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HEDEFLER 

• Hemşirelik sürecini tanımlayabilme 

• Hemşirelik sürecinin yararlarını açıklayabilme 

• Hemşirelik sürecinin aşamalarını ve bu aşamaların 
uygulanmasına ait temel ilkeleri açıklayabilme 

• Hemşirelik tanılamayı yapabilme 



HEMŞİRELİK SÜRECİ NEDİR? 

GİRİŞ 

HEMŞİRELİK SÜRECİ NEDİR? 

 

• Hemşirelik sürecinin tarihsel gelişimi  

• Hemşirelik sürecinin yararları ve amacı 

• Hemşirelik sürecinin aşamaları 

• Hemşirelik süreci ve bakım kalitesi 



GİRİŞ 

Hemşirelik, insana ve yaşamına yönelik bilimsel bilgileri, 
bütünleyici becerilerle birey topluma sunma çabasındadır. 
Hizmetin bu biçimde sunuluşu; bilimsel içerin sorun 
çözümleme yolu ile uygulamaya aktarılmasını sağlar. 
Böyle bir yandan bireyin karşılayamadığı gereksinimleri, 

 diğer yandan hemşirenin görevi ve yasal sorumluluğu 
olan bakım ve bakımın kaydı, bilimsel bir araç olan 
hemşirelik süreci ile yerine getirilir. 

 

Hemşirelik süreci hemşirelik bakımının organize 
edilmesini ve etkili bakımın verilmesini sağlayan bir 
yaklaşımdır. Bu süreç bilgi ve deneyime dayanan 
muhakeme yapma ve karar vermeyi sağlayan kritik 
düşünmeyi içerir.  



HEMŞİRELİK SÜRECİ NEDİR? 

Dünya sağlık örgütüne göre hemşirelik süreci, hemşirelik 
bakımında bilimsel problem çözümleme yönteminin 
sistemli bir biçimde kullanılmasıdır. Diğer bir değişle 
hemşirelik süreci sağlıklı/hasta bireyin ve ailenin bakım 
gereksinimlerinin/sorunlarının belirlenmesi, gerekli 
hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması, 
sonucunun değerlendirilmesi gibi aşamalardan oluşan 
sistemli bir yaklaşımdır.   



Hemşirelik süreci, bireyin sağlık sorununu çözümleme de 
sistematik bir yöntemle hemşirelik bakımını vermeyi 
sağlayan ve birbirini izleyen aşamaların oluşturduğu 
hemşirelik aktiviteleridir. Süreç terimi, belirli ve istendik 
sonuca ulaştıran işlemler dizisi anlamında 
kullanılmaktadır. Hemşirelik sürecinde ise bu işlemler, 
hasta/sağlıklı birey hakkında bilgi toplama, bu bilgileri 
analiz etme, yorumlama, sorunun tür ve analizini 
saptama, sorunu çözümleyici girişimleri planlama ve 
uygulama, sonucu değerlendirme yolu ile senteze gitme 
gibi aşamalardan oluşur. 

Hemşirelik süreci, hasta bakımının etkili olarak 
planlanmasını ve sistematik olarak uygulanmasını sağlar. 
Hemşirelik süreci hemşirenin yalnızca gerçek problemleri 
değil potansiyel problemleri tanılamasına da yardımcı 
olur. Her hasta için bakımın bireyselleşmesinin sağlar. 
Hemşirelik sürecinin kullanılması bakımın 
bireyselleşmesini sağlar 



HEMŞİRELİK SÜRECİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Hemşirelik terimi ilk defa 1955 yılında Lydia Hall 
‘‘Hemşirelik Süreci sistemi’’ şeklinde kullanılmıştır. Daha 
sonraki yıllarda Dorothy Johnson, Idea Jean Orlanda ve 
Ernestine Wiedenbach hemşirelik sürecinde üç basamağı, 
Yura ve Walsh ise dört basamağı kullanmışlardır. Bu dört 
basamak tanılama, planlama, uygulama ve 
değerlendirme aşamalarından oluşur. 1973’lerde Kritina 
Gebbie ve Mary Am Lavin düzenledikleri konferansta 
hemşirelik tanısı üzerinde durmuşlar ve hemşirelik 
tanılarında sınıflama yapmaya gitmişlerdir. 



