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Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Bölümü

Dersin Haftası: 9. Hafta

Dersin Öğr. Gör. Adı: Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN

E-Posta: amsoydan@gelisim.edu.tr

Telefon: 212 422 70 00 /430
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Kişilerarası İlişkiler ve Terapötik İletişim - HEY 110

mailto:scop@gelisim.edu.tr
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2 Kredi

11 Nisan 2022 Pazartesi 13:00-14:00

B Blok SBYO 27/A

Ders Günü ve Saati

Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin Öğretim Üyesinin Konumu

Dersin Kredisi

GBS Linki

DERS BİLGİLERİ

3



Geçen Ders Hakkında

7. Sözsüz İletişimde Önemli Unsurlar

1. Beden Duruşu
2. Yüz İfadeleri ve Göz Teması
3. Dokunma
4. Giysiler
5. Ses Tonu
6. Jestler – El ve Kol Hareketleri
7. Gövde-Duruş ve Ayaklar
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Geçen Ders Hakkında

7. Sözsüz İletişimde Önemli Unsurlar 

- Bedenimiz iç dünyamızın eldiveni, onun dili yüreğimizin kelimeleridir. 
- İçimizdeki her hareket, duygu heyecan, istek beden dilimiz aracılığı ile dışa vurulur.
- Yüz ifadeleri genellikle kullandıkları kelimelerden daha güvenilir bilgiler verir. 
- İsabetli sonuç alabilmek için duruş, tavır ve davranışları bir bütünlük içerisinde 

değerlendirmek gerekir. 
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Geçen Ders Hakkında

- Gözler dikkat, ilgi ve uyanıklığın düzeyini gösterir. 
- Samimi bir ilişkinin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlar. “ Gözler kalbin aynasıdır.”

Etkileşimi düzenler. Tek yönlü işleyen iletişim etkili olmaz
- Göz teması önemli bir psikolojik kavram olan empatinin iletilme yollarından biridir.
- Göz teması kişilerarası ilişkilerde ilgi ve dikkatin işaretidir.
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Geçen Ders Hakkında

Dokunma insan gelişiminde hayati bir önem taşır(Çocuk gelişimi üzerinde çok olumlu 
etkileri..)

- İşlevsel/Profesyonel Dokunma, doktorun hastasını muayene ederken dokunması.
- Sosyal/Politik Dokunma, iki insanın tokalaşması.
- Arkadaşlığa Bağlı Dokunma, iki arkadaşın kol kola yürümesi.
- Desteklemeye ve Başarmaya Yönelik Dokunma, öğretmenin öğrencisinin saçını 

okşaması, antrenörün sporcusunun sırtına vurması.
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Geçen Ders Hakkında

Giyim kuşam, 

 bireyin yaşı, 
 statüsü, 
 rolü, 
 değerleri, 
 yaşam biçimi, 
 mesleği, 

 etnik kimliği, 
 sosyo ekonomik statüsü, 
 grup üyeliği, 
 kişiliği, 
 duygusal durumu, tutumları, 
 ilgileri ve 
 cinsel kimliği 
hakkında mesajlar verir.
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Geçen Ders Hakkında

Siyasi yönelimi açık olan kuruluşların sembollerini 
(rozet, anahtarlık, kalem, ajanda vb gibi) 

• sınıf da okul içinde ya da 
• kamuya hizmet veren yerlerde taşımak ya da kullanmak, 
o görüşleri paylaşmayan öğrenci, öğretmen, idareci ve diğerlerinin 
• ön yargı geliştirmelerine ya da 
• uzaklaşmalarına yol açar ve 

etkili iletişimi aksatır.
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Geçen Ders Hakkında

Sessizlik batı kültürlerinde bir seremoni, tören ya da konuşma esnasında saygı ifadesi olarak 
algılanır.

Kollar ve eller ifade yansıtmada hem sıralama hem de zenginlik olarak  yüzden sonra 
gelmektedir. 

Hareketlerin, diğer beden sinyallerinde olduğu gibi, taşıdıkları anlamlara standart 
kazandırmak zordur.
Kişinin alışkanlıkları, kültürü , inanç biçimi, sağlığı hareketlerin oluşmasında etkendir.
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Geçen Ders Hakkında

Bir çalışanın hizmet verdiği alandaki duruşu, göreve olan ilgisi kadar, kurumsal temsil 
açısından da önemli bir göstergedir.

Ayak ayak üstüne atarak aynı anda kolların göğüs bölgesinde kavuşturulması kendine güvenen 
bir görüntü verse de hizmet alan ve diğerleri üzerinde olumsuz etki yaratabilecektir.

