
TOKAT GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİ (HEMŞİRELİK SÜRECİ 

DOĞRULTUSUNDA) 

VAKA ANALİZİ DEĞERLENDİRME FORMU 

Öğrencinin Adı Soyadı:     Hastanın Tanısı: 

Öğrencinin Numarası:     Vaka Başlama Tarihi: 

Öğretim Elemanı:      İzlem Süresi: 

Klinik Alan:        

 

YÖNERGE: Aşağıda Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Dersi uygulama eğitiminde 

kullanılmak üzere tanılama formunu, literatür bilgisini, etkileşim süreç kaydını, bakım 

planı oluşturma, uygulama, değerlendirme ve vaka teslimini içeren vaka analiz formu 

verilmiştir. Her maddenin puanı yanında belirtilmiştir.  

 

A-TANILAMA (Hasta Tanıtım Formu Işığında) (25p) 

1-Hastanın hikayesi, özgeçmişi ve aile hikayesi (5p) 

2-Kişisel ve psikososyal öykü (5p) 

3-Psikiyatrik değerlendirme (10p) 

4-Günlük yaşam aktiviteleri ve fiziksel değerlendirme (5p) 

 

B-LİTERATÜR BİLGİSİ (10p) 

1-Hastalık hakkında bilgi (2p) 

2-İlaçlar ve tedavi hakkında bilgi (2p) 

3-Standart hemşirelik bakımı (4p) 

4-Literatürün uygun kullanılması (2p) 

(Kaynak ve yazım kuralları)  

 

C-ETKİLEŞİM SÜREÇ KAYDI (25p)         

1-Hasta ile etkileşimde (Hastayı tanıma, güven oluşturma, bio-psikososyal sorunlarını 

tanımlamaya, hastanın durumunu ve bakım sonuçlarını değerlendirmeye yönelik uygun 

amaç belirlemesi) (5p). 

2-Hastanın davranışında olumlu değişikliği sağlayacak terapötik iletişimi seçmesi ve 

kullanması (iletişim ve empati becerilerini kullanması, kendini terapötik kullanması, 

hasta ve ailesi için eğitim fırsatları belirlemesi, hastanın öz bakıma katılması ve 

bağımsızlığını geliştirmesinde kurumla işbirliği yapması (10p). 

3-İletişimin terapötik ve non terapötik etkilerinin, etkileşimin amaç ve hedeflerine ulaşıp 

ulaşmadığının, saptanan hemşirelik sorunlarının ve öğrencinin görüşme boyunca 

yaşadığı duygu ve düşüncelerinin değerlendirilmesi (10p) 

 

D-BAKIM PLANI OLUŞTURMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME (30) 

1-Hemşirelik sorunlarının tanımlayıcı veriler doğrultusunda ifadesi (4 p) 

2-Sorunların çözümlenmesinde hastaya yönelik hedefleri yazma (4 p) 

(Hedeflerin gerçekçi, hastanın sorununa yönelik gözlenebilir, ortama ve koşullara uygun 

ölçülebilir, ulaşılabilir olması, hastanın davranışında hedeflenen değişikliğin 

belirtilmesi) 

3-Hedefe yönelik ve özel, bireye özgü girişimleri belirlemesi (4 p) 

(Hastanın sorunlarını çözecek şekilde belirlemesi, hedefle ilişkili olması, ortama ve 

koşullara uygun ölçülebilir, ulaşılabilir olması, diğer ekip üyeleri tarafından kabul 

görmesi) 



4-Hemşirelik bakımını planlamasında ve uygulanmasında bilimsel ve etik ilkeleri 

kullanması (3 p) 

5-Hastanın var olan davranışları ve davranışların altında yatan nedenler arasındaki 

ilişkinin neden ve etkilerinin üzerinde durması, bakımın önceliklerini tespit etmede bu 

kararları kullanması (3 p) 

6-Hemşirelik uygulamalarını kuramsal yapı üzerine dayandırması (3p)  

(Hastalık, bakım, tedavi bilgi ve becerisini kullanması) 

7-Hasta verilerini araştırma ve planlamada hastadan aldığı bilgileri uygun olarak 

kullanması ve bireysel hasta bakımına uygulaması (3p) 

8- Hastayı uygun olarak yeniden değerlendirmesi (3p) 

(Amaca uygunluk, amaca ulaşılma durumu, alternatif bakım planı) 

9- Hasta bakımını planlama, uygulama ve değerlendirmede ekip ilişkisi kurması (3 p) 

(Bakımın sürekliliğini sağlama, kayıt etme ilgili kişiye yazılı veya sözlü rapor verme) 

 

E-VAKA TESLİMİ (10p) 

 (Vaka rapor yazım tekniği, düzeni, sunmu ve zamanında teslim) 

 

 

 

 

 

 

 


