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ABSTRACT

Meme kanseri tan+ ve tedavisi, kad+nlar+n ya am+n+

Emotional

Support

Focused

Nursing

fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi (spiritual) boyutlarda

Interventions For The Women With Breast

etkileyen bir kriz durumudur. Bu kriz durumunda kad+nlar+n

Cancer

tepkileri genellikle iki alanda yo3unla maktad+r. 4lk tepkiler

Diagnosis and treatment of breast cancer is a crisis

ço3unlukla

kanserin

yay+lma

olas+l+3+,

gelecek

hakk+nda

situation that affects women’s life in physical, social and

belirsizlik, umutsuzluk, ac+ çekme, ölüm gibi ya ama ve

spiritual dimension. In this crisis, women’s reactions become

varolu a ili kin sorunlarla, daha sonraki tepkiler ise, beden
imaj+n+n

bozulmas+,

benlik

sayg+s+n+n

azalmas+,

intense in two fields. The first reactions are mostly about the

di ilik

probability of cancer’s spreading, uncertainty about future,

özelliklerini kaybetme korkusu gibi organ kayb+n+n yaratt+3+

suffering, problems related to life and extinction like death; the

fiziksel de3i ikliklerle ilgilidir. Bu sorunlara ek olarak yo3un ve

other reactions are about damaging of physical image,

uzun süren kanser tedavisi de kad+nlar+n günlük ya am
fonksiyonlar+n+

etkileyen

psikososyal

sorunlara

decreasing of self-respect, physical changes that losing organ

neden

causes such as fear of losing feminine features. In addition to

olmaktad+r. Meme kanserinin tan+ ve tedavisinin kad+nlar+n

these problems, intensive and long-termed cancer treatment

ya am+nda bu denli geni yelpazede sorunlar yaratmas+ tedavi

causes psychosocial problems that affect women’s daily life

ve bak+mda psikososyal yakla +mlar+n uygulanmas+n+ zorunlu
k+lmaktad+r.

Kanserde

psikososyal

yakla +mlar,

functions. In women’s life, diagnosis and treatment of breast

hastalar+n

cancer causing problems in such wide fields makes it

hastal+3a ve günlük ya ama uyumlar+n+ sa3lamak, ba etme

obligatory to apply psychosocial approaches in treatment and

yeteneklerini geli tirmek ve ya am kalitelerini yükseltmek
amac+yla geli tirilmi

care. Psychosocial approaches in cancer are the varied

çe itli giri imlerdir. Bu amaçla bu

interventions that are improved to provide patients’ adaptation

makalede, meme kanserinin neden oldu3u psikososyal sorunlar
tan+mlanm+

to illness and daily life, improve their coping abilities and

ve bu sorunlara yönelik olarak geli tirilen

increase their life quality. For this aim in this essay,

emosyonel destek odakl+ hem irelik giri imleri belli bir program

psychosocial problems that breast cancer caused and towards

dahilinde sunulmu tur.

these
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geli melere kar +n, en fazla korkulan hastal+k olmaya
devam etmektedir (Oflaz 2002, Öz 2001). Meme kanseri
de erken dönemde te his ve tedavi edilirse iyile me
ans+na iyimser bak+lsa bile, kad+nlar+n ya am kalitesini
önemli ölçüde de3i tirebilen bir hastal+kt+r (Öz 2001).

Kanser, ülkemizde ölüme yol açan hastal+klar
aras+nda ikinci s+rada yer almaktad+r. Meme kanseri ise
kad+nlar+n en önemli sa3l+k sorunlar+ndan biri olarak,
kad+nlarda görülen kanserler aras+nda birinci s+radad+r
(T.C. Sa3l+k Bakanl+3+ Kanserle Sava Verileri 2002,
Y+lmaz 2002).

