BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM YOLU İLE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS
TAMAMLAMA DERS İÇERİKLERİ
5. YARIYIL
HLT 301 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (5 3 0 7 12)
Asepsi, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, cerrahinin tanımı, inflamasyon,
yara tipleri ve bakımı, cerrahide sıvı elektrolit denge ve düzensizliği, ameliyat öncesi ve
sonrası bakım, sindirim sistemi cerrahi hastalıkları hemşirelik ve bakımı, böbrek, idrar yolları
ve erkek üreme organlarının cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, meme hastalıkları ve
hemşirelik bakımı, solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kalp damar
sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, ortopedi hastalıkları ve hemşirelik
bakımı, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, KBB hastalıkları ve hemşirelik bakımı,
ameliyathane, endokrin sistemin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, transplantasyon ve
yanık tedavisinde genel ilkeler, sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı.
HLT 303 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

(5 3 0 7 12 )

Hemşirelik süreci, yaşlı hasta bakımı, yatağa bağımlı hasta bakımı, sıvı elektrolit, asit-baz
dengesi ve düzensizlikleri, şok ve bakımı, onkoloji hemşireliği, allerjik hastalıklar ve hasta
bakımı, solunum sistemi hastalıkları ve hasta bakımı, kalp hastalıkları ve hasta bakımı, kan
hastalıkları ve hasta bakımı, sindirim sistemi hastalıkları ve hasta bakımı, endokrin sistemi
hastalıkları ve hasta bakımı, eklem hastalıkları ve hasta bakımı, böbrek hastalıkları ve hasta
bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve hasta bakımı.
HLT 305 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

(2 0 0 2 2 2)

Sosyal varlık olarak insan, insanın temel gereksinimleri, kültür ve kültürel farklılıklar, sağlık
kavramı, kişilik ve kendini tanıma, iletişim, alışılagelmiş iletişim örüntüleri, mesleki ilişki ve
etkileşimler, disiplinlerarası ilişkiler, sağlık sorunu olan bireylerde duygusal davranışsal
sorunlar, kaygı ve stres.
HLT 307 HEMŞİRELİK KAVRAMLARI ve BAKIM TEORİLERİ (2 0 0 2 2)
Kavramlar hakkında genel bilgi, holistik görüş ve insan, çevre ve insan kavramı, sağlık ve
hastalık kavramları, hemşirelik süreci, insan gereksinimlerini temel alan hemşirelik
kuramcıları, hasta-hemşire arasında karşılıklı karşılıklı ilişkiyi temel alan hemşirelik
kuramcıları, bakım sonucunu temel alan hemşirelik kuramcılar
HLT 309 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (2 0 0 2 2)
Ülkemiz için önemli olan bulaşıcı hastalıkların klinik özellikleri, kontrol önlemleri, bakım
ilkeleri.

6. YARIYIL
HLT 302 FİZİKSEL DEĞERLENDİRME (2 0 0 2 2)
Yeni doğan fiziksel değerlendirmesi, çocukta fiziksel değerlendirme, solunum sisteminin
fiziksel değerlendirmesi, dolaşım sisteminin fiziksel değerlendirilmesi, üriner sistemin fiziksel
değerlendirilmesi, kas iskelet sisteminin fiziksel değerlendirilmesi, nörolojik değerlendirme.
HLT 304 DOĞUM - KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
(5 3 0 7 12)
Kadın ve erkek üreme organları, meme bezleri, üreme sisteminin fizyolojisi, insan
embriyolojisi, gebelik ve hemşirelik bakım, gebe kadında görülen değişiklikler, gebelik
belirtileri, aile planlaması, doğum olayı ve hemşirelik bakımı, doğum eyleminde hemşire
yaklaşımı, doğum sonu dönem ve hemşire yaklaşımı, gebelik, doğum ve doğum sonu
dönemde riskli durumlar, doğum sonu sorunlar, jinekolojik muayene ve testler, üreme
organları anomolileri, genital organların iyi ve kötü huylu tümörleri ve hemşire bakımı
yaklaşımı, üreme organlarının cerrahisi.
HLT 306 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (5 3 0 7 12)
Çocuğun özellikleri, gereksinimleri, çocuk sorunları, çocuğun büyüme ve gelişmesine etki
eden etmenler, yaşlara göre büyüme gelişme, çocuğu ve ailesini etkileyen krizli durumlar,
hasta çocuk, aile ve hemşire, ülkemizde çocuk ölümleri ve sakatlıklarına neden olan önemli
sağlık sorunları, yüksek riskli yeni doğan, çocukta ilaç uygulamaları, solunum sistemi sorunu
olan çocuk, genito üriner sistem sorunu olan çocuk, kan elementlerine yönelik sorunu olan
çocuk, gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk, nörolojik sorunu olan çocuk, kas iskelet
sistemi sorunu olan çocuk, endokrin sistem sorunu olan çocuk, konjenital kalp hastalığı olan
çocuk, onkolojik sorunu olan çocuk, kollajen doku hastalığı olan çocuk, klinik uygulamaya
uyum, hemşirelik planı geliştirme ve uygulama.
HLT 308 HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM (2 0 0 2 2)
Hemşirelik alanında kullanılan bilgi teknolojileri, insan teknoloji, hemşirelik etkileşimi, bilgi
teknolojilerinin hemşirelikte kullanımı
HLT 310 HEMŞİRELİKTE ETİK (2 0 0 2 2)
meslek tanımı, bir meslek olarak hemşireliğin tanımı, hemşirelik mesleğinde ahlak kavramı,
hemşirelik mesleği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlar, görünüm ve
davranış olarak hemşirelik görüntüsü, hemşirelik mesleği sorunları, nedenleri ve çözüm
yolları, ulusal ve uluslararası hemşirelik organizasyonları.

