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PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ  

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği’ne üye olan İstanbul’da farklı statüde Kadın-Doğum kliniklerinde 

çalışan ebe ve hemşirelerin, Kadın Sağlığı Hemşireliği alanında çalışan akademisyenlerin “cinsel 

sağlık” konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen bir projedir.  Eğitime katılan 

hemşire ve ebelerin, başvuranın cinsel sağlık konusundaki gereksinimlerini tanılayabilecek,  gerekli 

bakım girişimlerini planlayabilecek, eğitim/ ve danışmanlık hizmeti verebilecek ve gerektiğinde yol 

gösterici olabilecek düzeye ulaşmalarını sağlamak projenin öncelikli hedefleridir. Çünkü Kadın 

hastalıklarına yönelik hizmet sunan sağlık kuruluşlarında cinsel sağlık hizmeti yaygın olarak 

sunulmamaktadır. 

PROJEYİ ORGANİZE EDEN KURUMLAR VE PROJE KOORDİNATÖRLERİ  

Paydaşları, Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği (KSHD) ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı  (TAP 

Vakfı)dır. Projede üye ebe ve hemşirelerin eğitim programının organizasyonunu ve eğitimlerini 

yapmak ve programın sürdürebilirliğini sağlamak Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği (KSHD) 

sorumluluğudur. Paydaşları, Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği (KSHD) ve Türkiye Aile Sağlığı ve 

Planlaması Vakfı  (TAP Vakfı)dır. 

Proje, öncelikle Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Kanuni Sultan 

Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Acıbadem International 

Hospital ‘de başlatılmıştır. Her dört hastanede uygulamayı supervize etmek üzere, KSHD Yönetim kurulu 

üyelerinden birer koordinatör görev almıştır.   

KURUMLAR  KOORDİNATÖRLER 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları  

Eğitim ve Araştırma 

YELİZ MERİH DOĞAN  

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve  

Araştırma Hastanesi 

ARİFE AYDIN 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi PINAR BARLAS 

Acıbadem International Hospital SONAY CANBOLAT  
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PROJENİN İÇERİĞİ 

Proje kapsamında verilecek olan eğitimin programında yer alan konular, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 

sağlık hizmetlerine yansıması, cinselliğe yaklaşım, cinsel sorunlar ve cinsel mitler, yaşam boyu 

cinsellik, cinselliğin fizyolojisi, cinsel işlev bozuklukları, cinsel şiddet, cinselliğe ilişkin değerler ve etik 

ilkeler başlıklarında oluşturulmuştur.  

 

KSHD ve TAP Vakfının eğitimcileri ile yürütülen bu programa CETAD( Cinsel Eğitim Tedavi ve 

Araştırma Derneği) eğiticilerinden Dr. Özay Özdemir ve Dr. Ejder Akgün Yıldırım da destek vermiştir.  

 

Eğitim programında yer alan konular, katılımcıların cinsel sağlık konusundaki farkındalıklarını 

artırarak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yönelik duyarlılık geliştirmiş, hizmet sunumunda kendilerine 

düşen sorumluluklarını tanımlamış, cinsel sağlık konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmiştir.  

 

4 modüldeki eğitimlerde ön test, son test uygulanmış, sonuçları katılımcılar ile paylaşılmış, eğitim 

değerlendirme formu doldurularak eğitimin kuvvetli ve geliştirilmesi gereken yönler belirlenmiştir.  

