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1. AMAÇ: Hastanede tedavi ve bakım alan tüm hasta / hasta yakınlarının hastalık, tedavi ve bakımları, 

riskleri ve taburcu olduktan sonra evdeki bakımları hakkında eğitilmelerini sağlamak ve eğitimleri 

standardize etmektir.  

2. HEDEFLER: Etkinlik, etkililik, sağlıklı çalışma yaşamı hasta güvenliği 

3. KAPSAM: Tüm ayaktan ya da yatarak tedavi gören hasta ve yakınlarının eğitimlerini kapsar.  

4. TANIMLAR:  

5. SORUMLULAR: Tüm doktorlar, Servis hemşireleri, Diyetisyen, Fizyoterapist, Eczacı, Psikolog, 

Diğer sağlık personelleri  

6. FAALĠYET AKIġI   

6.1.Eğitim Türleri ve Kapsamları:  

Hastanemizde ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar için verilecek olan eğitimler dört ana başlık 

altında toplanmıştır.  

Bu eğitimler;   

• Ayaktan Hasta Eğitimleri (Poliklinik, Diyaliz Hizmetleri, Diyet Polikliniği vb.) 

• Yatan Hasta/Hasta Yakını Servis Uyum Eğitimi,   

• Ameliyata Hazırlık Eğitimi (Hastaya yapılacak cerrahi müdahaleler ile ilgili),  

• Tedaviye Özgü Eğitim,  

• Taburculuk Süreci ve Evde Bakım İhtiyaçlarına Yönelik Eğitimler Olarak Ayrılmıştır.  

6.2.Eğitim Yönteminin Belirlenmesi  

Hastanemizde yatan hastalara yönelik yapılacak olan eğitim öncesinde ön değerlendirme yapılır.  

Ön değerlendirme esnasında şu veriler toplanır.  

 a-Eğitim verilecek hastanın öğrenme yeteneği (fiziksel engelleyiciler, zihinsel engelleyiciler)  

 b-Eğitim verilecek hastanın yaşı (hastanın reşit olmaması, yaşının çok ileri olması)  

Yukarıda yazılı olan veriler servis hemşireleri tarafından toplanır. Bu veriler hastanın eğitiminden 

sorumlu olan personele (doktor, diyetisyen, anestezi uzmanı vb.)  iletilerek eğitim yönteminin 

belirlenmesi sağlanır.  

Yukarıda a ve b maddelerinde tanımlı olan özel durumlarda hastanın yanı sıra var ise, hasta yakınına da 

eğitim alması sağlanır.  
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6.3. Ayaktan Hasta Eğitimleri 

Bu eğitimlerde; Her hastanın durumuna göre hazırlanmış HBYS de Hasta/Hasta Yakınının 

Poliklinik/Kliniğe İlk Kabulünde Verilen Eğitim dijital ortamda ya da form ile kaydedilir. Hastanın 

tedavisinde aktif rol alan tıbbi personel tarafından hazırlanan bu formdaki bilgiler, duruma göre hastanın 

doktoru, hemşiresi ve diğer sağlık çalışanları tarafından hastaya aktarılır.  

6.3.1.Poliklinik 

   El Hijyeni 

 Sigara Yasağı ve Sigara Bırakma Eğitimi 

 Hastalığı Hakkında Eğitim 

 Ek Hastalık Hakkında Eğitim 

 Tıbbi Cihaz Kullanımı İle İlgili Eğitim 

 İnsülin Enjeksiyon Eğitimi 

 İlaç Kullanım Eğitimi 

 Oksijen İhtiyacı, Nebulizer / Inhaler İlaç Kullanımı 

 Tedavi Sırasında Oluşabilecek Yan Etkiler 

 Hasta Hakları ve Sorumlulukları 

 Beslenme ve Diyet Eğitimi 

 Bebek Dostu Hastane Eğitim Programı 

 Egzersiz Eğitimi 

 Hastanın Bakım ve İhtiyaçları Nelerdir? Nasıl Yapılmalı? Eğitim 

 Yeni Doğan Bakım Eğitimi 

 Hastalığı İle İlgili Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 

 Ne Zaman Kontrole Geleceği Hakkında Eğitim 

 Hastane Hizmetlerinden Faydalanma Eğitimi 

 Obezite ve Korunma Eğitimi 

 Kısıtlama Kararı Hakkında Eğitim 

 Mevsimsel Grip ve Korunma Eğitimi 

 Stres ve Başa Çıkma Yolları 

 Organ Bağışı Hakkında Eğitim 

 Diğer eğitimler 
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6.3.2.Diyaliz Hizmetleri, 