Kişilerarası Mesafeler- Proksemic : Doğru kullanımı önemlidir.

Tokalaşma insan ilişkilerinde güven, sevgi ve samimiyet belirtisi olarak bir tür selamlaşma 
biçimidir.
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Geçen Ders Hakkında
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Haftalık Akış

8. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri ve Kuramlar

1. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri
2. Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu
3. Hemşireliğin Değişmeyen Ve Değişen Özelliklerine Bir Bakış
4. Yeni Ve Yaratıcı Rollere Hazırlanma
5. Hemşirelerin  Rol Ve İşlevleri, 
6. Hemşirelerin Çağdaş Rolleri
7. Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar
8. Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

8. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri ve Kuramlar

1. Hemşireliğin Düşünsel Temellerini Bilir, Açıklar
2. Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutunu Bilir, Açıklar
3. Hemşireliğin Değişmeyen Ve Değişen Özelliklerini Bilir
4. Yeni ve Yaratıcı Rollere Hazırlanma Konularında Bilgi Verir
5. Hemşirelerin  Rol Ve İşlevlerini Bilir, Anlatır
6. Hemşirelerin Çağdaş Rollerini Bilir, Açıklar
7. Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımları Bilir
8. Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanmasını Bilir, Açıklama Yapar
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

• Hemşirelik, insanı sağlık ve hastalıkta doğumundan ölümüne kadar geçen sürede 
anlamaya temellenmiştir. 

• Hemşirelik her ülkede toplumsal sistemin bir parçasıdır. 
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

• Hemşireliğin geleneksel olarak anne modeli, annelik işlevleri ile özdeşleştirilen kimliği, 
onun bir sağlık disiplini olarak bilimselleşme ve meslekleşme yolundaki uğraşlarını 
gölgelemiştir.

• Toplumda hizmetlerinin tanı ve tedaviyi amaçlayan tıp karşısında ikinci plana 
indirgenmesine neden olmuştur.
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

• Toplumsal yapı günümüzdeki kadar karmaşık olmadan önce, hemşirenin sezgileri 
hemşirelik bakımı verirken yeterli idi. 

• İyi niyet, 

• İçtenlik ve 

• Sevgi 

hastanın bakımını sağlamakta aranılan niteliklerdi.
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

“ Hemşirelik  nedir ? ” tartışmasına sayısız yollardan yaklaşılabilir, tartışılabilir ve 
tanımlanabilir;

• Hemşirelik, 

• Hizmet yerine getirilirken yapılan faaliyetler, 

• Hemşirelik rolleri, 

• Hemşirenin işlevleri, 

• Halkın hemşirelik imajı, 
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

“ Hemşirelik  nedir ? ” tartışmasına sayısız yollardan yaklaşılabilir, tartışılabilir ve 
tanımlanabilir;

• Hemşirelerin hemşirelik imajları, 

• Hemşirelerin hemşirelik felsefesi, 

• Hemşireliğin yapıldığı ortam, 

• Hemşirelik bakımına gereksinimi olan kişilerin hemşireliğe değin değer yargıları ve 
saygıları gibi.
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

• Bugün hemşirelik bir bilim ve sanat olarak kabul edilmektedir. 

• Hemşirelik bir sanat olarak, hemşirenin yeterli bakım verebilmesi için teknik açıdan beceri 
geliştirmesini içerir. 

• Hemşirelik bir bilim olarak, hemşirelik bakım ilkelerinin dayandığı, üzerine temellendiği 
biyolojik ve sosyal bilimleri kavraması anlamına gelir. 
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

• Hemşireliğin çağlar boyu gözlenen bir diğer önemli niteliği : 

İnsanlığa karşılıksız yardımı, amaç edinmiş olmasıdır. 

Bir insan hemşire olduğu için değil, 

her hemşire, bir insan olduğu için önemlidir! 

J. Travelbee
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

Tarih boyunca;
 Spiritüel inanışlar,
 Dini uygulamalar, 
 Kültürel normlar,
 Siyasi faktörler

Hemşireliğin gelişmesindeki değişiklikleri etkilemiştir.

Bu faktörler hemşirelik uygulamalarını etkilemeye bugün de devam etmektedir.
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

Hemşirelik belirli sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
toplumun gereksinimlerinden 

ortaya çıkmış bir meslektir.

Bu meslek topluma aittir 
ve bundan dolayı da var olma nedeni olan 

insanların sağlık ile ilgili gereksinimlerini karşılama 
yükümlülüğü vardır.
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

Kadınlar her kültürde iyileştirme rolünü üstlenmişlerdir. 

