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I. STOMA BAKIM HEMŞİRELERİ TOPLANTI RAPORU 
 
YER  :  Gordion Otel / Ankara 
TARİH :  08.07.2005 
SAAT  :  10.00- 16.30 
AMAÇ : Bu toplantı; toplantının tarihine kadar yapılan stoma bakım hemşireliği 

kurslarına katılan hemşireleri bir araya getirmek, geçen zaman sürecinde kurumlarında stoma 

bakımına ilişkin gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaşmak, bundan sonra Türkiye’de stomalı 

bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve yaşam kalitelerini artırmak için  stoma bakım 

hemşireliğinin gelişimine ilişkin çalışmalar planlamak amacıyla yapılmıştır. 

 Toplantı Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Ostomi Cerrahi Derneği 

tarafından organize edilmiştir. Toplantının finansal desteği Convatec firması tarafından 

sağlanmıştır. 

 Toplantıda 19-22 Haziran 2005 tarihleri arasında Helsinki / Fillandiya’da 

gerçekleştirilen  “8.th ECET Eurpean Congress for Nurses with Interest in Stomacare” e 

katılan hemşireler deneyimlerini paylaşmışlardır. Ayrıca Türkiye’de stomaterapi üniteleri 

kurulması sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları tartışılmış, karşılıklı fikir 

alışverişinde bulunulmuştur. Türkiye’deki stomalı bireylerin bir çok sorunla karşılaştığı, 

bunları çözümleyebilmede örgütlenmenin oldukça önemli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle 

stomalı bireyleri ve onlarla ilgilenen sağlık çalışanlarını bir çatı altında toplamayı amaçlayan  

Ostomi Cerrahi Derneği’ni güçlendirmek gerektiği vurgulanmış ve toplantıda bulunan 

hemşireler derneğe üye yapılmıştır. 

 Toplantıda şu kararlar alınmıştır; 

1. Ostomi Cerrahi Derneği’nin Ankara şubesinin açılması  

2. İl temsilcilerinin seçilmesi ve bu temsilcilerin kendi illerindeki çalışmaları 

yürütmeleri. İzmir il temsilcisi Hemşire Gülay EŞREFGİL (Dokuz Eylül Üniversitesi),  

Bursa il temsilcisi Hemşire Misket MERİÇ  (Uludağ Üniversitesi) olarak 

belirlenmiştir.  

3. Her hastanenin temsilcisi belirlenecek ve hastanelerin stomalı hastaları tespit 

edilecektir. Toplantıya katılan  hemşireler  kendi hastanelerinden  sorumlu 

olacaklardır. 

4. Ostomi Cerrahi derneği Sosyal Güvenlik Kurumları aracılığı ile Türkiye’deki ostomili 

birey sayısını tespit edecek, 

5. Toplantıya katılan hemşireler bulundukları kurum ve illerde stomalı hastaları tespit 

edebilmek için gerekli girişimlerde bulunacaklardır.  
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6. Stoma bakım hemşireliğine ilişin ECET ve WCET tarafından düzenlenen kongrelere 

bildiri ile katılınması. 

7. Yılda 3 defa yayınlanan Ostomi Dergisi’nin her sayısı için toplantıya katılan her 

hemşire bir adet makale gönderilmesi.  

8. Ostomi Cerrahi Derneği tarafından standart  hasta kayıt formları oluşturulacaktır. 

Dernek tarafından oluşturulan form üyelere gönderilerek geri bildirimler ışığında 

yeniden düzenlenecektir. Doldurulan formlar e-posta aracılığı ve ya  derneğin web 

sitesindeki formlar üzerinden dernek merkezine gönderilecektir. 

9. Dernek hasta eğitim kitapçığı, broşürü geliştirecek ve  bu rehberleri illerdeki büyük 

hastanelerin başhekimliği, genel cerrahi sorumlu hemşireliği ve ya eğitim hemşireliği 

aracılığı ile stomalı hastalara ulaştıracaktır. Broşürün arka sayfasında iletişim adresleri 

ve kısa bir bilgi formu yer alacaktır. 

10. Büyük alış veriş merkezlerinde stantlar kurulacak ve oluşturulan broşür ve ya 

kitapçıklar halka dağıtılacak böylece toplumun, stoma ile yaşam vb.  konularda 

bilgilenmesi sağlanacaktır. 

11. Kitle iletişim araçları kullanımı artırılacak, web siteleri geliştirilecektir. 

12. 6 Ekim Dünya Ostomililer Günü için tüm grup hastaları ile görüşüp ortak bir faaliyet 

planlayacaktır. 

13. Çok merkezli araştırmalar planlanacaktır. 

14. Bir sonraki Stoma Bakım Hemşireliği Kursu  2006 yılında İstanbul’da yapılacaktır. 

15. Stoma Bakım Hemşireleri Toplantısı yılda 3 defa yapılacaktır. Bundan sonraki toplantı 

ekim-kasım ayı gibi yapılacak ve toplantıya iki olgu sunumu hazırlanacaktır.  

 
EK 1:  Toplantının programı  
EK 2:  Toplantı katılımcı listesi 
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