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letiüim kurulmasında iletiüim: únsanlar doùuüdan itibaren iletiüim kurarlar. Günümüzde hemüireler de dahil olmak üzere çok az kiüi bilinçli
ya da bilinçsiz iletiüim kurduklarının farkındadırlar.
ancak insanlar hemüirelerle olan iletiüimlerinden
olumlu ya da olumsuz yönde derinden etkilenebilirler ve bu gerçek potansiyel saùlık sorunları olan
kiüilerin bakımında önemli bir rol oynar.
úletiüim becerileri hemüirelerin doùal bir özelliùi deùildir. Bilinçsiz veya amaca yönelik iletiüim arasında bir fark vardır. úYú BúR úLETúûúM, BAûARILI BúR
HEMûúRELúK BAKIMI úÇúN YAûAMSAL ÖNEMDEDúR.
Örneùin, hasta kabulü, transferi, taburcu edilmesi,
ameliyat öncesi ve sonrası bakımı, hasta eùitimi
ve tüm hemüirelik iülemlerinden önce hastanın ha-

zırlanması gibi kimi hemüirelik görevlerine baktıùımızda hemüire hastalarla net ve yanlıü yorumlanmayacak biçimde uygun bir iletimi baülatabilmeli, cesaretlendirebilmeli, sürdürebilmelidir.
Çıkıü noktası hastanın ne zaman bilgiye, sosyal iliükiye veya sadece konuümaya gereksinimi olduùunu farketmektedir. úyi bir iletiüim kolay deùildir.
Dinleme, soru sorma, cesaretlendirme içten olmayı içeren pek çok beceriyi gerektirir.
"Günümüzde hemüirelerin iyi niyetli, ilgili, sevecen,
üefkatli yaklaüımı yerine, planlı, amaçlı, hasta yararına yaklaüım beklenmektedir."
Hasta yararına iletiüim: profesyonel mesleki iletiüimle mümkündür.

Mesleki ve sosyal iliükiler arasındaki farklar
Özellikleri

Mesleki úliüki

Amacı

Problemli davranıü, duygu düüünceler
Arkadaülık, oturma sohbet vb. amaçlıdır.
Üzerinde sistemli çalıüma amaçlıdır. Plana dayalı Deùerlendirme kendiliùinden oluüur - oluümaz
olarak deùerlendirme yapılır.

úliükide Alınan Rol

Sosyal úliüki

Hemüire-danıüan rolünde belirli hemüirelik

Sınırları geniü sosyal normlar ve arkadaülık tipinin

becerileri ve giriüimlerini kullanır

gerektirdikleri dıüında rol sınırlılıùı yoktur.

Gereksinimlerin

Kendi ihtiyaçlarını daha etkin üekilde karüılama

Paylaüma karüılıklı olarak kiüisel ve insanlarla iliükilerle

karüılanması

yollarını deùerlendirmesine, tanımasına ve
geliütirmesine yardım edilir.

karüılabilecek gereksinimler doyuma ulaüır.

Zamanın

Ne zaman sonlanacaùı bilinen, zaman sınırlı

tasarlanmıü olması belli etkileüimlerdir.
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Zamanın sınırlı olmadıùı gibi sıklık ve süre sınırlı deùildir.
Sonlandırma önceden planlanmasıdır.
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Kilit kavram "úiliükinin hasta yararına olmasıdır."
Hemüirenin iliükisi bu amaca yönelikse mesleki niteliktedir. Mesleki iliüki uygun mesafe koymayı zorunlu kılar. "MESAFE" hastanın yakınlaüma gereksinimiyle çeliüir. Bu noktada bazı deùerlerin gözden geçirilmesi gerekebilir. Geleneksel, bireysel
deùerler, yaülıya amca denilmesini kadına bacı
ya da kızım denilmesini, üefkatli, sevecen, yakın,
dostça davranmayı düüündürürken, mesleki deùerler, mesleùin onurunu koruma, mesleki bilgiyi
geliütirme ve kollama, koruma hastaya karüı sorumluluklarını yerine getirmeyi zorunlu kılar. Bireysel deùerler profesyonel iliükide mesleki deùerler
lehine iületilmelidir. Ancak kurumsal iüleyiü bazen
mesleki deùerlerle çeliüebilir. Profesyonel kiüi sistemden farklı olma, dıülanmayı göze alarak inandıùı mesleki deùerlerle iletiüimi, dolayısıyle kurumdaki deùiüimi baülatabilir. Profesyonellik yetiükin
davranıüı gerektirir.

- Destek alma-baùlılık-anlaüılma gibi duygusal
açıklamasına yardım,
- Bireyin saùlıùı ile ilgili gerçekçi deùerlendirmeler
yapması ve gerçekçi amaçlar geliütirmesine yardım,
- Bireyin iletiüim sorunlarını, saùlıùını geliüimini engelleyen olumsuz davranıü örüntülerini tanıyarak,
baü etmeye yönelik davranıülar geliütirmesine yardım.
úletiüimde Engeller:
- úletiüimi engelleyen bireysel-çevresel koüullar
- Hastanın yararına-yardım amaçlı iletiüim kurmayı engelleyenler.

