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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hasta ve YaĢlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hasta Bakım Elemanı 

MODÜLÜN ADI Hasta Bakım Hizmetlerinde ĠletiĢim 

MODÜLÜN TANIMI 

ĠletiĢim ögeleri,  hasta ve hasta yakınları ile etkili iletiĢim 

kurma ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Hastalarla ve hasta yakınları ile iletiĢim kurmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında hasta ve hasta 

yakınları ile etkili iletiĢim kurabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. ĠletiĢim ögelerini tam ve doğru olarak ayırt 

edebileceksiniz. 

2. Etkili iletiĢim yöntemleri ile hastayla sağlıklı iletiĢim 

kurabileceksiniz. 

3. Etkili iletiĢim yöntemleri ile hasta yakınlarıyla sağlıklı 

iletiĢim kurabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf ortamı, bakım hizmeti veren kurum ve 

kuruluĢlar, ev ortamı vb. 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, DVD player, yazı tahtası, 

iletiĢim kartları vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

ĠletiĢim, günümüzde büyük önem arz etmektedir. Yeme-içme ne kadar önemli ise 

iletiĢim de o kadar önemlidir. ĠletiĢim insan iliĢkilerinin her türünü içine alır. Bu bakımdan 

insanlar birbirleriyle iyi iletiĢim kurabildiği ölçüde geliĢir, güçlenir ve baĢarılı olur.  

 

DeğiĢmek ve geliĢmek zorunda olan sağlık kurumlarının sağlık hizmetlerini etkin, 

dinamik, verimli ve kaliteli üretebilmesi için çağdaĢ anlamda faaliyet göstermesi 

gerekmektedir. Hasta ile sağlık personelinin sağlıklı iletiĢim kurması, karĢılıklı birbirlerini 

anlayabilmeleri ve sağlık hizmetinin kaliteli bir Ģekilde sürdürülmesi açısından önemlidir. Bu 

anlamda kurumsal iletiĢime, hasta ve sağlık personeli iletiĢimine önem verilmelidir.  

 

Siz de bu modül ile hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli ile iletiĢimin önemini 

kavrayarak etkili iletiĢim kurabileceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

ĠletiĢim öğelerini tam ve doğru olarak ayırt edebileceksiniz. 
 

 
 

 

 Ġlk çağlardan bu yana insanlar nasıl iletiĢim kurmuĢlardır? AraĢtınız. 

 ĠletiĢimi Ģema üzerinde gösterirken çevre faktörü neden önemlidir? AraĢtırınız. 

 

1. ĠLETĠġĠM ÖGELERĠ 
 

Toplumsal bir varlık olan insan, baĢka insanlarla sürekli etkileĢimde bulunmak ve 

onlarla anlamlı iliĢkiler kurmak zorundadır. Her insan, diğer insanlarla olan iliĢkilerini içinde 

yetiĢtiği ve yaĢadığı kültür çerçevesinde yürütür. ĠletiĢim tarzımızı kendi kültürümüz içinde 

oluĢtururuz. Anne, yönetici, öğretmen veya öğrenci, ne olursak olalım kendimizi ifade 

edebilmek, söyleyeceğimizi söyleyebilmek, anlaĢılmak, kabul görmek en büyük 

ihtiyacımızdır. Bu ihtiyacımızı diğer insanlarla iletiĢim kurarak gideririz. 
 

1.1. ĠletiĢimin Tanımı ve Özellikleri 
 

ĠletiĢim kavramı Latince “communis” sözcüğünden gelmektedir. Dilimizde 

komünikasyon, haberleĢme ve bildiriĢim sözcükleriyle tanımlanır. Bu tanımla ortaklık kurma 

amaçlanmaktadır. ĠletiĢimde bilgiyi yayma, insanları eğitme, eğlendirme ve etkilemekle 

birlikte asıl amaç bilgi vermektir. ĠletiĢim, kısa, açık, net, anlaĢılır ve direkt olmalıdır. 
 

ĠletiĢim ile ilgili farklı tanımlardan birkaçını sıralarsak: 
 

 ĠletiĢim, insanların duygu, düĢünce, inanç, tutum ve davranıĢlarının sözlü, yazılı 

ve sözsüz olarak iletilmesidir. 

 Vericiden alıcıya aktarılan bilgi veya haber sürecidir. 

 Anlamak ve anlaĢılmaktır. 

 ĠletiĢim, mesaj, gönderici ve mesajı alan olmak üzere, üç önemli unsuru olan ve 

bilgi, duygu, görüntü veya sesin iletilmesi ve iĢlenmesi sürecidir. 

 Ġnsanlar veya gurupların birbirlerini etkilemek için ortaya koydukları her türlü 

bilinçli veya bilinç dıĢı davranıĢ olarak tanımlanır. 
 

Bu tanımlar doğrultusunda iletiĢim için Ģunları söyleyebilir: 

ĠletiĢim; 
 

 Toplumun temelini oluĢturan bir sistem, 

 Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli iĢleyiĢini sağlayan bir araç, 

 Bireysel davranıĢları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim, 

 Sosyal uyum için gerekli bir sanattır. 

 

ĠletiĢimin bazı temel özellikleri vardır. Bu özellikler Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 

 ĠletiĢimin etkinliği için mutlaka insan olmalı.  

 PaylaĢmayı gerekli kılmalı.  

 Sembolik olmalı.  

 Ġnsan davranıĢlarının bir ürünü olmalı. 

 Dinamik bir olgu olmalı . 

 Belirli kalıplara bağlı olmalı. 

 Kültürel yapıdaki değiĢime paralel olarak iletiĢim değiĢmelidir.  

 

1.2. ĠletiĢimin Fonksiyonları 
 

ĠletiĢim kaynaktan hedefe bilgi aktarımıdır. Buna göre iletiĢim kurmanın dört temel 

fonksiyonu vardır. Bunlar; bilgi, motivasyon, kontrol, heyecanlandırmadır. 

 

ĠletiĢimin sosyal sistem içindeki temel fonksiyonları da Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 

 Enformasyon: KiĢisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslararası koĢulları anlamak, 

bilinçli tepki göstermek ve doğru sonuçlara ulaĢmak için gerekli olan haber, 

veri, bilgi, mesaj, fikir ve yorumların toplanması, depolanması, iĢlenmesi ve 

yayılmasını sağlamaktır. 

 

 Sosyalizasyon: KiĢilerin içinde yaĢadıkları toplumun aktif üyeleri olarak 

faaliyet göstermelerini sağlayıp toplumsal bağlılığı ve bilinci besleyecek genel 

bilgi birikimini oluĢturmak ve böylece, toplumsal yaĢama aktif bir Ģekilde 

katılmalarına izin vermektir. 

 

 Motivasyon: Her toplumun ve topluluğun yakın ve uzak hedeflerini 

oluĢturmak, kiĢisel tercihleri teĢvik etmek, kiĢisel ve toplumsal etkilerini 

geliĢtirmek, herkesçe kabul gören hedeflere ulaĢmaya yardımcı olmaktır. 

 

 TartıĢma: KarĢılıklı fikir alıĢveriĢini ve fikir birliğini kolaylaĢtırmak, 

kamuoyunu ilgilendiren konularda farklı görüĢleri netleĢtirmek için gerekli 

ortamı oluĢturmak, genel kabul gören tüm yerel, ulusal ve uluslararası 

konularda daha geniĢ kamuoyu ilgisi ve katılımı sağlamaktır. 

 

 Eğitim: YaĢamın tüm aĢamalarında entelektüel geliĢim, kiĢilik oluĢumu, kiĢisel 

yetenek ve kapasitenin geliĢimi için bilgi aktarmaktır. 
 

 Kültürel geliĢme: Kültürel mirası korumak amacıyla, kültürel ve sanatsal 

ürünlerin yayınlanması, bireyin ufkunun geniĢletilmesi, hayal gücünün, estetik 

gereksinimlerinin ve yaratıcılığının canlandırılması yoluyla, kültürel geliĢimi 

sağlamaktır. 
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 Eğlence: KiĢisel veya toplu olarak eğlenmek amacıyla, iĢaret, sembol, ses, 

görüntü aracılığıyla tiyatro, dans, sanat, edebiyat, müzik, spor vb. aktivitelerin 

yaygınlaĢtırılmasını sağlamaktır. 

 

 Entegrasyon: Tüm insanların, grupların ve ulusların birbirini tanıma ve 

anlamalarını, kendileri dıĢındakilerin yaĢam koĢullarını, görüĢlerini ve 

isteklerini değerlendirebilmek için gereksinim duydukları farklı mesajlara 

ulaĢmalarını sağlamaktır. 

 

ĠletiĢimin günümüzde, uluslararası alanda enformasyon gücünü dünyaya ileten ve 

bildiren bir iĢlevi vardır. ĠletiĢim, uluslararası arenada siyasi, ekonomik, toplumsal bir güç 

kazanmanın en etkili yoludur. Bugün geliĢmiĢliğin ölçütü olarak, enformasyon üretimi 

kullanılmaktadır. Bir toplum ne kadar fazla enformasyon üretiyorsa, o oranda geliĢmiĢ, güçlü 

ve saygın bir toplum sayılır. Enformasyonu pazarlamanın tek yolu tüm dünyayla iletiĢim 

kurmaktır. 

 

ĠletiĢimin bireysel fonksiyonlarının yanı sıra toplumsal fonksiyonları da vardır. Bunlar 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

BĠREYSEL FONKSĠYONLAR TOPLUMSAL FONKSĠYONLAR 

 Enformasyon toplamak ve dağıtmak  Toplumu bilgilendirmek 

 Duygu ve düĢünceleri paylaĢmak  Öğrenme sürecini desteklemek 

 Karar destek sistemi sağlamak  Kültürel yakınlaĢma sağlamak 

 Toplumsal statü kazandırmak  Kültürel aktarma sağlamak 

 Bireyin kendisini gerçekleĢtirmesini 

sağlamak 

 Toplumsal yakınlaĢma sağlamak 

 Temsil yeteneği kazandırmak  Toplumu motive etmek 

 SosyalleĢme sürecine katkı sağlamak  Toplumu yönlendirmek 

Tablo 1.1: ĠletiĢimin bireysel ve toplumsal fonksiyonları 

1.3. ĠletiĢimin Amacı 
 

ĠletiĢimde amaç; öncelikle kiĢinin kendisini tanıması, anlaması ve farkına varmasıdır. 

Kendisini tanıyan kiĢinin diğer insanlarla anlaĢma ve uyum sağlaması da kolaylaĢır. 

 

ĠletiĢimin birden çok amacı vardır. Bunlar; 

 

 Bilginin taĢınması ve belirsizliği gidermek, 

 Ġnsanların duygularını, düĢüncelerini, isteklerini karĢısındakilere aktarmak, 

 Sağlıklı iletiĢim ile toplumsal güveni sağlamak, 

 Ġnsanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek, 

 Ġnsanın kendisini ve baĢkalarını tanımasını sağlamak, 

 Alıcıda etki ve davranıĢ değiĢikliği yaratmayı amaçlamaktır. 

 



 

6 

ĠletiĢimde açıklık gerekir. Söylenilen Ģeyin istenildiği gibi algılanabilmesi için net bir 

Ģekilde söylenmesi gerekir.  

 

Örneğin, anlatılan Ģu hikâyede iletiĢimde açıklık yoktur. “Ankara - Ġstanbul seferini 

yapan otobüse yaĢlı bir bayan biner ve muavine Bolu’ya gelince kendisini haberdar etmesini 

ısrarla belirtir. Muavin mesajı alır fakat bayanı haberdar etmesi gerektiğini Bolu’yu geçtikten 

sonra hatırlar. Muavin Ģoföre gider ve durumu anlatır. Otobüs Ģoförü Bolu’ ya kadar geri 

gelir. Muavin yaĢlı teyzenin yanına giderek onu uyandırır. Bolu’ya geldiklerini söyler. Teyze 

önce muavine teĢekkür eder, sonra da çantasından ilaçlarını alıp içer ve muavinin ĢaĢkın 

bakıĢları arasında tekrar uyumak için hazırlığını yapar.” 

 

1.4. ĠletiĢim Ögeleri 
 

Bireyler, sözel (konuĢarak) ve sözel olmayan (davranıĢlar, mimikler) yollarla 

birbirleriyle iletiĢim içine girer. Sözel olsun ya da olmasın iletiĢimin gerçeklemesinde bazı 

öğelere gereksinim vardır. 

 
 ĠletiĢim sürecinin öğeleri; 

 Kaynak (gönderici), 

 Mesaj, 

 Kodlama- kod açma, 

 Kanal, 

 Alıcı ( hedef), 

 Algılama ve değerlendirme (filtre), 

 Feedback ( geri bildirim) tir. 
 