HEMŞİRELİK SÜRECİNİN YARARLARI ve AMACI 

Sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorunun belirlenmesi ve 
bunun hemşireler özgü ortak bir dille ifade edilmesi, bir 
sorun çözümleme yaklaşımı olan hemşirelik sürecinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda ortak bir 
hemşirelik dilinin gerekliliği ve yararları şu şekilde 
sıralanabilir : 

 

 Hemşirelerin kendi aralarında, diğer sağlık ekibi üyeleri 
ve toplum ile iletişimleri kolaylaşır. 

 Hasta/sağlıklı bireyin kayıtlarındaki hemşirelik bakımı 
verilerinin toplanmasını ve analizini sağlar. 

 Hemşirelik bakımının uygulama ve değerlendirilmesini 
kolaylaştırır. 



 Hemşireliğe ait bilimsel bilginin geliştirilmesine 
dolayısıyla  dolayısıyla  meslekleşmeye katkı sağlar. 

 Elektronik klinik bilgi sistemleri ve elektronik hasta 
kayıtlarının geliştirilmesini sağlar. 

 Sağlık ve hemşirelik bakımı ile ilgili kurum ve toplum 
politikalarının formüle edilmesi için gerekli bilgiyi 
sağlar. 

 Hemşire klinik karar vermenin öğretilmesini 
kolaylaştırır. 



HEMŞİRELİK SÜRECİNİN AMACI; 

 Bireyin sağlık gereksinimlerini tanımlamak, 

 Bireyin önceliklerini belirlemek, 

 Bakımın hedeflerini belirlemek, 

 Bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek hemşirelik 
girişimlerini belirlemek ve uygulamak, 

 Hemşirelik bakımının etkinliğini değerlendirmektir. 

 



HEMŞİRELİK SÜRECİ AŞAMALARI 

1. Veri toplama 

2. Tanılama 

3. Planlama 

4. Uygulama 

5. Değerlendirme 



HEMŞİRELİK SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ 

1. Hasta merkezlidir. 

2. Sistematiktir. 

3. Hedefe yönelmiştir. 

4. Dinamiktir. 

5. Problem çözmeye dayanır. 

6. Süreklidir. 



1. HASTA MERKEZLİDİR 
 
Hemşire hemşirelik süreci doğrultusunda bireyin problemlerini ve 
gereksinimlerini belirlerken bireye özgü bakımı planlar ve uygular. 
Böylece bakım o hastaya yönelmiş ve bireyselleştirilmiş olur. 
Hemşirelik süreci hemşireyi iş merkezli bakımdan hasta merkezli 
bakıma sürükler. 

2. SİSTEMATİKTİR 

Sürecin belli bir planı ve düzeni vardır. Sistemli olduğu için 
karışıklıkları ve ihmalleri en aza indirgemeyi sağlar. 

 

3. HEDEFE YÖNELMİŞTİR 

Hasta, hastanın ailesi ve hemşire birlikte hedefleri belirler. Hedefler 
öncelik sırasına göre sıralanır. 



4. DİNAMİKTİR 
 
Hemşirelik süreci dinamiktir. Birbirini izleyen basamaklar olmasına 
rağmen bir basamakta iken diğer bir basamak aynı anda yapılabilir 
veya bir basamakta iken onu izleyen başka bir basamağa geçilebilir. 
Örneğin; acilde çalışan hemşire bir tanıya yönelik uygulama 
aşamasında iken, o anda bu uygulamanın etkisini değerlendirebilir 
veya başka bir tanı için bilgi toplayabilir.  

5. PROBLEM ÇÖZMEYE DAYANIR 

Hemşirelik sürecinin her aşaması problem çözme ile ilişkilidir. 
Yorumlama, muhakeme etme, değerlendirme ve çözüm olanakları 
sağlama gibi yönleriyle problem çözme ile yakından ilgilenir. 

 

6.SÜREKLİDİR 

Hemşirelik süreci hastayla ilk karşılaşma anında başlar ve süreklidir. 
Veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme 
aşamaları devamlı tekrar eder. 