 Uyulması Gereken Kurallar 

 Beslenmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 Kurallara Uyulmaması Durumunda Oluşabilecek Riskler  

6.3.3.Diyet Polikliniği 

     6.3.3.1. Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi Eğitimi ( Diyetisyen ) 

 Beslenme Anamnezi 

 Diyabette TBT Değerlendirme Kriterleri 

 Öğün Zamanlamasına Uyum 

 Evde Glukoz İzlemi ve BTK nin Birlikte Değerlendirilmesi 

 Davranış Değişikliğinin Kontrolü 

 Kilo ve Boy Ölçümü 

 HbA1C 

 Açlık Lipit Profili 

 Beslenme Tedavisi İzlem Formu 

 Değerlendirme 

 Beslenme Tanısı ve Hedef Saptama 

 Beslenme Müdahalesi, Beslenme Özyönetimi Eğitimi 

 İzlem 

6.3.3.2. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Diyabet Eğitimi (Diyabet HemĢiresi ) 

    Diyabet tanısı bilgilendirme 

 İnsülin tedavisi eğitimi 

 Oral antidiabetik ilaç eğitimi 

 Egzersiz eğitimi 

 Evde kan şekeri ölçümü ve glukometre kullanımı eğitimi 

 Hipoglisemi semptomları ve tedavisi eğitimi 

 Hiperglisemi / diyabetik ketoasidoz semptomları ve tedavisi 

 Geçici remisyon (balayı) dönemi eğitimi 

 İdrar ve kan şekeri denetimi, yorumu ve tedavinin buna göre düzenlenmesi eğitimi 

 Genel vücut hijyenine yönelik bilgilendirme eğitimi 

 Ağız - diş sağlığı ve diyabet için önemi eğitimi 

 Hba1c değerinin anlam ve önemi eğitimi 

 Gestasyonel diyabet ve pregestasyonel diyabet eğitimi 
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 Özel durumlarda diyabet bakımı eğitimi 

 Psiko-sosyal bakım 

 Diyabetik ayak bakımı 

 Diyabete bağlı kronik komplikasyonlar 

 Evde takip eğitimleri 

 Kan şekeri takip çizelgesinin kullanımı(kontrole gelirken yanında getirilmesi) 

 Glukagon uygulama becerisi eğitimi 

 Diyabetik hasta beslenme eğitimi 

 Kontrole gelme durumu 

        6.3.4.Bebek Dostu Hastane Anne Eğitimleri (Poliklinik ve Yatan Hastalara) 

 Gebelikte Emzirme Danışmanlığı Eğitimi 

 Doğum Sonrası Emzirme Danışmanlığı Eğitimi 

 Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Eğitimi 

 Ten Tene Temasın Önemi (Kanguru Bakımı) Eğitimi 

 Emzirme Pozisyonları Eğitimi 

 Meme Bakımı Eğitimi 

 Süt Sağmanın Önemi ve Sağma Teknikleri Eğitimi 

 Kapla Beslenme Eğitimi 

 Ekleyici İle Beslenme Eğitimi 

 Emzik ve Biberonun Zararları, Emzirmeye Etkisi Eğitimi 

 Relaktasyon Eğitimi 

 Meme Sorunları Eğitimi 

 Bebek Bakımı Eğitimi 

 Taburculuk Eğitimi 

 Psiko-Sosyal Bakım 

6.4. Yatan Hasta Eğitimleri 

 6.4.1. Hasta / Hasta Yakını Kliniğe Kabul Eğitimi  

Yatan hastalara yönelik olarak yapılan bu eğitimler şu ana başlıkları kapsar;  

 Hasta, hasta yakınına çalışanın kendini tanıtması   

 Kahvaltı ve yemek saatleri (diyet – sabah-öğle-akşam ve ara öğünler) 

 Telefon kullanımı 

 Ziyaret saatleri ve ziyaretçi kuralları 

 Hasta ve refakatçi kuralları 

 El hijyeni 

 Tuvalet ve banyo kuralları 

 Hemşire çağrı sistem kullanımı 

 Hastaneye uyum eğitimi 
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 Sigara yasağı / sigarayı bırakma tavsiyesi ve eğitimi 

 Servis ve oda tanımı / hasta yatağı kullanımı 

 Vizit saatleri 

 Acil durum planı ve diğer eğitim bilgileri  

     6.4.2. Hastaya Tedavi Süresince Verilmesi Gereken Eğitimler  

Tanısı konmuş hastalıklar için hastanın hastanede kaldığı sürece, tedaviye daha hızlı ve etkin cevap 

verebilmesi için doktor ve hemşireler tarafından bir dizi eğitim programı uygulanır.  

