
PROJENİN AMAÇLARI

TRaNSforM Projesinin amacı; Hemşirelerin ülkeler arası
hareketlilik gerçekleştirebilmesi için sahip olmaları gereken
beceri ve yeterliliklerini belirlemektir.

Diğer amaçlar şunlardır:

•Ortaklar arasında bilgi, deneyim paylaşımı sağlamak ve
kültürlerarası bir anlayış geliştirmek,

•Katılımcılara; hemşirelikteki kaynakları kullanma ve
hareketlilik ile ilgili beceriler sunmak,

•Hemşireler tarafından kullanılabilecek kendi kendine
değerlendirme araçları geliştirmek,

•Hemşirelikte hareketlilik için iş imkânlarını genişletmek.
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YÖNTEM

Proje koordinatörü ülke İngillere, ortakları Türkiye, Belçika, Portekiz,
Finlandiya, Almanya, İrlanda’dır. Her ülkenin proje grubu bir koordinatör ve 2-3
üyeden oluşmaktadır. Proje Eylül 2010 - Haziran 2012 yılları arasında
gerçekleştirilmiştir. Projede her biri ayrı ülkede olan yedi toplantı yapılmıştır.
Projede yedi iş paketi bulunmaktadır. Her toplantıda ilgili iş paketine ait
hazırlıklar ve araştırma bulguları sunulmuş ve ülkelerin verileri ortaklaştırılmıştır.
Proje süresince yapılan araştırmalara üye ülkelerden 400’den fazla hemşire
katılmıştır. Araştırmada veriler dört odak grup ve bireysel görüşme yöntemi ile
toplanmışlardır.

BULGULAR
Görüşmelerde hemşirelerin hareketlilik için sahip olması gereken beceriler

ve yeterlilikler belirlenmiştir. Bu yeterliliklere ilişkin hemşirelerin kendi kendilerini
değerlendirebilecekleri bir araç oluşturulmuştur. Ayrıca, projedeki tüm
çalışmaların yer alacağı bir web sayfası hazırlanmıştır. Bu web sayfasına 1
Ekim 2012 tarihinden sonra ulaşılabilecektir. Proje sonucunda elde edilen
verilere göre; hareketlilik için hemşirelerin sahip olması gereken beceri ve
yeterlilikler belirlenmiştir. Bunlar;

İletişim: besti.ustun@deu.edu.tr         samiye.mete@deu.edu.tr

nurcan.uysal@deu.edu.tr       nihalgordes@gmail.com

SONUÇ
TRaNSforM Projesinin ayrıntıları
www.transformnursing.eu
adresinden yayınlanacaktır. Ulusal
ve uluslar arası toplantılarda
meslektaşlara duyurulacaktır.
Projeden elde edilen bilgi ve
deneyimler sonrasında hemşireler
için belirlenen bu yeterliliklerin
hemşirelere kazandırıl-masına
yönelik bir devam projesi
planlanmaktadır.

Yeterlilikler
* Dil becerileri * İletişim becerileri,

* Kültürel farkındalık * Etik yeterlilikler,

* Sağlık bakım sisteminde aktif rol alma * Ekip çalışması

* Kişisel özellikler (açık görüşlülük, uyum, 
esneklik, özgüven, yaratıcılık, merak).