HEMŞİRELİK SÜRECİ ve BAKIM KALİTESİ 

 Hemşirelik süreci, hemşirelik bakımının fark edilebilmesinin 
sağlayan önemli bir araçtır. Yapılan uygulamalar çok değerli olsa da 
bir sistem içine oturtulması ve kaydedilmesi gereği vardır. Böylece 
hasta açısından karışıklıklar, hatalar, ihmaller, gereksiz işlemler 
önlenmiş olduğu gibi, hasta bakımı kayıtlı olduğu için bakımın daha 
iyi nasıl olabileceği, problemin nasıl çözüleceği hakkında hemşirenin 
sistemli düşünmesine olanak sağlar. 

 

 Tıbbi problemleri aynı olan birçok hasta olmasına rağmen 
her birinin bireyselliğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bakım 
planı her bireyin kendine özgü gereksinimlerini belirlemesini sağlar. 
Süreç sayesinde bakım bireyselleştiği için sorunun belirlenmesi ve 
çözümü daha kolay olur. Bu yüzden bakım planı hastanın bireysel 
gereksinimlerini belirleyip çözüm üretmeyi sağlamanın yanı sıra, 
hastaya bakım veren hemşireye ve diğer hemşirelere güvenmesini 
sağlar. 



ÖZET 

Hemşirenin  mesleki gelişimine katkıda bulunan, 
sistematik ve bütüncül bir yaklaşım sağlayan hemşirelik 
süreci; veri toplama, tanılama, planlama, uygulama ve 
değerlendirme olmak üzere birbirini izleyen beş 
aşamadan oluşmaktadır. Hemşirelik süreci hastaya 
verilen bakımın bireyselleşmesini sağlar. Hemşirelik 
sürecinin kullanılması bakımın bireyselleşmesini sağlar. 



SONGÜR YAYINCILIK  

 TEMEL İNSAN GEREKSİNİMLERİ 

Roper, Logan ve Tierney: Yaşam için temel olan 
insan gereksinimlerine ve sağlığa odaklanmıştır. 

Bireyin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik 
günlük yaşam aktiviteleri doğrultusunda 12 gruba ayırmış 
ve ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bunlar; 

• Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, 

• İletişim, 

• Solunum, 

• Beslenme, 



SONGÜR YAYINCILIK  

5. TEMEL İNSAN GEREKSİNİMLERİ 

• Boşaltım, 

• Bireysel hijyen ve giyim, 

• Beden ısının kontrolü, 

• Hareket, 

• Çalışma ve eğlence, 

• Cinselliğin ifadesi, 

• Uyku, 

• Ölümdür. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Süreç terimi, belirli sonuca ulaştıran işlemler dizisi 
anlamında kullanılır. Hemşirelik süreci, sağlıklı/hasta 
bireyin ve ailenin bakım gereksinimlerinin/sorunlarının 
belirlenmesi, gerekli hemşirelik girişimlerinin planlanması, 
uygulanması, sonucunun değerlendirilmesi gibi 
aşamalardan oluşan sistemli bir yaklaşımdır.  



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Hemşirenin temel işlevi sağlıklı veya hasta bireye 
yardım etmektir. Bu yardım, sağlıklı bireyin sağlığını 
sürdürmesi, hasta bireyin yeniden sağlığına kavuşması 
için gerekli olan bilgi, istek ve güce kavuşmasına yönelik 
etkinlikleri içerir. Bütün bunları yaparken hemşire hasta 
bireyin kendi kendine yeterli olmasına yardımcı olur. 
Hemşirenin bu fonksiyonları yerine getirebilmesi için 
bilimsel düşünme-eleştirel düşünme yeteneğine sahip 
olması gerekir.  



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Bilimsel düşünmede; 

• Önce problem saptanır ve öncelik sırasına konur. 

• Problemin çözümlenmesine yönelik plan yapılır. 

• Planda ön görülen etkinlikler uygulamaya konur. 

• Uygulamanın sonuçları değerlendirilir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Hemşirelik sürecinde amaç; hemşirelik bakımına planlı 
yaklaşımı getirmek ya da sağlıklı bireylere etkili ve 
kapsamlı hemşirelik bakımı sağlamaktır. Hemşirelik bakım 
planı, hasta hakkında toplanmış tam ve doğru bilgileri 
içerir. Süreç, hemşirelik ve sağlık hedeflerine ulaşmak 
için kolaylık sağlar. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Hemşirelik süreci yönetiminin yararları 

Hemşirelik sürecinin kullanılması ve hemşirelik 
bakımının verilmesi, zaman alan ve zor bir uygulama 
olmasına rağmen birçok yararı vardır.  