Bu eğitim programı tıbbi olarak tanısı konmuş her hasta için, hastalığın türüne göre ayrı ayrı 

hazırlanır.  

      Eğitim konuları içerisinde;  

 Hastalığı hakkında eğitim 

 Ek hastalıkları hakkında eğitim (Diyabet - Hipertansiyon vb.) 

 Kullanacağı tıbbi cihazda dikkat etmesi gereken noktalar 

 İnsülin enjeksiyon eğitimi 

 İlaç kullanım eğitimi 

 Akılcı ilaç eğitim 

 Oksijen ihtiyacı nebulizer / Inhaler ilaç eğitimi 

 Tedavi sırasında oluşabilecek beklenmedik etkiler (advers etki) 

 Kan transfüzyonunda oluşabilecek yan etkiler 

 Hasta hakları ve sorumlulukları 

 Beslenme, boşaltım, öz bakım eğitimi 

 Yattığı sürece yapacağı egzersizler 

 Ameliyata hazırlık eğitimi 

 Ameliyat sonrası mobilizasyon  

 Solunum egzersizleri eğitimi, öksürük eğitimi 

 Ameliyat sonrası beslenme 

 Ameliyat sonrası yara bakımı dren taşıma konusunda eğitim 

 Pansuman yara yeri bakımı 

 Hastanın bakımı ihtiyaçları nelerdir? Nasıl yapılmalı? Eğitimi 

 Bası yarası önlenmesi ve bakım eğitimi 

 Kısıtlama kararı hakkında eğitim 

 Yeni Doğan bakımı 

 Anne sütü, anne sütünün faydaları ve emzirme eğitimi 
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 Enfeksiyonlardan korunma ( kişisel hijyen, perine bakım vb. ) 

 Hastalığın seyri 

 Bakım uygulamaları sırasında dikkat edilecek hususlar  

gibi konular hakkında hastaya bilgilendirme yapılır. Bu konularda yapılan bilgilendirmeler her 

hastalık için hastanın doktoru ve hemşiresi tarafından yazılı bir doküman olmaksızın hastanın 

durumuna ve ihtiyacına göre belirlenerek anlatılır.  

 Eğitim sonunda,  anlatılanlar HBYS de Hasta/Hasta Yakınının Poliklinik/Kliniğe İlk 

Kabulünde Verilen Eğitim Formuna eğitimi veren sağlık çalışanı tarafından eğitimin 

verildiğine dair giriş yapılarak kayıt altına alınır.  

 

6.4.3. Ameliyata Hazırlık Eğitimi  (Cerrahi Müdahaleye ve Tedaviye Göre Eğitim)  

     Cerrahi Müdahale Öncesi Bilgilendirme;   

Tanısı konmuş ve cerrahi müdahale gereken hastalara, müdahale öncesi Uzman Hekim veya Asistan 

Doktor tarafından bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirme, operasyonun zorlukları, operasyon 

esnasında ve sonrasında yaşanacak komplikasyonlar, operasyon sonrası normal yaşam tarzına 

dönüş, vb. tıbbi bilgilendirmeleri içermektedir. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda hasta, cerrahi 

müdahaleyi kabul eder ise hasta ve hasta yakınına her hastalık türüne özel olarak hazırlanan Hasta 

Onam Formları doktor tarafından imzalatılarak kayıt altına alınır. Hastanın rızası alınması 

işlemleri esnasında; hastanın reşit olmaması, doktor tarafından yapılan bilgilendirmeleri anlamada 

yetersiz olması durumunda sadece 1.dereceden hasta yakının onayı alınır. Hastanın müdahaleyi 

kabul etmemesi durumunda tedaviyi ret ettiğine dair hasta ve yakınlarının onayları alınarak onam 

formlarına kaydedilir ve form hasta dosyasına eklenir.  

