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Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli 

 
 

 Yrd. Doç. Dr. BESEY ÖREN 
besey_oren@yahoo.com 

Son 10 yıldır; 
Sınırlı kaynaklar,  
Sürekli değişim,  
Bilginin genişletilmesi   
Küresel işgücü eksikliği nedeniyle  
Hemşirelere daha yenilikçi olmaları konusunda çağrı  
yapılmaktadır.  
 
Diekelmann N. "Too much content…", epistemologies' grasp and nursing education. J Nurs Educ 
2002;41(11):469-70.  

.  

 

 

Bu değişim süreci hemşirelik mesleğini de etkilemektedir. 

Dolayısıyla hemşireler kendilerini yeni yaklaşımlar ışığında 

geliş t irerek bu sürece uyum sağ lama zorunluluğu 

hissetmektedirler.  
Özer S. Fadıloğlu Ç. Sinerji modelinin uygulanması: Lösemili bir olgu çalışması. Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi24(2):103-111,2008.	  

Bu değişimi uygun şekilde gerçekleştirmek için çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır.  
 
Bilimsel temele dayalı hemşirelik ile ilgili modeller geliştirmek bu çalışmaların 
en değerli olanlarındandır. 

 

Hemşirelik modellerinin kullanımı sistematize edilmiş teorik bilginin pratik bir 

şekilde uygulamaya aktarılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Beytut D, Gerçekler G.Ö, Deniz P, Yardımcı F. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2013;5(1):49-54.)	  

 

 
 

Sinerji modelinin ortaya çıkışı 

 Dr. Curley, Amerikan Yoğun Bakım Hemşlireleri Derneği 
tarafından desteklenen “Yoğun Bakım Sinerji Modeli”ni 
geliştirmek üzere uzman bir ekibi yönetmiş, onun yaratıcılığı ve 
vizyonu ile “Sinerji Modeli” okul müfredat programlarında, 
sertifika sınavlarında ve birçok hastanedeki programın 
tasarımında kullanılan bir model olmuştur. 
 
 
Innovation and Leadership in Clinical Practice, Research and Education. (2009) 4th International Congress on Innovations in 
Nursing.. 

Sinerji 

Fransızca kökenli bir kelimedir.  
 
Anlamı; bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte 
çalışması ya da bir sonucun elde edilmesinde birkaç görevlinin 
işbirliğidir.  
 
Türkçe’de “görevdeşlik” olarak ifade edilen sinerji; en basit 
ifadeyle bir bütünün parçalarınının toplamından daha büyük 
olması demektir.  
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Sinerjide bütün parça ilişkisi 

Sinerjinin meydana gelmesinde bütünü meydana getiren 
parçaların birbiriyle ilişkisi çok önemlidir. 
 
Burada parçalar tıpkı bir katalizör görevi görerek sonucun 
parçaların toplamından daha fazla çıkmasını sağlarlar. 
 

2+2=5 
Kuğuoğlu S, Çövener Ç, Aktaş E, M Tanır MK. Yatağa Bağımlı Çocuğun Aile Merkezli Bakımında Sinerji Modelinin Kullanımı. 

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:1.2009:59-64. 

 
 

Sinerji modeli hasta ve hemşirelerin birlikte hareket 
etmesini gerektiren bir modeldir.  
 
Bu model içinde hasta ve ailesi hemşire hasta etkileşiminde 
aktif katılımcı olarak rol almaktadır.  

Sinerji modelindeki ilişkiler 

   
  Sinerji 
  Modeli 

Hemşire-Sistem  Hemşire-             
Hemşire  

Hemşire-Hasta/
hasta ailesi 

 
Curley MAQ. Patient-nurse synergy: optimizing patients' outcomes. Am J Crit Care. 1998;7: 64-72. 

Hastaların özellikleri, 
gereksinimleri  

Sağlık bakım 
çevresinin istekleri  

Hemşirelik 
uygulaması 

 
 
 
Yoğun bakımlarda kolaylıkla uygulanabilen sinerji modelinde 

Hasta özellikleri Hemşire yeterlilikleri 
örtüştüğünde 

Sinerji oluşur 

En iyi hasta 
sonuçlarına ulaşılır 

Hasta bakım modeli olarak sinerjinin temel kavramları  

Hasta ve ailesinin 
temel gereksinimleri 

ve özellikleri 

•  1 

Sinerji 

•  2 

Aktif Katılım 

•  3 
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Modelde hastanın sağlık durumunu yansıtan sekiz 
özellik bulunmaktadır.  

1.  Esneklik  
2.  Hassasiyet  
3.  Stabilite  
4.  Karmaşıklık 
5.  Kaynak bulabilme 
6.  Bakıma katılım 
7.  Karar verme sürecine katılım 
8.  Öngörülebilirlik/ tahmin edilebilirliktir. 

