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ÖNSÖZ
Sizleri Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından
16-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında online platformda gerçekleĢtirilecek II. Ulusal Öğrenci
Kongresi" ne davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitimini sürdürmekte olan ve sağlık sisteminin
vazgeçilmezi, siz sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek;
mevcut durum ve geliĢmeleri tartıĢmayı amaçlıyor, genç araĢtırmacılar olarak güncel bilgiler
ve geleceğe dönük çözüm önerileriyle, araĢtırmacı rollerinizi ortaya koyacağınız
çalıĢmalarınızdaki akademik heyecanınıza ortak olmaktan Ģimdiden büyük mutluluk
duyuyoruz.

Öğrenci odaklı üniversitemizde, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları çatısı altında yer
alan tüm bölümlerin etkileĢimini sağlamanın yanı sıra, deneyim ve bilimsel bilgi paylaĢımı
yapmayı amaçlamaktayız. Kongremizde sağlık bilimleri ve sağlıkla iliĢkili sosyal bilimler
alanında çeĢitli paneller, oturumlar, sözel ve poster bildiri sunumlarına yer verilecektir.

Kongremizin bilimsel yönden zengin içeriği ile tüm katılımcıların beklentilerini karĢılamasını
ve güncel gereksinimlerine cevap verecek nitelikte olmasını hedefliyor, baĢarılı bir kongre
olmasını diliyoruz.

Sağlıklı günlerde, yüz yüze kongrelerde birlikte olabilmeyi diliyor, hepinize sevgi ve
saygılarımızı sunuyoruz.
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SHMYO II. ULUSAL ÖĞRENCİ
KONGRESİ

16-17 MAYIS

KURULLAR
ONURSAL BAġKANLAR
Dr.Azmi OFLUOĞLU
Mütevelli Heyeti BaĢkanı
Prof. Dr. Ġ. YaĢar HACISALĠHOĞLU
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
KONGRE BAġKANLARI
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BĠLĠMSEL KURUL
Prof. Dr. Ömer Bender
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Müdür
Dr. Öğretim Üyesi Deniz TaĢkın
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. AyĢenur Curabeyoğlu
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Sanal Özcan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Süheyla Yazıcıoğlu
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Hacer Özkul Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Acar Çiftçi
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Ece Alagöz
Maltepe Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu
Öğr. Gör. Özge Kaya
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Perihan Eren Bana
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım
DoğuĢ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
Öğr. Gör. Arzu Dikici
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğr.Gör. Filiz Albayrak
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Arpag
Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Açıkgöz
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Aylıkçı
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör. Merve Bat TonkuĢ
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik Bölümü
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Öğr. Gör. GülüĢen Mermer
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör. Behice Belkıs ÇalıĢkan
Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu HemĢirelik Bölümü
Öğr.Gör.FatoĢ Tozak
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Levent Küfeciler
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğretim Üyesi Hamit Özçekiç
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör. Sema Toker
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği Bölümü
Öğr. Gör. Yasemin Zehra Salıkutluk Yıldız
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör. Naile Nuran Sanyer
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Fulya Özsoy
IĢık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Uğur Aylıkçı
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Doç.Dr.Mehmet PiĢkin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Prof.Dr.Ömer Faruk Öztürk
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr.Erdal Canpolat
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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BĠLĠMSEL PROGRAM
1. GÜN 16 Mayıs 2022 PAZARTESĠ
08.30-10.00
10.00-10.30

Kayıt
AçılıĢ KonuĢmaları
SHMYO Müdür Prof.Dr.Ömer Bender
Rektör Prof.Dr.Ġ.YaĢar Hacısalihoğlu

10.30-11.30

Panel 1: COVĠD-19 ve AġILAR
Moderatör:
Prof.Dr. Ömer Bender, Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Müdürü
Panelistler
10.30- 11.20 ‘‘ COVID-19 Süreci ve Güncel Paylaşımlar’’
Doç.Dr. Cüneyt Saltürk
GaziosmanpaĢa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
11.20-11.30 Soru-Cevap

11.30-11.45

Ara

11.45-13.00

Panel 2: SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE GÜVENLĠ UYGULAMALAR- HASTA
GÜVENLĠĞĠ VE SAĞLIK TEKNĠKERLERĠNĠN ROLLERĠ
Moderatör:
Dr. Öğretim Üyesi Süheyla Aykaç Yazıcıoğlu, Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
SHMYO, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program BaĢkanı
Panelistler:
11.45- 12.15 ‘‘Laboratuvar Hizmetlerinde Güvenliğin Önemi’’
Uzm. HemĢ. Nurten Sütçü Çiçek
Koç Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Eğitim HemĢiresi/Hemovijilans HemĢiresi
12.15-12.45 ‘‘Güvenli İlaç Kullanımında Sağlık Teknikerlerinin Rolü’’
Uzm. Ecz. Yasemin Oral
Klinik Eczacılık, Bilim Uzmanı
12.45-13.00 Soru-Cevap
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13.30-14.30
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OTURUM 1
Oturum BaĢkanı
Öğr. Gör. AyĢenur Curabeyoğlu
Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
Anestezi Programı Öğrencilerinde Staj Fobisi
Zeynep Karaman, AyĢenur Erdoğan, Rümeysa ġeyma Çabuk, Rabia Özmen, Ġlayda
Keskin, Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Anestezi
Programı
Gönüllü Erkek HemĢirelik Öğrencisi Aktivitelerinin Toplumun Erkek HemĢire
Ġmajı Üzerine Etkisi
Ġlknur Dolu, Mahir Can Gökçe, Ersin KarakuĢ, Osman Alperen Geldi, Tolga Gazi,
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Madde Kullanım Süreci
Fatma Ayhan, Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

14.30-14.40

Paramediklerin Mobbinge Yönelik Bilgi ve Tutumları
Gülseda Çam, Sude Ezo Özçelik, Merve Türkahmetoğlu, Nazlıcan Turan, Enes Güzet,
Esranur Yılmaz, BüĢra Sönmez, Ferhat Beyan, Hasan Basri Güzey, Fatma Sude
Ekmekçi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı
Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Akıllı Telefon Bağımlılığına ĠliĢkin
Ebeveyn Farkındalığı
Fatma Pala, Melis Yılmaz, Ebrar Gül, Meryem Atik, Elif Özgaya, Berfin Dilen,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Çocuk Gelişim Programı
Gebelerin Covid-19 AĢısına ĠliĢkin Tutumlarını Etkileyen Etmenler
AyĢenur Kargın, Berfin Uğur, Dilek Elçiboğa, Esma Deniz, Melek Göksügüzel, Seher
Çelik, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Çocuk Gelişimi Program
Soru-Cevap

14.40-14.50

Ara

14.50-15.50

OTURUM 2
Oturum BaĢkanı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TaĢkın
Öğr. Gör. AyĢenur ÇağĢırlı
Göçmenlerin Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumları Ve Önündeki Engellerin
Belirlenmesi
Mihriban Ulucan*, Ummahan Yücel**,
*Öğr. Gör., Munzur üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
**Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
Anestezi Programı Öğrencilerinde Kafein Tüketiminin Değerlendirilmesi
Emine Sinan, Dilan Kanat, Senanur Eren, Esra Eren ,Fatma Çarıkçı, İstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Anestezi Programı
Görme Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında YaĢadıkları Sorunlar
Sena Nur Yılmaz, Abdül Talha Verdi, Beyza Hastürk, Kübra Nur KarakaĢ, Gözde Kurt,
Hülya DaĢcı, Melike Gedik, Meryem Tokmak, Kübra Nur Selvi, İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi, SHMY İlk ve Acil Yardım Programı
Mavi IĢık Korumalı Kaplama Cama Sahip Gözlüklerin Kullanıcılardaki Etkileri
Ünal Burak Özman, Mustafa Ağca, Aybüke Arcan, Bülent Belovacıklı, Ceyda ġeker,
Hande Kalender, Kerem Özmel, Rahime Küçük, Sueda Sayın, Seher Ozan, Zikra Nur
Ġlyas, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Optisyenlik Programı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Bölümü Tercih Nedenleri,
Geleceğe Yönelik Planları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki
Mert Ünal*, Ayla Açıkgöz
Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prog.
Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prog.
**

*

**

15.50-16.00

Soru-Cevap

16.00-16.10

Ara

16.10-16.55

OTURUM 3 (POSTER SUNUM OTURUMU)
Oturum BaĢkanı
Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Açıkgöz
Öğr. Gör. Yasemin Zehra Salıkutluk Yıldız
Anestezi Programı Öğrencileri Sesleniyor: Kadına Değil ġiddete Hayır
Dursuncan Çataltepe, Hacera Cun, Beyzanur Aydoğan, Hülya Türkyılmaz, Tuğçe
Sağlam, Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Anestezi
Programı
Diyabette Sestrin Etkisi
Tuğçe Aslan, Utku Uzun, Ufuk Üniversitesi SHMYO
Boğaz Sürüntü Örneklerinde A grubu Beta-Hemolitik Streptokok TaĢıyıcılığının
AraĢtırılması
Esra Tanrıkulu, Mehmet Miraç Oruçoğlu, Çağla Çakır, Eren Gürkan Berber, Esra
Henek, Dr.Öğr.Üyesi Süheyla Aykaç Yazıcıoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
SHMYO Tıbbi Laboratuvar Programı
Anestezinin Ġnsanlar Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Fatma Ceren Yıldız, Elif Türkyılmaz, Melis Telli, BüĢra Yalçın, Canan Berber, Öğr.
Gör. Fatma Çarıkçı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
Ortaokul Öğrencilerine Verilen Menstrual Hijyen Eğitiminin Değerlendirilmesi
Sevgi Çetin, Emine Tekin, Aleyna Erden, Çınar Doğan, Esra Poyraz, Zeynep Çakır,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Anestezi Programı
Pandemide Cerrahi HemĢireliği
Muhammed Nasrullah Er, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Okuduğu Programdan
Memnuniyetinin Ġncelenmesi
Mert Ünal, Ayla Açıkgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Erken Çocukluk Döneminde Çizgi Filmlerin Çocuk DavranıĢları Üzerindeki
Etkileri
Aylin Kara, Buse Naz Erol, Eda Nur Yılmaz, Hilal Dal, Rana Hüner, ġeyma ġengül,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Programı
Soru-Cevap

16.55-17.00

SHMYO II. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

16-17 MAYIS

2. GÜN 17 MAYIS 2022 SALI
10.30-11.30 OTURUM 1
Oturum BaĢkanı
Öğr. Gör Naile Nuran Sanyer
Anne Sütü ile Beslenmenin Uzun Vadedeki Etkilerinin Değerlendirmesi
Duygu Özkul, Sinem ġensoy, Eda Doğan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO
Anestezi Programı
Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri ve Ġlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Online
Eğitim Sürecine Yönelik DüĢünceleri
Ahmet Yakar, Beydanur Yücel, Buse PaĢal, Cihan ġahin, Doğukan Altınsoy, Mert
Erdem Aslan, Mert Göktürk, Muhammet Çelik, NurevĢan Yiğit, ġefika Güngör,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı
Tıbbi Laboratuvar ve Anestezi Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Nazal
Staphylococcus Aureus TaĢıyıcılığının AraĢtırılması
Tuğçe Sarıal, Mehmet KürĢad Küçük, Hasan Adanır, Kaan Bora Kalyoncuoğlu, Dr.Öğr.
Üyesi Süheyla Aykaç Yazıcıoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programı
Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynlerin Çocuk Kitapları Seçimlerinde Dikkate
Aldıkları Özellikler
AyĢe Dönmez, BüĢra Kılıç, Eda Güzel Tanrıkulu, Hatice Demirkıran, Rukiye
Korkmaz, Sidar Öz, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO Çocuk Gelişimi
Programı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stres Düzeyi ve YaĢam
Doyumu ile ĠliĢkili Etmenlerin Belirlenmesi
Leman Daylak * , Ayla Açıkgöz **
* Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı
** Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı
11.30-11.40 Soru-Cevap
11.40-11.50 Ara
11.50–12.50 OTURUM 2
Oturum BaĢkanı
Öğr. Gör. Özge Kaya
Öğr. Gör. GülüĢen Mermer
Alzheimer ve Sestrin
Utku Uzun, Tuğçe Aslan, Ufuk Üniversitesi, SHYMO
NASA’nın Ġkiz Astronotlar ÇalıĢması
Esra Güzel, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyi ve ĠliĢkili
Etmenlerin Belirlenmesi
Saliha GÜÇ * , Ayla AÇIKGÖZ **
* Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı
** Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı
Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Medyada Çocuk Ġstismarı Hakkında Ebeveyn
Farkındalığı
Selin Yarar, Zeynep Kalan, Zehra Uzun, Lale Ak, Merve ġenyüz, İstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi, SHMYO Çocuk Gelişimi Programı
Sağlık Endüstrisinde 3, 4 ve 5 Boyutlu Baskı Teknolojisinin İncelenmesi ve
Uygulamaları
Nazlı Aşkın Arıkan, Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği
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12.50-13.00 Soru-Cevap
12.00-13.30 Ara
13.30-14.45