Literatürde, meme kanserinin kad+nlar+ fiziksel,
psikolojik, sosyal ve manevi (spiritual) bir çok boyutta
etkiledi3i ve kad+nlar+n anksiyete, depresyon, öfke,
gelecek hakk+nda belirsizlik, umutsuzluk, özk+y+m

Günümüzde kanser ya am+ tehdit eden bir
hastal+k olarak alg+lanmakta ve tedavisindeki önemli
* Doç.Dr., Ege Üniversitesi Hem irelik Yüksekokulu, 4zmir
** Ar . Gör., Ege Üniversitesi Hem irelik Yüksekokulu, 4zmir
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dü ünceleri, sosyal izolasyon, benlik sayg+s+n+n azalmas+,
beden imaj+n+n bozulmas+, di ilik özelliklerini kaybetme
korkusu, cinsel i lev bozuklu3u gibi çe itli sorunlar
ya ad+3+ belirtilmi tir (Ferrell ve ark. 1997, Ferrell ve
ark. 1998a, Wang ve ark. 1999, Hordern 2000,
Holmberg ve ark. 2001, Landmark ve ark. 2001). Ayr+ca
meme kanserinin tedavisinde uygulanan mastektomi,
kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi gibi yo3un ve
uzun süren tedaviler de kad+nlar+n günlük ya am
fonksiyonlar+n+
etkileyen
psikososyal
sorunlar
yaratmakta ve ya am kalitesini dü ürmektedir (Ferrell
ve ark. 1998b, Rustoen ve Begnum 2000, Sammarco
2001).

hizmet vermektedir. Fakat ço3u sa3l+k kurumunda bu
servisler henüz tam olarak yap+lanmam+ t+r. Ayr+ca hasta
say+s+n+n fazlal+3+ dü ünüldü3ünde bu konuda yeti mi
uzman say+s+ da yetersiz kalmaktad+r. Bununla beraber
hem ireler, hastalarla tedavi ve bak+m+n tüm
a amalar+nda temas halindedirler ve kanser tan+ ve
tedavisinden kaynaklanan psikososyal sorunlarla ba
etmede hastalara yard+m etmek için çe itli yetenek ve
f+rsatlara sahiptirler. Bu aç+dan hem ireler, hastalar+n
ya ad+3+ psikososyal sorunlar+n çözümünde ve
gereksinimlerinin
kar +lanmas+nda
önemli
roller
üstlenebilirler ve meme kanserli kad+nlara sorunlar+n+
ifade etmede, deneyimlerini payla mada, s+k+nt+lar+n+
azaltmada destekleyici giri imlerde bulunabilirler.

Yap+lan çal+ malarda, kanserli hastalarda uyum
bozuklu3u, depresyon ve anksiyete bozukluklar+ ba ta
olmak üzere çe itli psikiyatrik bozukluklar+n görüldü3ü
bildirilmi tir (Anuk ve ark. 2001, Derogatis ve ark.
1983). Meme kanserli kad+nlarla yap+lan çal+ malar
incelendi3inde, bu hastalarda da baz+ psikososyal
sorunlar+n görüldü3ü saptanm+ t+r (Ar+can ve ark. 2005,
Aygin ve Aslan 2005, Çal+ kan ve ark. 2001, Keller 1998,
Soygür ve ark. 2004). Keller (1998) tan+dan sonraki bir
y+l içinde meme kanserli kad+nlar+n %20-30’unun meme
kanseri ile ya amaya uyum sa3layamad+3+n+ belirtmi tir.
Soygür ve ark. (2004) taraf+ndan yap+lan bir ara t+rmada
meme kanserli hastalar+n %72.9’unda uyum bozuklu3u,
%27.1’inde majör depresyon oldu3u saptanm+ t+r.
Ar+can ve ark.’n+n (2005) yapt+3+ bir ba ka çal+ mada
mastektomi sonras+ kad+nlar+n ya am kalitesinin vücut
imaj+ ve psikoseksüel aç+dan olumsuz olarak etkilendi3i
bildirilmi tir.

