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HHEEMMŞŞİİRREELLEERRİİNN  VVEE  

SSAAĞĞLLIIKK  ÇÇAALLIIŞŞAANNLLAARRIINNIINN    

KKÜÜLLTTÜÜRREELL  YYEETTKKİİNNLLİİKKTTEE  

ŞŞEEFFKKAATTLLİİ  BBAAKKIIMM    

SSUUNNMMAADDAA  

KKAAPPAASSİİTTEELLEERRİİNNİİ  

AARRTTTTIIRRMMAA    

Bu proje Avrupa Komisyonundan 
sağlanan fonlarla desteklenmektedir. 

Proje somut şu sonuçları oluşturmayı 

amaçlamaktadır: 
 
 
 

- Kültürel yetkinlikte şefkatli bakımı 
teşvik eden rol modellerin gelişimi için 
yeni ve yenilikçi Avrupa modeli;  
 

- Kültürel yetkinlikte şefkatli bakım 
liderliğinde sağlık liderleri için işe 
dayalı eğitim müfredatı;  
 

- Kültürel yetkinlikte şefkatli bakımda 
sağlık liderleri için öğrenme araçları;  
 

- Bakımda kültürel yetkinlikte şefkatli 
liğin bireysel öz-değerlendirmesi için 
geçerliliği yapılmış ölçme aracı;  
 

- On-line eğitimplatformu;  
 

- İyi uygulamaların ve fikirlerin değişimi 
için bilgi ağı.  

 

http://www.ieneproject.eu/
http://www.marmaraeah.gov.tr/


Kültürel Yetkinlikte 
Şefkatli Liderlik gelişimi 

için Avrupa Modeli 

 

 

 Avrupa modelinin amacı hemşirelere ve 
yönetici sağlık çalışanlarına (yönetici 
hemşireler, eğitimciler, klinik sorumluları) 
ekiplerinin kültüre duyarlı bakımı tüm 
hastalara sunmalarında, rehber ve destek 
rollerini üstlenmelerine olanak 
sağlamaktır. 

Avrupa Modeline aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz. 
http://ieneproject.eu/compassion.php 
 

 

 

 

 

Kültürel yetkinlikte 
şefkatliliği ölçme için 

öz-değerlendirme aracı 

Geçerlilik ve güvenirlilik testi yedi ülkede 
yapılan araca IENE websitesinden 
erişebilirsiniz. 

http://ieneproject.eu/assessment.php 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık liderleri için 

eğitim müfredatı 

Müfredat, kültürel yetkinlikte şefkatli 
bakımı destekleyen ve geliştiren rol 
modellerin gelişimi için Avrupa modeli 
rehberliğinde ve  literatür derlemesinin  
ve ihtiyaç analizlerinin sonuçlarına göre 
oluşturuldu.Müfredat iki öğrenme 
ünitesini içermektedir:. Birinci ünite 
hizmetlerin standardından sorumlu olan, 
kaynakları yöneten ve kurumsal değerlerin 
yerleşmesine katkı veren rol model olması 
gereken deneyimli liderlere yöneliktir. 
İkinci ünite bakımın standartlarından 
sorumlu olan, öğrencilerle daha çok 
iletişim halinde olan ve bakım sunan önsaf 
sağlık liderlerine yöneliktir.  

 

İngiltere, Romanya, Kıbrıs, İspanya, İtalya, 
Türkiye ve Danimarka’da oluşturulan, pilot 
uygulaması yapılan ve değerlendirilen yedi 
araç ünite 1 için ve yedi araç ünite 2 için  
kullanılacaktır.  Araçları görmek için, IENE 
websitesi üzerinde Model içindeki 
bileşenlere tıklayınız. 

http://ieneproject.eu/compassion.php   

http://ieneproject.eu/compassion.php
http://ieneproject.eu/assessment.php
http://ieneproject.eu/compassion.php