ĠletiĢim sürecinin ögeleri aĢağıda Ģema olarak gösterilmiĢtir. 

 

ġema 1.1: ĠletiĢim süreci 
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1.4.1. Kaynak (gönderici, verici) 
 

ĠletiĢim süreci içerisindeki kiĢilerden, iletiĢimi baĢlatan, diğer insanlara düĢünce ve 

duygularını aktarma giriĢiminde bulunan kiĢiye gönderici veya verici kiĢi denir. Bu nedenle 

“verici” kendi duygu ve yaĢantılarını alıcı durumunda olanların bütün duyularına 

ulaĢabilecek biçime getirmeye çalıĢır.  

 

Gönderici olmadan iletiĢim kurulamaz. ĠletiĢimde en önemli sorumluluk göndericiye 

aittir. Çünkü iletiĢim sürecini baĢlatan ve mesajı kodlayarak gönderen odur. Vericinin yoğun 

ve etkin bir iletiĢim kurabilmesi için alıcının mümkün olduğu kadar çok duyusuna ulaĢması 

gerekir. 

 

Gönderici, iletiĢimi baĢlatan veya iletiyi gönderendir. ĠletiĢim ilk önce göndericinin 

zihnindeki düĢüncelerle ortaya çıkar. Kaynak, sahip olduğu tecrübe ve bilgilere göre bir 

mesaj oluĢturur. Mesajı iletmeden önce onu "kod"lar. Bir düĢünceyi formüle ederek mesaj 

halinde kanalı kullanarak alıcıya gönderir. 

 

KiĢiler arası iletiĢim, gönderici ve alıcı olmak üzere en az iki kiĢiyi gerektirir. KiĢiler 

arası iletiĢimin alıcısı ikiden fazla olabileceği gibi, göndericisi de ikiden fazla olabilir. 

Örneğin, ana-baba ve çocuk iliĢkisinde iletiĢim iki kiĢi arasında kurulurken, bir sanat 

toplantısında veya bir konferansta çok sayıda alıcı bulunur. 

 

Verici ve onun gönderdiği mesajlar aynı olduğu halde, her alıcının kod çözme süreci 

kendisine özgüdür. Bu sebeple herkes toplantıdan farklı bir izlenim ve yorumla çıkar. 

KiĢilerarası iletiĢim, insanlar arasında veri değiĢimini kapsar. ĠletiĢimin baĢarılı bir Ģekilde 

gerçeklemesinin koĢullarından biri göndericinin uygunluğudur. Gönderici, mesajını, alıcının 

zihinsel algı yeteneğine göre kodlamalıdır. Alıcının algılayamayacağı bir mesaj onun 

açısından sadece bir gürültüdür. Vericinin yoğun ve etkin bir iletiĢim kurabilmesi, alıcının 

mümkün olduğu kadar çok duyusuna ulaĢabilmesiyle mümkündür. 

 

Örneğin, yüz yüze iletiĢimde sözlü mesajlara göz iliĢkisi ve dokunma eĢlik edebilir. 

Bir öğretmenin, ders anlatırken, dikkati dağılan öğrencisinin omzunu tutması onun derse 

olan ilgisini artırır. Genel iletiĢimlerde yazılı malzemenin verilmesi, slayt ve film gibi görsel 

malzemenin kullanılması farklı duyulara ulaĢılması sebebiyle anlatımı zenginleĢtirir. 

 

 Ġyi bir iletiĢimde kaynağın taĢıması gereken özellikler 

 

 Kaynak bilgili olmalıdır: Kaynak, göndereceği mesaj konusunda bilgili 

olmalıdır. Kaynak, bilgisi oranında kodlama, mesajı gönderme gücüne 

sahiptir. Bilgi, mesajın kodlanma biçimini belirlediği gibi içeriğini ve 

alıcıdan beklenecek olan davranıĢı da etkiler. Kaynak, göndereceği 

mesajın oluĢturacağı davranıĢ hakkında, mesajın nedeni konusunda ve 

mesajın kodlarının etkisi konusunda bilgili olmalıdır. Kaynağın bilgili 

olması iletiĢimin sürekliliğini de etkiler. Eğer kaynak gerekli bilgiye 

sahip olursa alıcının istediği bilgileri sağlayabilir. Aksi takdirde, kaynak, 

bir aktarıcı olmaktan öteye geçemez. 
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 Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır: Kaynak, alıcıya 

göndereceği mesajın nasıl kodlanacağını, sözlerin ve iĢaretlerin anlamının 

ne olduğunu bilmelidir. YanlıĢ veya yetersiz biçimde kodlanan bir mesaj 

etkin olmayacağı gibi istenilenin dıĢında bir davranıĢ da yaratabilir. 
 

 Kaynak düzlem ve rolüne uygun davranmalıdır: Kaynak bulunduğu 

düzleme uygun davranmalı, göndereceği mesaj ile statüsü ve rolü 

arasında iliĢki olmalıdır. Kaynağın, davranıĢın gerçekleĢtirdiği statü ve 

role uygun düĢmeyen bir mesajı göndermesi halinde, mesaj ya alıcılarca 

iĢleme konmaz ya da olumsuz etkileĢime neden olur. 
 

 Kaynak tanınmalıdır: Etkin bir iletiĢimin sağlanması için alıcılar 

kaynağı tanımak isterler. Alıcı, aldığı mesajı değerlendirirken kaynağın 

özelliğine göre değerlendirir. Kaynak, alıcı tarafından ne ölçüde 

tanınıyorsa ve bu tanıma ne ölçüde olumlu ise gerçekleĢen iletiĢim o 

ölçüde etkin olur. Tanınmayan veya olumsuz tanınan kaynağın 

gönderdiği mesajlar alıcılar üzerinde olumlu etki oluĢturmaz. 
 

1.4.2. Mesaj 
 

Bir yaĢantıya ait duygu ve düĢüncenin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı bir 

anlatımla alıcı kiĢiye ulaĢmasını sağlayan sembollere mesaj denir. Sembollerin tek baĢlarına 

bir anlamları yoktur. Sembollere anlamları gönderici ve alıcı yükler. Eğer alıcının verdiği ve 

göndericinin algıladığı anlamlar birbirlerine uygun ise "tam iletiĢim" söz konusu olur. 

Mesajlar, bir vericiden çıkan duygu ve düĢüncelerin, alıcının duyu organlarınca 

algılanmasına yöneliktir. Mesaj alıcıya ait ne kadar çok duyu organına ulaĢırsa anlatım o 

ölçüde güçlü olur. Bu sebeple görme, iĢitme, dokunma ve hatta koku ile ilgili faktörlerin 

iletiĢimde yer alması mesajı güçlendirir. Böylece mesajı alacak kiĢideki bütün alıcılara 

ulaĢma ve onları daha kolay anlama imkânı oluĢur. 
 

Mesajın etkili iletiĢimi sağlaması ve hedefin olumlu geri bildirimde bulunması için 

taĢıması gereken Ģartlar; hedefin bilgi, düĢünce ve deneyimlerine; tutum, inanç ve değer 

yargılarına; ihtiyaç, istek ve amaçlarına; ilgi alanlarına, toplum içindeki rollerine ve 

konumuna uygunluğudur. 
 

Mesajın taĢıması gereken en önemli özellik kullanılan dildir. Mesajda kullanılan dil, 

ortak, açık, net ve kesin bir nitelik taĢımalıdır. Mesajın içeriği ise yanlıĢ yoruma yer 

bırakmayacak derecede açık, anlaĢılır ve tam olmalıdır. 
 

 Mesajın genel özellikleri 
 

 Mesaj anlaĢılır olmalıdır: AnlaĢılırlık hem Ģekil, hem de içerik 

açısından olmalıdır. 

 Mesaj açık olmalıdır: Kaynak, gönderdiği mesajla alıcıdan ne istediğini 

belirtmelidir. 

 Mesaj doğru zamanda iletilmelidir: Her iletiĢim etkinliğinin bir yeri ve 

zamanı vardır veya iletiĢim mesajın içeriğine uygun zamanda etkin olur. 
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 Mesaj uygun kanalı izlemelidir: ĠletiĢimin gerçekleĢtiği ortamda 

düzenlenmiĢ olan bir iletiĢim ağı vardır. Mesaj bu yolu izleyerek alıcıya 

gitmeli, gerekiyorsa vardığı her noktada istenilen biçimde tamamlanmalı 

ve alıcıya ulaĢmalıdır. 
 

 Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır: Mesaj, kaynaktan alıcıya 

ulaĢıncaya kadar değiĢik kiĢi ve kademelerden geçebilir. Mesajın 

kaynaktan alıcıya ulaĢması sırasında bazı etkenler ek kaynak durumuna 

geçip alıcıya ilave mesajlar gönderebilir. Bu durumda mesaj, kaynağın 

gönderdiğinin yanında ilave anlamlar kazanır. 
 

 Mesajın türlerine göre taĢıması gereken özellikler 
 

Mesajlar, sözel ve sözel olmayan mesajlar olarak iki gruba ayrılır. 

 

 Sözel mesajlar: Yazılı, sözlü ifadeler, grafik, desen, resim, tablo ile 

yapılan iletiĢimdir. Sözel mesajlarda en belirgin iletiĢim biçimi konuĢma 

ve yazmadır. Bu iki tür iletiĢim sözel iletiĢim olarak isimlendirilir. Yazılı 

talimatlar, iĢ mektupları, organizasyon el kitapları, konuĢma Ģeklinde 

yapılan görüĢmeler, eğitim çalıĢmaları, grup tartıĢmaları, toplantılar sözel 

iletiĢim türleridir. 
 

 Sözel olmayan (beden dili) mesajları: jest ve mimiklere bağlı 

gerçekleĢen mesajlardır. Yüz yüze iletiĢimde, bilerek veya kontrolsüz 

biçimde sözel olmayan iletiĢim yoluna baĢvurup jest ve mimiklere dayalı 

mesajın gönderildiği sık görülür. Jest ve mimikler toplumun kültürel 

yapısına göre anlam kazanır. Bazen uzun cümleler basit bir hareketle 

anlatılabilir. 
 

1.4.3. Kodlama-Kod Alma 
 

Bilginin, düĢüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine 

dönüĢtürülmesine kodlama denir. Kaynağın aklından geçirdiği düĢünceler, alıcının 

anlayabileceği simgelerle kodlanarak mesaja dönüĢtürülür. Kaynağın mesajı kodlaması aynı 

zamanda onun deneyim ve yaĢantılarının da yansımasıdır. Kodlama, mesajın gönderileceği 

ortama, yani yüz yüze olmasına, telefon, telsiz gibi araçların kullanılmasına bağlı olarak 

değiĢir. 

 

Kodlama, basit bir el hareketinden karmaĢık bir matematik formülüne kadar çok geniĢ 

bir alanı kapsayabilir. Kodlama, simgelerin anlama dönüĢtürülmesidir. Mesajın 

yorumlanarak anlamlı bir sürece sokulması sürecine kod açma denir. ĠletiĢim süreci 

içerisinde, mesajlar, ancak kod açma yoluyla kâğıt üzerindeki anlamsız iĢaretler ya da 

birtakım ses ya da görüntü sinyalleri olmaktan çıkıp anlam kazanırlar. Kodlama kaynak, kod 

açımı ise alıcı tarafından yapılır. ĠletiĢimin baĢarısı, mesajın alıcı tarafından kod açımının 

yapılabilmesine bağlıdır. Bu ise alıcı ile kaynağın yaĢantılarının çakıĢması ya da en azıdan 

kesiĢmesini gerektirir. Ortak yaĢantı ve deneyimlerin bir yansıması olarak iletiĢimde ortak 

bir dilin kullanılması, kod açımını etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirir. Örneğin, kaynağın alıcıya 
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mesajı gönderirken beklediği bir davranıĢ vardır. Alıcı mesajı "A", "B" ve "C" 

düĢüncelerinden herhangi biri Ģeklinde alabilir. Eğer kaynağın gönderdiği mesaj "A " 

düĢüncesi doğrultusunda ise ve alıcı mesajı "A " düĢüncesi Ģeklinde alıyorsa iletiĢim tamdır.  

 

Kaynak, bu düĢünce doğrultusunda istenen davranıĢı da gösteriyorsa iletiĢimin 

etkinliği sağlanmıĢ olur. Ancak alıcı, "B" veya "C" düĢüncelerini oluĢturacak Ģekilde mesajı 

alır ve bu düĢüncelerden biri doğrultusunda bir davranıĢ gösterirse iletiĢim tam olmadığı gibi 

istenen etkinlikten de uzak olur. O halde iletiĢimin tam olabilmesi için mesajın iyi 

kodlanması, alıcının mesajı doğru algılaması ve istenen davranıĢı göstermeye istekli olması 

gerekir. 
 

