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Yenilik Nedir??? 

• Yenilik yeni yaklaşımlar, teknoloji ve çalışma 
yolları geliştirme sürecidir (ICN, 2009). 
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“Yenileşim= fikir + icat + uygulama” 



YENİLİK ≠ BULUŞ 

 

• “Yeni bir ürün veya süreç hakkında bir fikrin ilk 
kez ortaya çıkması: icat” (yeni bir ürün) 

 

• “Bu fikrin uygulamaya geçirilmesi amacıyla 
yapılan ilk girişim: inovasyon” (yeni bir değer)  

 

     Ticarileştirilmediği sürece yenilik olmaz!!! 
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Neden yenilik? 
 

• Yenilik bakımın kalitesini geliştirmenin ve sürdürmenin 
merkezindedir.  

 

• Hemşirelik uygulamalarında yenileşim (inovasyon), 

 Sağlığın desteklenmesi,  

 Hastalıkların önlenmesi,  

 Risk faktörlerinin tanımlanması, önlenmesi ve sağlığı 
geliştirici davranışların artırılması,  

 Bakım ve tedavinin daha nitelikli verilebilmesi için yeni 
bilgilerin, hizmetlerin bulunmasında önemli rol 
oynamaktadır (ICN 2009). 
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Sağlık Bakımında Yenileşimi Engelleyen 
Neler Olabilir?? 

• Değişim yönetimi ilkelerinin uygulanmasında 
gönülsüzlük  

• Yetersiz eleştirel düşünme  

• Çalışanların desteklenmemesi 

• Zaman yetersizliği  

• Yetki devretmedeki yetersizlik 
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• Sınırlı özerklik ve yaratıcı olma özgürlüğü 

• Bürokrasi (Formlar, toplantılar, süreçler, …) 

• Birimdeki / kurumdaki hiyerarşi 

• Hemşireliğin mesleki imaj algısı 

• İletişim becerilerindeki (Networking) 
yetersizlik 

• Yatay şiddet, çatışma ya da yıldırma  

• İyi hemşirelerin klinik dışı pozisyonlarda olması  
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Four stages of  pressure injury 
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Telehemşirelik ve Telesağlık 
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• Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) telehemşireliği, 
telesağlığın bir alt boyutu olarak “iletişim 
teknolojileri kullanılarak hastaların sağlık durumu 
hakkında bilgi edinme, bakımını sağlama, hasta 
eğitimi gibi uygulamaları içeren hemşirelik 
faaliyetidir’ şeklinde tanımlamıştır.  
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Telesağlığın hemşirelik bakımda 
kullanılmasındaki genel amaç  

• Hastaların hastaneye yatışını azaltarak maliyet 
etkin bir bakım sağlamak,  

• Yaşam kalitelerini ve sağlıklarını geliştirmek, 

• Evdeki bağımsız aktivitelerini sürdürebilmelerini 
sağlamak  

• Hastanın durumundaki değişiklikleri erken 
belirleme ve ev ziyaretlerinin sayısını azaltmak, 

• Hastanın öz bakımını arttırmayı sağlamaktadır 
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36 makale incelenmiş, 
22’sinde maliyetin diğer 
alternatif yöntemlerden 

ciddi oranda daha 
düşük olduğu, 12’sinde 

sağlık çıktılarının önemli 
düzeyde iyi olduğu 

saptanmıştır 
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Hemşirelikte 
Yenilikçilik 
Örnekleri 
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Acıbadem Üniversitesi “Hemşirelikte 
Yaratıcılık” Yarışmasının Ödülleri 

Sahiplerini Buldu.  

• BirincilikÖdülü Yarışmada 
birinciliği “Portlet” projesiyle 
Acıbadem Adana Hastanesi’nden 
katılan hemşire Meltem Kaya ve 
Nursen Ülke kazandı. 
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İkincilik Ödülü 

• Yarışmada ikinciliği 
“Tıkanmayan İntraket” 
isimli projesiyle hemşire 
Nuğran Arslan, kazandı 
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Üçüncülük Ödülü 
 

• Üçüncülüğü “Akıllı Pijama” projesiyle 
Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nden katılan 
hemşire Hürkan Cantutan ve Sema Kınataş 
kazandı. 
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Stomakit  

Türk Mucit Hemşire Özlem Bekteş, ‘Stomakit' 
adını verdiği aparatı ile stoma sızıntılarını 
durdurdu.  
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IV House 

• Lisa Vallin “IV House” adını verdiği icadı ile 
hastalar damar yolu açık iken özgürce günlük 
yaşam aktivitesini sürdürebilmektedir. 
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Yatağa Bağımlı Hastalarda Yıkama Sistemi 

 

• Yoğun bakım ünitesi 
sorumlu hemşiresi Esma 
Şen hastaların yıkamak 
için hemşirelik 
uygulamalarına pratik 
bir çözüm kazandırdı. 
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*Venöz kan ile orta parmaktan 
alınan 1. ve 2. kan şekeri 

değerleri arasında, 
*Alkollü pamukla silindikten 
sonra alınan değer ile alkollü 
pamuk kullanmadan alınan 
değer arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır 
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pH değerlerinin etkilendiği, ancak 
hastaların tükrük salgısını 

arttırmadığı, ağız kuruluğu  ya da 
semptomlarının kontrolunde etkili 

olmadığı saptanmıştır. 
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Deney grubundaki 
hemşirelerin 

performansının kontrol 
grubundaki hemşirelerden 

daha iyi olduğu 
saptanmıştır 



• Mentally oriented patients were selected by the nursing staff 
responsible for caring for the patients to trial an alarm equipped 
UI pad. The staff also provided a list of close relatives. They were 
contacted by letter and asked to participate. The researchers 
provided the nursing staff with information as to how the 
alarmed pad system worked on four separate occasions. The 
system itself was wireless and consisted of a sensor, a 
transmitter and a receiver (a computer). A disposable sensor in 
the form of a tape-like strip of paper was attached to the UI pad, 
after which the transmitter was attached at the front and its 
functionality tested.  29 

Wireless, sensör, transmitter ve bir 
alıcıdan (bilgisayar) oluşmaktadır . 

Kağıt bir strip formu olan tek 
kullanımlık sensor beze eklenmektedir.   



When just a small amount of moisture reached the sensor or 
when the pad became full (depending on 
the sensor was triggered. A digital signal was then sent to the 
receiver box connected to a computer, which gave a visual 
indication to the staff that the pad needed to be changed or that 
the patient should be assisted to toilet 
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Üriner ve Fekal İnkontinanslı Kadın Hastalarda 
Giyim Konfor Özellikleri Yüksek Bir Bakım 

Ürününün Geliştirilmesi ve İşlevselliğinin ve 
Perineal Dermatit Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

 
 

Yılmaz H., Khorshid L., Öndoğan Z. (2015). Ege Üniversitesi SBE, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 
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• Dermatit gelişme oranları açısından uygulama 
ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.  

 

• Sonuç olarak yeni geliştirilen inkontinans 
bakım ürününün kontrol grubunda kullanılan 
diaper kadar kullanılabilir özellikte olduğu ve 
dermatit oluşturma açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.  
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