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DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER
PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

(3+4)5 ECTS:10

Bu ders, psikiyatri hemşireliği gelişim süreci, felsefesi, rol ve sorumlulukları, psikiyatrik tedavi
ortamı, birincil, ikincil, üçüncül korumada ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları, psikiyatrik
bakım süreci, bireyin değerlendirilmesi, terapötik iletişim, grup dinamikleri, etik ve yasal boyut, psikiyatride
bakım kalitesi, hasta güvenliği, risk yönetimi, psikiyatrik hasta ailesi, tedavi modelleri konularını
içermektedir.
İHH 501 - İç Hastalıkları Hemşireliği-I

(3+4)5 ECTS:12

Bu ders, sıvı elektrolit ve asit-baz dengesi, stres, şok, ağrı, yaşam kalitesi, trans kültürel hemşirelik,
geriatri, immün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
konularını içermektedir.
ÇOH 501 - Çocuk Sağlığı Hemşireliği- I

(2+2)3 ECTS:7

Bu ders, bütüncü, aile merkezli, atravmatik çocuk hemşireliği felsefesi, dünyada ve ülkemizde çocuk
sağlığı ve çocuk haklarının durumu, çocuk sağlığını etkileyen faktörler, büyüme-gelişme, çocuk sağlığının
geliştirilmesi ve korunması konularını içermektedir.
ÇOH 503 - Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-I

(2+2)3 ECTS:8

Bu ders, çocuklarda sağlık-hastalık, ölüm kavramlarının gelişimi, çocukların hastaneye yatmaya
verdikleri tepkiler, akut, kronik ve yaşamı tehdit edici hastalıkların çocuk ve aileye etkileri, akut ya da
kronik ya da yaşamı tehdit edici hastalıklı çocuğun bütüncü, aile merkezli, atravmatik hemşirelik bakımı,
mekanik ventilatöre bağlı çocuğun hemşirelik bakımı konularını içermektedir.

KDH 501 - Perinatoloji Hemşireliği

(3+4)5 ECTS:11

Bu ders, doğum öncesi dönemin önemi, anne ve fetüsteki değişiklikler, trimestirlere göre büyüme ve
gelişme, prenatal testler, risk yönetimi, Doğum eylemi ve riskli doğum eylemi doğum sonu değerlendirme
konularını içermektedir.

ZORUNLU ORTAK DERSLER

HEM503 - Hemşirelikte Temel Kavramlar-I

(3+0)3 ECTS:5

Bu ders, psikiyatri hemşireliği gelişim süreci, felsefesi, rol ve sorumlulukları, psikiyatrik tedavi
ortamı, birincil, ikincil, üçüncül korumada ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları, psikiyatrik
bakım süreci, bireyin değerlendirilmesi, terapötik iletişim, grup dinamikleri, etik ve yasal boyut, psikiyatride
bakım kalitesi, hasta güvenliği, risk yönetimi, psikiyatrik hasta ailesi, tedavi modelleri konularını
içermektedir.
HEM 505 - Araştırma Yöntemleri

(3+0)3 ECTS:5

Bu ders, araştırmanın önemi, sağlık ve hemşirelik araştırmalarının özellikleri, araştırma yöntemleri,
araştırma projesinin hazırlanması, raporlandırılması, araştırmaların kritiği ve klinik uygulamalarda
kullanımını, bilimsel etik konular ve araştırma hataları konularını içermektedir.

II. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER

PSH 512 - Klinik Psikiyatri Hemşireliği

(3+4)5 ECTS:10

Bu ders, ruhsal sorunu olan bireyin değerlendirilmesi, psikiyatrik tedavi ortamı oluşturmada
hemşirenin sorumlulukları, psikiyatri kliniklerinde risk yönetimi, psikiyatrik semptom yönetimi, somatik ve
psikososyal tedavi yaklaşımlarında hemşirenin sorumlulukları, psikiyatride hasta ve çalışan güvenliği, risk
yönetimi, ailenin psikiyatrik hastanın bakım ve tedavisindeki yeri ve önemi konularını içermektedir.
İHH 502 - İç Hastalıkları Hemşireliği-I

(3+4)5 ECTS:11

Bu ders, solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı,
endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, diabetes mellitus ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler
sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, sinir sistemi
hastalıkları ve hemşirelik bakımı, böbrek hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kas – iskelet sistemi hastalıkları
ve hemşirelik bakımı konularını içermektedir.
ÇOH 502 - Çocuk Sağlığı Hemşireliği- II

(2+2)3 ECTS:8

Bu ders, çocuklara yönelik tarama ve bağışıklama programları, aile dinamikleri, aile içi iletişime
temelli duygusal davranışsal sorunlar, çocuk ihmal-istismarı, okul sağlığı programları ve okul hemşireliği,
kalite güvenliği konuları konularını içermektedir.
ÇOH 504 - Çocuk Hastalıkları Hemşireliği-II

(2+2)3 ECTS:7

Bu ders, çocuklara yönelik hasta güvenliği uygulamaları, çocuklarda sık görülen akut ve kronik
fiziksel ve ruhsal hastalıklarla, fiziksel, duygusal, mental özürleri, akut ve kronik fiziksel ve ruhsal
hastalıklarla, fiziksel, duygusal, mental özürlü çocukların bütüncü, aile merkezli, atravmatik bakım
konularını içermektedir.
KDH 502 - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

(3+4)5 ECTS:11

Bu ders, üreme sağlığı kavramı, kadın ürogenital sistemindeki fonksiyon ve yapısal bozuklukları ve
hemşirelik yaklaşımları, genital yol enfeksiyonları ve CYBH’ları, cinsel sağlığın geliştirilmesi, kadın
sağlığını korumaya ve iyileştirmeye dönük hemşirelik uygulamaları konularını içermektedir.