The synergy model in practice: The synergy model as a framework for nursing rounds. Crıtıcal Care Nurse . 2002; 22(6): 66-68.  
Özer S. Fadıloğlu Ç. Sinerji modelinin uygulanması: Lösemili bir olgu çalışması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

Dergisi24(2):103-111,2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta özelliklerini taşıma kapasiteleri bakımından hastalar değerlendirilir 

1. Çok kötü  
 
2. Kötü  
 
3. Orta  
 
4. İyi  
 
5. Çok iyi  
 
Swickard S, Swickard W, ReimerA, Lindell D, Winkelman C. Adaptation of the AACN Synergy model for patient care to critical 
care transport. Critical Care  Nurse  2014; 34(1):16-29. 
 

Yatağa Bağımlı Çocuğun Aile Merkezli Bakımında Sinerji Modelinin Kullanımı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı 

Dergisi, Cilt:2,Sayı:1.2009:59-64. 

 

Esneklik 

Hastalık  öncesi fonksiyonel duruma geri dönme 
yeteneğidir 
 
Örneğin ayağı kırılmış olan bir hastanın tekrar 
yütüyebiliyor olma olasılığı onun esnekliğini gösterir 

Hassasiyet 

Hastalığın beklenen sonuçlarını etkileyebilecek stresörlere 

karşı duyarlılıktır.	  

Stabilite 

Değişmez sağlık durumunu sağlama yeteneğidir 

Karmaşıklık/komplekslik 

Vücut, aile, tedaviler gibi iki ya da daha fazla sistemin 
karmaşıklığını ifade eder.  
 
Örneğin hastalıktan birden fazla sistemin etkilenmesi kompleks bir 
durumdur. 
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Kaynak bulabilme 

 

Teknik, mali, fizyolojik ve sosyal kaynakların varlığı ve 

derecesidir. Bu kapsamda hastanın destek sistemleri belirlenir.	  

Bakıma katılım 

Bakıma katılan hasta ya da aile üyelerinin sorumluluk alma 

derecesidir.	  

Tahmin edilebilirlik 

Hemşirenin hastalığın gidişatını anlamasını sağlayan ortak 

özelliklerdir.  

 

Belirli bir olay veya hastalığa bağlı ortaya çıkabilecek sorunların 

önceden tahmin edilebilmesini sağlayan bir özelliktir.	  

Karar verme sürecine katılım 

Hasta ve ailenin tedavi seçimleri konusunda karar verme sürecine 

katılım sürecidir. Bu süreçte hasta veya aileye danışmanlık 

gerekir.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Hemşire Yeterlilikleri 

Hastaların sorunlarını gidermede kullanılması gereken hemşire 
yeterlilikleri hasta ve ailesinin gereksinimlerine göre değişiklik 
gösterir.  
 
Bu yeterlilik durumu, hasta ve ailesinin beklenen sonuçlarını 
iyileştirecek bilgi, beceri ve deneyimlerin birleşiminden oluşur. 

Hemşire Yeterlilikleri 
* Klinik karar verme 

* Bakım uygulamaları 

* Savunuculuk/etik temsilcilik 

* İşbirliği  

* Sistemleri düşünme 

* Değişime yanıt verme 

* Klinik sorgulama 

* Öğrenme kolaylığı 
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Hemşire yeterlilikleri 
 
Her bir hemşire yeterliliği 1 acemi, 5 uzman arsında oranlanan bir 
likert skala üzerinden değerlendirilir 
 
 

 

Yatağa Bağımlı Çocuğun Aile Merkezli Bakımında Sinerji Modelinin Kullanımı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı 
Dergisi, Cilt:2,Sayı:1.2009:59-64. 

The synergy model in practice: The synergy model as a framework for nursing rounds. Crıtıcal Care Nurse . 2002; 22(6): 66-68.  
Özer S. Fadıloğlu Ç. Sinerji modelinin uygulanması: Lösemili bir olgu çalışması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

Dergisi24(2):103-111,2008.  
 

 

	  

Klinik karar verme 

Hemşirenin kritik düşünme ve durumu kavrayarak klinik 

karar verme yeteneğini içerir.	  

Bakım uygulamaları 

 

Aile ve hastaya özgü gereksinimlere temellenen terapötik çevre 

oluşturmayı kapsar.  

 

Örneğin hastayı aktif olarak dinleme gibi.	  

Savunuculuk/etik temsilcilik 

 

Bireyin adına çalışma; etik endişeleri çözümlemeyi kapsar.  

 

Örneğin hemşirenin hastanın üriner kateterini çıkarma isteği 

konusunda doktoru ile konuşması.	  

