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PSH626 Psikiyatri Hemşireliğinde İleri Uygulamalar   (2-8-6 AKTS:14) 

 
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi, ilke, standart, rolleri, etik ilkeler ve yasal 

mevzuat doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını bütüncül değerlendirerek koruma, sürdürme ve 

geliştirmeye yönelik bakış açısı kazandırılmasını içerir. 

PSH623 Psikiyatri Hemşireliğinde Teropotik Girişimler    (3-2-4 AKTS:10) 

 
Sağlık sistemi içerisinde psikiyatri hemşiresi olarak alanına özgü kuramsal temele sahip olması, kanıta 

dayalı güncel literatürü takip ederek, sorumluluklarının bilincinde politikalar oluşturulmasında görüş 

sahibi olmasını içerir. 

PSH602 Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar     (3-0-3 AKTS:10) 

 
Sağlık sistemi içerisinde psikiyatri hemşiresi olarak alanına özgü kuramsal temele sahip olması, kanıta 

dayalı güncel literatürü takip ederek, sorumluluklarının bilincinde politikalar oluşturulmasında görüş 

sahibi olmasını içerir. 

PSH609 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği     (3-0-3 AKTS:10) 

 
Bu ders, dünyada ve ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı hemşireliği tarihsel gelişim süreci, çocuk ve 

ergenlerde ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, bireysel, ailesel ve toplumsal açıdan psikososyal risk 

faktörleri, gelişimsel, ruhsal bozukluğu olan çocuk, ergen ve ailelerin değerlendirilmesi, güncel 

psikoterapötik yaklaşımlar, çocuk ve ergenlerde intihar ve kendine zarar verici davranışlar, istismar, 

ihmal ve şiddet ve ailelere yönelik girişimleri içerir. 

PSH610 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği    (3-0-3 AKTS:10) 

 
Bu dersin içeriği 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. 



 

PSH628 Seminer         (1-0-0 AKTS:6) 

 
Bilimsel araştırmanın tanımı ve amaçları/ Bilimsel araştırmalarda temel kavramlar/ Araştırma önerisinin 

hazırlanması/ Veri toplama yöntemleri/Araştırma Yötemleri/Sonuçların sunulması/ Anahtar kelimeler, 

kaynak-dip not gösterme, tablo ve şekiller/Bilimsel çalışmalarda etik. 

KDH601-Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği I     (3-0-3 AKTS:10) 

 
Kadın sağlığı hemşireliğinin felsefesi, rolleri ve geleceği, kadının statüsü, kadın sağlığı ile ilgili güncel 

göstergeler, toplumsal cinsiyetin kadın sağlığına etkisi, profesyonel kimlik ve benlik imajı, göçün kadın 

sağlığına etkisi, kadına yönelik şiddet, kadın sağlığında evde bakım hizmetleri konularını içermektedir. 

KDH602-Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği II     (3-0-3 AKTS:10) 

 
Güncel ICN temasının kadın sağlığı açısından değerlendirilmesi, kadın sağlığında kanıta dayalı 

uygulamalar, kadın sağlığında etik konular, eleştirel düşünme becerisi, kadın sağlığı hemşireliğinde 

yenilikler ve geleceği, yaşam dönemlerinde kadın sağlığı sorunları, hemşirelik eğitiminde ve 

uygulamalarında yenilikler ve kadın sağlığına yansımaları konularını içermektedir. 

KDH603 - Kadın Sağlığı Sorunları ve Güncel Politikalar   (3-0-3 AKTS:10) 

 
Kadın sağlığını etkileyen politikalar, hemşireliğe yansımaları, yasalar ve kadın sağlığı hemşireliğinde 

güncel yenilikler konularını içermektedir. 

KDH604 - Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde İleri Uygulamalar  (2-8-6 AKTS:14) 

 
Dünya’da ve Türkiye'de, jinekoloji ve obsteri ile ilgili kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ve 

yenilikler konularını içermektedir. 

KDH606 – Seminer        (2-2-3 AKTS: 6) 

 
Bu ders, konu belirlenmesi, literatür tarama, ilgili çalışmaların incelenmesi, rapor yazma, sunum 

hazırlama ve sunma yöntemleri konularını içermektedir. 

HEM601 Bilim Tarihi ve Felsefesi       (3-0-3 AKTS: 10) 

 
Bu derste bilim, programlara genel bakış, paradigma, olağan bilim, bilimsel devrimler, bilim tarihi, 

bilimde yanlışlamacılık, ve bilimsel araştırma programlarının metodolojisi, bilimde ilkesizlik konuları 

ele alınarak bu doğrultuda örnek olaylar irdelenir. 



HEM603 –Hemşirelikte Araştırma       (3-0-3 AKTS: 10) 

 
Bu ders, temel araştırma bilgileri doğrultusunda hemşirelik araştırmalarının önemi ve özellikleri, 

hemşirelik sorunlarını belirleme ve hemşirelik bilgisini ortaya koymada, çeşitli araştırma yöntemlerinin 

avantaj ve sınırlılıkları ile etik boyutları incelenir. Hemşirelikte tamamlanmış ya da devam etmekte olan 

çeşitli araştırma raporları edinilen bilgiler doğrultusunda kritik edilir. Öğrencinin bir araştırmayı 

planlaması, uygulaması ve raporlaması beklenir. 

HEM602 – Hemşireliğin Kuramsal Temelleri     (3-0- 3 AKTS: 10) 

 
Bu derste, hemşirelik uygulamalarına temel oluşturan çeşitli hemşirelik kuramlarının özellikleri, kritik 

edilmesi ve karşılaştırılması yapılarak öğrencinin bir sentez ve bütünleştirme yapabilmesine odaklanılır. 