Hemşirelik büyük ölçüde bir kadın mesleği olduğu için 
kadınların toplum içerisindeki statüsü 

hemşirelerin sağlık bakım sistemindeki yerini belirlemede 
önemli bir faktör olmuştur.
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Hemşireliğin Düşünsel Temelleri 

Kadınların toplumdaki statüsü, 
 eğitim, 
 düşünme ve bağımsız hareket etme ve 
 iyileştirme sanatlarına tam bir şekilde katılma noktasında 

kendilerine verilen özgürlüğün doğrudan belirleyicisidir.

«Hemşirelik mesleğinin statüsü, üyelerinin özgürlük ve sorumluluk ile uygulama 

yapabilme becerisini belirlemektedir.»
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşirelik her yaş ve sosyo-ekonomik durumdaki bireye, 

günlük yaşam aktivitelerinde;

 Temel ihtiyaçlarını karşılamak,

 Sağlıkları ile ilgili sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olmak üzere ; 

• yapılan faaliyetler, 

• gösterilen tepkiler, 

• iletişim ve ilişkiler sürecidir.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

• Hemşirelerin diğer sağlık personeli ve hekimlerle kurdukları ilişkiler, hasta ve ailesi ile 
kurduklarından farklıdır. 

• Mesleki ilişkilerin kurulabilmesi ve devam ettirilebilmesi için ekip çalışması zorunludur. 

Sağlık hizmetlerinde ekip çalışması; 

sağlığın çeşitli alanlarında eğitim görmüş meslek sahiplerinin, 

hastanın sağlığına kavuşturulması ve sağlamın sağlığının korunması hedefine doğru 
yürümeleri anlamını taşır .
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 
Hasta hemşire ilişkisi; 

• bireysel beklenti, amaç, ihtiyaç ve değerleri olan 

• iki yabancının 

işlevsel yakınlığı olarak ele alınabilir. 

Ekip çalışmasında ; 

• Karşılıklı saygı, 

• Açık bir iletişim 

daha etkili bir sağlık bakımının ortaya konulmasında önemli bir katkı 
sağlayacaktır.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

• Hemşireler birey ile yeni geldiği çevre hakkında bilgi vermek ve sağlık sorununu ortaya 
çıkarmak üzere iletişimde bulunurlar (ilk iletişim, iletişimde ilk adım). 

• Hemşireler doğal olarak hastaların söyledikleri, yaptıkları, duydukları ve 
düşündüklerinden etkilenirler.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşirelerin hastasını algılaması ve tanıması için gerekli iletişim yolları ve beceriler:

• Karşılıklı Görüşme (Mülakat), 

• Amaçlı İletişim (Niyeti Belli Olan),

• Davranışların Gözlenmesi. 
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Sağlıklı bir iletişim için;

Hemşirenin

• her yaştaki insanın bedensel,  psikolojik  ve sosyolojik büyüme ve 
gelişmesini,

• öğrenim süreci ile ilgili bilgileri 

kavramış olması gerekir.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşireliğin Değişmeyen ve Değişen Özelliklerine Bir Bakış

Hemşireliğin Değişmeyen Özellikleri

1. Yardım Mesleği Olma Özelliği :  

• Hastanede hastalara verilen bakım, 

• Birey ve gruplara hastalıktan korunmada rehberlik ve sağlık eğitimi yapmak. 
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşireliğin Değişmeyen Özellikleri

2.  Anahtar (kilit) Kişi Olma Özelliği: 

• Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında anahtar figür olarak 

bilinir ve kabul edilirler. 

• Hekim ve diğer sağlık personeli, hasta ve ailesi arasındaki bağlantıyı sağlayan tek meslek 
üyesidir.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşireliğin Değişmeyen Özellikleri

3. Özel ve Teknik Becerileri Öğrenme ve Geliştirme Özelliği: 

• Hayati belirtilerin saptanması, 

• Entübasyon,  inhalasyon, dren uygulamaları, 

• Prematüre bebek bakımı, yoğun bakım hasta takipleri.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşireliğin Değişmeyen Özellikleri

4. Elde Edilen Bulgulardan Yararlanma Özelliği:  

• Sağlığın korunmasında,  

• Geliştirilmesinde,

• Hemşirelik bakım planı yapılmasında yararlanma.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşireliğin Değişen Özellikleri

1. Gelişen ilaç teknolojisi nedeniyle bağımlı meslek statüsü 

2. Sağlık politikaları ile ilgili kararlarda rol alma

3. Yeni ve yaratıcı rollere hazırlanma
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşireliğin Değişen Özellikleri / Yeni ve Yaratıcı Rollere Hazırlanma

1.  Yeni uzmanlık alanları nedeniyle diğer hemşirelere nazaran daha bağımsız ve otonom 
çalışma. 

Koroner bakım, yoğun bakım, böbrek diyaliz bakımı, yeni doğan yoğun bakımı gibi.