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Bunlar kısaca; 

• Hemşirelik bakımının sistematik kaliteli ve sağlık 
düzeyini yükseltecek şekilde verilmesini sağlar. 

• Hemşirenin bağımsız karar verme yeteneğini ve 
işlevini geliştirir. 

• Hemşirenin bilgisini artırır, uygulamaları geliştirir. 

• Hemşirelik bakım işlerinin izlenip sonuçlarının 
belirlenmesini sağlar. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

• İş gücü ve zaman kaybını önler. 

• Yasal ve etik dokümanlar sağlar. 

• Bireyin gereksinimleri doğrultusunda bakım 
hizmeti almasını sağlar. 

• Sağlıklı/hasta bireye, bireysel ve bütüncül 
yaklaşımı sağlar. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

 Hemşirelik sürecinin aşamaları 

Hemşirelik sürecini, bazı hemşire liderleri tanılama, 
planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere dört 
aşama olarak kabul eder. Bazı liderler ise veri toplama ve 
tanılamayı ayrı bir aşama olarak değerlendirerek beş 
aşamalı olarak kabul eder. Sürecin bu aşamaları etkili 
hemşirelik faaliyetlerinin özünü oluşturur. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

Şekil 1.5: Hemşirelik sürecinin aşamaları 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

6.1. Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Durumun değerlendirilme aşaması; veri toplamayla 
başlar, hemşirelik tanısı ya da tanılarının belirlenmesiyle 
son bulur. Veri toplama, hasta/sağlıklı birey hakkında 
bilgi toplama, değerlendirme ve iletişim kurmadan oluşan 
sistematik süreçtir. Toplanan veriler; sorun ile ilgili, 
anlamlı ve gizlilik ilkesine dayalı olmalıdır. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

 Veri tipleri 

• Subjektif veriler: Bireyin sağlık problemleri 
hakkında ifade ettikleridir (örneğin;ağrının olması, 
mide bulantısı vb.). 

• Objektif veriler: Veri toplayan birey ya da ekip 
üyelerinin gözlemleri ya daölçümleridir (örneğin; 
ateşin yüksek olması, kan şekerinin yüksek veya 
düşük olması, tansiyonun yüksek ölçülmesi, 
hastanın titremesi gibi). 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Şekil 1.6: Veri tipleri 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Veri kaynakları 

Veriler, birçok kaynaktan toplanabilir. Bunlar hastanın 
kendisi, ailesi vb. sağlık bakım ekibi üyeleri, tıbbi kayıtlar, 
fiziksel muayene, teşhise yardımcı teknikler ve 
laboratuvar sonuçlarıdır. 

• Hasta; veri toplamada en iyi kaynaktır. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Hastanın ailesi, yakınları vb. kişiler; çocuklar, 
kritik hastalar, ruhsal bozukluğu olanlar ve bilinçsiz 
hastalarda, ciddi ve acil durumlarda veri 
alınabilecek kaynaklardır. 

• Sağlık bakım ekip üyeleri; her üyeden 
bireylerle ilgili veriler elde edilebilir. 

• Tıbbi kayıtlar; hastanın geçmiş ya da mevcut 
tıbbi kayıtlarından bilgi sağlanabilir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Veri toplama yöntemleri 

Hemşire veri toplamak için aşağıdaki yöntemleri 
kullanır. 

• Gözlem ve görüşme: Veri toplamada ilk 
basamak, hasta ile görüşme ve bu arada gözlem 
yapmaktır. Gözlem, hastanın hastaneye 
kabulünden başlar taburcu oluncaya kadar devam 
eder. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Hemşirelik anemnezi (hemşirelik hikâyesi): 
Hemşire tarafından oluşturulur. Bireyin genel 
sağlık durumu, aile hikâyesi, yaşam biçimi, sosyo-
kültürel yapısı, ruh sağlığı ve hastalığa karşı 
gösterdiği tepkiler vb. bilgileri içerir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Demografik veriler: Bireyin yaşı, cinsiyeti, 
mesleği, iş durumu, evlilik durumu ile ilgili bilgileri 
içerir. 