Panel 1: ÇOCUK ĠHMAL VE ĠSTĠSMARI
Moderatör:
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Acar Çifçi, Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm BaĢkanı

Panelistler:
13.30-14.00 ‘’Cinsel İstismarı Önleme Programları’’
Doç.Dr. Erhan Alabay
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
14.00-14.30 ‘’Türkiye’de Çocuk İzlem Merkezlerinin İşleyişi ve Adli Süreç’’
Uzm. Psk. HemĢ. Nurten Gülsüm Bayrak
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, Çocuk Ġzlem Merkezi
14.30-14.45 Soru-Cevap
14.45-15.00 Ara
15.00-16.15 Panel 2: DĠJĠTALLEġEN DÜNYADA BAĞIMLILIKLARA BAKIġ
Moderatör:
Dr.Öğretim üyesi Perihan Eren Bana, Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık
Kültür Spor Daire BaĢkan V.
Panelistler:
15.00-15.30 ‘’Travma ve Bağımlılık Psikolojisi’’
Dr. Eda Ermağan Çağlar
T.C LefkoĢa Büyükelçiliği Eğitim MüĢavirliği
15.30-16.00 ‘’Bağımlılıkta internet Etkisi: Çevrimiçi Kumar Bağımlılığı’’
Dr. Öğretim üyesi Yasemin Sanal Özcan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Psikoloji Bölümü
16.00-16.15 Soru-Cevap
16.15-16.30 Ara
16.30-17.00 Ödül ve KapanıĢ
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SÖZLÜ BİLDİRİ ÖZETLERİ
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Anestezi Programı Öğrencilerinde Staj Fobisi
Zeynep Karaman, AyĢenur Erdoğan, Rümeysa ġeyma Çabuk, Rabia Özmen,
Ġlayda Keskin, Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
ozmenrabia142@gmail.com

Özet
GiriĢ-Amaç: Anestezi teknikerleri iĢ hayatına baĢlamadan önce gerekli beceri kazanımları
sağlayabildikleri, staj döneminden geçmektedir. Staja çıkmadan önce veya staja çıktıktan
sonra bazı stajyerler de Staj Fobisi oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada Yeni Yüzyıl Üniversitesi
SHMYO Anestezi Programı 2. Sınıf öğrencilerinin Staj Fobisi durumlarının belirlenmesi
amaçlanmıĢtır. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalıĢmanın evrenini Yeni
Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Anestezi Programında 2021-2022 ders yılı bahar döneminde
eğitim-öğretim gören tüm 2. sınıf öğrenciler oluĢturmuĢtur. Evrenin tamamına ulaĢılması
hedeflendiği için örneklem seçilmemiĢ, katılımcılarda gönüllük esas alınmıĢtır. Veri
toplama aracı olarak literatür taranarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan 15 soruluk bir
anket formu kullanılmıĢtır. Katılımcılara e-anket ulaĢtırılarak veriler toplanmıĢtır.
Bulgular: ÇalıĢmaya 85 (72 K, 13 E) öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilerin %78,8‟si okulda
öğrendikleri bilgileri stajda kullanabildiklerini, %55,3‟ü stajda kendini yeterli düzeyde
geliĢmiĢ hissettiğini bildirmiĢtir. Öğrencilerin %54,1‟i stajda çalıĢanlarla anlaĢamamaktan
korktuğunu belirtirken, %47.4‟ü ameliyathaneye girdiğinde kendini stres altında hissettiğini
ifade etmiĢtir. Öğrencilerin %64.7‟sinde en yoğun yaĢanan korkunun mesleğini icraat
edememe korkusu olduğu saptanırken öğrencilerin sadece %4.7‟si kan görmekten
korktuğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢmamıza katılanların %60‟ı ameliyat esnasında acil müdahale
gerektiren durumlarda soğuk kanlılığını koruduğunu belirtirken, %34,1‟i ise bazen
koruduklarını ifade etmiĢtir. Sonuç: Anestezi 2. sınıf öğrencilerinde staja gittikleri
dönemde ortaya çıkan Staj Fobisi saptanmıĢtır. Bu fobilere karĢı öğrencilerin
bilinçlendirilmesi için gerekli destek mekanizmaları oluĢturulmalı, kurum içi ve dıĢı olmak
üzere gerekli iyileĢtirme müdahaleleri yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: staj, fobi, staj fobisi
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Gönüllü Erkek HemĢirelik Öğrencisi Aktivitelerinin Toplumun Erkek HemĢire Ġmajı
Üzerine Etkisi
Dr. Ġlknur Dolu, Mahir Can Gökçe, Ersin KarakuĢ, Osman Alperen Geldi, Tolga Gazi
Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
mahircn_00@hotmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Toplumun hemĢirelik mesleğini büyük oranda kadın mesleği olarak görmesi,
toplumun hemĢirelik imajını artırmaya yönelik giriĢimler gerçekleĢtirmesini gerekli
kılmaktadır. Gönüllü hemĢirelik hizmetlerinin hemĢireliğin toplumdaki görünürlüğünü
artırmadaki rolü, toplumda erkek hemĢirelik imajını artırmaya da katkı sağlayabilir. Gönüllü
erkek hemĢirelik öğrencisi aktivitelerin, toplumdaki „erkek hemĢire‟ imajını üzerine etkisini
belirlemek. Gereç-Yöntem: Bu çalıĢmada tek gurupta ön test son test çalıĢma tasarımı
kullanılmıĢtır. ÇalıĢma Eylül 2020- Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye‟de, ticari
iĢletmelerde faaliyet gösteren 18 yaĢ ve üzeri, 162 esnafın katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma verilerini toplamak amacıyla bilgi formu ve HemĢirelik Mesleğine Yönelik Ġmaj
Ölçeği kullanılmıĢtır. GiriĢim olarak „Gönüllü Erkek HemĢirelik Öğrencisi Aktivitesi‟
kullanılan çalıĢma verilerinin analizinde Paired sample t test sonuçlarından yararlanılmıĢtır.
Bulgular: Katılımcıların giriĢim sonrası HemĢirelik Ġmajı Ölçeği toplam puanı (3.79±0.20)
giriĢim öncesi alınan puandan (3.63±0.20) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha
yüksektir; t(80) = -6.887, p < 0.001, Cohen's d = 4.00. Ayrıca katılımcılar giriĢim sonrasında
(3.46±0.48) cinsiyet alt boyutundan giriĢim öncesine (3.35±0.48) göre istatistiksel olarak
anlamlı derecede yüksek puan almıĢlardır; t(80) = -2.313, p = 0.023, Cohen's d = 0.48. Paired
sample t test sonuçlarına göre giriĢim sonrasında katılımcıların HemĢirelik Ġmajı Ölçeği‟nin
bütün alt boyutlarından öncesine göre daha yüksek puan aldıkları görülmüĢ ve bu sonuçlar
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p< 0.05). Sonuç: ÇalıĢma bulguları, gönüllü erkek
hemĢirelik öğrencileri aktivitelerinin toplum hemĢirelik imajını ve erkek hemĢirelik imajını
olumlu yönde artırdığını ortaya koymuĢtur. Toplumdaki erkek hemĢire imajını geliĢtirme
amacıyla, erkek hemĢirelik öğrencilerin topluma yönelik projelerde gönüllü olarak daha fazla
rol almasının teĢvik edilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: erkek hemĢire, gönüllülük, hemĢirelik imajı
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Madde Kullanım Süreci
Fatma Ayhan
Batman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
f.kucuksumbul@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Madde bağımlılığı toplumların sağlığı, ekonomisi, üretkenliği ve sosyal
yönleri üzerinde olumsuz sonuçları olabilen en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.
Bu araĢtırma madde kullanan bireylerin madde kullanım süreci ve aileleriyle ilgili
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Gereç-Yöntem:
AraĢtırmanın örneklemini kartopu örneklem yöntemiyle ulaĢılan madde bağımlısı 26 birey
oluĢturdu. AraĢtırma verileri yüz yüze görüĢme yöntemiyle bir anket formu kullanılarak
toplandı. Elde edilen veriler sayı ve yüzde olarak hesaplandı. Bulgular: AraĢtırmaya
katılanların %65,4‟ü erkek, %34,6‟sı kadın, çoğunluğu 16-25 yaĢ arasındaydı (%69,2).
Madde kullanımının en sık olarak 13-16 yaĢları arasında (%26,9), lise öğrenimi sırasında
(%42,3) ve arkadaĢ çevresi içinde (%76,9) baĢladığı tespit edildi. Katılımcıların
çoğunluğu deneme amaçlı olarak madde kullanımına baĢladığını (%26,9) ve arkadaĢ
çevresiyle birlikte madde kullanımını sürdürdüğünü (%46,2) ifade etti. Katılımcıların en
sık kullandıkları maddenin esrar olduğu (%61,5) haftada birkaç gün madde
kullandıkları (%26,9) ve maddeyi satıcılardan temin ettikleri (%53,8) belirlendi.
Katılımcıların %46,2 si madde ile ilgili bir problem yaĢamadığını dolayısıyla tedavi
görmek için hastaneye baĢvurmadıklarını ifade etti. Katılımcıların %76,9‟u ailevi bir
sorununun

olmadığını,

%34,6‟sı

madde

kullanımının

insanı

sorunlarından

uzaklaĢtırdığını, %7,7‟si intihar giriĢiminde bulunduğunu ifade etti. Katılımcıların
%34,6‟sı aile içindeki iliĢkilerini “Birbirimizle yakın ve sıcak iliĢkilerimiz vardır.”,
%30,8‟i ise “Yalnızca gündelik olaylar ve konularla ilgili konuĢulur, sınırlı ve yüzeysel
bir iliĢkimiz vardır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Çoğunluğu (%26,9) madde kullandığını
ailesinin bilmediğini ifade etti. Sonuç: Madde kullanımının erken yaĢlara kadar indiği,
madde kullanmaya baĢlanmasında arkadaĢ çevresinin önemli etkisinin olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: bağımlılık, aile, uyuĢturucu madde
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Paramediklerin Mobbinge Yönelik Bilgi ve Tutumları
Gülseda Çam, Sude Ezo Özçelik, Merve Türkahmetoğlu, Nazlıcan Turan, Enes Güzet,
Esranur Yılmaz, BüĢra Sönmez, Ferhat Beyan, Hasan Basri Güzey, Fatma Sude Ekmekçi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, İlk ve Acil Yardım Programı
klaklashasan44@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: ĠĢyerinde çalıĢan kiĢi ya da kiĢiler üzerinde sistematik bir Ģekilde baskı
yaratarak bunaltma, korkutma ya da tehdit etme gibi taktiklerle istifa aĢamasına kadar
ulaĢabilen bir süreci ifade eden mobbinge maruz kalan en yaygın meslek guruplarından birisi
de paramediklerdir. Paramedikler; hasta transport sürecinde, hasta yakınları, çalıĢma
arkadaĢları

veya

Komuta

Kontrol

Merkezi

(KKM)

