HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖT K LET

M

leti im: "Ki i ve çevresi aras nda iki yönlü ili kiyi ilgilendiren tüm a amalar" olarak
tan mlanabilir.
Terapotik leti im: Tedavi edici ya da tedaviye yard m eden, bir amaca yönelik yap lan,
ileti im ekli olarak tan mlayabiliriz. Terapötik ili ki sa k çal an ile hastan n ilk bulu tu u
andan itibaren ba lar.
Terapötik ileti imin bile enleri;
Ba

kurmak; Hastay yarg lamayan, onun iyili i için çabalayan bir tutum sergilemek veya

hasta/hasta yak

ile ileti ime geçmek.

Güven ; Güven zaman içinde geli ir ve sürecin bir parças olarak kal r. Güven olmazsa
terapötik ili kinin kurulmas mümkün de ildir.
Sayg ; Terapötik ileti im s ras nda hasta/hasta yak

na sayg

davran lmal

itibarlar

zedelenmemelidir.
Empati kurmak ; hasta/hasta yak

gibi hissetmekten çok hissettiklerini anlamaya aç k

olmak ve uygun terapötik aç klama yolu ile hastan n bunu anlamas na yard mc olmakt r.
Gerçe i söylemek ; Gerçe i söylemek daha çok güvenle ili kilidir. Hastaya ben dürüst ve
gerçek bir insan m mesaj n verilmesini sa lar.
Hem irelik insan ili kileri üzerine temellenmi

bir meslektir ve hem irelik bak m sürecinin

etkinli i hem irenin di er bireylerle etkin ileti im kurma yetene ine ba
yandan sözel ve sözel olmayan ileti im yoluyla bireyin ya ad klar
yandan kendini do ru ifade edebilmeli, bir bak m verici olarak bak

r. Hem ire bir

anlamaya çal rken, di er
alan ki i ile etkin ileti im

kurabilmelidir. Yap lan çal malar, hem irelerin etkili ki iler aras ili kiler ve ileti im becerisi
geli tirmesinin hastalar üzeride olumlu etkiler (hizmetten memnuniyetin artmas , hastal k ve
tedaviye uyum, iyile meye motivasyonun artmas ) yaratt

göstermektedir.

Hem ire tüm hem irelik fonksiyonlar nda hemen her an hastayla etkile im halindedir.
Matheney ve Topalis hastayla kurulan ki iler aras ili kilerin, hem irelerin elindeki en önemli
tedavi arac oldu unu ve hastal n gidi ini etkiledi ini ve bu ili kinin '' a

tedavisinde

morfin kullan lmas kadar önemli ve yararl olabilece ini veya tam aksine aç k bir
yaraya tuz serpmeye benzer biçimde kullan labilece ini '' belirtmektedir.

Terapötik ileti imde kullan lan teknikler
Hastayla sessizli i payla mak; Hastan n tüm dü ünce ve riskleri ara rmas na
imkan sa lar ; kritik bir noktada konu man n kesilmesi veya önemli bir konunun
atlanmas önlenir.
Hastada olumlu peki tireç kullanmak; Hastan n ilgisini peki tirir, kompliman
de ildir. Hastan n desteklenmesini ve tedaviye/bak ma kat
Konu ma olana

n devaml

sa lar.

vermek; Aç k uçlu sorular sorularak hastan n cevaplar

dinlemek. Hastan n bize kendisini ve endi elerini ifade etmesine olanak sa lar.
Duygular

anlad

ifade etmek; Hastan n duygular

anlad

ifade

edebilmek için farkl kelimeler ile geribildirim vermek. Hastan n varl k duygusunu
peki tirir, rahatlamas

sa lar.

Konu ulanlar özetlemek; konu ulanlar k sa cümleler ile geri yans tmak. Unutulan
bir ey olup olmad ndan emin olmay sa lar.
Terapötik olmayan teknikler
Sorguya çekmek,
Basmakal p konu mak,
Yorum yapmak,
Aç klama istemek,
Onaylanmayacak durumu onaylamak,
Mant ksal kar ç kmak,
Sürekli nasihat vermek,
Yanl güvence vermek,
Konuyu de

tirmek,

Varsay mlar üretmek
Bu yakla mlar hasta ile ileti imin bozulmas na sebep olacakt r ve hasta “Bu hem ireye
duygular mdan söz etmemin bir anlam yok. Nas l olsa beni anlamayacak,
duygular ma

önem

vermiyor,

söylediklerimi

aptalca

bulabilir”

eklinde

dü ünecektir. Böylece hastan n sorunu anla lamayacak, gereksinimi olan yard
alamayacakt r.