• Fiziki muayene: Objektif verileri oluşturur. 
Hastanın muayene teknikleri kullanılarak muayene 
edilmesi ve yaşam bulgularının alınması vb. 
sonucu elde edilen bilgilerdir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Muayene teknikleri 

• İnspeksiyon (gözlem); hastanın gözle 
muayenesidir. Hastanın tüm vücudu gözden 
geçirilir. Zayıf veya şişman oluşu, vücudunda şişlik, 
morluk, deride döküntü, kızarıklık, yara vb. 
durumlar varsa tespit edilir. İnspeksiyonda 
hastanın genel görünümü, pozisyonu vb. 
durumlarda gözlemlenir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Palpasyon; hastanın elle muayene edilmesidir. 
Palpasyonda ele gelen şişlik, dokunulan bölgede 
ağrı, duyarlılık vb. durumlar tespit edilir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Perküsyon; elle ve vurarak yapılan muayenedir. 
Bir el muayene edilecek bölgeye konur. Diğer elin 
orta parmağı veya orta parmak ve yüzük parmağı 
ile muayene edilecek bölgeye konan elin orta 
parmağına vurulur ve çıkan sesler değerlendirilir. 
İçi dolu organlara vurulduğunda, kalın ve tok ses 
(matite), içi boş veya vücut boşluğuna 
vurulduğunda tok olmayan açık ses (sonorite) 
alınır. Matite ses alınması gereken yerden sonorite 
ses alınması veya sonorite ses alınması gereken 
yerden matite ses alınması patolojiyi ifade eder. 



SONGÜR YAYINCILIK  

6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Oskültasyon; dinleyerek yapılan muayenedir. 
Vücuttaki sesler steteskop kullanılarak dinlenir. 

• Refleks muayenesi; hastanın reflekslerini 
kontrol etmek amacıyla yapılır. 

• Laboratuvar bulguları; veri toplamada en son 
kaynak laboratuvar tetkikleri sonucu elde edilen 
bilgilerdir. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

 Veriler toplandıktan sonra yapılacak işlemler 

• Verilerin analizi: Toplanan veriler analiz edilir ve 
değerlendirilir. Verilerin kullanışlılığı, hemşirenin 
amacına ve hastanın sağlık problemine ilişkin 
olmalıdır. 

• Verilerin yorumlanması: Hasta hakkında 
toplanan veriler, problemlerin tanımlanması ve 
değerlendirilmesinde karar vermeyi sağlar. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Verilerin gruplandırılması: Verilerin 
toplanması, doğrulanması ve yorumlanmasını 
takiben hemşire verileri anlamlı gruplara ayırır. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

• Verilerin değerlendirilmesi ve kaydedilmesi: 
Veriler yeniden kontrol edilir ve doğrulanır. 
Verilerin doğruluğunu geçici olarak etkileyen veya 
değiştiren faktör olup olmadığı kontrol edilir. 
Verilerin kaydedilmesinin iki önemli nedeni vardır. 
Veriler daha sonra oluşabilecek değişikliklerde 
bakılmak için kaynak oluşturur ve verilerin 
kaydedilmesi profesyonel bir sorumluluktur. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Hemşirelik anamnezi alınırken kullanılmak üzere birçok 
form geliştirilmiştir. Bu formların genel olarak içeriği 
demografik veriler, fiziksel muayene, teşhis ve 
laboratuvar verileridir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Sağlık 
Bakanlığına bağlı hastanelerde kullanılan veri toplamayla 
ilgili bazı hazır formlar aşağıda verilmiştir. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Form 1.1: Hemşire gözlem formu 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Form 1.2: Hemşirelik süreci bakım planı 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Form 1.3: Hekim istem formu 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

Yön Fr.94 Hemşirelik hizmetleri ön değerlendirme  formu 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Veri Toplama (Durumun Değerlendirilmesi) 

6.2. Tanılama 

Hemşirelik tanısı, birey/aile/toplumun gerçek ya da 
potansiyel sağlık problemleri hakkında verilen kararlardır. 
Hastanın bakım gereksinimlerinin saptanması aşaması ve 
hemşirenin çözüm getireceği soruna, hemşirelik tanısını 
koymasıdır. Çoğunlukla hemşirelik tanısı, hemşirelik 
sorunu, hastanın gereksinimi ve hastanın problemi gibi 
kavramlar eş anlamda kullanılmaktadır ancak hastanın 
gereksinimi ile hastanın problemi eş anlamda değildir. 
Gereksinimler karşılanmadığı zaman problem olur. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