Mesleki úliükilerde:
• Profesyonel kiüi, mesleki iliüki sırasında kendi ihtiyacını erteleyebilir.
• Beùenilme, ödüllendirilme ihtiyacını ön plana
alarak çalıümaz,
• Çaresiz kaldıùı baüarısız durumları tolere edebilir.
• Kendini tanıma cesareti vardır.
• Kendinde farkettiùi olumsuz özellikleri kabul edecek güce sahiptir.
Profesyonel Bir únsan Olarak Algılanabilmek úçin:
• Olumlu ilk izlenim, dıü görünüü, tavırlar.
• Sözel, sözsüz iletiüimde amaçlı-planlı olma
• Ortaya konan iügücü önemlidir.
Profesyonelliùi Zedeleyen Bazı Yaklaüımlar
Yaygın Gözlenmektedir:
• Hitaplar
• Özel yaüamın iü yaüamına yansıması
• Özerk davranamama
• Bireyselleüememe, ayrıüamama-ebeveyn-çocuk
gibi davranma.
Yardım Amaçlı Mesleki úliükide Ulaüılmaya
Çalıüılan Amaçlar Nelerdir?
- Gereksinimlerin hasta ile birlikte gerçekçi deùerlendirilip, yeterli karüılanmasına yardım,
- Bireysel kimliùini, saygınlıùını, korumasına kendini yetmezlikleri ile kabullenilmesine yardım,
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Hasta yararına iletiüimi geliütiren ve yaygın olarak kullanılan 9 iletiüim tekniùi
Teknik

Tanımı

Yararı

Araütırma

Duyguları yaüayanla ilgili tüm

-úletiüime katılanların kendilerini algılama düzeylerini artırır.

verileri elde etmek

-Sözlerle iletilmemiü olan bilgiyi elde etmeyi saùlar.
úletilenin gizli veya daha derin anlamları ile ilgilenip, yüzeyel iletilenden
daha öteye geçebilmeyi saùlar.
-Anlatan kiüiye anlattıklarını gözden geçirme, deùerlendirme cesareti verir.

Açıklaütırma úletilen üeyin ne anlattıùını anlama
çabası

-Anlamları ortak hale getirme
-Terimlerin ya da ifadelerin yaygın olarak ne anlamda kullanıldıùını
belirlemeyi saùlar.

Yansıtma

Mesajı iletenin ifade ettiùi düüünceleri, -Alınan mesaj gönderene onaylatılmıü olur.
ilgili duyguları ona ifade

-Mesajı anlamaya çalıütıùını dinleyenin anlatana göstermesini saùlar.
-úletenin iletiüimi kendini geliütirmesi olarak algılanmasına imkan tanır.
-úlettiùinin anlamını tanımlamada nesnel olarak geliüim saùlar.

Yoùunlaüma Belirli bir noktaya dikkat ederek özel

-Mesajı gönderen kiüinin dikkatini önemli olan veriye çeker.

(Odaklaüma) duygu-düüüncede odaklaüma

-Mesajı göndereni, uygun olan olmayan veriyi ayırt etmeye cesaretlendirir.
-Amaca yönelen iletiüime destek olur.
-Düzensiz, daùınık konuümaktan alıkoyar.
-Hızlı konu deùiüikliklerinin önüne geçer.

Bilgi verme

úhtiyaç duyulan bazı konulardaki

-Bilgiyi paylaümayı saùlar

doùrudan sorulmuü olan soruları

-Anlamayı geliütirir.

cevaplama

-Gerçekleri açıklıùa kavuüturur.
-Mesaj iletende güven oluüturur.

Sessizliùi

Konuümaksızın iletiüim kurma

koruma

-úlgi, kabullenme, anlamayı iletir.
-Mesajı iletene konuya baülama yetkisini üstlenme izni verir.
-Düüüncelerini toparlaması için anlatana zaman tanır.
-Dolaylı ifade edilen duyguları ifadelendiren kiüilerle paylaüma olanaùı saùlar.
-Bir noktayı vurgulamayı saùlar.
-Yeni fikir veya duyguları ortaya koyma olanaùı saùlar.
-Duygusal enerji yüklü kapsamdan kurtulma fırsatı saùlar.

Onaylama

Birinin gözlem ve yorumlarını geçerli
hale koyma...

-úletiüimdeki mesajı ve mesajı gönderenin tahminini (deùerini belirlemeyi)
kolaylaütırır.
-Yorumlar yapmaktan kaçınmayı saùlar.
-Üstü kapalı olan sözün doùruluùunu kanıtlar.
-úübirliùi için temel oluüturarak baùdaüımı arttırarak anlam ortaklıùına
ulaümayı saùlar.

Deùerlendirme úletiüimdeki mesajın önemini

-Geliüimi tanımlamayı saùlar.
-Farklılıkları ortaya koyar.
-Türetilen anlam ve açıklamalardan geribildirim alınmasını saùlar.
-Karar verme denemeleri ve karüılaütırmalar yapma (öyle ki, mesajı
gönderen karar vermede daha iyi bir duruma gelebilir) olanaùı verir.

Özetleme

úletiüimde iletilen mesajın

-Önemli noktaların yeniden çaùrıütırılmasını kolaylaütırır.

özlü bir üekilde yeniden kullanımını

-Yeni anlamlara ulaüma ve anlamları açıklaütırmayı geliütirir.

geliütirme

-úlgi noktasının belirlenmesini saùlar.
-Eylem planı geliütirmek için temel saùlar.
-Sonuca varmada belirli konuların tartıüılmasını ortaya getirir.
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úletiüimi Engelleyen Bireysel Ve Çevresel Koüullar;
úletiüimin gerçekleüebilmesi için, iletilenlerin anlaüılması çok önemlidir. Aktif dinlenmeyi ya da etkin
iletilebilmeyi engelleyen pek çok neden olabilir.
Çevresel Engeller:
• Gürültülü bir ortam, mahremiyeti olmayan bir ortam
• Ayaküstü-mesafeli vb. rahat olmayan bir ortam
• Uyaranların fazla olduùu bir ortam
Bireysel Engeller:
• úletilenlerin her insanın kendi öznel yaüantılarıyla baùlantılı olarak anlamlandırılması.
• Kelimelerin anlamlandırılmasındaki farklılıklar
• Algılama farklılıkları
• úletiüim kurmada isteksizlik
• úletiüim sırasında farklı üeyler düüünüp planlama
• Duymak istenen üeyleri iüitmeye eùilimli olma
• Anlatılanla sözsüz iletilenlerin tutarsızlıùı
• Bilgimize ters düüen bilginin önemsenmemesi
• úletilenin ileten kiüiye göre (Örneùin; dost, düüman oluüuna göre) deùerlendirilmesi
• Lehçe- vurgulama farklılıkları, tıbbi terminoloji
kullanımı
• Düüünce ve duyguların dolaylı anlatımı
• Duyguların yoùunluùu ya da duygusal uzaklık