BAZI ÖZEL DURUMLARDA LET

M

Terminal dönemdeki bir hastayla ileti imde kullan lan yakla mlar
Geçmi ini gözden geçirip bu gün yapabileceklerini de erlendirme,
Gelecekte onun ad na neler yap lmas

istedi ini konu ma,

Hastan n durumunun a r oldu unu söyleme,
Duygular

payla mak için te vik etme.

Ameliyat öncesi dönemdeki hasta ile ileti imde kullan lan yakla mlar
Endi elerini dile getirmesi için te vik etme,
Sorular

anlayabilece i bir ekilde yan tlama,

Ameliyat n olumlu sonuçlar

vurgulama,

Ameliyat konusundaki karar kendisine b rakma,
Ameliyat n risklerine k saca de inmek.
Örnek: Ameliyat öncesinde kafan za tak lan, sizi me gul eden bir durum var m ?
Payla mak istermisiniz?
Ya

(geriatrik) hasta ile ileti imde kullan lan yakla m
Ya

hastalara sa r oldu u veya sizi anlayamayaca

varsay

yla yakla lmamal ,

Ya

hastalar n ço unda san lan n aksine duyma ve dü ünme sorunlar yoktur, gençlere

göre manevi aç dan daha hassas ve k lgan olabilirler,
Ya

hastalara ba rmadan, sakin ve yava yakla lmal r,

Sorular yan tlamalar için zaman tan nmal ,
Hiçbir zaman ya larla çocukla konu ur gibi konu ulmamal ,
Konfüzyon, anksiyete, görme, duyma, bunama, ya
belirtileri ara

a ba

haf za bozuklu u

lmal ,

Kemik ve kas yap lar zay flad ndan ani ve h zl hareketlerden kaç

lmal

r; aksi

halde k klara neden olunabilir,
Ya

hastalar n e lerinin de yard ma gereksinimi vard r.

Neyi niçin yapt

z konusunda ailesi bilgilendirilmelidir.

layan hastayla ileti imde yakla m
Sa k çal an a layan hasta kar
durdurmaya çal mamal

r.

nda huzursuzluk hissetmemeli ve a lamas

A lama kar

nda s kça kullan lan basmakal p ileti im, konu de

teknikler kullan lmamal

tirme, teselli gibi

r.

A lamas ya da sorunlar konusunda konu up konu mama karar hastaya verilmeli ve
duygular

ifade etmede kolayl k sa lamak için ''üçüncü ah s '' kullan lmal

Örnek: Onu anlad

ve empati yapt

r.

belli etmek için “Kendinizi nas l hissetti inizi

anl yorum” cümlesi kullan labilir.
Cinsel içerikli konular konu an hastayla ileti imde yakla m
leti imde güçlük yaratan di er bir davran da cinsel organlar n te hir edilmesi, cinsel
içerikli konu malard r. Bu durum hastal n iddetine kar kontrolsüz dürtüsel tepki olarak
erkeklik / kad nl k gücüne dikkat çekme, hastal a yenik dü me endi esini inkâr etme veya
ba ml olmaya ba

olu ur. Bu durumda hasta yarg lanmadan sadece davran ndan rahats z

olundu unun ifade edilmesi gerekmektedir.
Örnek: Cinsel konularda f kra anlatt

zda yada espiri yapt

zda rahats z oluyorum,

bunlardan söz etmezseniz memnun olurum.
Özel sorular soran hastayla ileti imde yakla m
Sa

k çal an

ki isel sorular kar

nda hastaya nazikçe bunlardan söz etmeyece ini

söylemeli ve konuyu yeniden hastaya döndürmelidir.
Örnek: Dini inançlar konusunda benimde kendi görü lerim var, ama bunlar konu mam n
bir yarar olaca

sanm yorum. Eve gitti iniz zaman endi e duyabilece inizi söylemi tiniz,

neler hissetti inizi anlatmak istermisiniz?
Sürekli konu an hastayla ileti imde yakla m
Hastan n sürekli konu mas durumunda hem ire ba lang çta konu ma süresini s
ve konunun d na ç kmas durumunda tekrar konuya yo unla mas
Örnek 1:

sa lamal

rland rmal

r.

Görü meye ba larken; sizinle konu mak içim 20 dakikam var hangi konuda

konu mak istersiniz?
Örnek 2: Birkaç dakika sonra gitmem gerekecek, özellikle konu mak istedi iniz ba ka bir
ey var m ? denilebilir.
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