tarafından

mobbinge

maruz

kalabilmektedirler. Bu çalıĢma; paraemdiklerin mobbing hakkındaki bilgi düzeylerini,
mobinge yönelik tutumlarını ve davranıĢlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte gerçekleĢtirilen bu çalıĢmaya kamu ve özel sektörde aktif
olarak çalıĢan 159 paramedik katılmıĢtır. AraĢtırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama
formu, online olarak katılımcılara ulaĢtırılmıĢtır. Bulgular: ÇalıĢmaya katılanların %61
(n=97) kadın, %39 (n=62) erkektir. Katılımcıların % 79 (n=124) mobbing hakkında bilgisi
olduğunu belirtmiĢ, %50,9 u ise (n=81) daha önce mobbinge maruz kaldığını, % 15‟i (n=18)
ise mobinge uğradığından emin olmadığını belirtmiĢtir. Mobbinge uğradığını belirten
katılımcıların % 72‟si (n=58) ilgili yerlere bildirimde bulunmadığını, bulunmama gerekçesi
olarak da %67‟si (n=39) sonuç elde edemeyeceğini düĢündüğü için bildirmediğini
belirtmiĢtir. Katılımcıların % 69‟ u (n=109) çalıĢma hayatlarında bir kere bile olsa mobinge
tanıklık ettiklerini ifade etmiĢlerdir. Sonuç: ÇalıĢmadan elde edilen veriler sonucunda
katılımcıların yarısından fazlasının mobbinge maruz kaldığı ancak büyük bir kısmının
bildirimde bulunmadığı görülmüĢtür. Mobbing önlemek ve mobbingin uzun vadedeki
etkilerini en aza indirgemek için çalıĢma hayatına atılmadan bireyleri mobbing konusunda
bilgilendirmek, çalıĢma hayatındaki bireylere ise olası bir mobbing durumunda destek
alabilecekleri kurum ve izleyebilecekleri yollar hakkında belirli aralıklarla eğitim vererek
farkındalıklarını artırmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: mobbing, paramedik, sağlık çalıĢanı
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Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Akıllı Telefon Bağımlılığına ĠliĢkin Ebeveyn
Farkındalığı
Fatma Pala, Melis Yılmaz, Ebrar Gül, Meryem Atik, Elif Özgaya, Berfin Dilen
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Gelişim Programı
fatma.pala@ogr.yeniyuzyil.edu.tr
Özet
GiriĢ─Amaç: Günümüzde çocuklarının teknoloji bağımlılığı en çok araĢtırılan konulardan
biridir. Bu araĢtırmada erken çocukluk dönemi çocuklarının akıllı telefon bağımlığına iliĢkin
ebeveyn farkındalığı araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Gereç─Yöntem: AraĢtırma, çalıĢmaya
katılmayı kabul eden 152 gönüllü ebeveyn ile yürütülmüĢtür. Katılımcıların (%71,5)‟ ini
kadınlar oluĢturmaktadır. AraĢtırmada araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan “Erken Çocukluk
Döneminde Çocukların Akıllı Telefon Bağımlılığına ĠliĢkin Ebeveyn Farkındalığı Anketi“
kullanılmıĢtır. Veriler çevrimiçi ortamda toplanmıĢtır. Bulgular: AraĢtırmanın bulguları
çocukların oyun oynama (%56,4), video izleme (59,7) ve çizgi film izleme (%59,2) amacıyla
akıllı telefon kullandıklarını ve çocukların erken çocukluk dönemi çocukları için uygun olan
süre sınırının üstünde (%65) vakit geçirdiği göstermektedir. Bulgular ayrıca, ebeveynlerin
çoğu çocuğunu akıllı telefondan uzak tutmak için, farklı aktivitelere yönlendirmek (%56,3),
saat kısıtlaması kullanmak (%49) ve oyun oynamaya teĢvik etmek (%49,7) gibi yöntemler
kullandığını ortaya koymaktadır. Çocukların bu önlemlere verdiği tepkilerin öfke (%35,4),
ağlama krizi (%34), saldırganlık (%10,2) olduğu belirlenmiĢtir. Ebeveynlerin ve %68,4‟ü hem
faydalı hem de zararlı bulduğunu ifade etmiĢtir. Ebeveynler çocuklarının bilgiye kolaylıkla
ulaĢabilmeleri, yeni sözcük öğrenme açısından akıllı telefonları yararlı bulmakta iken,
hareketsizlik, görme bozukluğu, dikkat bozukluğu ve bağımlılık geliĢtirme açısından zararlı
bulmaktadırlar. Bulgular, ebeveynlerin %82,5‟i çocuklarının telefonda izledikleri içerikleri
takip ettiklerini, %35,5‟i kısmen takip ettiklerini göstermektedir. Sonuç: AraĢtırma sonuçları
genel olarak değerlendirildiğinde erken çocukluk dönemindeki çocukların akıllı telefon
bağımlığı geliĢtirdiklerini, ebeveynlerin çoğunun bu bağımlılığın farkında olduklarını ve
çocuklarını

bu

göstermektedir.

bağımlılıktan

kurtarmak

amacıyla

çeĢitli

yöntemler

denediklerini

Akıllı telefon kullanımının hem faydalı hem de faydasız olarak

değerlendirilmesi, çocukların biliĢsel ve dil geliĢimine katkı sağlaması açısından yaralı olarak
tanımlamaları ve ayrıca fiziksel, sosyal ve duygusal geliĢim alanlarında olumsuz etkileri
olduğunu belirtmeleri akıllı telefon kullanımı konusunda farkındalıklarının yüksek olduğunu
göstermektedir.
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Anahtar kelimeler: akıllı telefon bağımlılığı, bağımlılık tepkileri, ebeveyn farkındalığı
Gebelerin Covid-19 AĢısına ĠliĢkin Tutumlarını Etkileyen Etmenler
AyĢenur Kargin, Berfin Uğur, Dilek Elçiboğa, Esma Deniz, Melek Göksügüzel, Seher Çelik
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Gelişimi Programı
aysenur.kargin@ogr.yeniyuzyil.edu.tr
Özet
GiriĢ- Amaç: AĢılanma hastalıktan korunma, Covid-19‟un neden olabileceği hayati risklere
karĢı ve toplumsal sağlık için çok önemlidir. Türkiye‟de yapılan araĢtırmalar, aĢı olma
konusunda genel olarak tereddütler yaĢandığını göstermektedir. Bu çalıĢmanın amacı gebe
kadınların covid-19 aĢısına iliĢkin tutumlarında etkili olan öğeleri belirlemektir. GereçYöntem: AraĢtırma, araĢtırmaya katılmaya gönüllü 27 gebe ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri
toplamak amacıyla araĢtırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak oluĢturulmuĢ yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Ġki bölümlük formun; ilk bölümü demografik
bilgileri, ikinci bölümü yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sorularını içermektedir. GörüĢmeler
sırasında ses kaydı alınmıĢ, görüĢme bittikten sonra, yazıya dökülüp analiz edilmiĢtir.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, araĢtırmaya katılan 27 gebenin çoğu (17) aĢının
zararlı olmadığını, 7 kiĢi zararlı olacağını belirtmiĢ, 3‟ü de tereddütte kalmıĢtır. Gebelerin
hepsi bu bilgileri doktor, çevre ve sosyal medya, internet ve makale gibi kaynaklardan elde
etmiĢtir. Gebelerin 18‟iaĢı hakkındaki bilgilerinin yeterli, 9‟u ise yetersiz olduğunu
düĢünmektedir. Gebelerin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarında internet, çevre, doktor,
sağlık kuruluĢu, seminer ve makalelerden ulaĢabileceklerini söylemiĢlerdir. Yaptıkları
araĢtırmalar sonucunda gebelerin 14‟ü aĢı yaptırma, 13‟ü ise yaptırmama kararı almıĢtır. AĢı
yaptıranlar aĢı yaptırma nedenlerini covid geçirdikleri zaman erken doğum ve anne ölüm
risklerinde korunabilmek (5), yaptırmayanlar ise, çocuğun ileriki yaĢlarda zekâ geriliği
yaĢama, (1) annelerde ise düĢük riskinin artacağını, (2) ayrıca kısırlığa yol açabileceğini (1)
düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir. Sonuç: AraĢtırma sonuçları gebelerin yaklaĢık yarısının aĢı
yaptırmaya karĢı olumsuz tutum içinde olduklarını göstermektedir. Ancak yapılan çalıĢmalar
gebelerde aĢının

herhangi bir yan etkisi olmadığı göstermektedir. Bu bağlamda gebelerin

aĢıya karĢı olumlu tutum geliĢtirebilmesi için kamu spotlarının etkili olabileceği ve ayrıca
bilgilendirici

broĢürler

hazırlanıp

toplumun

düĢünülmektedir.
Anahtar kelimeler: aĢı, Covid-19, aĢısı, gebe

bilgilendirilmesinin

uygun

olacağı
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Göçmenlerin Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumları Ve Önündeki Engellerin
Belirlenmesi
Mihriban Ulucan* Ummahan Yücel **
* Öğr. Gör., Munzur üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
**Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü,
mihriban.ulucan@hotmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Göç hareketleri sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir ve sebebi ne olursa
olsun göçten en fazla çocuklar ve kadınlar etkilenmektedir. Göçmen kadınlar sağlık sigortalarının
olmaması, dil problemleri, düĢük toplumsal statüleri, sağlık personeli yetersizliği, sağlık sisteminin
iĢleyiĢini bilmeme ve gelir düzeylerinin düĢük olması gibi nedenlerden dolayı sağlık gereksinimlerini
karĢılamakta zorlanmaktadırlar. Ayrıca göçmen kadınlar da geleneksel kültür özellikleri nedeniyle
çocuk sahibi olmak sahip oldukları statünün devamı için önemlidir ve bu nedenle göçmenlerin anaçocuk sağlığı ve aile planlaması gereksinimleri dikkat gerektirir. Ülkemize göç eden bireylerin çok
sayıda çocuk sahibi olmaları ve yüksek doğurganlık hızına sahip olmaları nedeniyle, göçmenlerin aile
planlaması hizmetlerine eriĢimlerinin sağlanması doğurganlıklarının düzenlenmesine olumlu etkileri
olacaktır. Gereç ve Yöntem: Literatür incelemesi yoluyla göçmenlerin kontraseptif yöntem kullanma
durumları ve önündeki engellerin belirlenmesidir. Bulgular: Mülteci kadınlar kontraseptif
yöntemlerine yönelik bir takım sorunlar yaĢamaktadır. Yapılan çalıĢmalarda göçmen kadınların büyük
bir çoğunluğunun herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmadıklarını belirtmiĢtir. 2018 yılında
yapılan bir çalıĢmaya göre göçmen kadınların en çok kullandığı kontraseptif yöntemlerin sterilizasyon,
rahim içi araç, geri çekme ve takvim yöntemleri olduğu saptanmıĢtır. Ülkemizde yapılan bir çalıĢmada
Suriyeli göçmen kadınların en fazla geri çekme yöntemini kullandıkları ve modern yöntemler
hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen tercih etmedikleri ortaya çıkmıĢtır. Kadınların kontraseptif
yöntemleri kullanmama nedenleri incelendiğinde yan etki korkusu, dini inançlar, bilgi eksikliği, çocuk
sahibi olma isteği, eĢlerinin istememesi gibi faktörlerin kontraseptif kullanımında etkisi olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunların yanı sıra gelir düzeylerinin düĢük olması göçmenlerin kontraseptif
yöntemlere eriĢimini etkilemektedir. Sonuç: Göçmen kadınların çoğunluğunun kontraseptif yöntem
kullanmaya

istekli

olmadıkları

görülmektedir.