2. Hastane dışında çalışma alanlarının oluşması. Ev, okul, iş yeri gibi

3. Temel Sağlık Hizmetlerinin ilk basamağında yetki ve sorumluluğun artması ve terapötik
biçimli bakım hedefi.
---------

Terapötik İlişki : Amaçlı yapılan, doyumlu, yararlı ve yapıcı eylemleri içeren ilişki. 

Otonom: Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşirelerin  Rol ve İşlevleri

• Uygulayıcı : Bakım, Tedavi, Koordinasyon

• Eğitici        : Meslek aday ve mensupları, sağlıklı/hasta birey, aile, toplum

• Araştırıcı    : Daha iyi bakım vermek

• Yönetici      : Sağlık Hizmeti ve Eğitim Alanları
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Boyutu 

Hemşirelerin Çağdaş Rolleri
 Koordinatörlük
 Hasta Hakları Savunuculuğu
 Rehberlik, Danışmanlık
 İnsanı Anlama* 
 Zaman ve Enerji Yönetimi Becerileri**

* Özellikle iyileşme sürecinde Ümit duygusu, Güvende hissetme, Tedaviye inanma vb gibi olumlu ve yükseltici 

duyguların oluşmasında anahtar rol .

** Zamandan ve enerjiden azami derecede tasarruf etme ilkesi.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

• Hemşireler dünyanın pek çok yerinde faaliyetlerini, işlevlerini tanımlamak üzere uzun 
yıllar çalıştılar. Ve bu çalışmada çok zaman ve emek harcandı. 

• Bir hemşire liderin  “ hemşirelikte en görkemli olgu onun tanımlanamamasıdır” ifadesi ilgi 
çekicidir. Hemşireliğin tanımlanmasının değeri tartışma götürmez bir olgu olarak kabul 
görmektedir.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

• Nightingale’ in deyişi ile hemşireliğin amacı;

“ Doğanın iyileştirmesini sağlamak üzere 

hastayı en uygun ortama koymak” tır. 
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

Hemşire eğitimciler: 

• Hemşireler için tıbbi tanıya değil ama hastanın gereksinimlerine ve sorunlarına yönelik bir 
hemşirelik müfredat programı planlamanın gereğini ortaya atmışlardır. 

• Bu programlar geliştirilirken hemşireliğin tanımlanması ve programın bu tanım 
doğrultusunda ele alınması durumu ile karşılaşmışlardır.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

Olivia Gowan (1943) Amerikalı bir hemşiredir, ilk tanımlardan birini yapmıştır:  

• hemşirelik hem bilim hem de sanat olarak ele alınmalı, 

• hastaya akılsal, bedensel ve ruhsal (bütünsel yaklaşım) bakım verilmesi gerekli olan,

• sağlık eğitimi yapan,

• sağlığın korunmasında rol alan, 

• birey aile ve toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerinin 

karşılanmasını sağlayan bir meslek.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar
Olivia Gowan

• Rahibe Mary Olivia, Katolik Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi Okulunun kurulmasına yardım 
etti.

• Duluth'ta Aziz Benedict'in kız kardeşi olmadan önce hemşirelik diplomasını aldı.

• Columbia Üniversitesi Öğretmen Koleji'ne giderken, hemşirelik eğitimi konusundaki 
endişelerini paylaşan birkaç hemşirelik lideriyle tanıştı.

• Sisters College bir hemşirelik programı oluşturmaya çalıştı, ancak kurslar yeterli 
gereksinimleri karşılamadı.

• 1935'te, Hemşirelik Eğitim Okulu Dekanı olarak atandı.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar
Olivia Gowan
• 1958'de emekli oldu, ancak kendi alanında faaliyet göstermeye devam etti.
• 1967'de Rahibe Rita Marie Bergeron'un yardımıyla Rahibe Olivia, Katolik Üniversitesi 

Hemşirelik Eğitimi Okulu'nun tarihi hakkında bir kitap yayınladı.
• Kitabın adı , 1932-1958, Amerika Katolik Üniversitesinde Profesyonel Hemşireliğin Gelişimi 

idi.
• 1977'de öldü. Şerefine inşa edilen Gowan Hall, Hemşirelik ve Biyoloji Okulu'nun evidir.