İşbirliği 

Hastanın hedeflerine yönelik her bireyin katkısını destekleyerek 

onlarla birlikte çalışma.  

 

Örneğin hemşirenin kilo kaybı olan bir hastanın beslenmesi 

konusunda diyetisyen ile konuşması.	  

 Sistemleri Düşünme 

Hemşirenin sağlık bakım sistemleri içerisinde ve karşısında var 

olan ilişkileri kabul etmesine izin veren bilgi ve araçları yansıtır.  

 

Örneğin tuzsuz diyeti olan hastaya ailesinin dışardan yemek 

getirmeye çalışma çabalarını görerek onlarla konuşması ve 

uygulama sistemlerini harekete geçirmesi.	  
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Değişime yanıt verme 

 

Bakımdaki farklılıkları fark etme, kabul etme ve 

bakıma katma duyarlılığını gerektirir 

Klinik sorgulama 

Uygulamanın devamlı sorgulanması ve 

değerlendirilmesi	  

Öğrenme kolaylığı 

Hasta ve ailesinin öğrenme sürecinin 

kolaylaştırılması için gerekli çabanın 

sarfedilmesini içerir. 

Katılan ebeveynler 

Personel, finans 
sosyal 

Değişmez sağlık  
durumunu sağlama 

 
Karara katılan aile üyeleri 

Hastalığın sonuçlarını  
etkileyebilecek  

stresörlere duyarlılık 

Hastalığın gidişatını 
 gösteren özellikler 

 

İki yada daha fazla  
sistemin karmaşıklığı  

 

Hasta ve aile  
özellikleri 

Stabilite 

Karmaşıklık Tahmin edilebilirlik 

Hassasiyet 

Karar sürecine katılım 

Bakıma 
katılım 

Kaynak 
bulabilme 

Sinerji modeli 

En iyi sonuçlar hasta özellikleri ile hemşire 

yeterlilikleri iyi örtüştüğü zaman elde edilir.  

Sonuçlar hastanın, hemşirenin ve sistemin bakış 

açısıyla değerlendirilmelidir 

Yoğun Bakım 

Çok karışık 
 

Bilinmeyen bir ortam 

Gürültülü 
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Yoğun bakımın hastaya ve aileye etkisi 

n  Kriz 
n  Depresyon  
n  Stres  
n  Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu (TSSB) 
n  Güçsüzlük 
n  Ayrılık anksiyetesi 

n  Duyusal yoksunluk 
n  Sosyal izolasyon 
n  Bedensel algı 

değişiklikleri  
n  Korku 
n  Çaresizlik 
n  Ağrı çekme 

v Taburcu olduktan 1 yıl sonra bile görülebilir  Renrick J E, Rashotte 2009 

Hastave ailenin yaşadığı sorunları 
arttıran nedenler  

n  Ziyarete izin verilmemesi 
n  Ziyaret süresinin sınırlı olması 
n  Ailenin bakıma katılmaması 
n  Hastanın prognozundaki belirsizlik 
n  Bir bekleme odasının olmaması 
n  Mali endişeler 
n  Kontrol kaybı 
n  Evdeki diğer aile üyeleri için endişelenme 
n  Ailenin hastanın bakımında kendilerini önemsiz 

hissetmesi 

Çalışanlar aile katılımını işlemin girişim 
düzeyi arttıkça tercih etmiyor ! 

 
n  En çok yara pansumanı 
n  En az resüsitasyon ve entübasyonda 
                        tercih ediliyor  
 
 
Sarıkaya Karabudak S, ve ark. 
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Ailenin işlem sırasında bulunmasını tercih 
etmeme nedenleri 

n  Ailenin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesi 
n  Çalışma alanının kısıtlanması 
n  Hasta bakımının olumsuz etkilenmesi 
n  Diğer hastaların mahremiyetinin sınırlanması 
n  Ekibin teknik becerilerinin olumsuz etkilenmesi  
n  Aksaklık durumunda aile üyelerinin dava açması 
v   Akşit ve Cimete 2001; Baker 1996; Balluffi ve ark.2004; Çavuşoğlu 2004 
 

n  Sinerji modeli ile yoğun bakım hastalarına bakımın 
uygulamanın;hem hasta,hem hasta ailesi hem de hemşire 
açısından daha iyi sonuçlar doğuracağı söylenebilir. 

n  Özellikle Türkiye gibi aile bağları güçlü olan toplumlarda 
modelin daha da etkili kullanılabileceği söylenebilir. 

n  Ayrıca hemşire sayısının yetersiz olduğu alanlarda hasta ve 
aileden destek alınması hemşirenin de işyükünü hafifletebilir. 

Istanbul  


