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Adı Soyadı: Zuhal İNCEDALCI
Hangi Okul: Groningen Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf
Staj İsmi : Care İntvership ( Bakım Stajı)
Liv Hospital’ı Neden Seçtiniz?

Web sitesi, çok açıktı, ( sunulan imkanlar anlaşılır yapıdaydı) Bütün hastanelerin belgelerine baktığımda Liv
Hospital’ın öğrenmek istediğim bilgilerin var olduğunu gördüm, Uluslar arası olması staj için çok pozitif bir
yöndü, A sınıfı hastanede olması çekici geldi.
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Hangi Bölümde Staj Yaptınız ?

Kadın Doğum ve Pediatri Bölümü
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Gözlemleriniz, Deneyimleriniz nasıl geçti ?
Güzel
Çalışanlar arasındaki uyum, Çalışanların hastalara yaklaşımı ve hasta bakımı ile ilgili yakından takip
fırsatı buldum.
Hastalar ile birebir konuşma fırsatım ve Hasta ile iletişim hakkında bilgi sahibi oldum.
Eğitici, mesleğim ile ilgili motivasyon sağladı. Dr ile tanışmamda pozisyonlarında bana önderlik
sağladı,
Bulunduğunuz Ülkedeki Kurumlar ile Kurumumuzdaki Uygulamalar arasındaki gözlemlediğiniz farklar
nelerdir?
Ülkemde Özel ve Devlet ayrımı yok. Sadece Devlet Hastanesi var. Hemşirelerin görevleri daha geniş : (
Yemek dağıtımı, yatak yapımı hemşireye ait) Ülkemdeki hastanede çalışan yemeği yok, çalışanlar
kendileri getiriyor.
Hemşirelik Bakımı Yönünden Farklılıklar var mı ?

Evet var. Ülkemde bulunan hemşireler, Hastaların yemeklerini dağıtıyorlar , Temizlik personeli burada 4 tane
varsa, orda 1 tane var ; Çünkü diğer işleri Hemşire yapıyor. Buradaki hemşirelerin çalışma saatleri daha fazla .
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Bize gelişmemizde yardımcı olacak önerileriniz var mı?

Çalışma saatleri daha esnek hale getirilirse, Saatlerin azalması hastaların bakımının daha kaliteli olmasını ve
çalışan sağlığının daha iyi olmasını sağlamış olur.
10. Sizi en çok etkileyen yönlerimiz nelerdir?
Hastanın Bakımına çok önem verilmesi ve sunulan hizmetin mükemmel olması.
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Stajınızın Gelişiminize ne türlü katkıda bulunduğunu belirtir misiniz ?
Hasta ile daha etkili iletişim kurmamı sağladı.
Türkçemi geliştirmeme yardımcı oldu
Kurumda bulunan çalışanlar ile iletişimimi etkiledi.
Gelecekte kurumumuzda çalışmayı düşünür müsünüz?
Evet.
Ayrılırken paylaşmak istediğiniz bir konu var mı?
Bana kurum olarak ve çalıştığım Bölümdeki ilgiden dolayı teşekkür ederim.
Öğrenme sürecimi ve motivasyonumu etkilediniz.