üındaki iülerim için odadan çıkıyorum, hasta "Hemüire hanım yemeùimi yemek istiyorum" dedi. "Birdakika bekleyin hemen geleceùim" dedim. "Hep
böyle söylersiniz! Yemeùimi yemeyeyim mi?" dedi.
"Geliyorum" dedim. "Bakın hala aynı üeyi söylüyorsunuz" dedi. Gidip iüimi halledip geldim. Yemeùini
yedirdim... "Gitmeden sürgü vermenizi istiyorum"
dedi. "Sondanız var sürgüye ihtiyaç olmadan yapabilirsiniz!" dedim. "Yataùa yapsamda temizlemezsiniz, çok meügulsunüz!" dedi. "Yataùa bir üey
olmaz!" dedim. "Ama hep böyle söylersiniz" dedi...
ama... ama...ama... ardı kesilmeden konuüuyordu, çıldırmak üzereydim! "Yapın yataùa ben temizlerim" dedim. "Hemen mi?" dedi. "Hemen" dedim.
Dıüarı çıktım sinirimden aùladım!
Bu iletiüim örneùinde hemüirenin hastaya güç zaman ayırması ve iletiüim konusunda yeterli bilgilenmemiü olması yardım amaçlı kurmayı engellemekte hemüireyi duygusal sıkıntıya sokmaktadır.
2. Düzeni koruma gereksinimi bazen yardım edici
iliükiye engeldir.
Hastane kurallarını ön plana alan ve hastada öfke
uyandıran bir iletiüim örneùi;
Hastam 35 yaüında, erkek... servisimize koridorda
sigara içmek yasak. Ancak bu hastam gerekli
uyarıyı yapmama raùmen koridorda sigara içiyordu. Her sigara içiüinde uyarmam nedeni ile aramızda gerginlik oluümuütu. Aüaùıda bu hastamla
iletiüimimden bazı bölümler yer almakta;

• Duyu organlarındaki bozukluklar

"- Size koridorda sigara içmemenizi söylemiütim! Bunun nedenlerini açıkladıùımı zannediyorum.

úletiüimde Bireysel ve Çevresel Engelleri Aüabilmek, úletilenlerin Anlaüılmasını Saùlamak úçin:

- Evet hatırlıyorum ama herkes içiyor.

- Geri bildirim alma ve/veya verme

- Gördüùüm herkesi uyarıyorum!

- Yüzyüze iletiüimi saùlamaya çalıüma

- Yasaklarınız umrumda deùil, içmeye devam edeceùim!

- Sembolik anlamlara duyarlı olma
- Doùrudan- basit ifadelerle-açık iletiüim kurma yarar saùlar.

Hastamla zorunlu olmadıkça konuümuyordum,
ertesi gün odasına girdiùimde;
- Yarın taburcu oluyorum.

HASTA YARARINA-YARDIM ED‹C‹
‹LET‹ﬁ‹M KURMAYI ENGELLEYEN
DURUMLAR
. Hemüirenin telaü içinde olması iletiüim konusunda yeterli bilgilenmemiü olması, Örneùin; 60 yaüında karaciùer hastası Ahmet Bey’in mesane katateri ve serumu var. Yemeùini kendi yiyemiyor, zor
konuüuyor, çok huzursuz. Hastayı teslim aldım. Aynı anda beni bekleyen pek çok iü vardı, odanın dı108

- Biliyorum çok sevindim!
- Ben de çok sevindim sizden kurtuluyorum.
- Sizi bu kadar bezdirdiùimin farkında deùildim.
- Bezdirmek de laf mı?
- Sorun sigara yasaùımı? Gerekçemi anlayabilirsiniz sanıyordum. Demek ki yanlıü düüünmüüüm. Size rica etmiütim!
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- Ricanızı babanıza etseniz de baüınıza hayırlı üeyler gelse! Hoü evleneceùiniz insan bulunur mu bilmem. Bulunursa, Allah o kiüiye sabır versin! Sizi
kimse çekemez.
- Evet beni kimse çekemez!
- Bari ben sizi eü olarak kabul edeyim, sizi çekmeye alıütım!
Bir an donakaldım, sonra üaka ile durumu geçiütirmeye çalıütım. Doùrusu, bu davranıüımın doùru
olup olmadıùına baüka nasıl tepki verebileceùime
karar vermemiütim"
Servisteki kuralların hasta yararına olup olmadıùı
hangi durumlarda kuralların esneyebileceùi gözden geçirilerek ek öneriler getirmekte hemüirenin
sorumluluùudur.
3. Sistemin iüleyiüindeki bazı sorunlar hasta yararına iletiüimi engeller.
Bu durum daha çok kanserli hastalarda servisin
belirgin bir politikası yoksa, hastanın sorunları karüısında hemüire-hasta yararına güven saùlayan
iliüki kuramamakla kaçamak cevaplarla oynanan
oyunun bir parçası olmaktadır.

5. Kullanılan iletiüim teknikleri problem çözme becerilerinin kullanımındaki sorunlar hemüirenin yardım edici iletiüim kurmasını engelleyebilir. Hemüire
hastanın problem çözmesine yardım eder ve hasta problemini deùerlendirmek için üu tür bilgiler
alır:
Hemüirelik müdahalesini gerektiren hasta problemi nedir? Bu problemin bilinen ya da tahmin edilen olası nedeni nedir? Problemin uzantıları nelerdir? Bu problem hastayı ve aileyi nasıl etkilemektedir? Ne kadar süredir devam etmektedir. Problemi
ortaya koyan belirtiler hangileridir? Bu verileri
hemüire topladıktan sonra hemüire yardım edebilmek amacı ile problem çözme becerilerini harekete geçirmelidir. Problemin nedenini ortadan kaldırabilir, problemin nedenini en az etkili hale getirebilir, problem yaratan durumla karüılaüma sıklıùını
azaltabilir, psikososyal güçleri iüe koüabilir (örneùin bireyin savunma mekanizmalarını) , problem
yaratan ya da probleme karüı koyan çevreyi deùiütirebilir, düzenleyebilir, probleme uyum kapasitesini arttırmaya çalıüabilir. Bilindiùi gibi problem
çözmede 7 basamak izlenir;
- Problemi tanımlama, sınırlama,

