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Giriş ve Amaç ; Sağlık inovasyonları bireylerin hayatını iyileştirmekle kalmamakta, aynı zamanda 
toplumun kaynaklarının da daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Temel amaçlar, sağlık 
hizmetlerini kişilere taşımada verimsizliğin azaltılması, hizmete erişimin kolaylaştırılması, 
maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin arttırılması ve tıbbın kişiye özgü hale getirilmesidir. Bu çalışma ile 
bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulu’nda ilk kez müfredata alınan Sağlıkta İnovasyon dersine 
yönelik öğrencilerin görüş ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem; Tanımlayıcı tipte tasarlanmış araştırma,  Eylül-Ekim 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Araştırma evrenini bir Üniversitenin Sağlık Yüksekokulunda öğrenim gören 3. Sınıf öğrencileri 
oluştururken(80 öğrenci) , örneklemini ise 3. Sınıf öğrencilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılan 
70 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan 
sosyodemogratik özellikleri ve inovasyon dersine yönelik görüş ve önerilerini içeren 22 tane çoktan 
seçmeli ve açık uçlu sorulardan meydana gelmiştir. 

Bulgular; Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 20.81±1.91, %68.8’i kadın, %100’ü 
3.sınıf öğrencisi, %93’ ü bekâr ve %60’ı büyük şehirde yaşadığı saptanmıştır. % 62.9’u bölüme 
isteyerek geldiği, %94.3’ü hemşirelik mesleğini sevdiği, %77.1’inin okula başlamadan önce mesleğe 
ilişkin olumlu düşünceleri olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %94.3 ‘ü inovasyon dersinin mesleki 
anlayışına katkı sağladığını, katkı sağladığını düşünen öğrencilerin %22.9’u inovasyon dersinin 
yaratıcılık yeteneğini desteklediğini, katkı sağlamadığını düşünen öğrencilerin ise %50’sinin gerekçe 
olarak ders saatinin yetersiz olduğunu /yenilik üretmek ve geliştirmek için kullanılabilecek 
materyallerin kısıtlı olması olarak tanımladığı saptanmıştır. Öğrencilerin  %77.1’ inin ders içeriğinin 
yeterli bulduğu,  %77.4’ünün ders saatini yeterli bulduğu, %71.1’ inin ders süresinin 2 saat olması 
gerektiğini ifade ettiği belirlenmiştir. İnovasyon ders içeriğinde bulunması gereken konular için, %80’i 
sağlıkta teknolojik gelişmeler, %71.6’ sı proje geliştirme, %52.9’u üretme ve çözümleme konuları 
olması gerektiğini , %65.7’si yenilikçi kültür geliştirme ve %58.6’sı sağlıkta bilişim konularının ise 
olmasının gerekmediğini belirtmişlerdir. % 97.1’i hemşirelik eğitim müfredatında sağlıkta inovasyon 
dersinin olması gerektiğini düşündüğü belirlenmiştir.*Öğrenciler İnovasyonun tanımını %27.1’ 
araştırma, %30’u öğrenme,%27.1’i keşfetme, %28.6’sı icar etme, %35.7’si teknolojiden faydalanma, 
%40’ı yeniliğe açık olma,%24.3’ü yaratıcı olma ve  %12.9’u sorunlara çözüm üretme şeklinde ifade 
etmiştir(*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir). 

Sonuç ve Öneriler;  Araştırma sonucunda öğrencilerin sağlıkta inovasyon dersini gerekli gördükleri 
ve mesleki anlayışlarına katkıda bulunduğunu düşündükleri, temel ders konusu olarak ise sağlıkta 
teknolojik gelişmeler olarak değerlendikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Sağlıkta inovasyon 
dersinin içerik ve müfredat olarak geliştirilerek devam etmesi önerilmektedir. 
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