Göçmen

kadınların

kontraseptif

ihtiyacının

karĢılanabilmesi için kontraseptif yöntemlerinin kolay eriĢilebilir ve ekonomik olması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: göçmenler, kadın sağlığı, üreme sağlığı
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Anestezi Programı Öğrencilerinde Kafein Tüketiminin Değerlendirilmesi
Emine Sinan, Dilan Kanat, Senanur Eren, Esra Eren,
Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
snnemos@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Anestezi teknikerleri riskli kafein tüketimi kriterlerini karĢılamaları sebebiyle
kafein bağımlılığı için risk grubunda bulunmaktadır. Bu çalıĢmada Yeni Yüzyıl Üniversitesi
SHMYO Anestezi Programı öğrencilerinin günlük kafein tüketimleri ve günlük kafein
tüketimlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte
planlanan bu çalıĢmanın evrenini Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Anestezi Programında
2021-2022 ders yılı bahar döneminde eğitim gören tüm öğrenciler oluĢturmuĢtur. Evrenin
tamamına ulaĢılması hedeflendiği için örneklem seçilmemiĢ, katılımcılarda gönüllük esas
alınmıĢtır. Veri toplama aracı olarak literatür taranarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan
standartlaĢtırılmıĢ bir anket formu kullanılmıĢtır. Katılımcılara e-anket ulaĢtırılarak veriler
toplanmıĢtır. Bulgular: ÇalıĢmaya 103 (82 K, 21 E) öğrenci katılmıĢtır. Öğrenciler arasında
kafein tüketim oranının (%92.2) olduğu ve en sık tüketilen kafein kaynağının siyah çay
(%39.8) olduğu bulunmuĢtur. Öğrencilerin (%41.7)‟si günde 2-4 bardak arası kafein içeren
içecek tükettiklerini bildirmiĢtir. Öğrencilerin (%55.3)‟ü günde en az bir çikolata tükettiğini
ifade etmiĢtir. ÇalıĢmamıza katılanların (%39.8)‟inin kahvaltıdan önce kafein içeren içecek
tükettiği tespit edilirken , sınav döneminde bu oranın (%68.9)„a yükseldiği saptanmıĢtır.
Öğrencilerin (%67)‟si aĢırı kafein tüketiminin sağlık için bir tehlike oluĢturduğunu bildirirken
(%24.3)‟ü kafein tüketimi ile stres ve gerginliğin geçeceğini ifade etmiĢtir. Öğrencilerin
(%48.2)‟si kafein tüketiminin uyanık kalmayı sağlama (%28.2)‟si yapılan iĢe odaklanma
üzerinde etkili olması nedeniyle kafein tükettiğini bildirmiĢtir. Sonuç: Üniversite
öğrencilerinin kafeinli yiyecek ve içecek tüketimleri saptanarak bu besinleri fazla tüketmeleri
durumunda karĢılaĢabilecekleri sorunlar konusunda biliçlendirilmeleri gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: kafein, kafein tüketimi, öğrenci
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Görme Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında YaĢadıkları Sorunlar
Sena Nur Yılmaz, Abdül Talha Verdi, Beyza Hastürk, Kübra Nur KarakaĢ, Gözde Kurt,
Hülya DaĢcı, Melike Gedik, Meryem Tokmak, Kübra Nur Selvi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, İlk ve Acil Yardım Programı
talhaverdi2001@windowslive.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Görme engellilik görme fonksiyonun tamamen ya da kısmen yitirilmesi
durumudur. Görme engelli kiĢi görme yetersizliğinden çok ağır derecede etkilenen görsel
duyu ile alması gereken uyarıcılardan yoksun kalan kiĢidir. Görme engelli bireyler hayatın
içerisinde birçok farklı sorun ile karĢılaĢmaktadır. Sorun yaĢadıkları alanlardan birisi de sağlık
hizmetlerine eriĢmek için baĢvurdukları hastanelerdir. Bu çalıĢma görme engelli bireylerin
sağlık

hizmetlerinin

kullanımında

yaĢadıkları

sorunları

tespit

etmek

amacı

ile

gerçekleĢtirilmiĢtir. Gereç-Yöntem: Niteliksel tipte gerçekleĢtirilen bu çalıĢmaya Görme
Özürlüler Derneğine üye 15 görme engelli birey dahil edilmiĢtir. Derinlemesine görüĢme
tekniği kullanılarak toplanan veriler için araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan ve 5 ucu açık
sorudan oluĢan veri toplama formu kullanılmıĢtır. GörüĢmelere baĢlanmadan önce her
katılımcıdan sözlü onay alınmıĢtır. Bulgular: AraĢtırmaya katılan bireylerin % 60‟ı (n=9)
erkek, % 40‟ı (n=6) kadındır. Katılımcıların tamamı sağlık hizmeti alırken sorun yaĢadığını
ifade etmiĢtir. YaĢanılan problemler, sağlık kurumlarından kaynaklanan ve sağlık
personellerinden kaynaklanan problemler olmak üzere iki baĢlık altında toplanmıĢtır. Sağlık
kurumlarından kaynaklı problemlerin, kurumların fiziki yetersizliklerinden ve teknik
yetersizliklerinden kaynaklanan problemlerin olduğu; sağlık personellerinden kaynaklanan
problemlerin ise personellerin görme engelli bireylere yönelik bilgi yetersizliği ve iletiĢim
eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Sonuç: Bu araĢtırma hayatın birçok alanında
farklı sorunlar ile karĢı karĢıya olan görme engelli bireylerin etkin sağlık hizmeti alımında da
sorunlarla karĢılaĢtıklarını ortaya koymaktadır. Sağlık kurumları, engelli bireylerin tesislere
ulaĢım ve kullanım açısından uygun hale getirilmelidir. Sağlık personeline, engelliliğe bağlı
hizmet içi eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: görme engeli, farkındalık, sağlık
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Mavi IĢık Korumalı Kaplama Cama Sahip Gözlüklerin Kullanıcılardaki Etkileri
Ünal Burak Özman, Mustafa Ağca, Aybüke Arcan, Bülent Belovacıklı, Ceyda ġeker, Hande
Kalender, Kerem Özmel, Rahime Küçük, Sueda Sayın, Seher Ozan, Zikra Nur Ġlyas
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Optisyenlik Programı
mustafaagca3833@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Gün içinde göze, mavi ıĢığa maruz bırakacak etkenler tablet, tv, telefon,
bilgisayar vb. elektronik cihazlardır. Bu elektronik cihazların kullanım süresi ile göz
sağlığında mavi ıĢığın, korneada zamanla ortaya çıkardığı rahatsızlık ve refraksiyon kusurları
oluĢturmaktadır. Bu etkiyi mümkün olduğunca azaltmak için mavi ıĢık korumalı kaplama
camlar kullanılmalıdır. Bu çalıĢmada optik gözlük kullanıcıların mavi kaplamalı camların göz
sağlığı üzerindeki etkileri araĢtırıldı ve veriler elde edilmiĢtir. Gereç-Yöntem: Görme
problemi olup hali hazırda gözlük kullananlar üzerinde bir araĢtırma yapılmıĢtır. Bunun için
gözlük camlarında mavi kaplama kullanmayan ve bir süre mavi kaplama kullandıktan sonra
görme rahatlığı, ıĢık hassasiyeti, göz yorgunluğu, kontras görüĢündeki netlik gibi etkilerin
kullanıcılarda ne derece değiĢiklikler oluĢturduğu yapılan anketler neticesinde belirlenmiĢtir.
Bulgular: Yaptığımız çalıĢmada, mavi kaplama kullandıktan sonra gözlük kullanıcılarının
tamamı farklılık hissettiklerini belirtmektedirler. Katılımcıların, araç kullanırken ıĢık
hassasiyetinde olumlu anlamda %60‟ında değiĢiklik hissettirirken %40‟ında ise kısmen
değiĢiklik hissettirmektedir. Göz yorgunluklarında olumlu anlamda %100‟ünde değiĢiklik
hissettirmektedir. Elektronik cihaz kullanırken olumlu anlamda %40‟ında değiĢiklik
hissettirirken, %60‟ında kısmen değiĢiklik hissettirmektedir. Kontras görüĢlerinde netliğin
%80‟inde arttığı, %20‟inde artmadığı gözlenmektedir. Katılımcılar arasından mavi
kaplamanın beklentilerini karĢılayanların oranı %60 olurken, beklentilerini karĢılamayanların
oranı ise %40 olarak görünmektedir. Sonuç: Elde edilen veriler neticesinde mavi kaplamalı
gözlük, mavi kaplamalı olmayan gözlüğe göre daha rahatlatıcı olduğu belirtilmektedir. Mavi
kaplamalı gözlüğün diğerine nazaran kontrasta, ıĢık hassasiyetinde, göz yorgunluğunu
azaltmada daha etkili olduğu sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: mavi ıĢık, mavi kaplama, göz sağlığı
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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Bölümü Tercih Nedenleri, Geleceğe
Yönelik Planları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki
Mert Ünal*, Ayla Açıkgöz**
*

Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

**

Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
umert8915@gmail.com

Özet
GiriĢ-Amaç: Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları (SHMYO) mezunlarının istihdamında
sorunlar yaĢanması öğrencilerin bölüm tercihlerini, geleceğe yönelik planlarını ve kaygılarını
etkilemektedir. Bu çalıĢmanın amacı SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDS)
öğrencilerinin öğrenim gördüğü programı tercih nedenleri ve geleceğe yönelik planları ile
kaygı düzeyleri arasındaki iliĢkinin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki bu
araĢtırmanın

evreni

Dokuz

Eylül

Üniversitesi

SHMYO‟da

öğrenim

gören

TDS

öğrencilerinden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın verileri araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢ bir
anket, Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) ve Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) ile toplanmıĢtır.
Bulgular: Öğrencilerin yaĢ ortalaması 20.2±1.5, DKÖ ortalaması 42.4±5.6, SKÖ ortalaması
ise 47.7±5.9‟dur. Öğrencilerin %76.1‟i bu mesleği yapabileceğini düĢündüğü için programı
seçmiĢtir. Erkek öğrencilerde DKÖ, kız öğrencilerde ise SKÖ ortalaması daha yüksek
bulunmuĢtur (p<0.05). Babasının eğitimi lise ve üzerinde olanların, annesinin eğitimi ilkokul
ve altında olanların SKÖ ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Ailesinin ekonomik durumunun
“kötü-çok kötü” olduğunu belirtenlerin hem DKÖ, hem de SKÖ ortalaması diğer gruplardan
daha yüksektir (p<0.05). Bölümü ailesinin ve çevrenin isteği doğrultusunda tercih ettiğini
belirtenlerin ve iĢ bulabilmenin daha kolay olduğunu düĢünerek tercih edenlerin SKÖ
ortalaması daha yüksektir (p<0.05). KiĢisel geliĢimine katkı yapabileceğini düĢünerek tercih
eden öğrencilerin DKÖ ortalaması daha yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Ġleride bu mesleği
yapmayı düĢünmeyenlerin DKÖ ortalaması, iĢ bulamamaktan kaygılananların SKÖ
ortalaması daha yüksektir (p<0.05). ĠĢ bulamazsam kendime güvenimi kaybederim diyenlerin
hem DKÖ, hem de SKÖ ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Sonuç: Ailelerin
sosyoekonomik düzeyinin düĢük olması, gelecekte iĢ bulamama gibi riskleri düĢünen
öğrencilerin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. Öğrencilerin meslek seçiminde
danıĢmanlık yapılması ve TDS mezunlarına yönelik istihdam olanaklarının artırılması
öğrencilerin kaygısını azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: tıbbi sekreterlik, meslek tercihi, gelecek planı, kaygı
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Anne Sütü ile Beslenmenin Uzun Vadedeki Etkilerinin Değerlendirmesi
Duygu Özkul, Sinem ġensoy, Eda Doğan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
duygu_ozkul.44@icloud.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Anne sütü, bebeğin büyüme ve geliĢimine yönelik gereksinimlerini
karĢılamakta, enfeksiyonlardan koruması nedeni ile hastalığı ve ölüm oranını azaltmakta,
aynı zamanda da bebeğe ileri yaĢamında ve hatta eriĢkin dönemde de yararlar
sağlayabilmektedir. Bu doğrultuda çalıĢmadaki amacımız; yetiĢkinlerde anne sütü alım
süresi ile bağlantılı olarak; kronik hastalık varlığı, beden kitle indeksi (BKĠ), üst (ÜSYE)
ve alt (ASYE) solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı, tanı almıĢ psikiyatrik hastalık
varlığı ve diĢ-çene sağlığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem:
Verilerin toplanması için araĢtırmacılar tarafından hazırlanan 10 soruluk çevrimiçi anket
formu (Google Form) oluĢturulmuĢtur. Bu form ile 223 katılımcıdan elde edilen veriler
frekans tabloları Ģeklinde düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. Bulgular: Katılımcılar, 18 yaĢ
üstündeki popülasyonu oluĢturmakta idi. Katılımcıların, bebeklik çağında %13.5‟i (n=30)
0-4 ay, %24.7‟si (n=55) 5-9 ay, %28.7‟si (n=64) 10-14 ay, %17.5‟i (n=39) 15-19 ay,
%12.6‟sı (n=28) 20-24 ay, %3.1‟i (n=7) ≥25 ay anne sütü ile beslendiklerini
belirtmiĢlerdir. Bu bilgiler ıĢığında; bireylerde kronik hastalık varlığı (%39.13), bireylerin
solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı (ÜSYE: %26; ASYE: %24.54) ve BKĠ 25
kg/m2‟nin üzerinde olan birey sayısının (%57.41) en çok 5-9 ay aralığı, tanı almıĢ
psikiyatrik hastalık varlığı olan birey sayısının (%37.5) ise en çok 15-19 ay aralığında
anne sütü ile beslenme süresinde görüldüğü saptanmıĢtır. DiĢ-çene sağlığı ile ilgili, anne
sütü ile beslenme sürelerine göre tüm aylarda benzer sonuçlar olduğu belirlenmiĢtir.
Sonuç: Anne sütü ile beslenme süresinin artıĢı ile yetiĢkinlerde hastalık ve obezite riskinin
de azaldığı görülmüĢtür. ÇalıĢmamız sonuçları ile destekli olarak sağlıklı bir toplum için;
anne sütünün mucizevi faydaları ile ilgili, tüm ebeveyn ve ebeveyn adaylarında
farkındalık oluĢturmaya yönelik eğitimler düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: anne sütü, yetiĢkin, hastalık, obezite
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Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri ve Ġlk ve Acil Yardım Öğrencilerinin Online Eğitim
Sürecine Yönelik DüĢünceleri
Ahmet Yakar, Beydanur Yücel, Buse PaĢal, Cihan ġahin, Doğukan Altınsoy,
Mert Erdem Aslan, Mert Göktürk, Muhammet Çelik, NurevĢan Yiğit, ġefika Güngör
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, İlk ve Acil Yardım Programı
cihan.sahinler.58@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Covid-19 salgını nedeniyle yaĢanan olaylar ve salgının seyrinin nasıl olacağı
konusunda yaĢanan belirsizlikler birçok kurumu etkilediği gibi üniversiteleri de olumsuz
yönde etkilemiĢtir. Birçok üniversite uzaktan eğitim sürecine geçmek zorunda kalmıĢ ve daha
öncesinde öğrenciler tarafından deneyimlenmemiĢ olan bu sistem olumlu yönleri olduğu
kadar olumsuz yönleri de beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢma Anestezi, Ameliyathane ve ilk
ve Acil Yardım bölümlerinin online eğitim sürecine yönelik düĢüncelerini değerlendirmek
için yapılmıĢtır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalıĢmadaki veri toplama formu
araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmaya dahil olan 151 katılımcıya çevrim içi
anket üzerinden ulaĢılmıĢtır. Bulgular: ÇalıĢmaya katılanların %30‟unu (n=45) anestezi,
%35‟ini (n=53) ilk ve acil yardım, %35‟sini (n=53) ise ameliyathane hizmetleri öğrencileri
oluĢturmuĢtur. Öğrencilerin %68‟i (n=102) kadın, %32‟si (n=49) ise erektir. Katılımcıların
%31‟i (n=47) pandemiden sonra teorik derslerin online devam etmesinin daha iyi olacağını
bildirirken, %35‟i (n=53) hibrit modelin, %34‟ü (n=51) ise yüz yüze eğitimin daha iyi
olacağını belirtmiĢtir. Katılımcıların %58‟i (n=87) online eğitim sürecinde kendine ve derslere
daha verimli vakit ayırdığını belirtirken, diğer yandan % 64‟ü (n=97) online eğitim sürecinde
öğrencilerin aldıkları notların bilgi düzeylerinin üstünde olduğunu belirtmiĢtir. Sonuç:
Pandemi döneminde uzaktan eğitimin her alanında olduğu gibi yükseköğretim kurumlarında
da kullanılması gereken bir eğitim Ģekli olduğu ortadadır. Bu noktada uzaktan eğitimin
süreçlerinin olumlu ve güçlü yönlerinin desteklenmesi, olumsuz ve eleĢtirilen yönlerinin ise
yeniden değerlendirilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Bu süreçte yer alan öğrenci ve öğretici
rolündeki bireylerin deneyimlerine ve görüĢlerine de baĢvurulması, sistemin iyileĢtirilmesi
açısından oldukça kıymetlidir.
Anahtar Kelimeler: pandemi, online eğitim, covid-19
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Tıbbi Laboratuvar ve Anestezi Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Nazal
Staphylococcus Aureus TaĢıyıcılığının AraĢtırılması
Tuğçe Sarıal, Mehmet KürĢad Küçük, Hasan Adanır, Kaan Bora Kalyoncuoğlu,
Dr.Öğr.Üyesi Süheyla Aykaç Yazıcıoğlu
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
sarialtugce@gmail.com

