Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,
Her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmekte olan 18.Ulusal Hemşirelik
Öğrencileri Kongresi, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Sağlık
Bilimleri Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir.
Son yirmi yılda hasta bakımı giderek daha karmaşık hale gelmiştir. Durumu kritik
ve zor olan bir hastaya uygun hemşirelik bakımının sağlamak, sağlık
profesyonelleri arasında işbirliği ihtiyacını artırmaktadır. Hemşireler sağlık
bakımının hemen hemen her alanında görev alır. Hastalara ihtiyaç duydukları
kaliteli bakım sunmak için, farklı klinik ve alanlarda çalışan hemşireler birlikte
çalışmaktadır. Günümüze kadar sağlık alanında yapılmış birçok çalışmada; ekip,
takım, multidisipliner çalışma, işbirliği konularının önemi vurgulanmıştır. Kaliteli
hasta bakımına ulaşmada önemli bir araç olarak vurgulanan; etkili meslek içi
profesyonel işbirliğini desteklemek için, hemşirelerin ekip içerisindeki rollerini ve
amaçlarını açıkça anlamaları önemlidir.
Başarılı liderlik modelleri arasında ekip içerisinde güvene dayalı ilişkilerin
oluşturulması önemli yer tutmaktadır. Sağlıklı çalışma ortamının en önemli ana
unsurlarından biri, hemşireler arasında başarılı işbirliği için, olumlu iletişim
yöntemlerinin kullanılmasıdır. Etkili iletişim için ekip üyelerinin, mesleki değerlerini,
öz farkındalıklarını yansıtmalarını, hastalar ve meslektaşlarıyla kurdukları iletişim
becerilerini, onlara nasıl yardımcı olabileceklerini ifade etme yöntemlerini
geliştirmeleri önerilmektedir.
Hemşireleri işbirliğine teşvik etmek için; yeni mezunlar, yöneticiler, klinik
hemşireler arasındaki saygılı ve etkili iletişimin değerlenmesi önemlidir. Hemşireler
meslek içi işbirliği konusunda bilgi sahibi olduklarında, meslek içi işbirliğini
destekleyen sistemlerin tasarlanması ve uygulanmasına öncülük edebilir ve bu
alanda katkı sağlayabilirler.
Kongremizin amacı, hemşireler arasında meslek içi profesyonel işbirliği konusuna
yönelik son gelişmelerin gözden geçirilmesini sağlamak ve bu konularda
deneyimleri olan meslektaşlarımız ve öğrencilerin görüşlerini paylaşmak için ortam
yaratmaktır. Sizler için önceki kongrelerde olduğu gibi bilimsel bakımdan
memnuniyet duyacağınız ve mesleki çalışmalarınıza katkı sağlayabilecek bir
program planlamaktayız. Kongre öncesinde yer verdiğimiz kurslar ile bilimsel
program zenginleşecektir. Kongrede sağlık bakımının farklı klinik ve alanlarında
çalışan deneyimli ve genç meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin birlikte olacağı,
temel konuların yanı sıra güncel ve karşılaşılan sorunların çözümlerine yönelik bilgi

ve birikimlerini aktarabilecekleri paneller, konferanslar yer alacaktır. Hemşirelik
alanındaki tüm konularda sözel ve poster bildirilerinizle kongreye katkılarınızı
bekliyoruz.
Düzenleme kurulu adına siz değerli meslektaşlarımızı ve sevgili öğrencilerimizi
güzel paylaşımlar için kongremize davet ediyor, saygılar sunuyoruz.
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