1.4.4. Kanal 
 

Kanal, mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur. Etkin bir iletiĢim için kullanılan 

kanal, mesaja uygun olmalıdır. Mesajın bozulmadan iletilmesi uygun bir kanalla mümkün 

olur. Burada kastedilen uygunluk, mesajın türüne göre seçilecek kanalın uygunluğudur. 

Mükemmel bir kara yolu otomobil için önemlidir. Ancak bir tren açısından hiçbir anlam 

ifade etmez. Bu bakımdan mesaj için uygun bir kanal, iletiĢim açısından bulunması gereken 

önemli bir unsurdur. 
 

Kanal, ıĢık, radyo, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi gibi mesajı taĢıyan 

araçlardır. ĠletiĢim kanallarını genel olarak kiĢiler arası ve kitle iletiĢimi olarak iki ana baĢlık 

altında sınıflandırarak açıklayabiliriz. KiĢiler arası iletiĢim kanalları, kaynak ile alıcının yüz 

yüze gelmesi durumunda, bireyin söz, yazı, resim, fotoğraf ya da hareketi ile olabilir. Kitle 

iletiĢim kanalları, kaynak tarafından kodlanan bir mesajın, televizyon, film, gazete, video vb. 

kitle iletiĢim araçları ile iletilmesi durumunda gerçekleĢir. Kitle iletiĢiminde kullanılan 

kanallar, birey ya da grup olarak kaynağın mesajlarını çok sayıdaki alıcı gruplara 

ulaĢtırmasını sağlar. 
 

ĠletiĢim kanalları, duyu organlarını uyarabilen ve belli fiziksel özellikleri olan 

araçlardır. Dolayısıyla iletiĢim kanalları, uyardıkları duyular açısından iĢitsel, görsel 

kanallar, dokunma, koklama, tat alma ile ilgili kanallar olarak da sınıflandırılır. Alıcı, kod 

açmayı beĢ duyusunu kullanarak gerçekleĢtirebilir. Bir mesaj görülebilir, dokunulabilir, 

duyulabilir vb. bir özellik taĢıyabilir. Ne kadar çok duyu organı iletiĢimin gerçeklemesi için 

kullanılırsa iletiĢim de o denli etkili olur. ĠletiĢimin etkili olabilmesinde, kanal seçiminin çok 

büyük önemi vardır.  
 

Kitle iletiĢiminde kanal seçimi; en az maliyetle en fazla kiĢiye hangi kanalla 

ulaĢabileceği; hangi kanalın en çok etkiye sahip olduğu, kaynağın amaçlarına daha çok 

uygunluk taĢıdığı, mesaj içeriğine daha uygun olduğu gibi birtakım ölçütlere göre belirlenir. 
 

1.4.5. Alıcı (hedef) 
 

ĠletiĢim sürecinde kaynağa hedef olan kiĢi, grup ya da kitleye iletiĢim sürecinde alıcı 

denir. Alıcı bir kiĢi, örgütlenmiĢ bir grup, örgüt ya da toplum olabilir. ĠletiĢimin 

gerçeklemesi için en az iki kiĢiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kaynak, diğeri alıcıdır. Ġnsan 

kendisiyle kurduğu iletiĢimin dıĢında, tek baĢına bir iletiĢim kuramayacağına göre, mutlaka 

alıcı veya alıcılar gerekir. KodlanmıĢ mesajı alan ve kodunu açan kiĢi alıcıdır. Alıcı; mesajı 
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taĢıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletiĢimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj 

göndererek gönderici konumuna geçer. ĠletiĢim sürecinde gönderilen mesaj, alıcı algılayana 

kadar tamamlanmaz. Kaynak gönderdiği mesajın alıcı tarafından mutlaka alınmasını ister. 

Alıcı mesajı aldığında tepki gösterir. ĠĢ iletiĢiminde ise alıcının mesajı alması yetmez, 

anlaması, kabul etmesi ve bir davranıĢ gerçekleĢtirmesi gerekir. O halde iletiĢimin 

tamamlanması, mesajın alınmasına bağlı iken, etkinliği mesajın alınması ve istenen 

davranıĢın alıcı tarafından gösterilmesine bağlıdır. Etkin iletiĢim için alıcının aktif bir 

dinleyici olması gerekir. 
 

 Alıcının aktif bir dinleyici olabilmesi için; 

 

 Sessizlik içinde olması, 

 Dinlerken her türlü ön yargı, değerlendirmeler ve genellemelerden 

kendini uzak tutması, 

 Göndericiye karĢı empati (duygudaĢlık) göstermesi, 

 Sabırlı olması ve konuĢmacının sözünü kesmemesi gerekir. 

 

Alıcının göndericiye karĢı olan tutumu, güveni ve inancı, mesajın farklı 

değerlendirilmesine neden olabilir. 
 

 Etkin bir iletiĢim için alıcıda bulunması gereken özellikler 

 Mesajı algılayabilmelidir. 

 Bilgili olmalı ve bir geri besleme sistemine sahip olmalıdır. 

 Seçici olmamalıdır. 

 Bulunduğu düzleme uyabilmelidir. 

 Kaynak olma özelliği taĢımalıdır. 
 

Bu iletiĢim modelinde de gördüğünüz gibi kaynağın ve alıcının duygu, tutum ve 

iletiĢim bilgisi etkileĢim sırasında önemlidir. Aynı Ģekilde mesajın iletilmesinde kullanılan 

kanallar, bu kanalların etkin kullanımı ve mesajın doğru olarak alınması ve yorumlanması da 

o denli önemlidir. Bu unsurlardan biri eksik olursa iletiĢim kurulamaz. Örneğin, gönderici 

mesajı gönderir, ancak alıcı onu duymaz veya algılayamaz ise iletiĢim gerçekleĢmez. 
 

1.4.6. Algılama ve Değerlendirme (filtre) 
 

Filtre, göndericinin ve alıcının kendine ulaĢan mesajları değerlendirmesine denir. 

Duyu organlarımıza ulaĢan veriler, algılama olmaksızın tek baĢlarına bir anlam ifade 

etmezler. Bunların bir anlam ifade edebilmeleri için verilerin algılanması gerekir. Algı, 

insanın çevresindeki uyaranların ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması 

sürecidir. Aynı zamanda algı, kiĢinin belli bir bilgiyi duyma, anlama ve değerlendirme 

sürecidir. Algılama kiĢiler arasında farklılık gösterir. Bunlar: 
 

 Algılamada dıĢsal faktörler: Farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, 

tekrarlama, kontrast, yenilik ve benzerlik gibi faktörlerdir. 
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 Algılamada içsel faktörler: KiĢilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, 

değerler, tutumlar, umutlar, beklentiler, arzular, istekler, geçmiĢ tecrübeler ve 

alıĢkanlıklar gibi faktörlerdir.  
 

KiĢinin içinde bulunduğu durum, kiĢinin beklentilerini, geçmiĢ yaĢamını, toplumsal ve 

kültürel unsurları algılama sürecini etkilemektedir. Bütün bu unsurlar kiĢilerin aynı mesajı 

farklı yorumlamasına sebep olmaktadır. Gönderici, göndereceği mesajı formüle edip onları 

kodlar. Kendisine ulaĢan bilgileri kullanarak, bunları kendi amaç, değer yargıları, inanç ve 

tutumları doğrultusunda belirli kodlara çevirir. BaĢka bir deyiĢle her mesaj, göndericinin 

algılama yeteneğinin sonucu olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla algılama süreci filtre rolü 

oynar. 
 

1.4.7. Geri Bildirim (Feed - Back) 
 

Alıcının kaynaktan gelen mesaja gösterdiği tepkinin, tekrar kaynağa ulaĢması 

sürecidir. Geri bildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akıĢıdır. Bu sayede 

gönderici, mesajının anlaĢılıp anlaĢılamadığını öğrenir. Geri bildirimde bir mesaj alındıktan 

sonra, kodu çözülür ve mesaja bir tepkide bulunulur. Hedef, onu tekrar kodlayarak uygun bir 

kanalla kaynağa gönderir. Gönderilen mesajın tekrar kodlanarak geri bildirimde bulunulması 

durumunda ilk "kaynak" bu kez "hedef ” olur. Bu döngüsel sürece kısaca geri bildirim denir. 

Geri bildirimin olmadığı bir iletiĢim, "tek yönlü iletiĢim"dir. Geri bildirim, bir tür kontrol 

mekanizmasıdır ve iletiĢim sürecini etkiler. Geri bildirim, iletiĢim sürecinde alıcıya çok 

yönlü olarak kendini ifade etme olanağı verir. Diğer yandan kaynağın kendini tanımasını ve 

değiĢtirmesini sağlar. 
 

Geri bildirim, mesajın içeriğine göre olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. 
 

 Olumlu (pozitif) geri bildirim, bir davranıĢı zaten ilerlemekte olduğu yönde 

destekleyen ya da pekiĢtiren bir durumdur. Ġki kiĢi arasındaki iletiĢimde alıcının 

mimiklerle ve sözel olarak onaylamasını örnek olarak verebiliriz. Alıcı mesajı 

tam olarak algılar ve bunu kaynağa doğru biçimde gönderirse buna pozitif geri 

bildirim denir. 
 

 Olumsuz (negatif) geri bildirim ise kaynağa mesajın amaçlandığı Ģekilde 

ulaĢmadığını ifade eden geri bildirimdir. ĠletiĢimde mesaj, alıcı tarafından 

anlaĢılmıyor, eksik anlaĢılıyor veya eksik iletiliyorsa buna negatif geri bildirim 

denir. Sıkıntı dolu bakıĢlar, itiraz dolu bağırtılar, gazete politikasını eleĢtiren 

mektuplar olumsuz geri bildirimin örnekleridir. Etkin bir iletiĢim, pozitif geri 

bildirim ile kurulabilir. 
 

 Pozitif geri bildirimde 

 Mesaj alınmıĢtır. 

 Mesaj algılanmıĢtır. 

 Mesaj doğru bir biçimde yorumlanmıĢtır. 

 Alıcı, gelecek adım (geri bildirim) için hazırdır. 
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 Negatif geri bildirimde  

 Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir. 

 Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur. 

 Zamanlama itibariyle hatalıdır. 

 KiĢiyi ve kiĢiliği vurgular. 

 AnlaĢılmayacak kadar karmaĢıktır. 

 Spekülasyonlara dayalıdır.  

 Veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır. 
 

 Etkin bir geri bildirim 

 Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar. 

 Mesajın tam karĢılığıdır. 

 Zamanlaması tamdır. 

 Kaynağın amacına ulaĢmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir. 

 Yapıcıdır ve davranıĢ üzerinde durur. 

 

ġema 1. 2. Geri bildirim süreci 

1.5.Etkili ĠletiĢim 
 

Etkili iletiĢim kiĢilerin birbirlerini doğru olarak anlayıp, bunu birbirlerine iletmeleri, 

birbirlerine saygı ile davranmaları, anladıkları ve anlaĢıldıklarını hissetmeleri ile sağlanır. 
 

Etkili iletiĢimin amacı; iletmek istenileni karĢıdaki kiĢiye amaçlanan biçimde 

iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluĢturmaktır. 
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Ġyi iletiĢim kurmak kendinizi rahat hissetmediğiniz ortamlarda bile öz güveninizi 

koruyabilmeniz anlamına gelmektedir. Etkili iletiĢim kurmak ise, insanların sizi ciddiye 

almaları, söylediklerinizi dinlemeleri ve sizinle diyalog içinde olmaları demektir. 
 

 Etkili iletiĢim becerileri 
 

 Kendini tanımak 

 Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek 

 KarĢıdakini etkin ve ilgi ile dinlemek 

 Empati kurabilmek (kendimizi karĢımızdaki kiĢinin yerine koyabilmek) 

 HoĢgörülü ve ön yargısız olmak 

 EleĢtirilere karĢı açık olmak 

 Beden dili, göz kontağı ve ses düzeyini ayarlamak 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda iletiĢim öğelerini tam ve doğru 

olarak ayırt edebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠletiĢimin öğelerini ayırt ediniz. 
 ĠletiĢim ögelerini kaynak kitap, dergi ve 

Ġnternetten araĢtırabilirsiniz. 

 ĠletiĢimin amacını ayırt ediniz. 

 Çevrenizdeki insanlarla iletiĢimin amacı 

hakkında konuĢabilirsiniz. 

 GeçmiĢte kullanılan iletiĢim araçlarını 

büyüklerinize sorarak öğrenebilirsiniz. 