 

Bu süreçte eğitim alan sağlık çalışanlarının çalışanların kendi kliniklerinde kullanmaları amacıyla, 

projenin hazırlık aşamasında, ebe ve hemşirelerin kullanması amacıyla “Cinsel Sağlık Tanılama 

Formu” geliştirilip, ilgili kurumlarda pilot çalışmalar ile son hali verilmiştir.  Formlar kurumlarda cinsel 

sağlık hizmet kalitesinin yükselmesi, takip edilebilir olması ve başvuruda bulunanları bu hizmetten 

yararlanması hedeflenerek tasarlanmıştır. Eğitim programı dahilinde formların kullanımına ilişkin 

interaktif senaryolar hazırlanmış ve bu yöntem ile katılımcılarda beceri geliştirilmiştir. Aktif katılım ile 

gerçekleşen oturumlarda katılımcılarda senaryo yazma v.b roller almışlardır. Eğitim programı 

katılımcıların interaktif katılımları ve eğitimcilerin yetişkin eğitimi destekli, vaka örnekleri ile 

zenginleştirilmiş sunumları ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 
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PROJE KAPSAMINDA BAŞLATILAN EĞİTİM MODÜLLERİ, MODÜL SORUMLULARI VE 

KATILIMCI SAYILARI  

Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği (KSHD) ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı  (TAP Vakfı) 4 

hastanenin işbirliği sayesinde 2011 yılında 2 modül ve 2012 yılında 2 modül olmak üzere toplamda 4 

modül gerçekleştirilmiştir ve bu modüllere toplamda 83 katılımcı olmuştur.   

Modüllere olan hastane bazında katılımcı sayısı, modül tarihleri ve modül sorumluları aşağıdaki Tablo 1 de 

sunulmuştur. 

 Tablo 1.  Modül Bazında Tarihler, Modül Sorumluları ve Katılımcı Sayıları Dağılımı 

Modüller Modül Modül 
Sorumluları 

Zeynep 
Kamil EAH  

Yeditepe 
Üniversitesi 
Hastanesi  

Kanuni  
Sultan 
Süleyman 
EAH 

Acıbadem 
International 
Hospital  

Maltepe 
Üniversitesi 

TOPLAM  

1.Modül 
27-28 
Mayıs 2011 

International  
Hospital / Sonay 
Canbolat  11 1 10 7 0 29 

2.Modül 

24-25 
Haziran 
2011 

Zeynep Kamil 
Eğitim EAH / Yeliz 
Merih Doğan  6 3 5 3 0 17 

3.Modül 
13-14 Nisan 
2012 

TAP Vakfı 
Eğitimcileri  5 3 3 6 0 17 

4.Modül 
25-26 
Mayıs 2012 

International  
Hospital / Sonay 
Canbolat  6 0 4 9 1 20 

Toplam  28 7 22 25 1 83 
 

İlk eğitim 27-28 Mayıs 2011 tarihlerinde Maslak Acıbadem Hastanesi Toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Acıbadem Sağlık Grubu Maslak Hastanesi’nde 29 sağlık çalışanı katılımıyla gerçekleşen çalışmaya Zeynep 

Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (n=11), Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi (n=10), Yeditepe Üniversitesi Hastanesi (n= 1) ve Acıbadem International  Hospital 

(n=7) ebe ve hemşireleri katıldılar. 

 İkinci eğitim ise 24-25 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da TAP Vakfı Eğitim Salonu’nda yapıldı. Bu 

eğitime aynı hastanelerin kadın doğum kliniklerinde çalışan toplam 17  sağlık çalışanı katıldı. Zeynep Kamil 

Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (n=6), Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi (n=5), Yeditepe Üniversitesi Hastanesi (n= 3) ve Acıbadem International Hospital 

(n=3) ebe ve hemşireleri katıldılar.   
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Üçüncü eğitim,  13-14 Nisan 2012 tarihinde İstanbul’da TAP Vakfı Eğitim Salonu’nda Zeynep Kamil Kadın 

ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (n=5), Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi (n=3), Yeditepe Üniversitesi Hastanesi (n= 3) ve Acıbadem International Hospital (n=6) ebe ve 

hemşireleri olmak üzere toplamda 17 katılımcı ile gerçekleştirildi.  