Özet
GiriĢ-Amaç:

Staphylococcus

aureus

(S.aureus)

toplum

kökenli

ve

nozokomiyal

enfeksiyonların önemli bir etkenidir. Sağlıklı kiĢilerde taĢıyıcılığa, hastalarda ise birçok
enfeksiyona yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle yaz stajı ve mesleki uygulamalar
kapsamında hastanelerde eğitim alan ve alacak olan öğrencilerimizin nazal taĢıyıcılığı
araĢtırılmıĢ, bilgi düzeylerini artırarak gerekli önlemleri almaları amaçlanmıĢtır. GereçYöntem: Nazal sürüntü örnekleri, 24 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında, Ġstanbul Yeni
Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar ve Anestezi
bölümündeki gönüllü öğrencilerden alınmıĢtır. Steril eküvyonlu çubuklar ile burun içi sürüntü
örnekleri alınmıĢ, %5 kanlı agara ekilmiĢ, 37°C'de 24 saat inkübe edilmiĢtir. Katalaz ve
koagülaz testleri, Metisilin direnci değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Tıbbi Laboratuvar birinci ve
ikinci sınıf ile anestezi teknikerliği ikinci sınıfında, staj yapan 33 ve staj öncesi 22, toplam 55
öğrenciden alınan burun sürüntü örneği incelenmiĢtir. Staj öncesi öğrencilerimizde nazal
S.aureus taĢıyıcılığı saptanmamıĢtır. Ġkinci sınıf öğrencilerimizde ise üç (%5,45) öğrencide
Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) tespit edilmiĢtir. Sonuç: Ülkemizde
sağlık alanında çalıĢanlarda ve eğitim gören öğrencilerde nazal S. aureus taĢıyıcılığı
bilinmektedir. Sağlık kuruluĢlarında çalıĢmaya baĢlamadan önce öğrencilerin bilgilendirilmesi
birey ve toplum sağlığı açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: nazal, taĢıyıcı, s.aureus, methicillin
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Erken Çocukluk Döneminde Ebeveynlerin Çocuk Kitapları Seçimlerinde Dikkate
Aldıkları Özellikler
AyĢe Dönmez, BüĢra Kılıç, Eda Güzel Tanrıkulu, Hatice Demirkıran, Rukiye Korkmaz,
Sidar Öz
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Gelişimi Programı
busra.kilic@ogr.yeniyuzyil.edu.tr
Özet
GiriĢ─Amaç: Bu araĢtırmada, ebeveynlerin erken çocukluk dönemindeki çocuklarına kitap
seçerken dikkat ettikleri ve kitabın iç/dıĢ yapı özelliklerinin ne kadar farkında olduklarını
belirlemek amaçlanmıĢtır. Gereç─Yöntem: AraĢtırma, çalıĢmaya katılmayı kabul eden 216
gönüllü ebeveynler ile yürütülmüĢtür. AraĢtırmada araĢtırmacılar tarafından oluĢturulan „‟Erken
Çocukluk Döneminde Ebeveynlerin Çocuk Kitapları Seçimlerinde Dikkate Aldıkları Özellikler‟‟
Anketi

kullanılmıĢtır.

Veriler

çevrimiçi

ortamda

toplanmıĢtır.

Bulgular:

AraĢtırmaya

katılanların %80,7‟sini kadınlar, %45,5‟ini üniversite mezunları, %47,1‟ini ev hanımları
oluĢturmaktadır. AraĢtırma bulguları katılımcıların kitap seçerken %85‟4 ünün kitabın temasına
dikkat

ettiğini,

%80,8‟inin

kitap

okumaya

teĢvik

ettiğini

göstermektedir.

Katılımcıların %51,4‟ünün çocuğuna okuma ve anlama kabiliyetinin geliĢmesi için kitap aldığını,
kitapta yer alan kahramanların çocuklarına rol model olacak özellikler taĢımaları (%72,9)
gerektiğini ve kitap almadan önce %35,1‟i kitabın tümünü, %58,8‟i sadece özetini okuduğunu
belirtmiĢtir. Katılımcıların %65,8‟i çocuk kitapları ile bilgilerini bazen yeterli bazen yetersiz
bulmaktadırlar. Yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda anket yanıtlarında yer alan diğer maddelerle
oransal olarak uyumlu olduğu belirlenmiĢtir. Katılımcılar kitap seçerken %55,2‟sinin kitaptaki
resimlerin metni yorumlaması gerektiğini, %50‟sinin kitabın harf boyunun 16 punto olması
gerektiğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırma bulguları katılımcıların %50‟sinin kitaptaki yazım
kurallarından çok verdiği mesaja dikkat ettiklerini göstermektedir. Sonuç: AraĢtırmadan elde
edilen genel bulgular ebeveynlerin çocuklarına kitap seçerken kitabın iç yapı özelliklerinden tema,
konu ve kahramanlar ile ilgili özelliklerin öneminin farkında oldukları ancak, dil ve anlatım
konusunda farkındalıklarının yeterli olmadığı belirlenmiĢtir. Ebeveynlerin çocuklarına kitap
seçerken kitabın dıĢ yapı özelliklerinden resimleme, kitabın boyut ve ağırlığı, kitabın harf
özelliğine iliĢkin bilgilerin farkında oldukları ancak, kitabın cilt özelliği konusunda
farkındalıklarının yeterli olmadığı belirlenmiĢtir. Genel anlamda ebeveynlerin çocuk kitapları
seçimlerinde dikkate aldıkları özelliklere bakıldığında kitap seçim kriterlerine uygun görüĢler
belirttikleri belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: çocuk kitabı, erken çocukluk dönemi, ebeveyn seçimleri, kitaplarda biçim
özellikleri, çocuk edebiyatı
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stres Düzeyi ve YaĢam Doyumu ile
ĠliĢkili Etmenlerin Belirlenmesi
Leman Daylak * , Ayla Açıkgöz **
* Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
** Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
lemanday1@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Stres insanın fiziksel ve ruhsal yaĢamını olumsuz etkilediği gibi, uzun süre strese maruz
kalmak bireyde bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Stres bireylerin yaĢam kalitesini dolayısıyla
yaĢam doyumunu da etkilemektedir. Çünkü yaĢam doyumu bireyin yaĢam kalitesini kendisinin
belirlemiĢ olduğu kriterlere göre değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı sağlık
hizmetleri meslek yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin stres düzeyi ve yaĢam doyumu ile iliĢkili
etmenlerin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araĢtırmanın evreni Dokuz Eylül
Üniversitesi SHMYO öğrencilerinden oluĢmaktadır. Veriler, literatürden yararlanarak araĢtırmacılar
tarafından oluĢturulmuĢ olan sosyodemografik özelliklerden oluĢan bir anket, Algılanan Stres Ölçeği10 (ASÖ-10) ve YaĢam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıĢtır. Anketler araĢtırmacıların
gözetiminde teorik ders öncesi dağıtılarak katılımcı öğrenciler tarafından doldurulmuĢtur. Bulgular:
AraĢtırmaya 305 öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilerin yaĢ ortalaması 20.3±1,4‟tür. AraĢtırma grubunun
ASÖ-10 puan ortalaması 21.9±5.7, YDÖ puan ortalaması ise 11.8±4.4‟tür. Çocukluğunda en uzun
süre ilde yaĢayan öğrenciler tarafından algılanan stres düzeyi köyde yaĢayanlardan anlamlı olarak daha
yüksektir (p=0.005). Gelirinin giderini karĢılamadığını belirten öğrencilerin YDÖ puanı diğer
gruplardan anlamlı olarak daha düĢük bulunmuĢtur (p<0.001). Anne-babasının birlikte yaĢadığını
belirten öğrencilerin ailesi ayrı ya da ölmüĢ olan öğrencilerden YDÖ puanı anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuĢtur (p<0.05). ASÖ-10 toplam puanı ile YDÖ toplam puanı arasında negatif yönde zayıf
düzeyde çok anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur (p<0.001). Öğrencilerin stres düzeyleri arttıkça yaĢam
doyumunun azaldığı görülmüĢtür. Sonuç: ġehirde yaĢayan öğrencilerin stresinin daha fazla olduğu,
giderini karĢılayamayan öğrencilerin yaĢam doyumunun daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlar
öğrencilerin psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik yapılan giriĢimlerin öğrencilerin
stres ve yaĢam doyumuna da pozitif etkisinin olabileceğini ortaya koymuĢtur.
Anahtar Kelimeler: stres, yaĢam doyumu, üniversite öğrencisi
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Alzheimer ve Sestrin
Utku Uzun, Tuğçe Aslan
Ufuk Üniversitesi, SHYMO, Mevlana Blv. No:86, Çankaya, Ankara, Türkiye
zerdauzun.21@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: YaĢlanan dünyanın hastalığı olarak Alzheimer (AH), yaĢamsal faaliyetlerde
azalma ve biliĢsel yeteneklerde bozulmayla karakterize edilmiĢ, yakın bellek bozukluğunun
oluĢturduğu hastalık çeĢitidir ve dünyada 6. en sık ölüm nedenidir. Yapılan hesaplamalara
göre Ģu anda ülkemizde yaklaĢık 400.000 Alzheimer hastası mevcuttur ve 2050 yılına
gelindiğinde Türkiye, dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip olacak 4 ülkeden biri
konumunda olacağı tahmin edilmektedir. Hastalığın kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Bunun
nedeni,