 ĠletiĢim öğelerini Ģematize ediniz. 

 ĠletiĢim süreci Ģemasını 

inceleyebilirsiniz. 

 Öğrendiğiniz bilgileri kullanarak iletiĢim 

süreci Ģemasını çalıĢma defterinize 

çizebilirsiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimi tanımlar? 

A) KiĢi ya da gruplar arasındaki bilgi alıĢveriĢidir. 

B) Duyguların ve düĢüncelerin aktarılması sürecidir 

C) Niyet ve gereksinimlerin paylaĢılmasıdır. 

D) Hepsi 
 

2. ĠletiĢim sürecini etkileyebilecek olan ve iletiĢim içinde yer alan kiĢiler, nesneler ve 

olayların tümüne ne ad verilir? 

A) ĠletiĢim 

B) ĠletiĢim ortamı 

C) Geri bildirim 

D) Mesaj 
 

3. Bilginin, düĢüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine 

dönüĢtürülmesine iletiĢim sürecinde ne ad verilir? 

A) Kodlama 

B) Kanal 

C) Alıcı 

D) Kod açma 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi doğru ve sağlıklı bir iletiĢim için geri bildirimde yer alması 

gereken unsurlardan değildir? 

A) Kaynağı tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak 

B) Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak 

C) Kelimelerin sözlük anlamları dıĢında “vericide” ne anlama geldiklerini tanımayı 

istemek 

D) Kodu açılan kaynağın bütünlüğünü kontrol etmek 
 

5. AĢağıdaki cümlelerden hangisi etkili iletiĢim becerisidir?  

A) Beden dili, göz kontağı ve ses düzeyini ayarlamak 

B) Ön yargılı olmak 

C) KarĢıdakini ilgisiz dinlemek 

D) Sempatik olmak 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Etkili iletiĢim yöntemleri ile hastayla sağlıklı iletiĢim kurabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bir sağlık kuruluĢuna giderek sağlık personelinin hastalar ile nasıl iletiĢim 

kurduklarını gözlemleyiniz.  

 Gözlemleriniz sonucunda olumlu ve olumsuz iletiĢim yöntemlerini not alıp 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 Olumsuz olduğunu düĢündüğünüz iletiĢimdeki eksikleri arkadaĢlarınızla birlikte 

saptamaya çalıĢınız. 

 

2. HASTA ĠLE ĠLETĠġĠM 
 

Sağlık personeli, hasta ve yakınlarıyla iletiĢim kurarak insana doğrudan hizmet verir. 

Hasta, hasta yakını iliĢkisinde iletiĢimi kullanmanın amacı; hasta bireyi tanımak, anlamak, 

ihtiyaçlarını saptamak ve gidermeye yardımcı olmaktır. 

 

Etkili iletiĢimin en önemli koĢullarından biri, kiĢiler arasında amaç birliğinin 

sağlanmasıdır. Amacı belli olan mesaj yerine daha kolay ulaĢır. ĠletiĢimde baĢarıyı etkileyen 

diğer önemli nokta da mesajın gideceği kiĢiyi tanıyarak, mesajı onun kiĢilik yapısına uygun 

bir Ģekilde iletmektir. 

 

2.1. Hasta Ġle Sağlık Personeli ĠletiĢimindeki DavranıĢlar 
 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hastaların içinde bulunduğu ruh halinin 

hassasiyetinden dolayı onlarla iletiĢime girerken dikkatli davranılır. 

 

Sağlık personeli ile hasta iletiĢiminde ön plana çıkan bazı davranıĢlar bulunmaktadır. 

Bunlar; Ġlgili olma, sabırlı olma, güler yüzlü ve hoĢgörülü olma, saygılı olma, herkese eĢit 

davranma, hastanın güven duymasını sağlama, yardım edici iletiĢim kurma, stres yönetimi, 

ön yargı durumu ve sağlık personelinin imajıdır. 

 

 Ġlgili olma 
 Hasta hastaneye ilk geldiğinde psikolojik olarak tedirgin ve ürkeklik içindedir. 

Bundan dolayı ilgiye ihtiyacı vardır. Sağlık personelinin ona göstereceği ilgi hastayı 

rahatlatır ve tedirginliğini giderir. Hasta ile aynı göz hizasında oturmak, onunla göz 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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teması kurmak, söylenenleri ilgi ile dinlemek, uygun jest ve mimikler yapmak ona 

ilgi duyulduğunu gösterir. 

 

 Sabırlı olma 
 Hasta ve yakınları, muhtemel bir hastalık ya da acil ve ölümlü durumlarda sinirli ve 

saldırgan olabilir. Bu nedenle sağlık personelinin sabırlı olması, hastayla 

yaĢanabilecek muhtemel olumsuzlukları önler. Bu çerçevede sağlık personeline 

düĢen görev, hastasına zaman ayırarak sabırla ve yaratıcı bir düĢüncenin ıĢığı altında 

onu dinlemesidir. 

 

 Güler yüzlü ve hoĢgörülü olma 
 Nezaket, ilgi, zaman ayırma, hastanın rahatlatılması, kural ve yaklaĢımlara özen 

gösterilmesi, hastada güven duygusunu geliĢtirir. Gülümseme ve hoĢgörü az bir 

çabayla geliĢtirilebilecek sorun çözme yöntemlerinin en kolaylarındandır. 

 

 Saygılı olma 
 Saygı, kiĢinin kendini ilgiye, tanınmaya ve onura layık bulunduğunu hissettiren 

duygudur. Hastalara saygılı davranmak, hizmeti alan bireylerin daha az sorunlar 

çıkarmasına neden olur. 

 

 Herkese eĢit davranma 

 Milliyet, ırk, mezhep, renk, yaĢ, cinsiyet, politik ve sosyal statü ayrımı yapılmadan 

herkese eĢit davranılması gerekir. 

 

 Hastanın güven duymasını sağlama 
 Hasta ile sağlık personelinin arasında güven ortamının oluĢması hastalıkların 

tanısını kolaylaĢtırır. 

 

 Yardım edici iletiĢim 

 Hasta ile sağlık personeli iletiĢiminde hastanın duygularını açıklamasına imkân 

verilmelidir. Günümüzde sağlık personelinden iyi niyetli, ilgili, sevecen, Ģefkatli 

olmanın yanı sıra planlı, amaçlı ve hasta yararına yaklaĢım beklenmektedir. 

  

 Stres 
 Hasta ile sağlık personeli arasında birçok iletiĢim engellerine yol açan stresi 

meydana getiren etkenleri ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu nedenle sağlık 

personeli,  

sağlık kuruluĢlarına baĢvuran kiĢilere karĢı davranıĢlarında daha hoĢgörülü olmalıdır. 

 

 Otorite 
Sağlık personeli mesleklerinin kendilerine sağladığı otoriteyi kullanmalıdır. 

YaklaĢımlarında gereksiz yumuĢaklıktan kaçınmaları gerekmektedir. 

 

 Empati kurma 
 Bir insanın kendisini, karĢısındakinin yerine koyarak olaylara onun bakıĢ açısıyla 

bakmasına, o kiĢinin duygu ve düĢüncelerini doğru olarak anlamasına, hissetmesine 

ve bu durumu ona iletmesine denir.  
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Empati kurmak isteyen sağlık personeli kendisine öncelikle Ģunu sormalıdır: “Onun 

yerinde ben olsam ne hissederdim?”Bu soru olayları öteki kiĢinin bakıĢ açısından 

görebilmeyi sağlayan empati cümlesidir. 

 

 Ön yargı 
 Her hangi bir kiĢi ya da konu hakkında önceden verilmiĢ olumlu veya olumsuz 

karardır. Ön yargıların olduğu bir iletiĢimde ciddi anlamda bir anlaĢma sürecinden 

söz edilemez. Hasta ve sağlık personelinin bazı olumsuz ön yargılara sahip olması, 

sağlıksız bir iletiĢimin alt yapısını meydana getirir. 

 

 Sağlık personelinin imajı 
 kiĢilerin bir obje, kurum veya baĢka bir kiĢi hakkındaki düĢünceleri imaj olarak 

bilinir. 

 

Sağlık personeli ve sağlık kuruluĢlarının imajı, vatandaĢların sağlık hizmeti almalarını 

olumlu veya olumsuz Ģekilde etkiler. Örneğin, kötü bir imaja sahip sağlık kuruluĢunda 

çalıĢan sağlık personeli, baĢvuru yapan hastaların birtakım ön yargılarla geldiklerini bilir.  

 

Sağlık problemi olan hastanın hekime gitme kararı vermesi iletiĢim sürecini baĢlatır. 

Hastanın muayenesi sırasında hekim ve diğer sağlık personelinin gülümsemesi, güven 

vermesi ve bilgi paylaĢımında bulunması gerekir. Hastanın anlattıklarının ilgi ile dinlenmesi 

hastadaki memnuniyeti ve iletiĢimi arttırır. 

 

 

Resim 2.1: Sağlık personelinin hasta ile iletiĢimi 

Hasta ile iletiĢimi engelleyen etkenlerden bazıları;  

 

 ĠletiĢim sırasında hastayı unutmak,  

 Hasta ile konuĢurken tıbbi terimleri kullanmak, 

 Hastane ortamındaki gürültü, ısı, ıĢık ve havalandırmadaki olumsuzluklar, 

 Servisin devamlı hareketli olması,  

 Ekip elemanlarının birbirleriyle olan olumsuz ilişkileri, 
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 Rutin işlemlerde iletiĢimin kopmasıdır.  

 

Hasta ile kurulan iletiĢimde yukarıda sayılan bu engelleri aĢarak iletiĢim kurmak ve 

sürdürmek için aĢağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. 

 

 Hasta güler yüzle karĢılanır. 

 Hasta bireye ismiyle hitap edilir. 

 Ġçten ve samimi bir ilgiyle dinlenir. 

 Gerekirse hastaya dokunulur. 

 Hastayla saygıya ve güvene dayalı bir iletiĢim kurulur. 

 Hasta ile konuĢurken ve dinlerken empati kurulur. 

 Hasta ile iletiĢimde gizliliğe önem verilir. 

 Hasta ile konuĢurken açık ve anlaĢılır bir dil kullanılır. 

 ĠletiĢim sırasında duygusal gerginlik ve öfke kontrol edilir. 

 Sağlık personeli-hekim ve hasta üçlüsünün bulunduğu ortamda hasta 

unutulmaz, sorular sorulur, gerektiğinde bazı açıklamalar yapılır ve hastanın 

tüm soruları özenle cevaplanır. 

 Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa bunlar hastaya anlayacağı dilde 

açıklanır. 

 

Resim 2.2: Sağlık personeli, hekim ve hasta üçlüsünde iletiĢim 

 ĠletiĢim sırasında ısı, ıĢık, gürültü ve havalandırma durumları dikkate alınır. 

 Rutin iĢler sırasında iletiĢimin kopabileceği dikkate alınır ve geribildirimden 

yararlanılır. 

 Servisin devamlı ve yoğun atmosferinin hastayı yoracağı ve iletiĢimi 

etkileyeceği bilinerek, dikkat edilir. 

 Servisteki diğer sağlık personelleri ile iyi iliĢkiler kurulur. Olumsuz 

etkileĢimlerin hasta üzerinde "güvensizlik" yaratacağı unutulmaz. 
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 Hasta ailesi de iletiĢim sürecine alınarak, onların da hasta bakımına katılımı 

sağlanır. 

 Hastanın konuĢmasını cesaretlendirmek için zaman zaman sessiz kalınarak, 

konuĢması için fırsat verilir. 

 Hastaya ön yargısız bir yaklaĢımda bulunulur. 

 Hastanın kendi bakımı ile ilgili alınacak kararlarda iĢbirliği yapması desteklenir. 

 Hasta ile konuĢurken ses tonu yükseltilmez. 

 Hastanın yüz ifadeleri, mimikleri ve beden dili izlenerek anlamaya çalıĢılır. 

 Hastanın sağlığına kavuĢmasında ona yardımcı olacak inançları desteklenir. 

 Hasta ne kadar bilgi sahibi olmak istiyorsa o kadar bilgi verilir. 

 Hasta ile sağlık personeli arasında bir ortaklık olduğunu vurgulamak için birinci 

çoğul Ģahıs zamiri kullanılır. Örneğin,“Aynı fikirde olduğumuzu sanıyorum”, 

“Önümüzdeki hafta tekrar görüĢeceğiz ”gibi. 

 Hastanın kendine olan inancı ve güveni güçlendirilir. 

 

2.2. Çocuk Hasta Ġle ĠletiĢim 
 

Sağlık kuruluĢlarına gelen hastaların psikolojik durumları hastalığın seyrini etkiler. 