Dördüncü ve son eğitim ise 25-26 Mayıs 2012 tarihinde yine İstanbul Ulus’ta bulunan TAP Vakfı Eğitim 

Salonu’nda toplamda 20 katılımcı ile gerçekleştirildi. Bu 20 katılımcı, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (n=6), Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

(n=4), Yeditepe Üniversitesi Hastanesi (n=0) , Acıbadem International Hospital (n=1), Acıbadem Maslak 

Hastanesi (n=3), Acıbadem Kadıköy Hastanesi ( n= 2), Acıbadem Sağlık Grubu Aile Göztepe Hastanesi 

(n=2), Acıbadem Fulya Hastanesi ( n= 1), Maltepe Üniversitesinden ( n=1) ebe ve hemşirelerinden 

oluşmuştur.  

EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANALİZLERİ  

Her modül sonunda eğitime katılan katılımcılara eğitim değerlendirme formu doldurulup analizi 

yapılmıştır. Bu analizin sonuçları Tablo 2 de sunulmuştur.  

Tablo 2. Modül Bazında Eğitim Değerlendirme Formu Analizi  

Modüller n Memnuniyet Yüzdesi  
% 

1.Modül 24 98,40% 

2.Modül  17 97% 

3.Modül 17  Forma ulaşılamadı! 

4.Modül 20 98,60% 

Toplam / Ortalama 78 %98 
 

3 Modülün eğitim değerlendirme formuna ulaşılabilmiş, 3. Modülün değerlendirme formuna 

ulaşılamamıştır. 3 modülün eğitim değerlendirme analizi sonrasında eğitimden memnuniyet yüzdesi 

ortalaması % 98 olarak bulunmuştur.  

Her eğitim sonrasında doldurulan bu formların analizinde eğitimin gelişmesi gereken yönleri ile kuvvetli 

yönleri değerlendirilmiştir. 
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Eğitimin gelişmesi gereken yönlerinde en çok ifade edilen madde, “eğitim gününün 2 günden 3 güne 

çıkartılmalı”, “ eğitim daha uzun süreye yayılmalı”, eğitim süresi kısa” şeklinde olmuştur.  

Eğitimin kuvvetli yönü olarak ise en çok ifade edilen maddeler, “yeni bilgiler edindim”, “ Bakış açımı 

genişlettiniz”, “ doğru bildiğimiz yanlışlar olduğunu öğrendik”, “ kişisel gelişimimizde olumlu katılım 

sağlayacak” şeklinde olmuştur. Katılımcıların memnun oldukları diğer konular arasında; programın 

organizasyonu, mekan, ikramlar, eğitimcilerin yaklaşımı ve konuya hakimiyetleri de yer almıştır. 

ÖN TEST VE SON TESTLERE VERİLEN DOĞRU CEVAP ORTALAMALARININ DAĞILIMI 

Her eğitim öncesi ve sonrasında katılımcılara test uygulanmıştır. Bu testlere verilen doğru cevapların 

ortalamalarının dağılımı Tablo 3 de sunulmuştur.  

Tablo 3. Modül Bazında Ön Test ve Son Testlere Verilen Doğru Cevap Ortalamalarının Dağılımı  

  
Ön Test  Son Test  

Modüller Soru Sayısı  
n Ortalama  n Ortalama  

1.Modül 29 26 14,4 23 20,4 

2.Modül  17 17 10,5 16 12,7 

3.Modül 17 17 10,1 13 12,6 

4.Modül 17 20 12,3 20 14,8 
 

Ortalamalara bakıldığında ön test ve son test arasında her modülde ortalama 2,5 puanlık bir artış olduğu 

gözlemlenmiştir.  

HASTANE BAZINDA UYGULANAN CİNSEL SAĞLIK TANILAMA EK FORMU ANALİZİ  

Cinsel sağlık tanılama formu, kurumlarda cinsel sağlık hizmet kalitesinin yükselmesi, takip edilebilir olması 

ve başvuruda bulunanları bu hizmetten yararlanması hedeflenerek tasarlanmıştır. 