4. Hemüirenin iletiüimi ne amaçla kullanacaùına
karar verememesi, mesleùe genel bakıü açısı.

- Problemi analiz etme, nedenini ortaya koyma,

Amaç, “hastaya moral vermek!” denilebilmektedir.
O halde hemüire iletiüiminde bir "animatör" görevini mi üstlenmektedir? Amaç, “hastanın derdini dinlemek!” denilebilmektedir! O halde hemüire iletiüiminde "Marko Paüa" görevini mi üstlenmektedir.
Hasta ile iletiüimde amaç, hastanede onu anlayan
bir dost bulabilmesidir! denilebilmektedir. O halde
hemüire "dostluk, üefkat, sevgi daùıtan bir melek"
görevini mi üstlenmektedir. Tüm bu geleneksel tanımlamalar, hemüirelik mesleùinin bir meslek deùil insancıl duygularla yardım sunan insanların
uùraüı olarak görülmesine neden olmuütur. Mesleùe genel bakıü açısı hasta yararına, yardım edici
iletiüim kurmayı engelleyicidir. úletiüimi hangi
amaçla kullanacaùımız sorusunu cevaplarken
hemüirelik mesleùine iliükin görüülerimiz, inanıülarımız kısacası felsefemiz bizi yönlendirir... hemüirenin
iletiüiminin amaçları; hastanın problem çözmesine
yardım, saùlıklı baü etme davranıüları geliütirmesini destekleme, saùlıùını düzeltme ve korumaya
hastanın etkin katılımını saùlama, gereksinimlerini
gerçekçi deùerlendirilmesine yardım olabilir ve
hemüire bu amaçlara ulaüabilmek için iletiüimin
kapsamını amaca yönelik olarak planlayabilir.

- Çözüm seçeneklerini tartıüma,
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- Problemle ilgili duyguların ifadelendirilmesi,

- En iyi, en uygulanabilir çözümü seçme,
- Çözümü uygulayabilmek için plan yapma-uygulama,
- Sonucu deùerlendirme ve planda deùiümesi gerekenleri saptama,
Bu becerilerin yeterli geliümemesi yardım edici iletiüim kurmayı engelleyicidir.
6. Hatalı iletiüim davranıüları yardım edici iletiüimi
engeller. Bunlar;
- Güçlü olma-üstün olma çabası ile karüıdaki kiüiyi
baskılama- onun yerine karar verme,
- Kendine yetebilir hale gelmesine izin vermeme,
karüıdaki kiüiyi baùımlı hale getirme,
- Kendine uymayan görüüü kınama-yargılama,
- Kiüinin davranıüına deùil kimliùine yönelik eleütiri yapma,
- Karüısındakinin görünen davranıüını ya da sorusunu cevaplamak için davranma, gerçek sorunu
ya da davranıüın anlamını irdelememe,
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- Aüırı özverili-üefkatli davranma ve bu davranıüın
ödüllenmesini bekleme-beklentiyi bulamayınca
öfke-hayal kırıklıùı yaüama,
- Etkin dinlememe-seçici/savunucu/yüzeysel dinleme,
- Sır saklamama-mahremiyeti önemsememe,
- Karüısındaki insanı önemseme yerine onunla ilgili iüi ya da iülemi ön plana alma,
- Hesap sorma ya da kiüiye haddini bildirme!,
- Merak amacı ile soru sorma, deüici olma,
- Gereksinimi olmayana öùüt verme,
- Bana uygun çözümlerin baükalarına uyacaùı düüüncesi ile davranma,
- Basmakalıp sözlerle teselli etmeye çalıüma,
- Karüımızdakinin ne anlatmak istediùini deùerlendirmeksizin eleütiriden etkilenip savunmaya geçme.
Öùüt Verme Davranıüına Tepki Veren Hastanın
úletiüimi;
67 yaüında kalp hastalıùı nedeni ile yatan erkek
hasta yataktan kalkabildiùi halde ördek istiyor,
hemüireleri kölesi gibi kullanmaya çalıüıyordu.
Odasına girip çıktıùımda, kısaca hastaneden-saùlık personelinden ne beklediùini, hastalıùı ile ilgili
neler düüündüùünü sordum...bir defasında ölümü
yakasında hissettiùini gündün güne kötüleütiùini
söyledi. Ona destek olabilmek için "Öyle demeyin,
hepimiz hastaneye gelenleri iyileütirmeye çalıüıyoruz ama önce siz kendinize güveneceksiniz, böyle
kendinizi bırakmak olmaz" dedim. Daha lafımı tamamlamadan, "Sanki sen öùretmen ben beü yaüında çocukmuüum gibi öùüt veriyorsun, beni anlamıyorsun, ben kalp hastasıyım sefil"! diye baùırmaya baüladı. ûaükına dönmüütüm, cevap veremeden odadan çıktım. Hemüire odasında sinirimden aùladım, bir anda meslekten soùudum!

