yapabilen, acil, kritik
ve
karmaşık
hasta
bakım
gereksinimlerini
karşılayabilecek mesleki yetkinliğe sahip, kritik
düşünme, karar verme, sorun çözme ve liderlik
becerileri gelişmiş yoğun bakım hemşireleri
yetiştirmektir.

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:
•

Kritik hastaları kapsamlı biçimde değerlendirip klinik
belirti ve bulgularını doğru biçimde yorumlar.

•

Temel kardiyak ritimleri ve yaşamı tehdit eden
kardiyak aritmileri hızlı ve doğru şekilde yorumlar.

•

Yoğun bakıma hasta kabulünü tam ve doğru biçimde
yapar.

•

Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan araç ve gereçleri
etkin biçimde kullanır.

•

Bu programın toplam süresi 30 iş günü olup 120 saat
teorik, 120 saat uygulamalı eğitimden oluşmaktadır.
Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara Sağlık
Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası”
verilir.

Yoğun bakımda yatan hastaların bakımını
(monitorizasyon, solunum, beslenme, hareket,
eliminasyon, vb.) kanıt temelli uygulamalar ve
hasta/aile merkezli bakım ilkeleri doğrultusunda
planlar ve uygular.

•

EĞİTİMCİLER

Yoğun bakım ünitelerinde sık kullanılan ilaçları güvenli
biçimde uygular.

•

Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını hızlı ve
doğru biçimde uygular.

•

Yoğun bakım ünitesinde ekip çalışması, hasta
güvenliği ve bakım kalitesi iyileştirme çalışmalarına
yönelik eylem planı geliştirir.

PROGRAMIN SÜRESİ

Bu
programda,
Koç
Üniversitesi
Hemşirelik
Fakültesi’nde görev yapan konu ile ilgili çalışmaları
olan öğretim elemanları ile Koç Üniversitesi
bünyesinde veya dışarıdan konusunda uzman hekim
ve hemşireler eğitimci olarak görev alır.

Sözlü
Anlatım

Vdeo le
Anlatım

Soru-Cevap
aktf tartışma

Vaka
Tartışmaları

Küçük Grup
Çalışmaları

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitim dokümanları, ulusal ve uluslararası literatür doğrultusunda
güncellenir.

BAŞARI KRİTERLERİ
• Derslere devam zorunludur; mecburi durumlarda %10 devamsızlık
kabul edilebilir.
• Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama
değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
• Katılımcıların teorik sınavdan 100 (yüz) üzerinden 75 (yetmişbeş) ve
üzeri puan alması gerekir. Yetmişbeş’in (75) altında puan alan
katılımcılara bir hafta içinde girecekleri bir sınav hakkı daha verilir.
Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği
sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
• Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi klinik rehber hemşireler

Kontenjan 30 kş

30 gün 240 saat

Laboratuvar
Çalışmaları

Smülasyon
Uygulamaları

Klnk
Uygulama

tarafından "Uygulama Değerlendirme Formu" ile "Yoğun Bakımda
Temel Uygulamalar Formu" kullanılarak yapılır. Uygulama
değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların yoğun bakım
hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
• Sertifikalandırma için katılımcının başarı puanı teorik sınav ile
uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.

VERİLECEK BELGE
Yukarıda belirtilmiş olan başarı kriterlerini yerine getiren katılımcıya
Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5
(beş) yıldır.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu sertifika programına, yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması
planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla)
hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları (toplum
sağlığı) katılabilir.
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