Eğitim alan sağlık çalışanlarının kendi kliniklerinde kullanmaları amacıyla, projenin hazırlık 

aşamasında, ebe ve hemşirelerin kullanması amacıyla “Cinsel Sağlık Tanılama Formu” geliştirilip, ilgili 

kurumlarda pilot çalışmalar ile son hali verilmiştir.  İzlem ve koordinasyon toplantılarında ortaya çıkan 

tartışmalar sonucunda “Cinsel Sağlık Tanılama Formu”nun yeniden revize edilmesine karar verilmiştir. 

Ayrıca cinsel sağlığın genel sağlık tanılamasından ayrı düşünülemeyeceği gerçeğinden hareketle, 

hemşirelerin kullandığı genel tanılama formlarının içine eklenecek kilit sorular ile ileri cinsel sağlık 

tanılaması gerektiren olguların seçilmesinin uygun olacağı benimsendi. Bu olguların eğitilmiş/tercihen 

CETAD l eğitimlerini de almış “Cinsel Sağlık Hemşiresi” tarafından “Cinsel Sağlık Tanılama Formu” ile 

 6 



ayrıntılı değerlendirilmesinin akılcı bir yol olduğuna karar verilmiş ve kurumlar bu görev için uygun 

olan personellerini belirlemişlerdir.  Bu projeye dahil edilen 4 kurum kendi takvimini oluşturmuş ve 

tanılama formlarını uygulamaya başlamıştır. 

4 kurumdan alınan geri bildirimlere göre elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

Proje sırasında yeri değişen ve kapsamı Kadın-Doğum Hastanesi olmaktan çıkan “Kanuni Sultan 

Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi” katılımcıları, artan hasta sayılarını ve iş yüklerini gerekçe 

göstererek “Cinsel Sağlık Tanılama Formu”nu ve bakım yaklaşımlarını uygulamaya dökemediklerini 

bildirmişlerdir.  

Eğitimlerin cinsel sağlık hizmetleri konusundaki farkındalıklarını arttırmak ve sorumluluklarını tanımlamak 

anlamında çok yararlı bulduklarını ve diğer mesai arkadaşlarını da olumlu etkilediklerini paylaştılar. Benzer 

şekilde “Yeditepe Üniversitesi Hastanesi” de yaygın olamasa da bazı birimlerde (infertilite vb) formu 

kullandıklarının bunun hizmeti kolaylaştırdığını, eğitilen sağlık personellerinin sayısı artarsa 

sürdürebileceklerini belirtmişlerdir. 

Proje uygulamaların en iyi yürüdüğü Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ve Acıbadem International Hospital olmuştur.  

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Cinsel Sağlık Ek 

Tanılama Formu Sonuçları  

Proje kapsamında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 

katılan 28 hemşire ve ebeler proje kapsamında oluşturulan tanılama formunu kabul eden tüm 

hastalara uygulamaya başladılar, uygulama sonrası eğitim ihtiyacı olan hastalara bilgilendirme yapıldı 

ve sorun tanımlanan hastalar hastanemiz bünyesinde çalışan ve CETAD eğitimlerine katılmış 

psikiyatrimize yönlendirildi. Bu bağlamda toplamda 105 hastaya anket yapıldı,   tanılama formu 

yapılan hastaların  %19’u ileri destek için doktora yönlendirildi.  
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CİNSELLİĞİN KATILIMCILARIN 
YAŞAMINDAKİ YERİ

9%

3%

15%

73% Zorunluluk
Çocuk yapmak 
Önceliğim değil
Fizyolojik gereksinim

 

 

 

KATILIMCILARIN CİNSELLİK SIRASINDA 
RAHATSIZLIK HİSSETME ORANLARI
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19%
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Rahatsızlık yok
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KATILIMCILARIN CİNSEL SORUNLARININ 
DAĞILIMI

10%
5%

15%

65%

5%

Cinsel isteksizlik
Cinsel uyarılma
Vajinismus
Disparoni
Orgazm olamama

 

 

 