 Hemşirelik tanısı aşamaları 

• Toplanan verilerin doğrulanması, 

• Verilerin gruplandırılması, 

• Verilerin analiz ve yorumlanması, 

• Hemşirelik tanısının isimlendirilmesidir. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

Şekil 1.7: Hemşirelik tanısı aşamaları 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

Hemşirelik tanı tipleri 

Bireyin sağlık durumuna göre farklılık gösterir. 

• Var olan (gerçek) problem: Klinik olarak 
tanımlayıcı özellikleri doğrulanmış, tanı konulmuş 
problemdir. 

• Potansiyel problem (gelişebilecek problem): 
Bireyi, aileyi ve toplumu tehdit eden risk faktörü 
ileride problem olabilir. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

• Olası hemşirelik problemi: Problemi 
doğrulamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 

• Ortak problemler: Sağlıklı/hasta bireyin gerçek, 
potansiyel ve olası problemlerinin yanı sıra, 
hemşirenin tek başına çözümleyemeyeceği, diğer 
sağlık ekibi üyeleri ile iş birliği içinde 
çözümlenebilecek olan problemlerdir. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

Tanılama süreci: Veri toplama ile başlar, verilen 
karar ile sonuçlanır. Karara varmada verilerin analizi ve 
yorumu gerekir. Hemşirenin bilgileri gruplaması, 
ayıklaması ve gereksinimlere karar vermesi ile devam 
eder. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

Tanılama sürecinde hataların kaynakları 

• Veri toplamada hatalar: Veriler yanlış toplanmış 
veya veriler toplanmamıştır. 

• Verilerin yorumu ve analizinde hatalar: 
Veriler yanlış yorumlanmıştır veya analizlerde 
çeşitli nedenle yanlışlık yapılmıştır. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Tanılama 

• Tanılamada hatalar: Hemşirenin problemin 
tanılanması, bakımın planlanması ve bakıma ilişkin 
doğru terminoloji kullanmaması nedeniyle oluşur. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

6.3. Planlama 

Hemşirelik sürecinin bu aşamasında ne yapılacağına 
karar verilmesidir. Planlama; hasta/sağlıklı birey merkezli 
ve amaçlara yönelik olarak hemşirelik girişimlerinin 
seçildiği aşamadır. Planlama aşamasında belirlenen 
problemle ilgili planlar, birey ve ailesini de kapsayabilir. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Planlama 

 Planlama aşamalarının amacı 

• Önceliklerin belirlenmesi: Hemşirelik tanıları 
belirlendikten sonra önem sırasına göre dizmek 
gerekir. Öncelikleri belirlemede bireyin istekleri, 
gereksinimleri ve güvenliği esas alınarak 
sınıflandırılır. Ayrıca problemin aciliyetine göre de 
sınıflandırılır. 



6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Planlama 

o Yüksek öncelikler: Acil yaşamsal önemi 
olan olaylardır (bilinmeyen bir neden ile ilgili 
diyare, karın ağrısı vb.). 

o Orta öncelikler: Yaşamı tehdit etmeyen 
ancak birey için önemli olaylardır. 

o Düşük öncelikler: Bireyin uzun vadeli 
hemşirelik gereksinimlerini yansıtır (örneğin 
sağlıklı yaşam hakkında eğitim vb.). 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Planlama 

• Beklenen sonuçların belirlenmesi: Bakım 
planı sonucunda beklenen sonuçların neler 
olduğuna karar vermesine rehberlik eder. 
Beklenen sonuçlara ulaşmak için zaman unsuru 
vardır. Zaman unsuru problemin yapısı, etiyolojisi, 
bireyin genel durumu ve tedavi boyutuna 
bağımlıdır. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Planlama 

• Bakımın amaçları: Mümkün olduğu durumlarda 
hemşire ve hasta hedefleri birlikte oluşturur. 
Hedefler spesifik, ölçülebilir, bireyin 
gereksinimlerine ve mevcut kaynaklara uygun 
olmalıdır. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Planlama 