ZORUNLU ORTAK DERSLER
HEM504 - Hemşirelikte Temel Kavramlar-2

(3+0)3 ECTS:5

Bu ders, bakım kavramı, insan davranışları ile ilgili kavramlar (stres, anksiyete, kriz, baş etme,
benlik, beden imajı, öfke, ümit, güç, yalnızlık, duyusal yoksunluk, kayıp, ölüm ve umut kavramlarının
tartışılması ve yaşama aktarılması konularını içermektedir.

HEM 516 - Biyoistatistik

(3+0)3 ECTS:5

Bu ders, bilimsel bir araştırma sonucunda elde ettiği verilerin değerlendirilmesi ve istatistik
analizlerinin yapılmasını ve sonuçların yorumlanması konularını içermektedir.

HEM 500 - Seminer

(0+1)1 ECTS:1

Bu ders, seminer konusunun belirlenmesi, literatür tarama, ilgili çalışmaların incelenmesi, rapor
yazma, sunum hazırlama ve sunma yöntemleri konularını içermektedir.

SEÇMELİ DERSLER
HEM 501 - Sağlığın Değerlendirilmesi

(3+0)3 ECTS:5

Bu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirmeden oluşan veri toplama yöntemleri, fonksiyonel
sağlık örüntüleri modeline göre veri toplama, verileri analiz ederek tanı koyma ile hemşirelik tanıları
sınıflama sistemi ve kollobratif problemler konularını içermektedir.
İHH 503 - Onkoloji Hemşireliği

(2+0)2 ECTS:3

Bu ders, öğrencilerin kanserin oluş mekanizması, etyolojisi, ülkemizde ve dünyada kanser sıklığı,
kanserden korunma ve erken tanı yöntemleri, tedavi yöntemleri, tedaviye bağlı görülen fiziksel semptomları,
kanserli birey ve ailesinin yaşadığı sorunları bilmesi ve hemşirelik girişimi planlama konularını
içermektedir.
İHH 505 - Geriatri Hemşireliği

(2+0)2 ECTS:3

Bu ders, araştırmanın önemi, sağlık ve hemşirelik araştırmalarının özellikleri, araştırma yöntemleri,
araştırma projesinin hazırlanması, raporlandırılması, araştırmaların kritiği ve klinik uygulamalarda
kullanımını, bilimsel etik konuları ve araştırma hataları konularını içermektedir.
İHH 504 - Fizyopatoloji

(3+0)3 ECTS:6

Bu ders, ağrı, sıvı elektrolit dengesi ve dengesizliği, ödem mekanizması, asit ve baz dengesizliği,
hemostaz ve pıhtılaşma bozuklukları, bağışıklık sistemi fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar,
kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, solunum sistemi fizyolojisi ve bazı patolojik
durumlar, sinir sistemi fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, endokrin sistem fizyolojisi ve bazı patolojik
durumlar, gastrointestinal sistem fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, karaciğer fizyolojisi ve bazı
patolojik durumlar, böbrek fizyolojisi ve bazı patolojik durumlar, genetik hastalıklar konularını
içermektedir.
İHH 508 - Semptom Yönetimi

(2+0)2 ECTS:3

Bu ders, yorgunluğun, bulantı-kusma, diyare ve konstipasyonun, ağrının, dispne ve hipoksinin,
hipotermi ve hiperterminin, hipotansiyon ve hipertansiyonun, bradikardi ve taşikardinin, melena,
hematekezya, hemoptizi, hematemez ve hematürinin, bilinç değişiklikleri ve iletişim sorunlarının
değerlendirilmesi ve semptom yönetimi konularını içermektedir.
HEM 518 - Adli Hemşirelik

(2+0)2 ECTS:3

Bu ders, hemşirelerin adli vakaya dikkatlerinin çekilmesi ve suçun aydınlatılmasına katkı
sağlayabilecek temel bilgi, anlayış ve yaklaşımların ele alınması konularını içermektedir.

ÇOH 505 - Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi

(2+2)3 ECTS:5

Bu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme gibi yöntemlerle veri toplamayı, çocuk ve
aileden veri toplama ilkelerini, hemşirelik tanıları taksonomisini, kollobratif problemleri, çocuk ve
aileden toplanan verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemler konularını
içermektedir.
KDH 504 - Kadın Sağlığında Değerlendirme

(3+0)3 ECTS:6

Bu ders, değerlendirmenin tanımı ve tipleri, değerlendirmede kullanılan yöntemler (akronomi,
çeklist, algoritma, protokol vb), anamnez alma, fiziksel değerlendirme ve muayene yöntemleri, kadın
sağlığının değerlendirilmesinde kullanılan tanı yöntemleri, kadın sağlığına ilişkin hemşirelik tanıları
konularını içermektedir.

KDH 506 - Jineonkoloji

(2+0)2 ECTS:3

Bu ders, jinekolojik kanserler ve predispozan faktörler, önleme, tanı ve laboratuvar yöntemleri,
Terapi ve komplikasyonların yönetimi konularını içermektedir.