beyin

hücrelerinin

programlanandan

daha

erken

ölmesinin

tam

olarak

aydınlatılamamasıdır. Bu sebeple Alzheimer hastalığının mekanizması iyi aydınlatılarak
tedavi yöntemleri geliĢtirilmelidir. Bu çalıĢmada, literatürdeki araĢtırmalardan yararlanılarak
Sestrin protein ailesinin potansiyel tedavi yöntemlerinden biri olabileceğini göstermek
amaçlanmıĢtır. Gereç-Yöntem: Akademik veritabanları taranarak güncel review ve research
makalelerden yararlanılmıĢtır ve sağlık kuruluĢlarından ilgili veriler toplanmıĢtır. Bulgular:
AH‟de kullanılan tedaviler hastalık için bitirici çözümden ziyade geciktirici etkisi olan ilaç
tedavisidir. Bu sebeple günümüzde bir sürü etkili tedavi yöntemleri üzerinde çalıĢılmaktadır.
Bunlardan bir tanesi de Sestrin protein (SENS1-3) ailesidir. AH‟de bu ailenin 1 ve 2.
grubunun rol aldığı bulunmuĢtur. Bazı bilim insanları, yaptıkları deneyler ile SENS1 ve
SENS2‟yi Alzheimer hastalarının serumlarına ekleyerek arasında farkı değerlendirmiĢlerdir.
SESN1‟in fazla etkisi görülmemesine rağmen SENS2‟nin ise gelecekte hastalığın tedavisinde
rol oynayacağı ifade edilmiĢtir. Sonuç: Literatürden elde edilen bulgularla, SENS‟in, önemli
sinyal yolaklarını düzenlediği bulunmuĢtur. Sonuç olarak bu çalıĢmada beyin hücreleri
arasındaki sinyal yolaklarını düzenleyip AH‟ye alternatif bir tedavi yöntemi sunan Sestrin
protein ailesinin potansiyelini göstermek amaçlanmaktadır. Bu sebeple, yapılan taramalara
göre Sestrin protein ailesinin AH için potansiyel bir tedavi yöntemi sunacağı aĢikârdır.
Anahtar Kelimeler: alzheimer, sestrin, biliĢsel bozukluk
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NASA’nın Ġkiz Astronotlar ÇalıĢması
Esra Güzel
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Denizli,
drguzelesra@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: 1958 yılından beri uzayda insan hareketliliği baĢlamıĢ olsa da 300 günden
fazla uzayda kalan astronotların sayısı sekizdir. Bu sayı ilerleyen yıllarda kamu ve özel
kuruluĢların Mars ve ötesine yolculuk planları sayesinde daha da artacaktır. NASA uzayda
insanı etkileyen faktöreleri incelemek için, çift monozigotik ikiz astronottan birini 1 yıllık
süre ile uluslararası uzay istasyonuna (UUĠ) gönderirken, ikizlerden diğerini dünyada kontrol
grubu olarak gözlemlemiĢtir. Böylece uzayın stres faktörlerine maruz kalmanın astronotların
gen haritasında yol açtığı değiĢiklikler, dünyadaki ikiz ile eĢzamanlı olarak karĢılaĢtırılmıĢtır.
Amaç: Bu çalıĢmada NASA‟nın uzun süreli uzay uçuĢlarında çevresel stres faktörlerinin,
seçilen gen bölgelerinde sebep olduğu değiĢimleri karĢılaĢtırabilmek amacıyla yürüttüğü Ġkiz
Astronot Projesinin sonuçları ve önemi derlenmiĢtir. Yöntem: NASA‟nın organize ettiği
Ġnsan AraĢtırma Programı kapsamında yaptığı orijinal araĢtırmalar ve derlemeler incelendi.
NASA‟nın YaĢam Bilimleri Veri ArĢivi (LSDA), PubMed, Google gibi tarayıcılardan
faydalanıldı. ÇalıĢma sonuçları olarak yayınlanan makaleler değerlendirilerek bildiri haline
getirildi.

Bulgular:

Fizyolojik,

telomerik,

transkriptomik,

epigenetik,

proteomik,

metabolomik, bağıĢıklık, mikrobiyom, kardiyovasküler, görme ile ilgili ve biliĢsel veriler 25
ay boyunca toplanmıĢtır. Bu verilerde, farklı değiĢimler gözlemlenmiĢtir. Telomer
uzunluğundaki değiĢiklikler, epigenetik ve transkripsiyonel verilerde ölçülen gen
düzenlemesi, bağırsak mikrobiyom içeriği, vücut ağırlığı, karotid arter boyutları, subfoveal
koroid kalınlığı, peripapiller toplam retina kalınlığı ve serum metabolitleri uzay uçuĢu
sırasında değiĢiklik gösterse de Dünya‟ya dönüĢte ön kontrol durumuna geri dönmüĢtür.
Ancak, kalıcı bazı genlerin ekspresyon seviyeleri, kromozomal inversiyonlardan artan DNA
hasarı, artan sayıda kısa telomer ve zayıflamıĢ biliĢsel iĢlev dahil olmak üzere, Dünya'da 6
ay sonra bile değiĢiklikler gözlemlenmiĢtir. Sonuç: Uzun süreli uzay uçuĢunun insan
fizyolojisine etkisi üzerine çalıĢmalar arttırılarak devamettirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: havacılık ve uzay tıbbı, nasa, fizyoloji, genetik
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Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyi ve ĠliĢkili Etmenlerin
Belirlenmesi
Saliha GÜÇ * , Ayla AÇIKGÖZ **
* Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
** Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
gucsaliha@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Mutluluk duygusu bireyin ruhsal açıdan daha pozitif olmasını ve kendisini daha iyi
hissetmesini sağlar. ÇalıĢmalarda mutlu bireylerin kiĢilerarası iliĢkilerinde de daha baĢarılı oldukları,
yaratıcılıklarının daha yüksek ve bağıĢıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu belirtilmektedir. Bu
çalıĢmanın amacı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin mutluluk düzeyi ve
iliĢkili etmenlerin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araĢtırmanın evreni
Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO öğrencilerinden oluĢmaktadır. Veriler, literatürden yararlanarak
araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢ olan bir anket ve Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu (OMÖKF) ile toplanmıĢtır. Anketler araĢtırmacıların gözetiminde teorik ders öncesi dağıtılarak katılımcı
öğrenciler tarafından doldurulmuĢtur. Anketlerde isim ya da öğrencinin kimliğini belirten herhangi bir
bilgi bulunmamaktadır. Bulgular: AraĢtırmaya 548 öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilerin yaĢ ortalaması
19.7±1,6‟dır. AraĢtırma grubunun OMÖ-KF puan ortalaması 19.7±3.8‟dir. Annesi çalıĢan öğrencilerin
mutluluk düzeyi daha yüksektir (p<0.05). Ailesinin ekonomik durumunun “çok iyi-iyi” olduğunu
belirten öğrencilerin mutluluk düzeyi diğer gruplardan daha yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Ailesiyle
ve arkadaĢlarıyla sosyal iliĢkisinin “iyi” olduğunu belirten öğrencilerin mutluluk düzeyi “orta ve kötü”
olduğunu belirten öğrencilerden daha yüksek bulunmuĢtur (p<0.05). Genel sağlık durumunu “çok iyiiyi” olarak algılayan öğrencilerin mutluluk düzeyi diğer gruplardan daha yüksek bulunmuĢtur
(p<0.05). Öğrencilerin yaĢı, cinsiyeti, kaldığı yer, sigara, alkol alıĢkanlığı, BKĠ düzeyi, çocuklukta
yaĢadığı yer, annesinin ve babasının öğrenim düzeyi, çalıĢması, birlikte yaĢama durumu ile mutluluk
düzeyi arasında anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır (p>0.05). Sonuç: Öğrencilerin mutluluk düzeyinin
yüksek olmasında sağlık ve ekonomik durumunun iyi olmasının yanında aile ve arkadaĢlarıyla
iliĢkisinin de olumlu etkisi olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçlar, öğrencilere yönelik danıĢmanlık
çalıĢmalarında mutluluk ile iliĢkili psikososyal faktörlerin belirlenmesi, sorunlarının çözümüne
yönelik giriĢimlerin yapılması gerekliliğini ortaya koymuĢtur.
Anahtar Kelimeler: mutluluk, sosyal iliĢki, üniversite öğrencisi
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Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Medyada Çocuk Ġstismarı Hakkında Ebeveyn
Farkındalığı
Selin Yarar, Zeynep Kalan, Zehra Uzun, Lale Ak, Merve ġenyüz
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Gelişimi Programı
selin.yarar@ogr.yeniyuzyil.edu.tr
Özet
GiriĢ─Amaç: Ebeveyni dahi olsa çocuğun özel görüntülerinin sosyal medyada paylaĢılması
mahremiyet duygusunun ihlal edilmesine sebep olmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, erken çocukluk
döneminde ebeveynlerin sosyal medyada çocuk istismarına iliĢkin farkındalıklarını araĢtırmaktır.
Gereç─Yöntem: Bu çalıĢma,

araĢtırmaya katılmaya gönüllü, çocukları erken çocukluk

döneminde olan 15 ebeveyn ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplamak amacıyla araĢtırmacılar
tarafından literatüre dayalı olarak oluĢturulmuĢ yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır.
Ġki bölümlük formun; ilk bölümü demografik bilgileri, ikinci bölümü yarı yapılandırılmıĢ görüĢme
sorularını içermektedir. GörüĢmeler sırasında ses kaydı alınmıĢ, görüĢme bittikten sonra, yazıya
dökülüp analiz edilmiĢtir. Bulgular: AraĢtırmaya katılan velilerin tümü sosyal medyadaki çocuk
istismarı hakkındaki bilgilerinin çocuk fotoğraflarının kullanılması, pedofili ve pornografi ile ilgili
olduğunu söylemiĢtir. Ebeveynlerin tümü sosyal medyanın çocuk istismarına açık bir platform
olduğu ifade ederken, ebeveynlerden sadece 4‟ü sosyal medyada ebeveyn paylaĢımlarının çocuğa
zarar verebileceğini ve 7‟si sadece tanıdığı kiĢilerle paylaĢabileceklerini belirtmiĢlerdir. 9‟u
istismar sorununu pedagogla çözebileceklerini düĢünürken, 1‟i çocuğun öğretmeni ile sorunu
atlatabileceğini söylemekte, 5‟i durumu aile içinde atlatabileceklerini düĢünmektedir. Tümü
istismarın psikolojik olarak çocukları olumsuz etkilediği, sosyal medya ile dıĢ dünyadan
uzaklaĢtıkları

için

çocuklarda

sinirlilik

ve

içine

kapanıklık

duygularının

geliĢtiğini

söylemektedirler. Ebeveynler (n=15) sosyal medyadaki paylaĢımların sınırlandırılmasını
gerektiğini ve istismarı önlemek için ebeveynleri bilinçlendirecek çalıĢmalar yapılması gerektiğini
düĢünmektedirler. Sonuç: AraĢtırma sonuçları, ebeveynlerin çocuklara ait bilgi ve görüntülerin
çeĢitli türden istismara yol açabileceğine iliĢkin bilgi sahibi olduklarını, ebeveynlerin yaklaĢık
yarısının kendi paylaĢımlarının istismara sebebiyet verme olasılığının farkında olduğunu
göstermektedir. Bu bağlamda, ebeveynleri sosyal medyada çocuk istismarı konusunda
bilinçlendirmeye yönelik çalıĢmalar yapılmasının ebeveyn farkındalığını artıracağı ve sosyal