https://cuexhibits.wrlc.org/exhibits/show/the-heritage-of-cua/biographies/sister-mary-
olivia-gowan(Erişim 21.04.2021)
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

Virgina Henderson (1955) Tanımı

• Hemşire gelen görevi, eğer hastanın yeterli güç ve isteği ya da bilgisi olsaydı, 
kendisinin yardımsız yapabileceği, sağlığına kavuşmasına,  iyileşmesine ( ya da huzurlu 
bir ölüme) yönelik faaliyetlerde, sağlıklı ya da hasta bireye yardımcı olmak,

aynı zamanda 

• bu görevi bireyin bağımsızlığını olabildiğince çabuk kazanmasına yardım edecek 
biçimde yapmaktır. 

*Tanım Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından benimsenerek tüm üye ülkelere uyması için 

bildirilmiş, ülkemizde de kabul görmüştür. 
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

• Henderson’ un tanımı o yıllar için oldukça özgür düşünceler olarak kabul edilir. 

• Henderson, her hemşirenin hemşireliği inandığı biçimde tanımlamasını istiyor, başkalarının 
tanımlarını taklit etmesini ve baskı altında kalıp zorla bir tanımı benimsememesini 
öneriyordu. 

• Ona göre hemşirelik bağımsız bir meslek, hemşire de hastanın yardımsız yapamadığı 
aktiviteleri yerine getiren kişi idi.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

• Henderson tanımında hastanın her zaman iyiliğe, sağlığa kavuşamayacağı gerçeğini 
vurgulayan ender kişilerdendi. 

• Ona göre eğer hemşire hastanın iyileşmesinde olası olumsuzlukların bilincinde olursa 
kendisini hayal kırıklığı ve üzüntüden koruyacaktır. 

• Henderson hemşirelik işlevleri içine kaçınılmaz huzurlu bir ölümün sağlanmasını da 
katmıştır.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar
Francis Reiter Kreuter (1957) 

“ İyi bir hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır ?” konusunu tartışırken hemşirenin “annelik rolü” 
nün önemine işaret etmiştir. 

Hemşireyi tıpkı anne çocuk ilişkisinde olduğu gibi 

• hastayı koruyan, 

• ona öğreten, 

• kendisinin yapamadığı öz bakımı ona veren, 

• onu destekleyen,

• rahatını sağlayan bir meslek üyesi olarak algılamaktadır. 
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

Francis Reiter Kreuter’ a göre: 

Öz Bakıma ait tüm temel gereksinim faaliyetlerini , 

• Göstermek, 

• Öğretmek, 

• Denetlemek, 

• Rehberlik etmek,

• Bunları hasta ile iletişim kurarak planlamak 

hemşireliğin ilgi alanı içine girmekte idi.

50



Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

Francis Reiter Kreuter 1904-1977

• Johns Hopkins Hastanesi, Bryn Mawr Koleji, Boston Üniversitesi ve Massachusetts Genel 
Hastanesi'nde öğretmenlik uygulamaları 

• Johns Hopkins'te eski baş hemşire ve süpervizör

• Pittsburgh Montefiore Hastanesi'nde hemşirelik hizmetleri ve hemşirelik eğitimi müdür 
yardımcısı

• New York'taki Flower ve Fifth Avenue Hastaneleri'nde hemşirelik programları direktörü

• 1969'da Uluslararası Kızıl Haç'ın Florence Nightingale Ödülü 

• 1969'daNew York Tıp Fakültesi'nden mükemmellik madalyası
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar

Türk Hemşireler Derneği  (THD) 1981 yılında hemşireliğin işlevleri, standartları ve niteliklerini 
belirlemek amacı ile bir komisyon kurmuştur. 

Komisyonun bir yıllık çalışması sonucu sunduğu raporda yer alan hemşireliğe ait görüşler, 
hemşirelik ve hemşireliğin tanımı ülkemizde uygulanmak üzere kabul edilmiştir.
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Hemşirelik Üstüne Çeşitli Tanımlar
THD Hemşirelik Tanımı

• Bireyin,  ailenin, toplumun; 

• sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik,  

hemşirelik hizmetlerinin; 

• planlanması, 

• örgütlenmesi, 

• uygulanması, 

• değerlendirilmesinden, 

• bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, 

• bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.”
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Hildegard E Peplau 

(1909- 1999) Joyce Travelbee

Psikodinamik Hemşirelik                                                                            (1926-1973)
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Hildegard E Peplau (1952)  Psikodinamik Hemşirelik Kuramı ve Felsefesi

Peplau bir çok hemşirelik sorununun «insan ilişkilerinden» kaynaklandığını ve bireylerin 
gelişimlerinin devam edebilmesi ve bu sorunların çözümlenebilmesi için hemşirelik 
girişimlerinin bu yönde planlanması gerektiğine inanır. 