Özellikle bu grup çocuk ise psikolojik desteğin önemi artar. Hastanelere gelen çocuklar 

korku, endiĢe, huzursuz ve ajite davranıĢlar gösterebilir. Hastanelerde tedavi gören 

çocuklarda ise fizyolojik ve psikolojik geliĢimlerinde aksamalar olabilir. Bu dönemde onlarla 

kurulacak iletiĢimin önemi artar. 

 

Her yaĢ grubunun iletiĢim becerileri farklıdır. Çocuk ile iletiĢimde büyüklerde olduğu 

gibi öğüt verme davranıĢı uygun bir iletiĢim tarzı değildir. Herhangi biri tarafından 

sorgulandığı, suçlandığı veya öğüt verildiği zaman, çocuğun yapıcı ve olumlu düĢünmesi 

zordur. Bu nedenle çocuğa kendi düĢünce ve duygularını keĢfetmesi için ortam 

hazırlanmalıdır. Her yaĢtaki çocukla iletiĢimde ses tonu önemlidir. Ses tonu çocuğun 

vereceği tepkiyi büyük ölçüde etkiler. Çocuklar aktif olarak dinlenmelidir.  

 

 

Resim 2.3: Sağlık personelinin çocukla iletiĢimi 
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 Hasta Çocuk Ġle ĠletiĢim Kurma Yolları 
 

 Bebeklerde dokunma önemlidir. Dokunarak güvende olmaları sağlanır. 

 Çocuklar, hastalandıklarında ve yaralandıklarında çok fazla korkarlar. 

KonuĢarak onların korkuları giderilmeye çalıĢılır. 

 Oyun çocuklarında en etkili iletiĢim kurma yöntemi, oyun oynamaktır. 

Yapılmak istenilen uygulama oyuna dönüĢtürülerek yapılır. 

 Yapılacak uygulama ve tedavinin gerekliliği çocuklara anlatılır. Eğer, 

yapılacak uygulama ağrıya neden olacaksa (enjeksiyon, kırığın 

desteklenmesi vb.) çocuk bunu önceden bilmeli. Ağrının uzun 

sürmeyeceği ve yapılan iĢlemden sonra kendini daha iyi hissedeceği 

açıklanır. 

 Tanıdık yüzler ya da eĢyalar çocukların korkularını azaltabilir. Özellikle 

okul öncesi çocukların sevdiği ve istediği oyuncağı veya objeyi (oyuncak, 

biberon vb.) yanına almasına izin verilebilir. 

 Çocuğun yanında ebeveynlerinden birinin olması, iĢin yapılmasını 

kolaylaĢtırır. Eğer böyle birine izin verilecekse bu kiĢinin yapılan 

iĢlemlerden etkilenmeyen birinin olmasına özen gösterilir. 

 Yapılan iĢlemlerin ne olduğu, niçin yapıldığı çocuğa anlatılırsa çocukla 

iĢbirliği yapılır. Bu da iletiĢimi ve yapılan iĢlemleri kolaylaĢtırır. 

 Ergenlik dönemindeki çocukların özeliklerini bilerek anlayarak onlara 

yaklaĢılır.  

 Çocuğun mahremiyetine, en az eriĢkin kiĢide olduğu kadar saygılı olunur. 

Örneğin, giysilerinin çıkartılması gerektiğinde nedeni açıklanarak birlikte 

ya da varsa bir yakını ile çıkarmasına yardımcı olunur. 

 Çocuğa karĢı güler yüzlü ve anlayıĢlı olunur.  

 Kendisi ile ilgili alınacak kararlarda onun da fikri alınır. 

 Çocuk hasta ile çok sert veya çocuk gibi konuĢulmamalıdır. 

 

Resim 2.4: Bebek ile iletiĢim 
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2.3. Bazı Özel Durumu Olan Hastalarla ĠletiĢim 
 

Hasta olan bireylerle iletiĢim kurmak ve o kiĢileri anlayabilmek ya da anlaĢılabilmek 

çok önemlidir. Bu da etkin bir iletiĢimle çözülebilir. AĢağıda bazı özel durumları olan 

hastalarla iletiĢim kurarken sağlık personelinin dikkat etmesi gereken hususlara yer 

verilmiĢtir. 
 

2.3.1. Felçli Hastayla ĠletiĢim  
 

Felçli hasta, fiziksel olarak yetersizliğinden dolayı diğer bireylerle iletiĢim kurmakta 

zorlanabilir. Bu sorunun giderilmesi için yardımcı hareket gereçleri, tekerlekli iskemle, 

çağırma zili, telefon, kâğıt, kalem gibi gereçler kullanılır. Felçli birey uygun pozisyonda 

duramadığı için göz-göze iletiĢim kuramayabilir. Bunun için hastanın karĢısına geçip göz 

teması kurulmalıdır. 
 

Felçli hastanın iĢitme duyusu bozulmuĢ olabilir. Ġyi aydınlatılmıĢ, sessiz bir ortamda 

yüz-yüze iletiĢim kurulmalıdır. Eğer kullanıyorsa iĢitme cihazını kullanması sağlanmalı ve 

cihazın çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 
 

Felçli hasta, tekerlekli iskemlesinin bir baĢkası tarafından kullanılmasına gereksinim 

duyuyor olabilir. Ġskemleyi hareket ettirmeden önce her defasında hastaya nereye gitmek 

istediği sorulmalıdır. 
 

Felçli hastanın iletiĢimini cesaretlendirmek için uygun yollar denenmelidir. Örneğin 

hastaya ait objeler ya da resimlerle ilgilenip bunlar hakkında konuĢmak için fırsat 

yaratılmalıdır. Hastanın yanıtları yavaĢlamıĢ olabilir, onunla konuĢulduğunda cevap vermesi 

için zaman tanınmalıdır. 
 

Felçli hasta kontrolsüz olarak gülebilir ya da ağlayabilir. Hastaya mutluluk ya da 

üzüntü gibi duygular yaĢayıp yaĢamadığı sorulmalıdır. Bu durumu tetikleyen etkenler 

öğrenilerek olabildiğince hastanın etkilenmesi önlenmelidir. Hasta duygularını doğru olarak 

ifade edemiyorsa felçten sonra bu tür duyguların yaĢanmasının yaygın olduğu 

unutulmamalıdır. 
 

2.3.2. Tedaviyi Reddeden Hastayla ĠletiĢim 
 

Hastalar bazen bağımlılıkları, yetmezlikleri nedeni ile ortaya çıkan kısıtlamalarla karĢı 

karĢıya kalabilir. Özellikle cerrahi ya da dâhiliye gibi yatıĢ süresinin uzun olduğu kliniklerde 

hasta bağımsızlığının kısıtlandığını hissettiği için tedaviyi kabul etmeyebilir. Yine servisin 

düzeni, çalıĢma planı gibi nedenlerle hasta kendisini kısıtlanmıĢ, engellenmiĢ, yetersiz, 

dolayısıyla depresif hissedebilir. Bu duyguların sonucunda hasta tedaviyi reddeder ve 

kendine zarar verebilir. Böyle durumlarda; 
 

 Hasta kendi haline bırakılmamalıdır. 

 Sağlık personeli hastanın davranıĢını kiĢiselleĢtirmemelidir. 

 Hasta duygularını paylaĢması için cesaretlendirilmelidir. 

 Hastanın korku ve endiĢeleri paylaĢılmalıdır. 

 Hasta duygu ve düĢüncelerinden dolayı kınanmamalıdır. 
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 Hastanın sözel olmayan davranıĢları gözlenmelidir. 

 Hastanın tedaviyi reddetme nedenleri konuĢulmalıdır. 
 

2.3.3. Ruh Sağlığı Ġleri Derecede BozulmuĢ Hastayla ĠletiĢim 
 

Ruh sağlığı bozulmuĢ bireyler, bilinen, alıĢılmıĢ yollarla iletiĢim kuramamalarına ya 

da tepki vermemelerine rağmen kendisinde neler olduğunu, insanların kendisi hakkında neler 

hissettiğinin farkındadırlar. Bu yüzden psikolojik sorunu olan bireylerle iletiĢim kurarken 

yanlıĢ anlaĢılmaları engellemek için iletiĢimle ilgili tüm ilkelere daha fazla dikkat etmek 

gerekir. 

 

Psikolojik sorunu olan bireyle iletiĢim kurarken aĢağıdaki noktalara dikkat etmek 

gerekir. 
 

 Psikolojik sorunu olan bireyle iletiĢim kurarken bireyin gerçek dıĢı yaĢantı ve 

düĢünceleri kesinlikle desteklenmez.  

 Hasta halüsinasyon ya da sanrı yaĢıyorsa ve bunu sözel olarak ifade ediyorsa 

hastayla bu konuda tartıĢılmaz ya da söyledikleri inkar edilmez. Hastayla 

konuĢulması gerekiyorsa ‟gördüğünüz görüntüler, duyduğunuz sesler” Ģeklinde 

üçüncü Ģahıs diliyle konuĢulur. 

 Hastanın düĢünce içeriği bozuk olabilir ya da konuĢurken konuĢma kesintiye 

uğrayabilir. Bu yüzden hastayla iletiĢim kurarken acele etmemeli 

söylenilenlerin anlaĢıldığından emin olmak için sorular sorulmalı, tekrarlar ve 

özetler yapılmalıdır. 

 ĠletiĢim uygun zamanlarda yapılmalı, cümleler mümkün olduğu kadar kısa, net 

ve açık olmalıdır.  

 ĠletiĢim bitince özet yapılmalı ve hastaya anlayıp anlamadığı sorulmalıdır. 

 Gerçekle bağlantısı bozulmuĢ bireyler soyut kavramları 

anlamlandıramayabilirler. Bu nedenle psikolojik sorunu olan bireyle iletiĢim 

kurarken soyut kavramlar kullanılmamalıdır.  

 Psikolojik sorunu olan bireyle iletiĢim kurarken güvenli mesafeye dikkat etmeli 

hastanın kendisine ve sağlık ekibine zarar vermesi önlenmelidir. 

 

Resim 2.5: ĠletiĢim için uygun zaman seçilmeli 
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2.3.4. Bilinci Kapalı Hastayla ĠletiĢim 
 

Uyaranlara cevap vermeyen hastaların bile çevresinde konuĢulanları iĢitebildiği 

varsayılarak bu tür hastalara yapılacak her tür iĢlem açıklanmalıdır. ĠletiĢim tek yönlü de olsa 

kurulmalıdır. Bilinci kapalı hastalarda; 
 

 Günlük temizliği sürdürülür. 

 Hasta ile konuĢulur. 

 Hastayla ailenin konuĢması sağlanır. 

 Hastaya yapılacak her iĢlem açıklanır. 

 Hastanın mahremiyeti korunur. 

 

Resim 2.6: Bilinci kapalı hasta ile konuĢmak 

Sağlık elemanlarının bilinci kapalı hastayı ve yakınlarını değerlendirebilmesi ve 

duruma uygun nasıl iletiĢim kurabileceğini bilmesi, sunduğu sağlık hizmetinin etkin 

olmasını, yaptığı iĢten doyum almasını ve hastanın yaĢam kalitesinin artmasını sağlar. 
 

2.3.5. Sözel ĠletiĢim Kuramayan Hastayla ĠletiĢim 
 

Sözel iletiĢim kuramayan hastalarda sözsüz iletiĢim teknikleri büyük önem taĢır. 

Sözsüz iletiĢim; yüz ifadeleri, dokunma, göz teması, duruĢ, fiziksel varlık koku gibi 

faktörleri içermektedir. ĠletiĢimde mesajların sadece % 10’nun sözlerle iletildiği dikkate 

alındığında beden dilinin anlaĢılması büyük önem taĢır. Bu tür hastalarda dokunma, jestler, 

göz hareketleri, resim kullanma, kelimeleri tekrar etme Ģeklinde değiĢik iletiĢim kurma 

yolları olabilir ve kullanılabilir.  

 

Normal konuĢma geliĢene kadar sağlık personeli hastaya kendini ifade edebileceği 

alternatif yollar geliĢtirmesine destek olmalıdır. Sağlık personeli ve hasta birlikte ses ve göz 

iĢaretleri ile ortak iletiĢim sistemleri geliĢtirebilirler. Eğer hasta yapabiliyorsa kısa sözcükler 

ve basit cümleler kullanması için teĢvik edilmelidir. 
 

KonuĢma ve dil yetersizliği olan hastaya;  
 

 KonuĢma baskısı yapılmadan sosyal çevreye çıkarılmalıdır. 

 Bu tip hastalarla çalıĢırken sürekli konuĢmak veya konuĢmayı uzatmak yerine 

kısa ve aralıklı konuĢulmalıdır. 