medyanın çocuk dostu anlayıĢla yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sosyal medya, çocuk istismarı, çocuk fotoğrafı paylaĢımı
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Sağlık Endüstrisinde 3, 4 ve 5 Boyutlu Baskı Teknolojisinin Ġncelenmesi ve
Uygulamaları
Nazlı AĢkın Arıkan
Akdeniz Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,Makine Mühendisliği
20185125005@ogr.akdeniz.edu.tr
Özet
GiriĢ-Amaç: 3B, 4B, 5B baskı, katman katman malzemelerin biriktirilmesini esas alarak
üretim yapan imalat yöntemleridir. 3B baskı, x, y, z eksenlerini esas alarak çalıĢırken; 4B
baskı ile üretimde bu eksenlere zaman fonksiyonunda eklenmesiyle dinamik yapılar
oluĢmaktadır. OluĢturulan bu dinamik yapıların, sıcaklık, basınç, nem gibi parametreler ile
zamanla Ģekli ve iĢlevi değiĢebilmektedir. 5B baskıda ise x, y, z eksenlerine iki eksen daha
eklenmektedir. Bunlar; baskı yatağının dönüĢü ve ekstrüder kafasının dönüĢüdür. Böylelikle 5
eksende parça üretimi tamamlanmıĢ olur. 3B, 4B, 5B baskı ile imalat yöntemlerinden
otomotiv, havacılık, inĢaat sektörü gibi mühendislik uygulamalarının hakim olduğu alanlarda
yararlanılmaktadır. Ayrıca bu üretim yöntemlerinin sağlık endüstrisinde de özellikle diĢ
hekimliğinde, ortopedi, cerrahi, farmasötik ve doku mühendisliği çalıĢmalarında da fayda
sağladığı görülmektedir. Bu çalıĢmada, sağlık endüstrisinde 3, 4 ve 5 boyutlu baskı
teknolojisinin incelenmesine ve uygulamalarına yer vermek amaçlanmıĢtır. Gereç-Yöntem:
Bunun için 3B, 4B, 5B baskı ile üretim kısaca tanıtılmıĢ ve karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.
Ayrıca literatürde bulunan 3B, 4B, 5B baskı ile imalatın sağlık alanındaki uygulamalarına yer
verilmiĢtir. Bulgular: Elde edilen sonuçlarda, 3B, 4B, 5B baskı teknikleri kullanılmasıyla,
hastanın karmaĢık patalojisini ve anatomisini anlamada oluĢturulan anatomik modellerin,
ameliyat öncesi pratik yapması açısından doktorlara fayda sağladığı belirtilmiĢtir. Tıp ve diĢ
hekimliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin klinik araĢtırma ve uygulama çalıĢmalarında
fayda sağladığı belirtilmiĢtir. Sonuç: Endüstri 4.0 geliĢimi ile birlikte eklemeli imalat
türlerinin de geliĢmesiyle daha az malzeme kullanımı, daha mukavemetli ve karmaĢık
yapılara sahip parçaların üretiminin sağlık alanındaki uygulamalarda da ilerleme sağlayacağı
ve bu üretim tekniklerinin geliĢtirilmesine devam edileceği vurgulanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: 3B baskı, 4B baskı, 5B baskı, sağlık hizmeti, uygulamalar
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Anestezi Programı Öğrencileri Sesleniyor: Kadına Değil ġiddete Hayır
Dursuncan Çataltepe, Hacera Cun, Beyzanur Aydoğan, Hülya Türkyılmaz, Tuğçe Sağlam,
Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
cataltepedursuncan@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Ġçinde insan olan her yerde Ģiddet ile mücadele edilmektedir. ÇalıĢmamız; dünya
genelinde toplum problemi olan Ģiddet gören insanların yaĢama haklarını korumak, kadın
cinayetlerinin mümkün olduğunca en aza indirmek, Ģiddet gören kadınlara bu zor ve aĢamalı süreçte
maddi ve manevi destek sağlamak, Ģiddet uygulayan ya da uygulama ihtimalini bulunan kiĢileri tedavi
edip topluma kazandırılmasının önemi üzerine farkındalık oluĢturmak amacıyla yapılmıĢtır. GereçYöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalıĢmanın evrenini Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Anestezi
Programında 2021-2022 ders yılı bahar döneminde eğitim gören tüm öğrenciler oluĢturmuĢtur.
Evrenin tamamına ulaĢılması hedeflendiği için örneklem seçilmemiĢ, katılımcılarda gönüllük esas
alınmıĢtır. Veri toplama aracı olarak literatür taranarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan 20 soruluk
bir anket formu kullanılmıĢtır. Katılımcılara e-anket ulaĢtırılarak veriler toplanmıĢtır. Bulgular:
ÇalıĢmaya 103 (82 K, 21 E) öğrenci katılmıĢtır. Öğrencilerin %81.7‟si Ģiddetin tanımını doğru
yapabilirken, %77.5‟inin Ģiddetin türleri hakkında bilgi sahibi olduğu saptanmıĢtır. Öğrencilerin
%66.7‟si „kadına yönelik her türlü Ģiddetin‟ kadınların özgürlüklerini ihlal eden bir toplum sorunu
olduğunu bildirirken, %22.7‟si ise „kadına yönelik her türlü siddetin‟ toplumsal cinsiyete ait
eĢitsizliğin bir yansıması olarak değerlendirmiĢtir. Öğrencilerin %78,3‟ü yaĢamlarının bir döneminde
Ģiddete maruz kaldığını belirtirken, en sık maruz kaldıkları Ģiddet türünün %50 oranla psikolojik Ģiddet
olduğu bulunmuĢtur. Öğrencilerin %23.1‟i ise fizisel, cinsel, ekonomik ve psikolojik Ģiddete maruz
kaldığını belirtmiĢtir. Katılımcıların %23.3‟ü Ģiddeti önlemenin en etkili yolunun cezaların arttırılması
olduğunu belirtirken, %40‟ının ise kadına Ģiddetin cezasının müebbet hapis olmasını istediği
bulunmuĢtur. Öğrencilerin %58.3‟ünün kadın sığınma evleri hakkında bilgisi olduğunu, %88.3‟ü
Ģiddete uğrayan kadın görür ise müdahale edeceğini belirtmiĢtir. Öğrencilerin %49.2‟si kadına yönelik
Ģiddetin cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle her geçen gün

arttığını düĢünmektedir. Sonuç:

Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığı geçmiĢten günümüze kadar artarak devam etmektedir. Kadının
eğitim, ekonomi ve siyasal katılım alanlarında güçlendirilmesi gerektiğine ve bu alanlarda yaĢadığı
ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının kadına yönelik Ģiddetin önlenmesinde çok önemli bir rolü
bulunmaktadır. Kadına yönelik Ģiddet toplumda yaĢayan bütün insanların sorunudur.
Anahtar kelimeler: kadına Ģiddet, anestezi programı öğrencileri
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Diyabette Sestrin Etkisi
Tuğçe Aslan, Utku Uzun
Ufuk Üniversitesi, SHMYO, Mevlâna Blv., No:86, Çankaya, Ankara, Türkiye,
aslantugce376@gmail.com
Özet
GiriĢ-Amaç: Diyabet, tüm dünyada giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiĢtir. Bu
nedenle, insanlık için ciddi bir tehdit oluĢturmaktadır. Bu araĢtırma ile birçok mekanizmada
önemli rollere sahip olan sestrin proteininin diyabet hastalığının tedavisinde önemli bir
potansiyel hedef olabileceği konusunda farkındalık yaratmak ve bu alanda yapılan çalıĢmalar
bağlamında gelecekte diyabet ve metabolik sendromların terapötik müdahalesi için çığır
açabilecek

potansiyel

hedef

taĢıdığı

hakkında

bulguları

gözler

önüne

sermek

amaçlanmaktadır. Gereç-Yöntem: Akademik tarama yapılarak güncel review makaleler
taranmıĢtır ve sağlık kuruluĢları verileri incelenmiĢtir. Bulgular: Diyabetle mücadelede en
çok kullanılan tedavi yöntemi, insülin iğneleridir. Fakat bazen hastalar insülin iğnelerini
zamanında vurmayı unutabilmektedir veya uygulamada güçlük çekebilmektedirler. ĠĢte bu
noktada güncel ve yenilikçi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun üzerine
yapılan çalıĢmalarda „sestrin protein grubu (SESN)‟ olarak karĢımıza çıkan bir çeĢit protein
ailesi olan bulunmuĢtur ve bu protein ailesinin çeĢitli mekanizmalarda rol aldığı görülmüĢtür.
Bunlar arasında en etkileyici olanı, enerji algılama yolaklarına aracılık etme yetenekleri
sayesinde insülin direncinin geliĢimi için potansiyel terapötik hedef sunmalarıdır. SESN
protein grubu memelilerde belli hücrelerden eksprese edilir ve stres ile indüklenir. Oksidatif
stres gibi durum ve koĢullarda yanıt olarak hücre sağkalım düzenlenmesinde aktif olarak rol
almaktadır. Bunun yanında metabolik homeostazın düzenlenmesinde, kanser hücrelerini
baskılamada, kardiyovasküler hastalıkların tespitinde rol oynayan potansiyel bir antioksidan
özelliği de olduğu saptanmıĢtır. Sonuç: Sonuç olarak, incelenen çalıĢmalarda SESN protein
ailesinin Sestrin 3 üyesinin Tip 2 Diyabet ile iliĢkisi olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmalarda yüksek
kan Ģekerini düzeyinin sestrini uyardığı ve böylece uyarılan sestrinin pankreası insülin sentezi
gerçekleĢtirmesi için tetiklediği sonucu çıkarılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: diyabet, sestrin, obezite
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Boğaz Sürüntü Örneklerinde A Grubu Beta-Hemolitik Streptokok TaĢıyıcılığının AraĢtırılması
Esra Tanrıkulu, Mehmet Miraç Oruçoğlu, Çağla Çakır, Eren Gürkan Berber, Esra Henek,
Dr.Öğr.Üyesi Süheyla Aykaç Yazıcıoğlu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Özet
GiriĢ-Amaç: Streptokoklar tabiatta oldukça fazla görülen bakteriler olup insan ve
hayvanlarda çeĢitli enfeksiyon hastalıklarına yol açmaktadırlar. Bir bölümü sağlıkçı bireylerin
florasında yer alırken diğer bölümü de streptokok enfeksiyonların etkeni olarak karĢımıza
çıkmaktadır. A grubu beta hemolitik streptokoklar (AGBHS) tonsillit ve farenjite en sık sebep
olan mikroorganizmalardır. Hastalık tablosuna yol açmasının yanı sıra AGBHS‟e ait faringeal
taĢıyıcılık da söz konusu olabilmektedir. BulaĢtırıcılık riski nedeniyle öğrencilerin boğaz
sürüntü örneklerinde asemptomatik taĢıyıcılığın araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Gereç-Yöntem:
Boğaz sürüntü örnekleri, 24 Mart14 Nisan 2022 tarihleri arasında, Ġstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar ve Anestezi
bölümündeki gönüllü öğrencilerden alınmıĢtır. Steril eküvyonlu çubuklar ile boğaz sürüntü
örnekleri alınmıĢ, %5 koyun kanlı agara ekilmiĢ, 37°C'de 24 saat inkübe edilmiĢtir. Gram
boyama, Katalaz testi, Bacitracin diski duyarlılığı ve Trimetoprim /sulfametoksazol(SXT)
diski direnci ile değerlendirilmiĢtir. Bulgular: Tıbbi Laboratuvar birinci ve ikinci sınıfından
35, anestezi teknikerliği ikinci sınıfından 20, toplam 55 öğrenciden alınan boğaz sürüntü
örneği incelenmiĢtir. Alınan 55 sürüntü örneğinin 49‟unda (%89,0) normal boğaz florası,
6‟sında (%10,9) AGBHS tespit edilmiĢtir. Sonuç: Türkiye‟deki eriĢkinlerde AGBHS
taĢıyıcılık oranları genel olarak %9-25 arasında bildirilmekte olup, çocuklarda yapılan
çalıĢmalara oranla daha düĢüktür. (3,4). Tıbbi Laboratuvar ve Anestezi teknikerliği programı
öğrencilerinin kültür sonuçlarının AGBHS taĢıyıcılığı, yapılan diğer çalıĢmalar ile uyumlu
oranda bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: streptekok, enfeksiyon, AGBHS
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Anestezinin Ġnsanlar Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Fatma Ceren Yıldız, Elif Türkyılmaz, Melis Telli, BüĢra Yalçın, Canan Berber,
Öğr. Gör. Fatma Çarıkçı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı
cernyildz@gmail.com