7. Mesajın ulaümasındaki ifade üekli yardım edici
iletiüimi engelleyebilir. Evrensel mesajları olan yüz
ifadeniz ile bedeninizle acaba ne tür mesajlar aktarmaktasınız ki, hastanız sık sık "Size zahmet oluyor, bu kadar yemem yeterli" diyebilmektedir? Bunu hiç düüündünüz mü? "Size kızmadım!" derken öfkeden sesinizin titrediùini hiç fark ettiniz mi? úletiüimi olumsuzlaütıran beden mesajlarımızı fark edip
bedenimizle iletiüimi kontrol altına almamız-ses tonumuzu düzenlememiz yardım edici iletiüim kurabilmede önemlidir.
8. Öfke; Öfke duygusunun iletiüimi engellemesi önlenebilir. Bunu gerçekleütirebilmek için hemüirenin
öfkenin olumlu yönlerini bilmesi gereklidir.
- Öfkenin enerji üretme iülevi vardır, davranıüa ivme verir harekete geçirir.
- Öfkenin anlamlılık iülevi vardır; öfkenin açıkça
ifadelendirilmesi iliükiyi anlamlı hale getirir, iletiüim
kuranların birbirlerini anlamalarını kolaylaütırır.
- Anksiyeteye tepki olarak ego savunması iülevi
vardır.
- Öfke baü etme konusunda yeni davranıülara ihtiyaç duyulduùu konusunda organizmayı uyarır.
- Öfke insana güçlülük-üstünlük-olaylara kontrol
koyabilme duyguları verir.
Hemüire öfkenin ifadesini önlemek yerine "öfkenin
olumlu iülevlerini yapıcı olarak kullanabilmesi için"
hastaya yardım edebilir. Bu bakıü açısı ile öfkeli insan karüısında hemüireler öfkelerini kontrol etmeli,
sakin olmalı, hasta zarar verici davranıyorsa beden mesafesini koruyarak, güvenlik alanına girmeyerek önlemeye çalıümalı, öfkeli insanın kendini deùersiz sakinleüince öfkelendiren durumu anlamaya çalıüacaùını, üu anda öfke ile birlikte neler
hissettiùini anlamak istediùini iletmelidir.
9. Hemüirenin duygularının ön planda olması iletiüimi engeller.

Öfkeli bir insan karüısında iletiüimi geliütirmede yararlı olan-olmayan yaklaüımlar
Öfkeyi Ele Almada Yararlıdır

Öfkeyi Ele Almada Yararsızdır

-Öfkeli olduùunu kabul etmesine yardım,

-Aüırı üefkatle yaklaüma,

-Nedenini araütırmasına yardım,

-Yumuüak, koruyucu davranma,

-Duygusal baü etmeyi destekleme,

-Durumu üaka ile geçiütirmeye,

-Enerjiyi yapıcı kullanmaya yönlendirme,

-Duygularını tartıümaya zorlama,

-Güvenlik alanına girmeme,

-Umursamama, sindirmeye, korkutmaya çalıüma.

-Gerektiùi kadar sınırlama.
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‹L‹ﬁK‹DE GÜÇLÜK YARATAN HASTA
DAVRANIﬁLARI KARﬁISINDA
HEMﬁ‹REN‹N ‹LET‹ﬁ‹M‹
- Aùlama
- Tedaviyi reddetme
- Cinsel davranıülar
- Yakınma
- ústeklerde bulunma

Aùlama karüısında kullanılan, alıüagelmiü ancak
yararlı olmayan iletiüim teknikleri, "teselli", "basma
kalıp iletiüim", "konu deùiütirme", gibi tekniklerdir.
Aùlayan insana, "üzülme, bunu da atlatırsın, hiç
deùilse teselli bulabileceùin... var" ya da "korkacak bir üey yok, bunları dert etme" gibi sözler söylendiùi sıkça iüitilir.
"Neden aùlıyorsun?", "Anlat açılırsın" aùlamanın
nedenini araütıran sık kullanılan ifadelerdir. Aùlayan kiüi neden aùladıùını seçemeyebilir, duygusal
birikimlerin fark edemeyebilir, aùlama ile birlikte
kontrolün kalkmıü olması nedeni kendince mahremiyeti olan anlatmak istemediùi üeyleri anlatabilir
ve daha sonra piümanlık duyabilir. Aùlayan insanı anlatmaya zorlamak onun yararına bir eylem
deùil, dinleyenin merakını gidermeye yönelik bir
yaklaüım olacaktır.
Müdahelede Kullanılabilecek Temel úlkeler;
• Aùlamanın hastanın gereksinimini karüıladıùının
dikkate alınması ve aùlamanın durdurulmaya çalıüılmaması,
• Aùlama davranıüının kabullenilmesi, yargılanmaması (hastaya "aùlamak sana hiç yakıümıyor",
"hani güçlüydün, sana ne oldu böyle" gibi mesajların iletilmesi),
• Aùlaması ya da sorunları konusunda konuüup
konuümama kararını hastanın vermesinin saùlanması,
• Hastaya aùlaması sırasında zaman ayırıp, empati ve yardıma hazır oluüun iletilmesi,

. Aùlama: Hemüireler tarafından problem olarak
görülen hasta davranıülarından biri "AøLAMA"
dır. Yetiükin insanlar aùlama davranıüını kontrol
etmeyi öùrenmiülerdir, bu nedenle aùlama, kontrolü becerememenin, zayıflıùın, yetersizliùin göstergesi olarak deùerlendirilebilir. Aùlama bir tür
iletiüim biçimidir;
- Üzüntüyü,
- Çaresizliùi,
- Acı çekmeyi,
- Engelleme ve öfkeyi,
- Yardım isteùini... aùlama yoluyla ifade edebiliriz.
Aùlama, bir duygu birikiminin göstergesidir. Bazen
aùlamayı baülatan son olay sadece bardaùı taüıran son damladır...
GG