Ona göre hemşire; 

1- Olayları, 

2- Duyguları

3- Davranışları tanıyabilmelidir. 

Bu üç kavramın bilinmesinin insan ilişkilerini geliştirmede yararlı olduğuna inanır.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Peplau’ ya göre Hemşireliğin Amacı:

Hemşire ve sağlıklı/hasta birey arasındaki etkileşimi geliştirmektir.

Çünkü ona  göre; 

Hemşirelik anlamlı/önemli, terapötik, kişilerarası bir süreçtir. 

(Terapötik: Tedavi edici )
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Hemşireler kişilerarası ilişkileri geliştirmede insanların doğal eğilimlerini hesaba katarak sağlık 
bakım sistemlerinin yapılanmasına katılırlar.

Peplau’ nun hemşirelik kuramının özü kişilerarası süreçtir. 

Bu süreç birbirleriyle ardışık olan; 

1. Oryantasyon, 

2. Tanımlama, 

3. Yararlanma (kullanma) 

4. Çözümleme aşamalarını içerir. 
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması
1. Oryantasyon Aşaması

Hemşire tarafından yönetilir ve hastayı tedaviye dahil etmeyi, açıklama ve bilgi sağlamayı ve 
soruları cevaplamayı içerir.
•Problem tanımlama aşaması
•Hasta, hemşireyle yabancı olarak tanıştığı zaman başlar
•Sorunu tanımlama ve ihtiyaç duyulan hizmetin türüne karar verme aşamasıdır
•Hasta yardım ister, ihtiyaçları iletir, sorular sorar, geçmiş deneyimlerin önyargılarını ve 
beklentilerini paylaşır
•Hemşire yanıt verir, hastaya rollerini açıklar, sorunları belirlemeye ve mevcut kaynakları ve 
hizmetleri kullanmaya yardımcı olur
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

2. Tanımlama Aşaması

Tanımlama aşaması; hasta, hemşire ile karşılıklı bağımlı çalıştığında, duygularını ifade 
ettiğinde ve daha güçlü hissetmeye başladığında başlar.

• Uygun profesyonel yardımın seçimi,
• Hasta aidiyet duygusuna ve çaresizlik ve umutsuzluk hissini azaltan problemle başa çıkma 

becerisine sahip olmaya başlar.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

3. Kullanım Aşaması

Kullanım aşamasında hasta, sunulan hizmetlerden tam olarak yararlanır.

•Kullanım aşamasında hasta, sunulan hizmetlerden tam olarak yararlanır
•Problem çözme alternatifleri için profesyonel yardım kullanımı
•Kullanılan hizmetlerin avantajları hastaların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre belirlenir
•Birey, yardım ortamının ayrılmaz bir parçası gibi hisseder
•Küçük isteklerde bulunabilirler veya dikkat çekme teknikleri yapabilirler
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

3. Kullanım Aşaması
Kullanım aşamasında hasta, sunulan hizmetlerden tam olarak yararlanır.

•Altta yatan sorunu keşfetmek, anlamak ve yeterli şekilde ele almak için görüşme 
tekniklerinin ilkeleri kullanılmalıdır.
•Hasta bağımsızlık konusunda dalgalanma gösterebilir
•Hemşire, iletişimin çeşitli aşamalarının farkında olmalıdır
•Hemşire, hastaya tüm yardım yollarından yararlanmada yardımcı olur ve son adıma doğru 
ilerleme sağlanır
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

4. Çözüm Aşaması

Çözüm aşamasında, hasta artık profesyonel hizmetlere ihtiyaç duymaz ve bağımlı davranıştan 
vazgeçer. İlişki biter.

•Çözüm aşamasında, hasta artık profesyonel hizmetlere ihtiyaç duymaz ve bağımlı 
davranıştan vazgeçer. İlişki biter.
•Mesleki ilişkinin sona ermesi
•Hastanın ihtiyaçları, hasta ve hemşirenin ortak etkisiyle şimdiden karşılandı
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

4. Çözüm Aşaması

•Şimdi terapötik ilişkilerini sona erdirmeleri ve aralarındaki bağı çözmeleri gerekiyor
•Bazen psikolojik bağımlılık sürdüğü için her ikisi için de zor olabilir
•Hasta uzaklaşır ve hemşire ile olan bağı koparır ve daha sağlıklı duygusal denge sergilenir ve 
her ikisi de olgun bireyler olur.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Papleu, hasta hemşire ilişkisinin değişik aşamalarında ortaya çıkan altı değişik hemşirelik 
tanımlar: 

1- Öğretmen

2- Kaynak Kişi

3- Danışman

4- Lider

5- Teknik Uzman

6- Vekil
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması
Papleu, hasta hemşire ilişkisinin değişik aşamalarında ortaya çıkan altı değişik hemşirelik 
tanımlar: 

1- Öğretmenlik: Bir gereksinim ya da ilgiye bağlı olarak bilgi vermek.