Özet
GiriĢ-Amaç: Bu çalıĢmada Anestezi öğrencilerine; Anestezinin insan üzerindeki psikolojik
etkilerine iliĢkin farkındalık kazandırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda sorulan
sorular temel alınarak psikolojik etki ve tepki sonuçlarına ulaĢılması hedeflenmiĢtir. GereçYöntem: Kesitsel tipte planlanan bu çalıĢmanın evrenini Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO
Anestezi Programında 2021-2022 ders yılı bahar döneminde eğitim-öğretim gören tüm
öğrenciler oluĢturmuĢtur. Evrenin tamamına ulaĢılması hedeflendiği için örneklem
seçilmemiĢ, katılımcılarda gönüllük esas alınmıĢtır. Veri toplama aracı olarak literatür
taranarak araĢtırmacılar tarafından hazırlanan 14 soruluk bir anket formu kullanılmıĢtır.
Katılımcılara e-anket ulaĢtırılarak veriler toplanmıĢtır. Bulgular: ÇalıĢmaya 118 öğrenci
katılım sağlamıĢtır. Bulgular dikkate alındığında, öğrencilerin %55.1‟inin yaĢamlarının
herhangi bir döneminde anestezi almadıkları saptanmıĢtır. Öğrencilerin, %59.3‟ü anesteziden
korkmadığını ifade ederken diğer taraftan hem preoperatif hem de postoperatif anksiyete,
endiĢe ve korkulara bakıldığında; ilk sırada %65.3‟ünün anestezi sonrası bilinçdıĢı
konuĢmaktan korktuğu yer almıĢtır. Akabinde, öğrencilerin %60.2‟sinin sonda takılmasından,
%44.1‟inin ağrı hissetmeye yönelik korku, %22,9‟unun ise düĢünce ve hafıza kaybı
yaĢayacaklarından endiĢe duydukları tespit edilmiĢtir. Bu endiĢe, korku ve kaygılara bağlı
öğrencilerin %93.2‟si ameliyat öncesi anestezistini görmek istemekle birlikte %95.8‟i anestezi
hakkında bilgi edinmek istemektedir. Ankette katılımcıların yaĢadıkları Anestezi tecrübesi ve
yaĢama ihtimalini göz önünde bulundururken doğrudan verdikleri cevaplar psikolojik olarak
değiĢkenlik göstermektedir. Sonuç: Anket sonuçları doğrultusunda Anestezi programı
öğrencilerinin Anestezi uygulamalarına dair korkularının bulunduğu saptanmıĢtır. Dolayısıyla
hasta ve hasta yakınlarının Anestezi uygulamalarına karĢı korkularının olması doğaldır. Konu
ile ilgili Anestezi programı öğrencilerine farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi gelecekte
hasta ve hasta yakınları ile kuracakları iletiĢimi olumlu yönde etkileyecektir.
Anahtar kelimeler: anestezi, psikoloji, psikolojik etki
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Ortaokul Öğrencilerine Verilen Menstrual Hijyen Eğitiminin Değerlendirilmesi
Sevgi Çetin, Emine Tekin, Aleyna Erden, Çınar Doğan, Esra Poyraz, Zeynep Çakır
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Anestezi Programı

Özet
GiriĢ-Amaç: Menstruasyon hijyeni, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek için
dikkat edilmesi gereken bazı önlemleri içermektedir. Bu önlemlerin alınmaması halinde
önemli sağlık sorunlarıyla karĢılaĢılabilir. ÇalıĢmamızın amacı ortaokul öğrencilerini
menstrual hijyen konusunda bilgilendirmek ve sürecin sağlıklı geçebilmesi için gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Gereç-Yöntem: Örneklemi, 6-7.sınıf 136 kız öğrenci
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada yarı deneysel araĢtırma yöntemlerinden kontrol grupsuz ön
test- son test modeli kullanılmıĢtır. Bulgular: Eğitimden önce öğrencilerin menstruasyon
konusundaki bilgi düzeyinin %61, eğitim sonrası %77 olduğu; ped kullanım bilgisinin
eğitimden önce %64, eğitimden sonra %98 olduğu; pedin imha edilmesi bilgisinin eğitimden
önce %56, eğitimden sonra %97 olduğu; menstrual hijyen bilgisinin ise eğitimden önce %47,
eğitimden sonra ise %98 olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç: Sonuç olarak; eğitim sonrası
öğrencilerin mestruasyon ve menstrual hijyen konusunda bilgi düzeylerinin arttığı tespit
edilmiĢtir. Aynı zamanda öğrencilerin menstruasyon dönemi semptomları ve yönetimi
konusuna da ilgili oldukları görülmüĢtür. Bu eğitimin daha erken yaĢ gruplarıyla ve erkek
öğrencilerle de paylaĢılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: eğitim, hijyen, menstrual hijyen
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Pandemide Cerrahi HemĢireliği
Muhammed Nasrullah Er
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Özet
GiriĢ─Amaç:

Cerrahi

hemĢireleri,

ameliyathane

düzeninden,

hastane

triajının

düzenlenmesinden ve interaktif yaklaĢımlarla pandemi sürecini en iyi Ģekilde
yürütenlerdendir (Albuz ve Uludağ 2020). Covid-19 ile beraber pandemi ilan edildikten
sonra cerrahi hemĢireliğinin ve cerrahi hemĢirelerinin konumu ve tutumu‟nun incelenmesi
amaçlanmıĢtır. Gereç─Yöntem: 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü
salgınını pandemi ilan ettikten sonra ki pandemi üzerine yapılan çalıĢmalara ulaĢılıp
hemĢireler ve cerrahi hemĢireleri incelenmiĢtir. Google akademik veri tabanı kullanılarak
„Pandemi

ve

HemĢirelik‟ anahtar kavramlarıyla

güncel

çalıĢmalara

ulaĢılması

amaçlanmıĢtır. Bulgular: Pandemi ile birlikte tüm branĢlardaki hemĢirelerle birlikte baĢta
cerrahi hemĢirelerinin halk gözünde imajı olumlu yönde değiĢikliğe uğramıĢtır. Sonuç:
2019‟un aralık ayında idiopatik viral pnömonilerle ortaya yavaĢ yavaĢ çıkan pandemi tüm
dünya da cerrahi hemĢirelerin iĢ yükünü arttırmıĢtır. Cerrahi hemĢirelerin pandemi ile
beraber iĢ stresinin arttığı saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: cerrahi, cerrahi hemĢireliği, covid-19, hemĢirelik, pandemi
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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Öğrencilerinin Okuduğu Programdan
Memnuniyetinin Ġncelenmesi
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Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
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Özet
GiriĢ-Amaç: Öğrencilerinin öğrenim gördüğü programın eğitim kalitesi ve sunulan uygulama
olanaklarına

yönelik

memnuniyetlerinin

değerlendirilmesi

eğitim

programlarının

oluĢturulmasında yol gösterici bir unsurdur. Bu çalıĢmanın amacı Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDS) Programı öğrencilerinin
öğrenim gördüğü programdan memnuniyetinin yaĢ, cinsiyet ve sınıf düzeyi ile iliĢkinin
belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte bir araĢtırmadır. AraĢtırmanın evreni Dokuz
Eylül Üniversitesi SHMYO‟da öğrenim gören TDS öğrencilerinden oluĢmaktadır.
AraĢtırmanın verileri araĢtırmacılar tarafından oluĢturulmuĢ bir anket ile toplanmıĢtır.
Anketler katılımcı öğrenciler tarafından doldurulmuĢtur. Bulgular: AraĢtırmaya katılan
öğrencilerin %67.0‟ı ≥20 yaĢ, %59.6‟sı kadın, %52.3‟ü ikinci sınıfta okumaktadır. 20 yaĢ ve
üstünde olan öğrencilerin bölüme gelirken eğitimle ilgili okuldan beklentisi daha yüksek,
birinci sınıfta okuyan öğrencilerin ise daha düĢük bulunmuĢtur (p<0.05). Birinci sınıfta
okuyan, ≥20 yaĢ olan ve kız öğrencilerde teorik derslerin içeriğinin gelecekteki mesleği için
yeterli olduğu düĢüncesi daha fazladır (p<0.05). 20 yaĢ ve üstünde olan ve birinci sınıfta
okuyan öğrencilerde seçmeli derslerin kontenjanlarının yeterli olduğu düĢüncesi daha fazladır
(p<0.05). Hem teorik hem de uygulamalı derslerin veriliĢ biçimini gelecekteki mesleği için
yeterli olduğu düĢüncesi, öğretim elemanlarına ders dıĢında kolaylıkla ulaĢabilme durumu kız
öğrencilerde daha fazladır (p<0.05). Bölümde verilen ders çeĢitliliğinden genel olarak
memnuniyet birinci sınıfta okuyan öğrencilerde daha fazladır (p<0.05). Sonuç: Daha ileri
yaĢtaki öğrencilerin eğitim kalitesinden beklentisi daha yüksek, derslerin veriliĢ biçiminden
ve öğretim elemanlarına ulaĢma bakımından kız öğrenciler daha memnun, birinci sınıfta
okuyan öğrenciler ise ders çeĢitliliğinden memnundur. Sınıf düzeyleri arasındaki memnuniyet
farkı ikinci sınıfların geçen yıl tamamen uzaktan eğitim almasından kaynaklanabilir.
DanıĢmanlık

görüĢmesi

sırasında

öğrencilerin

gözünden

eğitimindeki

sorunların

derinlemesine incelenmesi ve belirlenmesi önerilir.
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Erken Çocukluk Döneminde Çizgi Filmlerin Çocuk DavranıĢları Üzerindeki Etkileri
Aylin Kara, Buse Naz Erol, Eda Nur Yılmaz, Hilal Dal, Rana Hüner, ġeyma ġengül
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, SHMYO, Çocuk Gelişimi
Özet
GiriĢ - Amaç: Çocukların büyümeleri ve geliĢmeleri açısından oldukça önemli olan erken
çocukluk dönemi, çocuk geliĢimi açısından kritik bir evre olarak değerlendirilmektedir.
Sosyal Öğrenme Kuramı‟na göre çocukların çevrelerinde gördükleri ve izledikleri filmler,
çocukların davranıĢlarını etkilemektedir. Bu çalıĢmanın amacı ebeveynlere göre, çizgi
filmlerin çocukların davranıĢları üzerindeki etkilerini ve özel gereksinimli çocuklarla normal
geliĢim gösteren çocukların davranıĢlarında farklılık oluĢturup oluĢturmadığını belirlemektir.
Gereç - Yöntem: AraĢtırma, amaçlı uygun örnekleme stratejisiyle belirlenen okul öncesi
kurumlarından ve özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinden seçilen, 2-7 yaĢ arası çocuğu
olan, 28-43 yaĢ aralığındaki araĢtırmaya katılmaya gönüllü 18 ebeveynin katılımı ile
gerçekleĢmiĢtir. Veri toplamak amacıyla araĢtırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak
oluĢturulmuĢ yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Ġki bölümlük formun; ilk
bölümü demografik bilgileri, ikinci bölümü yarı yapılandırılmıĢ görüĢme sorularını
içermektedir. GörüĢmeler sırasında ses kaydı alınmıĢ, görüĢme bittikten sonra, yazıya dökülüp
analiz edilmiĢtir. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda ebeveynlere göre, en çok izlenen
çizgi filmlerin Niloya, Rafadan Tayfa ve Pijamaskeliler olduğu görülmüĢtür. Çocukların
günde ortalama 2-2,5 saat çizgi film izledikleri
araĢtırmadan

ebeveynlerin çoğunun çizgi filmleri

çocuklara izlettiği, ebeveynlerin çizgi filmlerde gördüğü olumlu yönlerin

paylaĢma, yardımlaĢma gibi konuların olduğu , olumsuz yönlerin ise Ģiddet ve saldırganlık
olduğu ve bunun sonucunda çocukların gördüklerini taklit ettiği saptanmıĢtır. Sonuç: Yapılan
analizler sonucunda, çocukların izlemelerinin uygun olduğu sürenin yaklaĢık 4 katı kadar
çizgi film izledikleri, ebeveynlerin içerik denetimi yapmadığı ve izlenen filmlerin çocukların
davranıĢlarında olumlu ve olumsuz etkiler yaptığı belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra özel
gereksinimli çocuklarla normal geliĢim gösteren çocukların izledikleri filmler ve davranıĢ
üzerindeki etkileri arasında bir fark olmadığı görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: çizgi film, erken çocukluk dönemi, özel gereksinimli çocuklar