• Hastaya duygusunu ifade de kolaylık saùlamak
için "üçüncü üahıs" anlatımının kullanılması. ("insanlar böyle durumlarda genellikle çaresizlik hissederler" vb.).
2. Tedaviyi Reddetme: Problem olarak görülen bir
diùer davranıü "tedaviyi reddetme"dir.
Hastalar bazen baùımlılıklarını, yetmezlikleri nedeni ile kısıtlanmaları kabullenemezler. Servisin düzeni- çalıüma planı hastanın hizmete katılan deùil,
hizmeti alan kiüi olarak görülmesini ve olabildiùince odasında kalmasını gerektiriyor ise etkin bir yaüam edilgin yaüama geçiüi alıükanlıklarının deùiüimini kabullenemeyen hastalar kendilerini kısıtlanmıü, engellenmiü, yetersiz ve dolayısı ile depresif
hissedebilir, kendine zarar verebilir.
3. Cinsel Davranıülar: Hastaların cinsel organlarını
teühir, cinsel içerikli konuüma gibi davranıüları genellikle yetiükin cinselliùinin ifadesi deùildir. Bu tür
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davranıülar, hastalıùın üiddetine karüı kontrolsüz
dürtüsel tepki, cinsiyet olarak erkeklik/kadınlık gücüne dikkatini çekerek hastalıùa yenik düüme endiüesini inkar etme, baùımlı olmaya baùlı regresyon sonucu ortaya çıkabilir. Bu tür davranıülar gösteren hastalara empati yapmak güçtür. Bu davranıülar karüısında geleneksel tepki "yargılama",
"hastayı reddetme" olabilir. Erkek hastanın hemüireye, kadın hastanın hekimlere karüı cinsel içerikli
davranıüları hastanın ahlaki deùerlerinin zayıflıùı
olarak nitelendirilebilir. Hastanın güçsüzlüùünün
telafisi olarak deùerlendirilebilecek bu saùlıksız savunma mekanizmasının profesyonelce ele alınması gerekir.
Cinsel úçerikli Davranıülar Karüısında Hemüirenin
úletiüimde Kullanabileceùi úlkeler:
• Hastanın ölüm korkusu, iüini sürdürememe, baùımlı olma gibi kaygı yaratan duygularına yoùunlaüma,
• Cinsel içerikli konuüma ya da davranıüların üzerinde durmaksızın üçüncü üahıs ifadesi kullanarak
endiüelerini konuüma,
• Hastanın dürtüsel denetiminin kalkması nedeni
ile gereksinimi olan dıü denetimin saùlanması
(yargılamaksızın davranıülardan rahatsız olunduùunun iletilmesi vb. yollarla),
• Hastanın gücünü, saygınlıùını hissedebilmesinin
saùlanması (bu amaçla, hastanın planlamalara
katılımı, kısıtlamalar konusunda onayının alınması gibi yöntemlerin izlenmesi).

destek olunması önemli hemüirelik yaklaüımıdır.
Ölümü Yakın Hastadan ve Ailesinden Hemüire ûu
Verileri Toplamalıdır:
• Hasta prognozunu biliyormu, ne zaman nasıl öùrenmiü?
• Bilmiyorsa prognozun söylenmesine kim karar
vermiü, hasta mı konuümak istemiyor, aile mi tanısının bildirilmesini istemiyor, doktoru mu tanısının
söylenmemesine karar vermiü?
• Hangi olaylar ona doyum saùlıyor, baüarılı hissetmesine neden oluyor?
• Hastaneden çıktıktan sonra neler yapmak istiyor?
• Hasta yakınlarının duruma tepkileri nasıl?
• Hastanın baü etmesine yardım edebilecek destek
kaynakları kimler?
• Hastanın ölüm hakkındaki inanıüları neler. Bu konuda konuüabiliyor mu?
• Geçmiüte ve bugün kullandıùı baü etme yöntemleri neler?
• Fiziksel sıkıntıları baü etmesini engelleyecek, yaüam kalitesini düüürecek düzeyde mi?
• Günlük bakımını baùımsız yapabiliyor mu?
Müdahalede Temel úlkeler:
• Daha önce kullanabildiùi baü etme yöntemlerini
iüler haline getirme,

4. Yakınma: Bu davranıüları olan hasta ile iletiüimde kullanılabilecek ilkeler;

• Duygu ifadesini üçüncü üahıs ifadeleri ile kolaylaütırma,

• Hemüirelerin kendi duygularını-tepkilerini kontrol
edebilmesi,

• Duruma özel duygularını tanımasına ve tanımlamasına fırsat verme,

• Hastanın yakınmasının altındaki anlamı kavrama,

• Aile ile beraberliùi saùlama, destek sistemlerini
harekete geçirmesine, yeni destekler bulmasına
yardım,

• Hastanın ikincil kazanç çabasını desteklememe,
• Hastanın öfke ve regresyonunu ortaya koyma
üeklinin kavranması ve hemüirelik sorunu olarak
ele alınması.

BAZI ÖZEL DURUMLARDA ‹LET‹ﬁ‹M
• Terminal Dönemdeki Hasta úle úletiüim:

• Kararlara hastayı katarak birey olarak gücünü
ve deùerini korumasına yardım,
• Kalan yaüam dönemi için gerçekçi ümitler geliütirmesine yardım,
• Dürüst ve açık üekilde soruları cevaplama,
• Yaüamını gözden geçirmeye teüvik etme,

Terminal dönemde ele alınmayan öfke, kiüiyi depresyona adım adım yaklaütıran etkendir.

• Ölüm sonrasını planlamaya yardım,

Öfkenin anlaüılması, boüalmasının saùlanması,
hastaya bakım verenlere güç kazanabilmeleri için

• Sürdürebildiùi yaratıcı aktivitelerini (resim yapma, teyp bandı kaydı gibi) destekleme,