 Yaratıcı oyunlarla yeni iletiĢim yollarını öğrenmesine yardım edilmeli ve 

gösterdiği çaba takdir edilmelidir. 
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 Bilginin biliĢsel süreçte iĢlenebilmesi için fazladan zaman verilmelidir. 

 Hasta konuĢma terapisi almak için yönlendirilmelidir. 

 ĠletiĢim kurarken ulaĢılabilir ve hasta merkezli olunmalıdır.  
 

2.3.6. ĠĢitme Sorunu Olan Hastayla ĠletiĢim 
 

ĠletiĢimde sözel ifadelerin %10 düzeyinde etki oluĢturduğu düĢünülürse iĢitmenin 

olmaması anlaĢmayı güçleĢtirse de iletiĢimi tamamen engellemez. ĠĢitme sorunu olan 

hastalarla iletiĢim kurarken beden diline çok daha dikkat etmek gerekir. ĠletiĢimi daha kolay 

hale getirebilmek için iĢitme sorunu olan bireyler için iĢitme cihazları, yazı tahtaları vb 

cihazlardan yararlanılabilir. 

 

Resim 2.7: Beden diline dikkat edilmeli 

ĠĢitme sorunu olan bireyle iletiĢim kurarken dikkat edilmesi gerekenler: 
 

 ĠĢitme sorunu olduğu düĢünülen kiĢi ile iletiĢim kurarken kiĢiye kendini kötü 

hissettirmeden doğru iletiĢim kurmaya çalıĢılmalıdır. Hastaya iĢitip iĢitmediği 

sorulmalıdır. 

 Kulaklık kullanan hastalarda kulaklığının doğru Ģekilde yerleĢip yerleĢmediğine 

dikkat edilmelidir.  

 Hastanede yatan hastanın kulaklığının çalıĢıp çalıĢmadığı kontrol edilmelidir. 

 Kulaklık kullanan bazı hastalar söylenilen Ģeyi anlayabilmek için dudak 

hareketlerini okumaya gereksinim duyarlar. Bu yüzden ıĢık yeterli iken 

konuĢulmalı, ağız açık olmalı ve yüz yüze görüĢ sağlanmalıdır.  

 ĠĢitme sorunu olan bireyle açık, net, doğal Ģekilde konuĢulmalıdır. Bağırmak 

konuĢulan sesin açık olmayıĢına neden olur. Çok yavaĢ ya da çok bağırarak 

konuĢulmamalıdır.  

 Çevrede fazla gürültü ve diğer sesler iletiĢimi engelleyebilir. 

 ĠĢitme güçlüğü olan birey ile aniden konuĢmaya baĢlanılmamalıdır. Göz 

iletiĢimi kurulmalı, yüz yüze gelerek söze baĢlanılmalıdır.  

 ĠĢitme sorunu olan bireyle yazarak veya onunla ortak bir iĢaret dili oluĢturarak 

iletiĢim kurulabilir. 
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2.3.7. Travma YaĢamıĢ Hastayla ĠletiĢim 
 

Travmatik deneyimler üzücü ve yıldırıcıdır. Bu deneyimler o kadar yoğun yaĢanabilir 

ki geçici bir süreliğine bir kiĢinin onlarla baĢa çıkabilmesine engel olabilir. Anlatmak olayın 

bireyde yarattığı duygusal yükü azaltır. Örneğin, öleceğini düĢünmek, baĢkalarının öldüğünü 

veya yaralandığını görmek, yoğun korku, taciz gibi durumlar travma yaĢanmasına neden 

olur.  
 

Travmadan etkilenen kiĢilerin vermiĢ olduğu tepkiler onlara yakın olan kiĢileri 

ĢaĢırtmakta ve ne bekleyebilecekleri konusunda ya da nasıl yardımcı olabilecekleri 

konusunda kararsız kalmalarına sebep olmaktadır.  
 

 Travma yaĢamıĢ birine yardımcı olmak için; 
 

 Stresli kiĢiyle zaman geçirilir. 

 Travma yaĢayan kiĢinin sorunlarını çözümlemek için yapabilecekleri en 

iyi Ģey konuĢmaktır. Yardımcı olmak için onlar dinlenir ve destek verilir. 

 Olayları tekrar tekrar ele alma ihtiyacı duyabilirler. Onlara önerilerde 

bulunmaz ya da sorunları çözümlemeye çalıĢılmaz. Sadece 

söyledikleriyle ilgilenildiği hissettirilir. 

 Onlara zaman tanınır, kendi baĢlarına bırakılır ve sabırlı olunur. 

 Zaman zaman huysuzluk yaparlarsa, kötü davranırlarsa veya yalnız 

kalmak isterlerse hoĢ karĢılanır.  

 Olayı hafife almaya ve onları tepkilerinden vazgeçirmeye 

çalıĢılmamalıdır. 
 

2.3.8. Görme Sorunu Olan Hastayla ĠletiĢim 
 

Görme özrü olan bireyler hayatı karanlık ve ayrıntılardan yoksun olarak yaĢadıkları 

için Ģüphe duygusunu yoğun derecede taĢırlar. Bu yüzden bu bireylerle iletiĢim kurarken 

dikkatli olmak gerekir. 
 

ĠletiĢim kurarken aĢağıdaki noktalara dikkat edilmesi iletiĢimi kolaylaĢtırır. 
 

 Sağlık personeli odaya girdiğinde kendini tanıtmalı ve odadan ayrılırken de 

bireye bilgi vermelidir.  

 Sağlık personeli konuĢtuğu kelimelere dikkat etmeli bireyin yanlıĢ 

anlayabileceği ya da korkabileceği ifadelerden kaçınmalıdır. 

 Açıklayıcı kelimeler kullanılmalıdır.  

 Ses tonu ve duraklamalar iletiĢimi kolaylaĢtır. Sağlık personeli hastaya dokunup 

sözel uyarıcılar verebilir.  

 Sağlık personeli giriĢimlerini gerçekleĢtirirken ayrıntılı bilgi vermelidir.  

 Görme özürlü birey yeni bir çevreye girdiği zaman sağlık personeli onu ortama 

alıĢtırmalıdır. Araçların ve mobilyaların Ģeklini, büyüklüklerini ve yerini 

ayrıntılı bir Ģekilde tanıtmalıdır.  
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 Görme özrü olan bireye diğer kiĢilerin kendilerini tanıtmaları sağlanmalıdır. Bu 

Ģekilde görme özrü olan birey kiĢilerin kimliklerini sesleriyle beraber 

tanıyabilir.  

 Sağlık personeli görme özrü olan birey ile birlikteyken düĢük ses tonu veya 

abartılı tonlamalardan kaçınmalıdır.  

 Yürürken hastaya yol gösterir gibi davranmaktan kaçınılmalı sağlık personelinin 

koluna girmesine izin verilmelidir.  
 

2.3.9. Öfke YaĢayan Hastayla ĠletiĢim 
 

Öfke; sadece insanlarda var olan bir duygu değil, her canlı organizmanın tehdit 

karĢısında olaylara gösterdiği doğal bir tepkidir. Bireysel tehdit hissetme, kırgınlık, 

engellenmiĢlik, anksiyete (kaygı-endiĢe), kızgınlık ve kendine olan saygısında azalma öfke 

sebeplerindendir. Öfke karĢısında iletiĢimi bozan davranıĢlar; tepki, öfkelendiren kiĢiye 

hesap sorma, haddini bildirme, ders verme ve savunmadır. Öfke, insanlar arasındaki 

sürtüĢme ve çatıĢmaları alevlendirebilir. 

 

Sağlık personeli; öncelikle öfkeyi tanımalı, daha sonra kabul etmeli, anlamalı ve 

yanıtlamalıdır. Öfkeyi tanımak hasta kızgın olduğunu ifade ediyorsa kolaydır, ancak hastalar 

genellikle bunu söylemezler. Ses tonu ve ajite davranıĢları, hastanın öfkeli olduğunu 

gösterebilir.  

 

Hastanın istemeyerek sinirlendiği durumlarda öfkenin nedeninin araĢtırılması 

önemlidir. “Canınız sıkılmıĢ gibi görünüyor” Ģeklinde bir cümle hastanın duygularını 

paylaĢmasına yardımcı olabilir. Hasta sağlık personeline kızmıĢ ya da hiç ilgisi olmayan bir 

konuda baĢkasına kızmıĢ olabilir. Hastanın kızgınlığı sağlık personeline ise sağlık personeli 

özür dilemeli, baĢka birine kızdıysa empati yaparak onunla konuĢmalıdır. 

 

Resim 2.8: Öfke yaĢayan kiĢi 

 Öfke yaĢayan hastalarla iletiĢim kurarken sağlık personelinin dikkat 

etmesi gerekenler 
 

 Kendi duygularını kontrol altına almalıdır. 

 Sakin konuĢmalı, gerekirse odayı terk etmeli ve bir süre sonra tekrar geri 

gelmelidir. 

 Hastanın davranıĢlarını ve beden dilini gözlemlemelidir. 

 Hastanın duygularını göstermesine olanak sağlanmalıdır. 
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 Hastanın kızgınlık kaynağı araĢtırılmalıdır.  

 Hastaya bağırılmamalı ve onunla kavga edilmemelidir. 

 Hasta çok öfkeli ise ona yaklaĢılmamalı ve dokunulmamalıdır.  

 Hastanın duyguları yok sayılmamalıdır. Bu durum öfke kaynağının 

bulunmasını engeller. 

 Hastaların söyledikleri sabırla dinlenmelidir. 

 Hasta zarar verici davranıĢlarda bulunuyorsa güvenli bir alana 

geçilmelidir. 

 Hasta için zaman ayrılmalı, bu sürede sabırlı olunmalıdır. 

 Öfkeli davranıĢlarından dolayı hasta yargılamamalı, öfkesini arttıracak 

küçümseyen tavır ve ifadelerden kaçınılmalıdır. 

 Yapılması gereken tıbbi uygulamalarda, eğer beklemesi gerekiyorsa 

bunun nedeni açıklanmalıdır. 

 Hasta yakınları, hastanın öfkesinin artmasına neden oluyorsa bulunduğu 

ortamdan uzaklaĢtırılmalıdır. 
 

2.3.10. Panik YaĢayan Hastayla ĠletiĢim 
 

Panik bozukluk birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda (tiroit 

bezinin aĢırı çalıĢması, kan Ģekeri düĢmesi, enfeksiyon hastalıkları, kansızlık gibi...) 

görülebilir. Beklenmedik bir anda, herhangi bir yerde ortaya çıkabilen, yoğun kaygı, bunaltı, 

korku karıĢımı bir nöbettir. Bu nöbet kiĢiye öylesine yoğun bir korku ve huzursuzluk 

duygusu yaĢatır ki kiĢi kötü bir Ģey olacağını, sonunun geldiğini veya öleceğini hisseder. Bu 

korku fırtınasını yaĢayan insan, doğal olarak o ortamdan ve durumdan kaçma, uzaklaĢma 

davranıĢı gösterir. Bir an önce sağlık kuruluĢuna müracaat eder. Çoğu kez hastaneyi, doktoru 

gördüğünde, kiĢide rahatlama olur ve nöbet geçebilir. 

 

Resim 2.9: Panik atak hastası 

Sağlık kuruluĢuna gelen kiĢi, panik içerisindeyse rahat edebileceği ve etrafında 

kimsenin olmadığı bir yere götürülür. Olabildiğince sakin ve serinkanlı olunur. Panik atak 

geçiren kiĢiye bu durumun 10 dakika ile 20 dakika arasında geçeceğini, sakinleĢmesi 

gerektiğini söylemek ve nefes egzersizi yapmasını sağlamak çok yerinde ve rahatlatıcı bir 

davranıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda etkili iletiĢim yöntemlerini 

kullanarak hasta ile sağlıklı iletiĢim kurabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta ile sağlık personeli iletiĢimindeki 

davranıĢları sıralayınız. 

 Hasta ile sağlık personeli iletiĢimindeki 

davranıĢları yazarak çalıĢabilirsiniz. 

 Çocuk hasta ile iletiĢim kurunuz. 
 Çocuklara dokunarak iletiĢimi 

baĢlatabilirsiniz. 

 Kendinizi korumak için gerekli güvenlik 

tedbirlerini alabilirsiniz. 

 Hastayı güler yüzle karĢılayabilirsiniz. 

 Kendinizi tanıtabilirsiniz. 

 Hastaya durumu hakkında bilgi 

verebilirsiniz. 

 Sağlık sorunlarını ifade etmesine 

yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastanın sakin olmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Duygularını ifade etmesine yardımcı 

olabilirsiniz. 

