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II. STOMA BAKIM HEMŞİRELERİ TOPLANTI RAPORU 
 

 

Bugüne kadar beşincisi gerçekleştirilen “Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kursları”na 

katılan hemşireleri bir araya getirmek, grup arasındaki iletişimi, işbirliğini sağlamak/devam 

ettirmek, kurumlarında stoma bakımına ilişkin gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaşmak, 

stoma ve yara bakım alanında çalışan meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimleri ile bu alana 

ilişkin yeni gelişmeleri paylaşmak amacıyla ilki 08 Temmuz 2005 tarihinde Ankara’da 

yapılan “Stoma Bakım Hemşireleri Toplantısı”nın ikincisi 21 Mart 2008 tarihinde Ankara’da 

Gordion Otel’de yapılmıştır. Toplantı programı bir günlük olup 09.30-17.30 saatleri arasında 

gerçekleştirilmiştir.  

 Stoma Bakım Hemşireleri Toplantısı Gazi Üniversitesi, Türk Ostomi Cerrahi Derneği 

ve Türk Ostomi Cerrahi Derneği Ankara Şubesi tarafından organize edilmiştir. Toplantıya 

Gazi Üniversitesi Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SB Ankara Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi,  Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Mesa Hastanesi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden toplam 19 hemşire katılmıştır. 

Toplantıda EK 1’de yer alan konu başlıkları tartışılmıştır. WCET tarafından stoma 

bakım hemşiresi yetiştirmeye yönelik başlatılan ve yeni bir program olan Recognized 

Education Program (Tanınan Eğitim programları - TEP) gruba sunulmuş ve bu programın 

ülkemize uyarlanmasına ilişkin görüş ve öneriler alınmıştır. Türkiye’de TEP’i başlatabilmek 

için WCET tarafından onaylanan eğitim programlarına katılan hemşire sayısının artırılmasına 

ilişkin alternatifler tartışılmıştır. Ayrıca Uluslararası Ostomi Birliği Ziyaretçi Eğitim Rehberi 

hakkında bilgi verilmiş, ülkemizde gönüllü ziyaretçi programlarının planlı bir şekilde 

düzenlenmesi konusu gündeme getirilmiştir.  

Türkiye’nin farklı illerindeki stomaterapi ünitelerinde yürütülen çalışmalar katılımcılar 

ile paylaşılmıştır. Stomaterapi ünitelerinde ortak kayıt formlarının kullanılmasını sağlamak 

için grup çalışması yapılmıştır. Grup çalışmasında mevcut kayıt formları incelenerek 

kullanılması gereken kayıt formları ve bu formlarda yer alması gereken bilgiler belirlenmiştir. 

 Türkiye’deki stomalı bireylerin birçok sorunla karşılaştığı, bunları çözümleyebilmede 

örgütlenmenin oldukça önemli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle stomalı bireyleri ve onlarla 
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ilgilenen sağlık çalışanlarını bir çatı altında toplamayı amaçlayan Türk Ostomi Cerrahi 

Derneği’ni güçlendirmek gerektiği vurgulanmış ve toplantıda bulunan hemşirelerin derneğe 

üye olmaları sağlanmıştır. 

  

Toplantıda şu kararlar alınmıştır: 

1. Stoma Bakım Hemşiresi yetiştirmek için WCET tarafından önerilen sertifika 

programlarına (ETNEP ya da REP) ilişkin alt yapının oluşturulmsı (Eğitimci, eğitim 

ortamı ve eğitim materyalleri vb.), 

2. Ülkemizde 56 saat olarak yürütülen “Temel Stoma Bakım Hemşireliği Kurs” nun 

süresinin artırılması, 

3. Temel düzeyde yürütülen stoma bakım hemşireliği kursuna ek olarak “ileri düzeyde 

stoma bakım hemşireliği kursu”nun düzenlenmesi, 

4. Stoma bakım hemşirelerinin ve kursiyerlerin uygulama deneyimlerini artırmak üzere 

alt yapısı iyi olan stomaterapi ünitelerinde uygulama yapmalarının sağlanması,  

5. Ülkemizde stoma bakım hemşireliği kurs programlarında eğitimci olabilecek 

niteliklere sahip hemşire yetiştirmek üzere; WCET ile işbirliği yapılması ve 

Avrupa’da TEP yürüten bir kurum ile anlaşma yapılarak programın teorik kısmının 

ülkemizde, uygulamanın ise ilgili Avrupa ülkesinde yürütülmesine ilişkin girişimlerde 

bulunulması,  

6. IOA Ziyaretçi Eğitim Rehberi’nin  Türkçe’ye uyarlanarak basılı hale getirilmesi,  

7. Stomalı bireylere yönelik planlı ziyaretçi eğitim programlarının düzenlenmesi, 

8. Toplantıya katılan hemşirelerin ünitelerinin tanıtımlarını, yaptıkları çalışmaları ve 

yaşadıkları sorunları içeren yazılarını Cerrahi Ostomi Dergisi’ne göndermeleri, 

9. Toplantıda grup çalışması ile tartışılan hasta kayıt formlarının Gazi Hastanesi 

Stomaterapi ünitesi grubu tarafından düzenlenmesi ve alınan görüşler doğrultusunda 

son şeklinin verilerek  tüm stomaterapi ünitelerine gönderilmesi, 

10. 6 Ekim Dünya Ostomililer Günü için tüm stoma bakım hemşirelerinin hastaları ile 

görüşerek ortak bir faaliyet düzenlenmesi, 

11. Stoma Bakım Hemşireleri Toplantısının yılda 1 defa yapılması.  

 

 

 

EK 1: Toplantı Programı 

EK 2: Katılımcı Listesi 
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