CİNSEL SORUNLARDA KATILIMCILARIN 
SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURMA ORANLARI

25%

75%
DOKTARA GİTTİM
DOKTARA GİTMEDİM
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KATILIMCILARIN CİNSEL SORUNLARI İÇİN 
YARDIM İSTEME DURUMLARI

85%

15%

EVET
HAYIR

 

 

Projenin ikinci basamağında hastanemiz tanılama formları revize edilerek cinsel sağlık 

değerlendirmeye yönelik kilit sorular tanılama formlarına entegre edilerek tüm hastalara 

uygulanması sağlandı. Bu aşama ile daha fazla hasta grubuna ulaşıldı.  Belirlenen hastaların ileri 

değerlendirilmesi için eğitim alan hemşireler içerisinden bir cinsel sağlık hemşiresi belirlendi. Bu 

hemşire ilk değerlendirilmeleri yapılmış, sorun belirlenmiş ve yardım almayı kabul eden hastaların 

yönlendirildiği hemşire rolünü üstlendi. İlk başta hizmet süreci etkin devam ederken bu hemşirenin 

daha fazla eğitim alması böylelikle daha fazla etkin olacağı kanısına varılarak proje kapsamında 2. 

basamak olarak görülen CETAD eğitimlerine katılması için ismi verildi. Eğitim katılım süreci 

gerçekleştirilemediği ve hastanemizde ciddi hemşire eksikliği olması nedeni ile bu hemşiremiz aktif 

olarak görevine devam edemedi. Bu aşamadan sonra süreç genel hasta tanılamasından sonra sorun 

belirlenen ve yardım isteyen hastalar direkt psikiyatristimize yönlendirilmeye başlandı. Hala süreç 

benzer şekilde devam etmektedir. Projenin başlangıcından bu yana toplamda 40 hasta sorun 

tanılaması sonrası psikiyatriste yönlendirilmiş ve ileri destek süreci başlamıştır.  

 

UYGULAMA YAPAN HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ 

 Öncelikle hemşirelerin uygulama sırasında kendilerini çok rahat hissettikleri, hastalarla 

cinsellik konusunda tanılama yaparken ve hastaların konu ile ilgili sorularını cevaplarken kendilerine 

olan özgüvenlerinin oldukça iyi olduğunu ve eğitim öncesinde olduğu gibi cinsellik konusunda 

çekingen ve hastalarla iletişimden kaçar bir hal sergilemediklerini ifade ettiler. 

 11 



 Eğitimin kendilerini oldukça olumlu etkilediğini, cinsellik konusunda bakış açılarını ve 

hastalara yaklaşımlarında pozitif yönde iyileşme olduğunu, diğer arkadaşlarının da eğitim 

almalarının faydalı olacağını belirttiler. 

 Özellikle yatan hasta servislerinde tanılama fırsatı daha fazla yakaladıkları, koğuş sistemi 

olana odalarda ortamdan dolayı biraz sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. 

 Hasta grupları içerisinde, içinde bulundukları ruh halinin daha iyi olması, iletişime daha açık 

olmaları nedeniyle sezaryen servisinde daha fazla hastaya ulaşıldığı belirlendi. 

 Hastaların kendilerini ifade etmekte zorlanmadıkları, bu konuda konuşmaya ve danışmanlık 

almaya çok ihtiyacı oldukları, hastaların cinsel sorunların ifadesi ve çözüm aranmasında 

yönlendirmelere çok ihtiyaçlarının olduğu ifade edildi. 

 Sorular konusunda özellikle soruları hemşirelerin ifade etmesinin istendiği, cinsel partner 

sayısı sorusuna biraz uyumsuzluk yaşandığı, cinselliğin anlamı sorusuna ise bazı hastaların 

kendilerinin işaretlemeyi istedikleri belirlendi.  

 Eğitim alan hemşirelerin cinsellik konusunda bakış açılarının ve hastalara yaklaşımlarının 

pozitif yönde olması nedeniyle diğer hemşirelerinde cinsel sağlık alma konusunda istekli oldukları 

belirlendi.  