• Hemşirelik girişimlerine karar verilmesi: 
Girişimler, bireyin sağlığının var olan derecesinden 
beklenen ve tanılanan dereceye getirilmesi için 
gereken hemşirelik girişimlerine karar verilmesini 
gerektirir. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Planlama 

• Bakımın planlanması ve bakım planının 
yazılması: Son aşaması bakım planı yazılmasıdır. 
Yazılı bakım planı; bakımın devamlılığı ve 
değerlendirilmesi için gereklidir. Yazılı bakım 
planında gereksiz ayrıntılardan kaçınılması, kolay 
kaydedilmesi ve tekrarların önlenmesi önemlidir. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

6.4. Uygulama 

Uygulama, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için 
planlanan hemşirelik işlemlerinin yapılmasıdır. Hemşire, 
bilgi ve becerisini kullanarak hastanın problemlerini 
çözmeye yönelik bakım verir; pek çok girişim yöntemleri 
kullanarak bakım planını uygulamaya koyar. Bakım 
planları hasta merkezlidir. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 

6.5. Değerlendirme 

Değerlendirme, hemşirelik sürecinin son aşamasıdır. 
Değerlendirme, hem bir son hem de bir başlangıçtır. 

Değerlendirmede, planlanan girişimlerin uygulanması 
sonucunda belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına 
bakılır.  
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Değerlendirme 

Değerlendirme, sorununun giderilip giderilmediğini 
değerlendirmek için bilgi sağlar. Değerlendirme hastanın 
durumundaki değişikliklerin, gelişmelerin ve 
komplikasyonların belirlenmesine yardımcı olur. Hemşire, 
verdiği bakımın değerlendirmesini yapabilmek için 
bakımın etkisini ve sonuçlarını bilmelidir. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Değerlendirme 

Değerlendirme sonuçları açık, anlaşılır ve kesin bir 
ifadeyle yazılmalıdır. Açık olmayan belirsiz ifadelerden 
kaçınılmalıdır. “Hastanın durumu iyi” gibi genel ifadeler 
hasta hakkında kesin bilgi vermemektedir. Örneğin; 
hemşire, ateşi yüksek hastada soğuk uygulama ile ateşi 
düşürmüşse ateşin kaç santigrat olduğunu ölçerek 
kaydetmeli ve uygulama öncesi ve sonrasını 
değerlendirmelidir. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Değerlendirme 

Değerlendirme, aynı zamanda sağlık bakım sisteminde 
yer alan hemşirenin uyguladığı bakım kalitesinin 
ölçülmesidir. Bakım planında yer alan amaçlarla bireyin 
bakıma verdiği tepkiler karşılaştırılarak başarı derecesi 
ölçülebilir. Belirlenen amaçlarla bireyin bakıma verdiği 
cevap benzerlik gösteriyorsa bakım amacına ulaşmış 
demektir. 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Değerlendirme 

 Olumlu değerlendirme: Hedeflenen amaca 
ulaşıldığını, problemin çözümlendiğini ve bireyin 
durumunda değişiklik olduğunu gösterir. 

 Olumsuz değerlendirme: Hedeflenen amaca 
ulaşılmadığını, problemin çözülmediğini ya da 
potansiyel problemin ortadan kalkmadığını gösterir. Bu 
durumda hemşire; 
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6. HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ VE AŞAMALARI 
 Değerlendirme 

 Bu durumda hemşire; 

• Bakım planını değiştirir. 

• Farklı girişimleri belirler. 

• Belirlenmemiş girişimlere farklı bir boyut getirmek 
amacıyla tekrar geriye dönerek veri toplamaya 
başlar. 
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7. KAYIT TUTMA 

Kayıt tutma, hemşirelik mesleğinin hayati bir 
boyutudur. Sistemli yapılan tüm çalışmalar düzenli 
kayıtlarla temellenir. Tutulan kayıt sağlık ekibi üyelerine 
veri kaynağı oluşturabilir. Kayıtlar doğru, tanımlayıcı ve 
eksiksiz olmalıdır. Hastaneye yatışından çıkışına kadar 
bireyin durumu kaydedilmelidir. 
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7. KAYIT TUTMA 

 Hemşirelik kayıtlarının yararları 

• Yasal dayanak sağlar. 

• Ekip çalışmasını sağlar. 

