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Hemşirelik eğitimi topluma nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmeti sunmak, Öğrencilerde mesleğe
özgü bilişsel ve duyusal yetkinlikler, psikomotor beceriler geliştirmek için ağırlıklı olarak uygulamalı
dersleri içermektedir. Bu nedenle mesleki yetkinlik kazanmış mezunlar yetiştirmek için de yüz yüze
eğitim önemli, zorunlu ve hayatidir. Bu zorunluluk, 02.02.2008 tarihli “Doktorluk, Hemşirelik,
Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim
Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 4. maadesine göre mesleğe ilişkin genel koşullar
arasında hemşirelik eğitiminin en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsaması;
teorik eğitimin süresinin toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresinin toplam
eğitimin yarısı kadarının olması gerektiği ile vurgulanmaktadır.
Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 pandemisinde alınan önlemler kapsamında
YÖK Eğitim- Öğretim Daire Başkanlığı tarafından 04.09.2020 tarihli Yeni Korona Virüs Salgınında
Eğitim Öğretim Süreçleri konulu yazısında “2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde
örğün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan
ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda
uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların
kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi” kararı alınmıştır. YÖK’ün
bu kararı doğrultusunda, öğrencilerin hak ettiği kaliteli eğitimi almalarına ve nitelikli sağlık hizmeti
sunmalarına katkı sağlamak üzere THD ve HEMED’in ortak görüş ve önerileri aşagıda verilmiştir.
Bu bağlamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hemşirelik eğitimi için önerilerimiz şunlardır:
•
•
•

•

Güz ve bahar döneminde yer alan uygulamalı meslek dersleri teorik saatlerinin güz dönemine,
uygulama saatlerinin ise bahar dönemine çekilmesi,
Teorik derslerin uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle ile gerçekleştirilmesi, uygulama
eğitimlerinin zorunlu olmadıkça uzaktan eğitim ile verilmemesi,
Pandemi durumuna göre, gerekirse öğretim süresinin uzatılması ve öğrencilerin mezun
olmadan yapacakları telafi eğitimleri ile yüz yüze klinik eğitimlerini tamamlamalarının
sağlanması.
Pandeminin bahar döneminde de devam etmesi durumunda derneklerimiz, saha / klinik
uygulamalarına yönelik öğretim yöntemleri için önerilerde bulunacaktır.

Derneklerimiz, pandeminin ortaya çıkardığı koşullarda topluma ve tüm paydaşlarına karşı
sorumluluklarını yerine getirmek üzere hemşirelik eğitimine ilişkin dünya örneklerini ve
uygulamalarını incelemekte ve ülkemiz koşullarına en uygun önerileri oluşturmaktadır. Bu sorumluluk
ve duyarlılıklar çerçevesinde sunduğumuz önerilerin değerlendirileceğini umuyoruz.
Saygılarımızla.