6.4.4.Taburculuk Eğitimleri  

 Hastalığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında eğitim 

 Herhangi bir sorunla karşılaştığında başvuracağı merkezler 

   Ne zaman kontrole geleceği / Hangi branş doktoruna ne zaman, nasıl başvuracağı ve iletişim  

kuracağı hakkında bilgilendirme eğitimi 

 Evde kullanacağı ilaçlar hakkında eğitimi 

 Evde Beslenme Eğitimi ( Nütrisyon Eğitimi); 

 Oral beslenme destek ürünlerinin kullanımı eğitimi 

 Ng sonda/gastrostomiden enjektörle beslenme eğitimi 

 Ng sonda/gastrostomiden infüzyon pompası ile beslenme eğitimi 

 Nazojejunal/jejonostomi ile enteral beslenme eğitimi 

 Peg bakımı eğitimi 

 Nazogastrik/nazojejunal sonda bakımı eğitimi 

 Ng sonda/gastrostomi den ilaç uygulamaları eğitimi 

 Periferik parenteral nütrisyon eğitimi 
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 Total parenteral nütrisyon eğitimi 

 Evde yapması gereken egzersizler  

 Evde bakım eğitimi 

 Yara yeri ve pansuman hakkında eğitim 

 Diğer eğitimler (Dolaşım bozukluğu, enfeksiyon belirtilerinin öğretilmesi vb.) 

 Hasta / hasta yakınlarına eşyaları teslim edildi 

 Kullanacağı tıbbi cihaz eğitimi 

 Kısıtlamalar hakkında eğitim (Banyo, efor, cinsel yaşam, araba kullanımı ve diğer eğitimler.) 

Hastanemizde tedavi gören yatan hastalarımıza ve yakınlarına taburculuk öncesi evde bakım 

süreci ile ilgili doktor ve hemşireler tarafından bilgilendirme yapılır. Kontrol için hangi branş 

doktoruna ne zaman ve nasıl başvuracağı konusunda bilgilendirilir.  

 Bu eğitimlerde; her taburculuk durumuna göre özel olarak hazırlanmış HBYS de Hasta/Hasta 

Yakınının Poliklinik/Kliniğe İlk Kabulünde Verilen Eğitim Formuna kaydedilir. Hastanın 

tedavisinde aktif rol alan tıbbi personel tarafından hazırlanan bu formdaki bilgiler, duruma göre 

hastanın doktoru veya tedavisi sürecinde bakımını üstlenmiş olan hemşire tarafından hastaya 

aktarılır.  

 

       6.5.Eğitimin Verilme Sıklığı, Kim tarafından Verileceği ve Kayıtların Tutulması  

      Yukarıda tanımlanan konu başlıkları;  

 Ayaktan hasta eğitimi, ilk poliklinik girişinde ve hasta ihtiyaç duyduğunda verilir, HBYS de 

Hasta/Hasta Yakınının, Polikliniğe ilk kabulünde verilen eğitim dijital ortamda ya da form ile 

kayıt altına alınır. 

 Hastanemiz yataklı servisinde tedavi altına alınan hastalarımıza verilen eğitim, servis 

hemşiresi tarafından hasta odasına yerleştirildikten sonra ve gerektikçe verilir. 

 Cerrahi Müdahaleye ve Tedaviye Göre, Taburculuk durumunda doktor veya hemşire 

tarafından eğitim verilir ve hasta ihtiyaç duyduğunda tekrarlanır.  

 Ayaktan ya da yatan hastaların aldığı diğer eğitimler, ilgili sağlık çalışanları tarafından 

verilir. (Örneğin diyabet hemşiresi, diyetisyen, nütrisyon hemşiresi vb.)  

 Yataklı servisinde tedavi altına alınan hastalarımıza, HBYS de Hasta/Hasta Yakınının, 

Kliniğe İlk Kabulünde Verilen Eğitim Formu ile kayıt altına alınır, eğitimi veren ve alan 

hasta/hasta yakını tarafından imzalanarak yatan hasta dosyasında saklanır.  

 

7. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR  

• HBYS de Hasta/Hasta Yakınının Poliklinik/Kliniğe İlk Kabulünde Verilen Eğitim Planı  

 

• HBYS de Hasta/Hasta Yakınının Poliklinik/Kliniğe İlk Kabulünde Verilen Eğitim Form 

 