 Sorulan soruları açık ve net olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

 KonuĢurken ses tonunuzu iyi 

ayarlayabilirsiniz. 

 Bazı özel durumu olan hastalarla iletiĢim 

kurunuz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi iĢitme sorunu olan birey için doğru değildir?  

A) ĠĢitme sorunu olan bireyle ortak bir iĢaret dili oluĢturulabilir.  

B) Hasta bireyle açık, net ve doğal bir Ģekilde konuĢulmalıdır. 

C) KonuĢurken ortama diğer seslerin girmesi engellenmelidir.  

D) Duyma özrü olan bireyle karĢılaĢınca hemen iletiĢime geçilmelidir.  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi konuĢma sorunu olan birey için doğru değildir?  

A) Sağlık personeli, bu bireye bakım verirken afazi tipleri hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır.  

B) KonuĢma sırasında dokunma, jestler ve göz hareketleri kullanılabilir.  

C) KonuĢma özrü olan bireyle sessiz iletiĢim kurmak doğru değildir.  

D) Hastanın konuĢma çabasına göre görüĢmeler düzenlenmelidir.  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi hasta ile iletiĢimi engelleyen sebeplerindendir? 

A) ĠletiĢim sırasında hastayı unutmak 

B) Hasta ile konuĢurken tıbbi terimleri kullanmak 

C) Hastane ortamındaki gürültü, ısı, ıĢık ve havalandırmadaki olumsuzluklar 

D) Hepsi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi öfke yaĢayan bireyle iletiĢim kurarken yapılmaması 

gerekenlerdendir? 

A) Sağlık personeli, öfkeli bireyi takmıyormuĢ gibi davranmalıdır. 

B) Hasta zarar verici davranıyorsa beden mesafesini korumalıdır. 

C) Öfke yaĢayan bireyin mümkünse ortamı değiĢtirmesi sağlanır. 

D) Hastaya baĢ etme yöntemleri hakkında eğitim verilir. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi travma yaĢayan bireyle iletiĢim kurarken yapılmaması 

gerekenlerdendir?  

A) Sağlık personeli travma esnasında bireye yardım ederken aynı zamanda kendisini 

de korumalıdır.  

B) Eski hayatına dönmesi için hasta zorlanmalıdır.  

C) YaĢanılan travmanın kiĢinin kendi suçu olmadığı söylenmelidir.  

D) Hastanın duygularını paylaĢması için cesaretlendirilmeli, güven verilmelidir.  
 

6. AĢağıdakilerden hangisi çocuklarla iletiĢim kurarken yapılmaması gerekenlerdendir? 

A) ĠletiĢimde aĢırı soyut kavramlara yer vermek 

B) Cümleleri çocuğun yaĢına göre seçmek 

C) Doğru davranıĢlarında çocuğun ödüllendirmek 

D) Tedavide çocuğunda sorumluluk almasını sağlamak 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

Etkili iletiĢim yöntemlerini kullanarak hasta yakını ile sağlıklı iletiĢim 

kurabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki en yakın sağlık kuruluĢuna giderek, sağlık personelinin hasta 

yakınları ile kurdukları iletiĢimi gözlemleyiniz. 

 Bir yakınınız için hastaneye gittiğinizde sağlık personelinin sizinle olan 

iletiĢimini sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. Sağlık personelinden 

beklentilerinizi anlatınız. 

 

3. HASTA YAKINLARIYLA ĠLETĠġĠM 
 

Hasta yakınları, hastası için endiĢelenen, onun bir an evvel sağlığına kavuĢmasını 

dileyen, acil durumlarda panikleyen, diğer zamanlardan farklı olarak daha kırılgan, daha 

stresli bireylerdir. 

 

Hasta yakınları daha önceden hastane deneyimleri olabileceği gibi ilk defa sağlık 

kuruluĢuna gelmiĢ de olabilir. ĠletiĢim kurarken bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Hasta yakını yeni bulunduğu ortamda korku, heyecan ve endiĢe yaĢayabilir. Daha önceden 

yaĢadığı, gördüğü bazı olumsuz olaylar ön yargılı olmasına neden olabilir. 

 

Resim 3.1: Hasta yakınlarıyla iletiĢim 

Hasta yakınının özelliklerine göre iletiĢim kurmak çok önemlidir. Hasta yakınlarının 

her birinin tepkileri farklı olabilir. ĠletiĢim kurabilmek için bu tepkileri anlamak gerekir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Hasta Yakını Ġle iletiĢim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar 
 

Hastalıkla birlikte aile içerisinde değiĢen rollerle, hasta yakınının sorumlulukları ve 

yükleri de artar. Maddi kaynak sağlamak, hasta için manevi destek sunmak, hastaya bakım 

vermek ve günlük yaĢamı olabildiğince sürdürmek zorunda kalmak hastanın bakımını 

üstlenen yakınında yoğun stres yaratabilir. 
 

Hastalığın ilk günlerinde, tedavi sürecinde son derece aktif rol oynayan hasta yakını, 

tedavi imkânları ve hastalarına nasıl bakım vereceği konusunda yoğun bilgiye ihtiyaç duyar. 

Bu dönemde çevreden dinledikleri tavsiyelerle bazı hasta yakınlarının kafaları karıĢabilir ya 

da duydukları her Ģeyi uygulamak adına çok disiplinli ve yorucu bir bakımın içinde 

kendilerini bulabilirler. Hatta psikolojik destek ya da tedavi gerektirecek düzeyde baĢ etme 

güçlükleri yaĢayabilir.  
 

Hasta yakınıyla iletiĢim kurarken, herkesin hastalığı ve hastalık yaĢantısının farklı 

olduğu unutulmamalı, umudu azaltan baĢka öykülerden söz edilmemelidir. 

Bu süreçte, hasta yakınını dinlemek ve onun yaĢadıklarını paylaĢmak, en iyi duygusal destek 

sayılabilir.  
 

Hastanın ihtiyaçlarının öne çıktığı tedavi sürecinde, hasta yakını kendi sıkıntı ve 

ihtiyaçlarını ihmal edebilir. Uyku, yemek, stres gibi problemler yaĢayabilir ve uzman desteği 

gerekebilir. Herkes böyle zor bir deneyimde; sevildiğini, değerli olduğunu, yalnız olmadığını 

hissetmek ister ve çevresinin desteğine ihtiyaç duyar. 
 

Hasta yakını ile iletiĢim kurarken; 
 

 KarĢınızdaki hasta yakını ile göz teması kurulmalı ve sürdürülmelidir. 

 ĠletiĢim sırasında güler yüzlü ve anlayıĢlı olunur. 

 Hastanın durumu ve hastalığı hakkında bilgi verilir. 

 Hasta yakınına, hastasının ilgi alanındaki “tek Ģey olduğu” hissini verilir. 

 Hasta yakını ile çok yüksek ya da alçak sesle, hükmeder tavırla 

konuĢulmamalıdır. YavaĢ, anlayabileceği düzeyde, açık ve net konuĢulur. 

 Hasta yakını ile aktif dinleme ve duygudaĢlığın yer aldığı iyi bir iletiĢim 

kurulması esastır. Gerçekler kısa, anlaĢılabilir cümlelerle ifade edilmelidir.  

 Hasta yakınlarıyla kurulacak iletiĢimde daima açık ve dürüst olunmalıdır. 

 

Resim 3.2: Hasta yakınıyla göz teması kurulmalı 
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3.2. Bazı Özel Durumlarda Hasta Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

AĢağıda bazı özel durumları olan hasta yakınları iletiĢim kurarken sağlık personelinin 

dikkat etmesi gereken hususlara yer verilmiĢtir. 
 

3.2.1. Felçli Hastanın Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

Felçli hastaların tedavisinde “sağlık personeli, hasta, hasta yakını, fizyoterapist” 

arasında etkin iletiĢim kurulmalı, azim ve sabırla hasta yeniden hayata kazandırılmalıdır. 
 

YaĢanan olayın çok beklenmedik ve ani oluĢundan dolayı, hem hastanın hem de 

ailesinin büyük bir yıkım yaĢaması kaçınılmazdır. En büyük acı ve hayal kırıklıklarını her 

zaman hasta yaĢamaktadır. Çünkü, durumun sonuçlarına bir ömür katlanmak zorunda kalan; 

yemesi, içmesi, tuvaleti, yatması, kalkması vb. her Ģeyi bir baĢkasına bağımlı hale gelen; 

arzuladığı her Ģeyi baĢkasından istemek zorunda kalan ve bu gerçeklerle yaĢamaktan baĢka 

Ģansı olmayan kiĢi “hasta”dır. Onun için daha çok özveride bulunması gereken taraf hasta 

yakınları ve toplum olmalıdır. Bu durumun hasta yakınları tarafından anlaĢılması 

sağlanmalıdır. 
 

Felç gibi uzun süren ve bakımı güç hastalara bakım verenlerde suçluluk, korku, kaygı 

sık görülen duygulardır. Suçluluk duygusu depresyonu tetikleyen önemli risk faktörlerinden 

biridir. Bu nedenle hasta yakınının yaĢadığı suçluluk duygusu fark edilmelidir. 
 

Bu dönemde hastanın kendi fiziksel koĢullarında en kolay ve rahat nasıl hareket 

edebileceği, toplumda yalnız olmadığı, yaĢamlarını tekerlekli sandalyede geçiren yüz 

binlerce kiĢinin olduğu, gerekli planlamalarla yaĢama kaldıkları yerden devam etmenin ne 

kadar olağan ve kolay olduğu hasta yakınına anlatılmalıdır.  
 

Hasta yakını olası sağlık problemleri (yatak yarası, idrar yolu enfeksiyonu vb.) 

hakkında ve bu durumlar ile karĢılaĢtıklarında neler yapabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmelidir. 
 

3.2.2. Tedaviyi Reddeden Hastanın Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

Zor hasta, sağlık personeli tarafından zamanlarının çoğunu onlar için tükettiği, iĢlerini 

onların istekleriyle, Ģikâyetleriyle, uyum eksiklikleriyle geciktirdiği veya sağlık personelinin 

onlar için tasarladığı uygulamaları engelleyen hasta grubu olarak tanımlanmaktadır.  
 

Böyle hastalar kendi haline bırakılmamalıdır. Bunlara en büyük destek aileden 

gelmektedir. Tedavi olmak istemeyen ve tedavi olmayı reddeden hastaları doktora gitmeye 

razı etmek gerekir.  
 

Muayene sırasında hastalar bazen belirtileri doktorla paylaĢmak istemeyebilirler. 

Doğru tanının konup, tedavi takibinin iyi yapılabilmesi için hasta ile bir arada yaĢayan hasta 

yakınlarının hastanın durumu konusunda doktoru bilgilendirmeleri önemlidir. Ailelere hasta 

ile ilgilenirken, hastanın hastalıklı yönlerini vurgulamak yerine sağlıklı yönlerini ele 

alınmaları gerektiği söylenmelidir. Ayrıca tedavisi baĢlanan hastaların ilaçlarının takibi 

konusunda hasta yakınları bilgilendirilmelidir. 
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3.2.3. Travma YaĢamıĢ Hastanın Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

Hasta yakınlarına, hasta için fiziksel ve duygusal anlamda güvenli ortam yaratmaları 

ve hastayı güvende hissettirmeleri söylenilir. KiĢilerin travmalarını açmaları ve paylaĢmaları 

konusunda ısrar etmemeleri gerektiği anlatılır. 
 

Hasta ve yakınlarının yaĢam kalitesini ve travmatik durumlarla baĢ etmelerini 

artırmada sosyal desteğin önemi büyüktür. Sosyal destek; ekonomik olanaklar, iĢ ortamı, 

diğer sosyal ortamlar vb. unsurlardır. Ancak, hastaya etkisi en güçlü sosyal destek, 

yakınlarının desteğidir. Bu sebeple hastanın bakımını sağlayanların ruh sağlığını korumak, 

sağlık personelinin görevlerindendir. 
 

3.2.4. Bilinci Kapalı Hastanın Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

Hasta yakınları tepkisiz hastaya yaklaĢım konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalarının 

onları anlayabilme olasılığı olduğu anlatılmalı, hastayla konuĢmaları ve dokunmaları için 

cesaretlendirilmelidir. Bu yaklaĢım hastanın yararına olduğu kadar hastaları için bir Ģeyler 

yapma çabası olan ailenin de yararınadır.  
 

Hasta yakınları, hastasının durumu, araç gereçler, rutin bakımlar, sorun çözme ve 

karar verme ile ilgili eğitilmelidir. Sorunlarla baĢa çıkma yöntemleri, sorun çözme 

yöntemleri anlatılmalıdır.  
 