112

Mart 2006

• Bu yaüantısından diùer insanlara korkmaksızın
içten, paylaüan iletiüim kurma,
• Konunun yok sayılmasına ya da konuüulması
için ortam yaratılmasına hastanın hazır oluüluùunun deùerlendirerek karar verme,
• Ümit gereksinimi göz ardı etmeme, ümit yitimini
önleme.
• Bilinci Kapalı Bireyle úletiüim:
Uyaranlara cevap vermeyen hastaların bile çevresinde konuüulanları iüitebildiùi belirtilir.
Bu nedenle bu hastalara yapılacak her iülem bildirilmelidir. Hastanın iletiüim gereksinimi (tek yönlü
mesaj olmakla birlikte) karüılanmalıdır. Bilinci kapalı hastalar hemüirelerine geri bildirim verememeleri nedeni ile iletiüimi güç hastalardır. Hastanın
isteklerinin bilinebilmesi ancak yakınlarının yardımı ile mümkün olur. Çiçek kokusundan hoülanan
bir hastanın odasında çiçek bulundurulması, hastanın hoülandıùı müzik türünün çalınması, aile ile
görüümenin gerekirse hasta yanında yapılması
hasta gereksinimlerinin karüılanmasında önemlidir. Ayrıca bu hastaların mahremiyetlerinin korunması, temiz, düzenli, saçları taranmıü saygın
görünümünün saùlanması hemüirenin sorumluluùudur.
Bilinci kapalı bireylerin ailelerine hastaların onları
anlayabilme olasılıùı olduùu anlatılmalı, hasta ile
konuümaları planlamalıdır. Bunu yapmak iüitme
olasılıùı olan hastanın yararına olduùu kadar hastaları için bir üeyler yapma çabası olan ailenin de
yararınadır. Bazen bilinci kapalı hastalar yaüam
bulgularındaki deùiüim ile bazen gözünden akan
iki damla yaü ile iletilen mesajlara geri bildirim verebilir.
• Sözel iletiüim kuramayan hasta ile iletiüim: Sizi
yavaü anladıùını ya da dikkatsiz olduùunu gördüùünüz birisi ile karüılaütıùınızda iüitip iüitmediùini
soruüturun iüitme güçlüùü-kaybı olan bazı insanlar
kulaklık takmak istemezler, kulaklık takan bazı insanlarla ilk karüılaütıùınızda öylesine kulaklıklarını
gizlerler ki göremezsiniz. Bir kısmına da kulaklık bir
yarar saùlamaz.

• úüitme sorunu olan bir bireyle birlikte bir grubun
içinde iseniz diùerleri ile konuümanızı, ona aktarmaya çalıüınız. Onunu iüitemeyeceùini bilerek iüitemeyeceùi tonda onun duymazlıùından istifade
ederek özel meselelerinizi konuümayın.
• Açık, net, doùal üekilde konuüun. Baùırma konuüulan sesin açık olmayıüına neden olur. Çok yavaü
konuümak veya kelimeleri abartarak söylemek
anlaüılmanızı güçleütirir, öte yandan çok hızlı konuümamanız gerektiùini de bilmelisiniz.
• Çevrede fazla gürültü olmasını, konuümanıza diùer seslerin karıümasını önleyin.
• úüitme güçlüùü olan birey ile aniden konuümaya
baülamayın. Gözlerine bakın, yüzyüze gelin sonra
konuümaya baülayın. Gerekirse eline-omuzuna
hafifçe dokunun. Bir anahtar kelime ya da cümle
ile Örneùin hafta sonu için plan yapalım gibi- gibi
baülayarak anlamayı geliütirin. Eùer sizi anlamıüsa
aynı cümleyi tekrarlamayın baüka kelimelerle yeni bir cümle kurun.
• Anlamları ortaya koymada yüz ifadeleriniz ve
jestleriniz önemlidir. Eùlenceli ya da sevgi ileten
farklı tonlamalar iüitme yitimi olan kiüi tarafından
anlaüılamayabilir.
• úüitme güçlüùü aùır olan ya da sizi anlamakta
güçlük çeken kiüiler için anahtar kelimeleri bir kaùıda yazın.
• Çoùu aùır iüitme kayıplı kiüiler, özellikle gençler
farklı olmaktan hoülanmazlar ve kendi özürleri konusunda çok duyarlıdırlar. Onların bu durumunu
fark ettiùinizde, o anlayana kadar farlı kelimelerle
anlatmak istediùiniz üeyi nazik üekilde tekrarlayın.
• Diùer insanlar iüitmeyen kiüi ile konuümalarını giderek sınırlayabilirler. Çünkü onlar normal konuümaları anlamada zorluk çekerler, eùer iüitmeyenin
çevrsinde böyle insanlara rastlarsanız onunla konuümanın zor olmadıùını onlara öùretin.
• Eùer onun anlattıklarını anlamazsanız önemsememek yerine tekrarlamasını istemeniz daha uygun olur...

• Kulaklıùı doùru üekilde yerleütirip yerleütirilmediùine dikkat edin. Sık sık pil deùiümesi gerekebilir.
Hastanede yatan hastanın kulaklıùının çalıüıp çalıümadıùını kontrol edin.

BAﬁARILI ‹LET‹ﬁ‹M VE HASTA
YARARINA ‹LET‹ﬁ‹M‹ GEL‹ﬁT‹RENLER

• Kulaklık kullansalar ile söylediùiniz üeyi anlayabilmek için dudak hareketlerinizi okumaya gereksinirler, ıüık yeterli iken konuüun, elinizle vb. ile aùzınızı kapatmadan yüzyüze konuüun.

• Uygun teknikle amaçlı sorular sorma,

GG

• Hastayı anlamaya çalıüma, empati/sempatı,
etkilenme

• Dinleme,
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• Dokunma,
• Yansıtma,
• Özetleme,
• Sadece iülemleri deùil, bireyi önemseme.
Empati: Karüımızdaki insanın içinde bulunduùu
durumda neler yaüadıùını kavramaya çalıüırken,
onunu durum ile ilgili diùer insanları "ne düüünüyor, ne hissediyor", "ben ne düüünüyor, ne hissediyorum" üeklinde yaklaüıp, kendi deùerlerimize uymadıùında yargılama, akıl verme, kendi baüımızdan geçen benzer olayları anlatma ve kendi duygularımızı ortaya koyma eùilimi ile davranabiliriz.
Toplumumuzda genellikle yaygın olan eùilim budur. Bu nedenle bir duygusal sorunda yakınlarımızdan öùütler almamız kolay, yardım almamız
güçtür. Oysa derin empati de bu durumda "ben ne
hissediyorum?", deùil "o ne hissediyor" sorusu sorulmalıdır. Empatik yaklaüım karüımızdakinin duygusal alanına girebilmeyi gerektirir. Kendini tanıyan
ve empati becerisini bilinçli kullanmayı öùrenen
kiüiler etkili empatiyi gerçekleütirebilirler. Yani, sonunun anlatan kiüinin sorununa eùilir, sorunu anlatanı destekler, ifadelendirilen ifadelendirilemeyen
derin duyguları doùru olarak algılayabilirler. "Ne
hissettiùini biliyorum", "Hissettiùini hissediyorum"
üeklinde biliüsel ve duyuüsal beceriler geliütirilirse
kullanılabilir.