 Proje kapsamında sunulan eğitimin yanında bu alanda özel dal hemşiresi olarak belirlenecek 

hemşirenin, ikinci aşamada CEDAT eğitimlerine de katılmasının süreci etkinleştireceği saptandı.  

 

Acıbadem Sağlık Grubu International Hospital Cinsel Sağlık Ek Tanılama Formu Sonuçları  

Proje kapsamında Acıbadem Sağlık grubundan toplamda 25 hemşire ve ebe programa katılarak eğitim 

almışlardır. Proje nin 1. Modülün de eğitim alan International Hospital Kadın-Doğum Polikliniği hemşiresi 

Rina Karayel Cinsel Sağlık Ek Tanılama Formunu hastalara uygulamak üzere cinsel sağlık hemşiresi olarak 

görevlendirilmiştir. Uygulamaya katılan ve formu doldurmayı kabul eden 12 hastadan 2 tanesi formu boş 

bırakmış ve 10 hasta formu tam olarak doldurmuştur. Formu dolduran hastalardan 5 tanesi cinsel 

sorunuyla ilgili yardım almak istemiştir. Yardım almak isteyen 5 hastadan 3 hasta psikiyatri uzmanına, 1 

hasta Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Anahit Coşkun’a, 1 hasta gebe 

kalmak istediği için aşılama tedavisi görmesi nedeniyle aşılama sonucuna göre uygun birime yönlendirilme 

kararı verilmiştir.  
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UYGULAMA YAPAN HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ 

• Hastalar karşılıklı görüşme yerine anket formu doldurduklarında kendilerini daha rahat 

hissettiklerini ifade ediyorlar. 

• Hastalar anket formlarında isim yerine rumuz kullanmayı tercih ediyorlar. 

• Bilgilerinin kullanılmayacağı kendilerine iletildiği halde tedirgin olduklarını ifade ediyorlar. 

• Hastalar bu konuda yardım almak istiyorlar fakat devamlılık sağlamıyor ve geri dönüşte 

bulunmuyorlar. 

• Muayene öncesinde cinsel sağlık hemşiresi ile birebir görüşme yapabilecek bir odanın 

bulunmuyor olması  

• Hemşire kadro sayısındaki yetersizlik nedeniyle muayenelerin hepsine hemşire katılımının 

sağlanamaması  

• Hekimin belirlediği cinsel sağlık sorunu yaşayan hastaları hemşirelere yönlendirmemesi / 

yönlendirememesi. Yönlendirme konusunda hekime sürekli hatırlatma yapılması. 

• Cinsellik ve cinsel tedavi eğitimi almış herhangi bir hekimin olmaması nedeniyle yeterli sayıda 

hastanın tanımlanamamış olması  

• Muayene için gelen Kadın Doğum Hastalarının özel hastanede olmaları nedeniyle bekleme 

sürelerinin kısa olması, bu sebepten dolayı hastayla muayene öncesi görüşme imkânının 

olmaması.  

• Sürecin yönetilmesi ile ilgili International Hospital tarafından algoritma tanımlanmıştır ve 

cinsel sağlık hemşiresine ek görev olarak verilmiştir.  
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                     Kadın Doğum Polikliniği           Diğer Poliklinikler 

 

Hasta 

      

              Hasta kabulü 

      

                                                                          Hemşire 

  

                Muayene 

    

Hasta talebi  Doktor talebi 

 

  CİBH 

 

           Tanılama formu doldurma 

 

                                CİBM ‘ e yönlendirme  Yönlendiren hekimi bilgilendirme 

  

    Geri bildirim görüşmesi 

 İlgili konsültan hekime        CİBM’ e yönlendirme 

        Yönlendirme 

                              (Kurum içi / Kurum dışı) 

 

 

     Geri bildirim görüşmesi 
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Proje kapsamında toplantılarda belirlenen hedeflere ulaşma durumları şöyledir;  
 

** Projenin sonucunda hedeflenmiş olan katılımcı sayısına ( hedef: 80, katılımcı sayısı: 83) ulaşılmıştır. 

** Cinsel sağlık konusunda var olan bilgi ve becerilerini geliştirmek ve bunu uygulamaya 

yansıtabilecek düzeye ulaştırmak – Hedefe Ulaşılmıştır – Ölçüm Aracı Ön test ve Son test verileri.  