• Sözlü iletişimi azaltır. 

• Denetimi kolaylaştırır. 

• Hemşirelik araştırmalarına veri kaynağı olur. 
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7. KAYIT TUTMA 

 Kayıtların özellikleri 

• Mürekkepli kalem ile kazıntı ve silinti olmadan 
dikkatle yapılır. 

• Organize, güncel kısa ve öz olmalıdır. 

• Objektif ve doğru olmalıdır. 

• Alınan kararlar, değişiklikler kaydedilmelidir. 
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7. KAYIT TUTMA 

• Veriler; eksiksiz, doğru, okunaklı ve düzenli 
olmalıdır. 

• Her nota; tarih, saat, yazan kişinin adı ve soyadı 
yazılıp imzalanmalıdır. 

• Notlar arasında boşluk olmamalıdır. 

• Kurum tarafından bilinen kısaltmalar kullanılabilir. 
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7. KAYIT TUTMA 

Tablo1.1: Hemşirelik sürecinin aşamalarında yapılacak işlemler 
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7. KAYIT TUTMA 

HEMŞİRELİK BAKIM PLANI (ÖRNEK 1) 
 

Hastanın adı soyadı: A. Z.  Hastaneye yatış tarihi:12/09/2011 

Cinsiyeti : Kadın  Yaşı  : 33 

Öğrenim durumu : Lise  Adresi : 

Mesleği : Ev hanımı 

Tanı : Sağ femur kırığı 
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7. KAYIT TUTMA 

Bayan A. Z. evli ve iki çocuk annesidir. Büyük kızı bu 
yıl okula başlayacak ve küçük oğlu 8 (sekiz) aylık bebek, 
aynı zamanda anne sütü alıyor. Çocukların yaşları küçük 
olduğu için annesinin ziyaretine gelemiyor. Bu durum 
hastayı üzüyor. Bayan A. Z. banyoyu temizlerken düşüp 
sağ ayağını kırmış. Aynı gün hastaneye getirilmiş ve bir 
gün sonra ameliyata alınmış, hâlen ortopedi servisinde 
yatıyor. Sağ ayak oldukça ödemli. 
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7. KAYIT TUTMA 
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7. KAYIT TUTMA 

 Yaşam bulguları 

• Ateş : 36,70C 

• Nabız : 78/dk. 

• Solunum : 22/dk. 

• Kan basıncı : 120/80 mmH 
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7. KAYIT TUTMA 

 Doktor istemleri 

• Normal gıda (rejim III) 

• Rocephin 1 g 2x1 ( İV =damar yoluyla) 

• Parol tablet 3x1 (PO =ağız yoluyla) 
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7. KAYIT TUTMA 

Hastaya yönelik bakım planı aşağıdaki gibidir. 



SONGÜR YAYINCILIK  

7. KAYIT TUTMA 
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7. KAYIT TUTMA 
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7. KAYIT TUTMA 

HEMŞİRELİK BAKIM PLANI (ÖRNEK 2) 
Hastanın adı soyadı: Z. A.  Hastaneye yatış tarihi: 12/09/2011 

Cinsiyeti : Erkek Yaşı  : 42 

Öğrenim durumu : Üniversite  Adresi : 

Mesleği : Memur 

Tanı : Bronşit 
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7. KAYIT TUTMA 

Bay Z. A. evli ve iki çocuklu. Başlangıçta basit üst 
solunum yolu enfeksiyonu düşünülmüş ve bu durum 
giderek ilerlemiş. Yüksek ateş, öksürük, solunum sıkıntısı 
şikâyetiyle hastaneye başvurmuş ve yatarak tedavi 
görmesi uygun görülmüştür. 
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7. KAYIT TUTMA 

Laboratuvar Bulguları 
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7. KAYIT TUTMA 

 Yaşam bulguları 

• Ateş: 40,2 oC 

• Nabız: 120/dk. 

• Solunum:28/dk. 

• Kan basıncı:130/85 mmHg 
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7. KAYIT TUTMA 

 Doktor istemi 

• Normal gıda (rejim III) 

• Rocephin 1 g 2x1 ( İ.V) 

• Parol tablet 3x1 (PO) 

• Asist süspansiyon 4x1 (PO) 
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7. KAYIT TUTMA 
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7. KAYIT TUTMA 
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