2- Kaynak Kişi: Bir sorun ya da yeni bir durumun anlaşılmasında yardım etmek, gerekli, özgün 
bilgiyi sağlamak.

3- Danışman: Belli yetenek ve yaklaşımların kullanılmasıyla bir başkasına, diğer kişinin mutlu 
ve etkin olarak yaşamasını engelleyen sorunların bilincine varmada, görme, kabul etme ve 
çözmede  yardım etmek.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Papleu, hasta hemşire ilişkisinin değişik aşamalarında ortaya çıkan altı değişik hemşirelik 
tanımlar: 

4- Lider: Etkileşim yoluyla topluluğa ait amaçların başlaması ve devamı sürecini yürütmek.

5- Teknik Uzman: Klinik yeteneklerini ortaya koyarak fizik bakımı sağlamak ve bu bakımla araç 
kullanabilme yeteneğine sahip olmak.

6- Vekil: Bir başkasının yerine söz sahibi olmak.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Joyce Travelbee

(1926-1973)

«Eğer hemşireler, birer değişim ajanı olarak, 

bakımın kalitesini artırmak istiyorlarsa 

bilgi sahibi olmalı ve

araştırma sonuçlarından yararlanmalıdırlar». 

J T
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Travelbee’ ye göre iletişim, hemşirenin insan insana bir ilişki kurmasını ve böylece bakım 
amacını yerine getirmesini kolaylaştıran bir süreçtir. 

Travelbee’ ye göre, hasta hemşire arasındaki iletişim dört aşamada gerçekleşir.
1. İlk Karşılaşma
2. Kimliklerin Ortaya Çıkması
3. Empati
4. Sempati
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Travelbee’ye göre profesyonel bir hemşirenin görevi; 

hemşirelik amacını yerine getirecek biçimde hasta bireyle amaçlı bir etkiletişimi 

• planlamak, 

• Yönlendirmek,

• rehberlik etmektir.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Travelbee’ ye göre hemşire hasta etkileşiminde hedef ;

1- Kişilerin birbirini tanıması,

2- Hasta bireyin ihtiyaçlarını araştırmak ve karşılamak,

3- Hemşirelik hedeflerini yerine getirmektir.
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Travelbee kuramında,  temel sosyal kavramlardan biri olan etkileşimi kullanmıştır. 

Ancak bu, hastalık çerçevesi içindeki bir etkileşimle sınırlıdır. 

Travelbee’ nin kuramı, hastalık durumlarındaki hemşirelik, ağrı ve acı çekme üzerine 
odaklaşmaktadır .
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Hemşireliğin Kişilerarası İlişkiler Açısından Tanımlanması

Joyce Travelbee (1926-1973), özellikle psikiyatri hemşireliğine odaklanarak hemşireliğin 
kişilerarası yönlerini geliştiren teorik bir hemşireydi. 
Teorisi henüz tam olarak gelişmemişken 47 yaşında çok genç yaşta  öldü.

Çalışmaları hemşirelik alanına büyük katkılar sağladı, 

Hastaların insan olarak değil bakım nesneleri olarak görüldüğüne ve bunun zamanında 
yardım sunmak için değiştirilmesi gereken ana nokta olduğuna inanıyordu.
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Haftanın Özeti

8. Hemşireliğin Düşünsel Temelleri ve Kuramlar

Hemşireliğin geleneksel olarak anne modeli, annelik işlevleri ile özdeşleştirilen kimliği, onun 
bir sağlık disiplini olarak bilimselleşme ve meslekleşme yolundaki uğraşlarını gölgelemiştir.