Hasta yakınlarının gözlem yapmasına olanak sağlanmalı, hastasını görmesine izin 

verilmeli ve mümkün olduğunca hastasının bakımına katılması sağlanmalıdır. Ailesinin ve 

arkadaĢlarının hastayı ziyaret etmeleri ve iletiĢim kurmaları desteklenmelidir.  
 

Ailenin duyguları paylaĢılmalı, sorunlarıyla baĢ etmelerine yardım edilmelidir. Hasta 

ve yakınları psiko-sosyal yönden desteklenmelidir.  
 

3.2.5. Ruh Sağlığı Ġleri Derecede BozulmuĢ Hastanın Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

Ruhsal sorunu olan hastaların tedaviye uyumunun ve hastalıklarının seyrinin olumlu 

olabilmesi için hasta yakınlarının hastalığa karĢı tutumlarının bilinmesi önemlidir. 
 

Ruhsal hastalıklarında diğer hastalıklar gibi bir sağlık sorunu olarak algılanması ve 

özellikleri ile ilgili toplum ve aile bilgilendirilir. Ruhsal bozukluğu olan hastaların ailelerine 

yönelik destekleyici programlar hazırlanır. Bu tür hastası olan aile bireylerinin yaĢadıkları 

güçlükler belirlenerek bunların çözümüne yönelik çalıĢmalar yapılır. 
 

3.2.6. Öfke ve Panik YaĢayan Hastanın Yakını Ġle ĠletiĢim 
 

Ġnsanların sevdiklerini kaybetme korkusu, onların istenmedik davranıĢlar 

göstermelerine neden olabilir. Ani olarak ortaya çıkmıĢ bir nedenle hastaneye gelen hasta 

yakınıyla sağlık personeli etkili iletiĢim kurmak zorundadır. 
 

Sağlık kuruluĢları onlar için yabancı bir çevre, aĢina olmadıkları bir ortamdır. Tıbbi 

Terminolojinin kullanılması, ortamın gürültülü ve sağlık çalıĢanlarının sessizlik durumu 

hasta ve yakınlarını tedirgin eder. Bu nedenle hasta ve yakını sinirli, Ģikâyetçi korku ve öfke 
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dolu olabilir. Hasta yakınının öfkeli olmasının sebeplerinden biri de hastası ve onun hastalığı 

ile ilgili bilgi alamamasıdır. Özellikle acil servislere gelen hasta yakınları, sağlık 

personelinin hastalarıyla hemen ilgilenilmesini bekler. Travma, zehirlenme, yaralanma vb. 

gibi acil durumlarda hasta yakının yaĢadığı endiĢe, korku ve panik, hastasının bir an önce 

tedavi edilmesine yönelik beklenti içinde olmasına neden olabilir. Hastanın ağrısı varsa 

bitkin, güçsüz, ayakta duracak hali yoksa saatlerce hastanenin çeĢitli birimlerinde beklemiĢ 

ise bu durum hasta yakının öfkelenmesine neden olabilir. Doğal olarak yaĢadığı endiĢe, 

korku ve stres, hasta yakınını olduğundan daha agresif yapar. Gerekli ilgi ve yardımı 

almadıklarını düĢündükleri zaman kendilerine ve çevrelerine zarar verebilirler. 
 

Öfke ve panik yaĢayan hasta yakınlarıyla doğru bir iletiĢim kurmak için; 
 

 Hasta ve ailesinin duyguları ile ilgili tüm verileri elde etmek için öncelikle hasta 

ve yakınları dinlenmeli ve empati yapılmalıdır. 

 Hastasının durumu acil ise gerekli müdahale yapılmalı, acil değil ise ilgili 

hekime yönlendirilmelidir. 

 Sağlık personeli hasta yakınına hastanın durumu, yapılan müdahale ve hasta 

yakınının yapması gerekenlerle ilgili bilgi vermelidir. 

 Hasta yakınının sakinleĢtirilmelidir. 

 Hasta yakını ile konuĢurken ses tonu yükseltilmemeli, karĢıdakini küçümser 

tavır gösterilmemelidir. 

 Heyecanlı, anksiyeteli hasta ve yakınını sakinleĢtirmek için kullanılacak en iyi 

yollardan biri onları duygusal anlamda desteklemektir. 

 Hasta ve ailesi yalnızlık ve korku içindeyse destek vermek için iyi bir dinleyici 

olmalı ve empati kurulmalıdır. 
 

3.2.7. Yakını Ölen KiĢilerle ĠletiĢim 
 

Ölüm süreci hasta ailesini derinden etkiler. Hastanın öleceğini ya da öldüğünü 

öğrendikten sonra aile bireyleri farklı duygusal tepkiler verebilir. Hastanın ailesinin yaĢadığı 

yoğun sıkıntıların baĢında keder, ümitsizlik, suçluluk ve öfke gelmektedir. Ölen bireyin 

yakınlarına durumu bildirmek, sağlık çalıĢanlarının en fazla sıkıntı duydukları ve 

istemedikleri durumdur. 

 

Resim 3.3: Yakını ölen kiĢi ile iletiĢim 
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Ölen hastanın yakınlarıyla doğru bir iletiĢim kurmak için; 
 

 Aile bireylerine karĢı mümkün olduğunca duyarlı ve Ģefkatli olunmalıdır. 

 Kayıp yaĢayan bir bireyin karıĢık duygular içinde olması doğaldır. Bu süreç 

içinde bazen birey kendini "delirecekmiĢ" gibi hissedebilir. Bu duygunun geçici 

olduğu belirtilmeli ve kendisine destek olunmalıdır. Gerekirse onlara destek 

amaçlı el ya da omzuna dokunarak manevi destek verilir. 

 Yakınını kaybetmiĢ olan kiĢi, yakını yaĢıyormuĢ gibi onunla konuĢabilir. Bunu 

anlayıĢla karĢılamak gerekir. Bu davranıĢ, doğal bir tepkidir ve aslında kısa 

süreli yaĢanan bir inkâr dönemidir. Bu aĢamada ailenin yanında kalmak yararlı 

olabilir. 

 Aile ile kaybedilen kiĢi hakkında konuĢurken geçmiĢinden çok ölümü 

konuĢulmalıdır. 

 Aile üyelerinden biri öfkeli ise bu duygu, sağlık personeli ile ilgili değil yaĢanan 

kayıpla ilgilidir. Bu nedenle de savunucu olmaya gerek yoktur.  

 Aile kaybettikleri kiĢinin ölüm sırasındaki mahremiyetini ve görünüĢle ilgili 

bilgilerin paylaĢılmasını istemeyebilir. Bu konuda hastanede çalıĢan diğer 

personelin de aileye yardımcı olması sağlanmalıdır. 

 Güveni kötüye kullanma ailenin daha fazla acı çekmesine neden olur. Sağlık 

personelinin, kendi aralarında ölümle ilgili konuları açık bir biçimde tartıĢmaları 

onları incitebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda etkili iletiĢim yöntemlerini 

kullanarak hasta yakınları ile iletiĢim kurabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta yakını ile iletiĢim kurunuz. 
 Kendinizi korumak için gerekli güvenlik 

tedbirlerini alabilirsiniz. 

 Hasta yakınlarını güler yüzle 

karĢılayabilirsiniz. 

 Kendinizi tanıtabilirsiniz. 

 Hasta yakının kim olduğunu ve adını 

öğrenebilirsiniz. 

 Hastanın durumu hakkında bilgi 

verebilirsiniz. 

 Hasta yakınının sakin olmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Hastanın Ģikâyetini öğrenerek hasta 

yakınını yapılacak iĢlemler için 

yönlendirebilirsiniz. 

 Duygularını ifade etmesine yardımcı 

olabilirsiniz. 

 Sorulan soruları açık ve net olarak 

cevaplayabilirsiniz. 

 Hasta yakını ile iletiĢim kurarken dikkat 

edilmesi gereken hususları sıralayınız. 

 Bazı özel durumu olan hasta yakınları 

ile iletiĢim kurunuz.  

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hasta yakını ile iletiĢim kurarken dikkat edilmesi gereken 

noktalardan değildir? 

A) Hasta yakınına, hastanın durumu ve hastalığı hakkında bilgi vermek. 

B) Hasta yakınıyla iletiĢim kurarken güler yüzlü ve anlayıĢlı olmak. 

C) Hasta yakınıyla anlaĢılabilir ses tonuyla, açık ve net konuĢmak. 

D) Hasta yakınına, ilgilendiğiniz tek konunun hastası olmadığını hissettirmek. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi öfke ve panik yaĢayan hasta yakını ile iletiĢim kurarken 

dikkat edilmesi gereken noktalardandır? 

A) Hasta yakınının öfke ve panik nedeni önemsenmemelidir. 

B) Hasta yakınının öfke, panik, korku gibi duyguları geçene kadar beklenmelidir. 

C) Hasta yakınını daha fazla öfkelendirmemek adına göz teması kurulur. 

D) Hasta yakınıyla iletiĢim kurarken tıbbi terminolojiden vazgeçilmemelidir. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi hasta yakının özelliklerinden değildir? 

A) EndiĢeli 

B) Panik 

C) Huzurlu 

D) Stresli 
 

4. Yakınını kaybeden kiĢi ile doğru iletiĢim kurmak için aĢağıdakilerden hangisi 

yapılmamalıdır? 

A) Etkin dinleme yapılmalıdır. 

B) Yakınına ölen kiĢi gösterilmemelidir. 

C) Destek amacıyla dokunulmalıdır. 

D) Sorularına açık ve net cevap verilmelidir. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi bilinci kapalı hastanın yakını ile iletiĢimi için geçerlidir?  

A) Hastalarının onları anlayabilme olasılığının olması 

B) Hastayla konuĢmaları 

C) Hastaya dokunmaları 

D) Hepsi 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Fikirlerin, duyguların, düĢüncelerin, niyet ve gereksinimlerin kiĢi ya da gruplar 

arasında karĢılıklı olarak iletildiği sürece ne ad verilir? 

A) Kültür 

A) ĠletiĢim 

B) EtkileĢim 

C) KarĢılaĢma 

D) Dinleme 
 

2. AĢağıda numaralanmıĢ olarak verilen iletiĢim öğelerinin doğru olarak sıralanıĢ Ģekli 

hangisidir? 

Kaynak (1) 

Mesaj (2) 

Alıcı (3) 

Geri bildirim (4)  

Kanal (5) 

A) 1,5,2,3,4 

B) 1,3,2,5,4  

C) 1,2,5,3,4  

D) 1,2,3,5,4 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi mesajın doğru anlaĢılması ve sağlıklı bir iletiĢimin 

gerçekleĢebilmesi için alıcının sahip olması gereken özelliklerinden değildir? 

A) Ġyi bir dinleyici olmalıdır, 

B) KonuĢana güven vermeli ve saygı duymalıdır 

C) Zıt fikirleri yargılamamalı ve empati yapmalıdır. 

D) KonuĢmacının sözünü keserek konuĢmanın aktifliğini arttırmalıdır. 
 

4. Bireyin kendisini baĢkasının yerine koyarak yaptığı iletiĢime ne ad verilir? 

A) Etkin iletiĢim 

B) Empatik iletiĢim 

C) Ġkna edici iletiĢim 

D) Edilgen iletiĢim 

 

5. AĢağıdaki ifadelerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir? 

A) Empati, insanları birbirine yaklaĢtırır. 

B) Empati, iletiĢimi kolaylaĢtırır. 

C) Empati kuran kiĢinin çevresi tarafından sevilme ihtimali artar. 

D) Empati iĢ birliğini azaltır. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   ) ĠletiĢimde beden duruĢu ve göz kontağı önemli noktalardan biridir. 

7. (   ) Aktif dinlemenin en büyük özelliği, bilinçli bir Ģekilde ve sürekli olarak 

geribildirim kullanılmasıdır. 

8. (   ) Sağlık personeli ve hastanın bulunduğu ortamda hasta unutulmamalı, sorular 

sorulmalı, gerektiğinde bazı açıklamalar yapılmalı ve hastanın tüm soruları özenle 

cevaplanmalıdır. 

9. (   ) Hastane ortamındaki gürültü, ısı, ıĢık, havalandırma durumu hasta ile iletiĢimi 

engelleyen bir durum değildir. 

10. (   ) Ortamda aĢırı derecede ses ve uyaran olması göndericiye bağlı engellerdendir. 

11. (   ) Hasta yakınının öfkeli olmasının en büyük sebeplerinden biri, hastası ve onun 

hastalığı ile ilgili olumsuz bilgi almasıdır. 

12. (   ) Yalanların ve aldatmaların farkına çabuk vardıkları için çocuğa her zaman 

doğruyu söylemek gerekir. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 D 

4 A 

5 B 

6 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 B 

5 D 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 D 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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