UYGUN TEKN‹K VE AMAÇLI SORU
SORMA
. Açık Uçlu Sorular: Bu teknik bireyi kapsamlı anlatıma yöneltir. Ne-nasıl-nerede bana anlatırmısın
gibi. . .
2. Araütırıcı - Sorgulayıcı Sorular: Verilen bilgiyi
açıklaütırmaya yarayan sorulardır.

5. Kapalı Uçlu Sorular: Görüümede daha az kullanılır. Bilgileri kontrolde yararlı tekniktir.
6. Birleüik Sorular: Birkaç soruyu birlikte sorup cevap bekleme tekniùidir. Ancak bu tür sorularda
yeterli yanıt mümkün olmayabilir. Sadece akılda
kalan soru cevaplanabilir. Bu nedenle görüümelerde kullanılması önerilen bir teknik deùildir.
DúNLEME
Dinleme ve anlamaya çalıüma iletiüimi geliütiren
en önemli tekniktir. Dinlemeyi geliütirmek için beü
kurala uyulması önerilmektedir;
. Dinlemeye gerçekten istekli olun
2. úyi dinleme alıükanlıùı edinin
3. úlginizi tümü ile dinlediùiniz kiüiye yöneltin
4. Konuüulanları deùerlendirmeyi konuüma sonrasına erteleyin
5. Düüünmemiz konuümamızdan çok hızlıdır, konuüma aralarındaki boülukları akıllıca kullanarak
dinlediklerinizi kavramaya çalıüın.
DOKUNMA
Dokunma iyi kullanılırsa yararlı bir iletiüim yoludur.
Dokunmanın hastaya yardımcı olup olmadıùını bilebilmek her zaman kolay deùildir. Eùer insan
sempati ve il duyar; Korunmak, ya da rahat etmek
isterse genellikle baükalarına dokunmak ister,

Dinleme
Aktif
Dinlendiùini açıkça karüıdakine yansıtır, açık tepki koyar.
Anlamaya çalıüır.
Yararlı dinleme davranıülar
- Araya engel koymadan karüılıklı
- Gözünü dikmeden göz iliükisi kurma
- Rahat bir pozisyon

3. Özetleyen Sorular: Özetleyip anlaüılmadıùını test
etme ya da özetleyip devamını araütırma üeklindeki bu soru tekniùi ile yanlıü anlamalar düzeltilebilir. Görüümede sessiz kalma tekniùi ve dinlendiùini ifade eden sözel olmayan iletiler sorulan sorular kadar hastanın ifadesinin kolaylaütırıcı rol oynayabilir.
4. Yansıtmalı Sorular: Karüımızdakine duygularını
anlatma olanaùı veren sorulardır. Gözlemimizi ("sıkıntılı görünüyorsun gibi") ya da deùerlendirmemizi yansıtarak sorulan sorulardır.
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- Anlatmaya cesaretlendirici tepkiler
(örneùin: yüzüne bakma, baü sallama)
- Yoùun dikkat ve anlama çabası
Pasif
Bilgi almaya çalıüır (kulak kabartan dinleyici)
Yararsız dinleme davranıüları
- Eleütiri, tehdit ileten bakıü
- Sözün kesilmesi
- Çok yakın oturma
- Yüzeyel ve seçici dinleme
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elinin tutulmasını bekler. Bazı hastalar ise dokunmaktan çekinir. Bu nedenle dokunmaya bu tür
hastalardan ancak ilk hareketi hasta yaptıktan
sonra teüebbüs edilmelidir.

rının en uygun yol olacaùı ilkesi göz önüne alındıùında, hastaya/bireye "size neyin faydalı olacaùına inanıyorsunuz, ne yapabilirsiniz?" üeklindeki soruyu soruyla cevaplama uygun bir tekniktir.

Bazen hasta dokunmayı olumsuz bir mesaj olarak
da algılayabilir. Örneùin hasta bir kapıdan geçerken hemüirenin ona dokunması onu itiyormuü ya
da kızıyormuü gibi anlaüılabilir... gün boyunca
hemüire hastaya ne kadar sık dokunduùunu az ya
da çok dokunmanın hastaya ektisini bilmelidir.
Hastanın beden temasına gereksinim duyduùunda hemüire dikkat etmeli ve bu tekniùi rastgele deùil seçici kullanmalıdır.

ÖZETLEME

YANSITMA
Bireyin duygu, düüünce ve sorularını kendine yöneltmek yani yansıtma tekniùi bireyin daha iyi düüünmesine ya da anlaüılmasına olanak veren iletiüim yöntemidir. Ancak bu yöntem hastayı/bireyi
cevaplamaktan kaçıü için kullanılmamalıdır. Hasta/birey "ne yapabilirim?" sorusu sorulduùunda bu
soruya verilebilecek kaçınılmaz cevap bir tavsiye
olabilir. Oysa bireylerin kendi doùrularını bulmala-

GG

Hasta/birey ile yapılan görüümenin sonuna doùru
ya da önemli bir konudatartıüma sonrası birey/hasta ile tartıümanın ana noktalarını özetlemek, genlikle yararlıdır. øörüütüùümüz saat boyunca... üeklinde bir cümle özetleme tekniùine örnektir. Özetleme, hastaya/bireye geçerli/geçersizi
ayırmaya yardım eden ve tartıümanın önemli noktalarını bir araya getiren tekniktir. Konuümada bireyleri daha iyi anlamaya doùru getirir. úlgisiz ayrıntıları ayıklayarak, etkileüimin sürekliliùini saùlar.
Hasta/birey ve hemüirenin zihninde aynı fikir belirlenir ve karüılıklı alıüveriüler olur. Özetleme tartıüma
boyunca yapılabileceùi gibi sonuca baùlamak
içinde yapılabilir. Özetleme sırasında hemüire ve
birey/hasta ne söylediklerini kavramaya çalıüırlar
varinin anlamını formüle ederler ve yeni anlayıülara ulaüırlar.
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