Toplumda hizmetlerinin tanı ve tedaviyi amaçlayan tıp karşısında ikinci plana indirgenmesine 
neden olmuştur.
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Haftanın Özeti

1. Yardım Mesleği Olma Özelliği
2. Anahtar (kilit) Kişi Olma Özelliği
3. Özel ve Teknik Becerileri Öğrenme ve Geliştirme Özelliği
4. Elde Edilen Bulgulardan Yararlanma Özelliği

Hemşireliğin Değişen Özellikleri
1. Gelişen ilaç teknolojisi nedeniyle bağımlı meslek statüsü 
2. Sağlık politikaları ile ilgili kararlarda rol alma
3. Yeni ve yaratıcı rollere hazırlanma

Hemşireliğin Değişmeyen Özellikleri
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Haftanın Özeti

Hemşirelerin  Rol ve İşlevleri

Uygulayıcı : Bakım, Tedavi, Koordinasyon
Eğitici        : Meslek aday ve mensupları, sağlıklı/hasta birey, aile, toplum
Araştırıcı    : Daha iyi bakım vermek
Yönetici      : Sağlık Hizmeti ve Eğitim Alanları
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Haftanın Özeti

Hemşirelerin Çağdaş Rolleri

Koordinatörlük
Hasta Hakları Savunuculuğu
Rehberlik, Danışmanlık
İnsanı Anlama
Zaman ve Enerji Yönetimi Becerileri
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Haftanın Özeti  

Olivia Gowan (1943) Amerikalı bir hemşiredir, ilk tanımlardan birini yapmıştır:  

• hemşirelik hem bilim hem de sanat olarak ele alınmalı, 

• hastaya akılsal, bedensel ve ruhsal (bütünsel yaklaşım) bakım verilmesi gerekli olan,

• sağlık eğitimi yapan,

• sağlığın korunmasında rol alan, 

• birey aile ve toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerinin 

karşılanmasını sağlayan bir meslek.
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Haftanın Özeti  

Virgina Henderson (1955) Tanımı

• Hemşire gelen görevi, eğer hastanın yeterli güç ve isteği ya da bilgisi olsaydı, kendisinin 
yardımsız yapabileceği, sağlığına kavuşmasına,  iyileşmesine ( ya da huzurlu bir ölüme) 
yönelik faaliyetlerde, sağlıklı ya da hasta bireye yardımcı olmak,

aynı zamanda 

• bu görevi bireyin bağımsızlığını olabildiğince çabuk kazanmasına yardım edecek biçimde 
yapmaktır. 

*Tanım Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından benimsenerek tüm üye ülkelere uyması için bildirilmiş, 

ülkemizde de kabul görmüştür. 
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Haftanın Özeti

Francis Reiter Kreuter (1957) 
“ İyi bir hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır ?” konusunu tartışırken hemşirenin “annelik rolü” nün 
önemine işaret etmiştir. 
Hemşireyi tıpkı anne çocuk ilişkisinde olduğu gibi 
hastayı koruyan, 
ona öğreten, 
kendisinin yapamadığı öz bakımı ona veren, 
onu destekleyen,
rahatını sağlayan bir meslek üyesi olarak algılamaktadır. 
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Haftanın Özeti
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Haftanın Özeti

Hildegard E Peplau (1952)  Psikodinamik Hemşirelik Kuramı ve Felsefesi
Peplau bir çok hemşirelik sorununun «insan ilişkilerinden» kaynaklandığını ve bireylerin 
gelişimlerinin devam edebilmesi ve bu sorunların çözümlenebilmesi için hemşirelik 
girişimlerinin bu yönde planlanması gerektiğine inanır. 
Ona göre hemşire; 
1- Olayları, 
2- Duyguları
3- Davranışları tanıyabilmelidir. 
Bu üç kavramın bilinmesinin insan ilişkilerini geliştirmede yararlı olduğuna inanır.

81



Haftanın Özeti

Travelbee’ ye göre iletişim, hemşirenin insan insana bir ilişki kurmasını ve böylece bakım 
amacını yerine getirmesini kolaylaştıran bir süreçtir. 

Travelbee’ ye göre, hasta hemşire arasındaki iletişim dört aşamada gerçekleşir.
- İlk Karşılaşma
- Kimliklerin Ortaya Çıkması
- Empati
- Sempati
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Soru ve Öneriler

Hemşireliğin değişen özelliklerinden  olan «gelişen ilaç teknolojisi nedeniyle bağımlı meslek 

statüsü» konusunu araştırınız.
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

Hemşireliğin değişen özelliklerinden  olan «gelişen ilaç teknolojisi nedeniyle bağımlı 

meslek statüsü» konusunu araştırınız.
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Bir Sonraki Ders Hakkında

Konu:9. Hemşirelikte İletişimin Boyutları
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«Bir insan hemşire olduğu için değil, 

her hemşire, bir insan olduğu için önemlidir» 

J. Travelbee

JOYCE TRAVELBEE

(1926-1973)
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