7. YARIYIL
HLT 401 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (5 3 0 7 12)
Ruh sağlığının korunması kavramı, kaygı sorunu ve başetme mekanizmaları, toplumsal ve
sosyal değişmeler ve ruh sağlığı, ruh sağlığı bozukluklarının ele alınmasında hemşireliğin
duyarlılık sağlayıcı, toplumu harekete geçirici rolü, ruh sağlığı bozukluklarının erken
dönemde tanınması, hemşirelik tanıları, acil ruhsal sorunlarda hemşire sorumlulukları, hastane
sonrası bakımın hastaneye yatıştan başlayarak planlanması ve ev ziyaretleri, rehabilitasyonda
hemşirenin sorumlulukları, ruh sağlığı, alanında yasal-etik konulara hemşirenin duyarlılığının
önemi, hastayı koruma sorumluluğu.
HLT 403 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA

(2 0 0 2 2)

Hemşirelikte toplumdaki problemlerin çözümü için araştırma sürecinin aktif olarak
uygulanması.
HLT 405 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ (2 0 0 2 2)
Hasta güvenliği, tıbbi hatalar, enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi, ilaç güvenliği, sağlık
çalışanlarında riskler (kesici delici alet yaralanmaları, kas iskelet sistemi hastalıkları,
zehirlenmeler, kanser vb)
HLT 407 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM (3 0 0 3 6)
Hemşirelikte öğrenimin genel ilkeleri, öğrenimin amaçları, felsefesi, eğitici, eğitilenlerin
özellikleri, öğrenim sistemlerinin yanısıra öğrenim aktivitelerinin planlanması, organizasyonu
ve yönetilmesi, öğretim ve öğrenimde değerlendirme konuları.
HLT 409 BÜYÜME VE GELİŞME (2 0 0 2 2 )
Çocuğun doğumundan erişkin döneme kadar insan gelişimini ve normal yaşam etkinlikleri,
çocukluk dönemleri, ülkemizde ve dünyada çocukların büyüme-gelişme durumu, büyüme ve
gelişme ile ilgili kavramlar ve kuramlar, büyüme-gelişmeye etki eden faktörler, büyümegelişmenin değerlendirilmesinde güncel yaklaşımlar ve büyümenin değerlendirilmesi
hemşirenin görevleri konuları tartışılacaktır.

8. YARIYIL
HLT 402 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (3 0 0 3 6)
Hemşirelik hizmetlerinde temel kavramlar, etkin hemşirelik hizmetleri yönetiminin esasları,
hemşirelikte liderlik, sağlık meslekleri, sağlık ekibi ve rol yapıları, yönetime yardımcı
teknikler, personel yönetimi, hizmet içi eğitim, sağlık hizmetlerinde toplam kalitenin
yönetimi, sağlık ve hemşirelikle ilgili yasal ve etik düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin
denetimi ve değerlendirilmesi.
HLT 404 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (5 3 0 7 12)
Halk sağlığında hemşireliğin tarihçesi, felsefesi, temel sağlık hizmetleri, çevre sağlığı,
bulaşıcı ve sosyal hastalıklarda halk sağlığı hemşireliğinin rolü, sağlık ocağı hemşireliği
hizmetlerinde kullanılan kayıt ve istatistikler, nüfus ve sağlık, yaşlılık sorunları ve kronik
hastalıklar, iş sağlığı ve meslek hastalıkları, sosyal hizmetler, toplum ruh sağlığı, Türkiye’de
ana ve çocuk sağlığı sorunları, evde doğum öncesi bakım, evde doğum, doğum sonrası bakım,
evde yeni doğanın bakımı, 0-6 yaş çocuk izlemi, okul sağlığı, adölesan çağı sorunları, ev
ziyareti ve bakım denetim hizmetleri, halk sağlığı hemşirelik bakım süreci.
HLT 406 BİYOİSTATİSTİK (2 0 0 2 2)
İstatistikte kullanılan temel yöntemler, araştırma konularına uygun istatistiksel yöntemlerin
seçimi ve hemşirelik bakımında en çok kullanılan istatistiksel testler, SPSS paket programına
veri girişi
HLT 408 HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMASI (240 SAAT 14 AKTS (30 işgünü)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum, kadın sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı
Hemşireliği derslerinin teorik içeriklerine uygun hemşirelik uygulamaları gerçekleştirilir.