** Katılımcıların(ebe ve hemşire) cinsel sağlık hizmetleri konusundaki farkındalıklarını artırmak ve 

sorumluluklarını tanımlamak- Hedefe Ulaşılmıştır - Ölçüm Aracı Ön test ve Son test verileri. 

** Katılımcıların cinsel sağlık hizmetlerini, verdikleri bakım kapsamına dahil etmelerine yardımcı 

olmak– 4 kurumdan 2 kurumda Hedefe Ulaşılmıştır 

** Kurumlarında cinsel sağlık tanılama formlarını oluşturma ve uygulama konusunda destek 

sağlamak-4 kurumdan 2 kurumda Hedefe Ulaşılmıştır 

**Kurumlarında “cinsel sağlık” hizmet niteliğini yükseltmek ve başvuranın bu hizmetten 

yararlanmalarını sağlamak -4 kurumdan 2 kurumda Hedefe Ulaşılmıştır 

** Katılımcıların, başvuranın cinsel sağlık sorunu çerçevesinde doğru ve bilinçli yol gösterici olabilecek 

yeterliliğe ulaşmasını sağlamak – Hedefe ulaşılmıştır. 

**TAP Vakfı desteği ile CEDAT Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Sertifikalı Eğitimi 1 ve 2. Modülünü alacak 

hemşirelerin belirlenmesi ve eğitimlere gönderilmesinin sağlanması-hedefe ulaşılamadı –isimler 

belirlendi ancak katılımcı çokluğu nedeniyle gönderilme sağlanamadı. 2013 yılı planlanacaktır. 
 

Projenin kısa ve uzun verimli izlem ve değerlendirme sürecindeki hedefler;  
 

** Yapılan eğitimler raporlandırılacak ve paydaşlar ile paylaşılacak- Hedefe Ulaşılmıştır.  

** Paydaşlar arasında değerlendirme toplantıları yapılacak- Hedefe Ulaşılmıştır. 

** Katılımcıların ön ve son test başarıları değerlendirilecek- Hedefe Ulaşılmıştır. 

** Programı takiben kurumlarda uygulamadaki yenilikler ve değişiklikler izlenecek-Her modül 

sonrası,  modül çıktıları değerlendirilmek üzere paylaşım toplantıları yapıldı. 

** izlem ve değerlendirme sürecinde sorunlar, hemşirelik ve sonrası izlenen yollara ilişkin sonuçlar 

analiz edilecek ve projenin kısa ve uzun verimli izlem ve değerlendirme sürecinde kongre, 

sempozyum gibi ortamlarda meslektaşlar ile paylaşılacaktır.2013 YILINDA PLANLANACAK 

** Sürecin yönetilmesi ile ilgili International Hospital tarafından algoritma tanımlanmıştır ve cinsel 

sağlık hemşiresine ek görev olarak verilmiştir. – Algoritma tamamlandı, kalite departmanı ile 

görüşülecek.   

**Proje çıktıları Acıbadem Sağlık Grubu International Hospital Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sonay 

Canbolat tarafından Kalite Departmanı ile paylaşılıp, Cinsel Sağlık Tanılama Formunu  “ek 

değerlendirme formu” olarak kullanılması sağlanacaktır.  

** Proje çıktılarına göre proje sürdürülebilirliğinin KSHD ve TAPV ortaklığı ile kararının verilmesi 

toplantıda raporun paylaşılacağı toplantıda görüşülecektir.   
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