Son y+llarda meme kanserli kad+nlar+n ya ad+3+
psikososyal sorunlar, literatürde s+kça belirtilmektedir.
Buna kar +n hem irelerin bu hastalara yönelik
uygulayabilece3i duygusal destek amaçl+ giri imler
yeterince tan+mlanmam+ t+r. Bu nedenle bu makalenin
amac+, meme kanserli kad+nlar+n ya ad+3+ psikososyal
sorunlar+ tan+mlamak ve bu sorunlara yönelik olarak
duygusal destek odakl+ hem irelik giri imlerini belli bir
program dahilinde sunmakt+r.
MEME
KANSER NDE
PS KOSOSYAL SORUNLAR

YA ANAN

Kanserin tan+ ve tedavisindeki ilerlemeler
sebebiyle hastalar+n hayatta kalma oranlar+ artm+ ,
bununla birlikte kanser fiziksel yetersizlikler, psikolojik,
mesleki ve cinsel sorunlar+ içeren, k+sa ve uzun süreli
uyum zorluklar+ yaratan kronik bir hastal+k olarak
alg+lanmaya ba lanm+ t+r (Patterson ve ark. 2000).
Kanser tan+s+n+n konulmas+, birey ve ailesi için, stres
verici, travmatik bir deneyimdir. Di3er hastal+klara göre
kanser, birey için uyum mekanizmalar+n+n etkilenmesi,
gelece3e yönelik planlar+n bozulmas+, gücünü yitirme
gibi anlamlar ta +yabilmekte ve hem bireyi hem de
ailesini fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik birçok
alanda etkileyebilmektedir (Ate çi ve ark. 2003, Kara ve
Fesci 2004).

Meme kanserinin kad+nlarda psikolojik, sosyal ve
manevi boyutta yol açt+3+ sorunlar, bu hastalar+n tedavi
ve bak+m+nda destekleyici yakla +mlar+n kullan+lmas+n+
gerektirmektedir. Meme kanseri tan+s+ alan her kad+n,
emosyonel deste3e gereksinim duymaktad+r. Tan+n+n
ö3renildi3i, memenin al+n+p al+nmayaca3+na karar
verildi3i dönemde kad+nlar+n yo3un ruhsal s+k+nt+lar
ya ad+3+ bilinmekte, mastektomi sonras+nda da
kad+nlar+n psikolojik ve sosyal deste3e gereksinimleri
devam etmektedir (Çal+ kan ve ark. 2001).
Bu
nedenlerle meme kanserli hastalara tedavi sürecinde ve
sonras+nda bilgi vermek, duygusal ve sosyal destek
sa3layan giri imlerde bulunmak son derece önemlidir.

Kanser tan+s+ almak, gelece3e yönelik bir tehdit
olarak alg+lan+r. Bu süreçte bireylerde anksiyete, inkar,
k+zg+nl+k / öfke, depresyon, ba3+ml+l+k, sosyal izolasyon
ve kabullenme gibi birçok psikolojik tepki ortaya
ç+kmaktad+r. Genellikle hastal+klara kar + gösterilen
ruhsal tepkilerin alt+nda yatan temel duygu, korkudur.
S+kl+kla ya anan korkular ise ölüm, aciz duruma dü me,
özgüvenini yitirme, kontrolünü kaybetme, a3r+, terk

Ülkemizde fiziksel sa3l+k sorunu olan hastalara
profesyoneller taraf+ndan çe itli psikososyal giri imler
uygulanmaktad+r. Bu amaçla çe itli sa3l+k kurumlar+nda
olu turulmu konsültasyon-liyezon psikiyatrisi servisleri
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edilme ve hastal+3+n yay+laca3+ korkusudur. Bunun yan+
s+ra hastal+k nedeniyle beden görünümünün de3i mesi,
organlar+n baz+ i levlerinin bozulmas+ ya da bir organ+n
cerrahi
olarak
ç+kar+lmas+
da
bireyin
uyum
mekanizmalar+n+ etkilemekte ve gelece3e yönelik
planlar+nda de3i ikliklere neden olmaktad+r (Ögel ve ark.
1999).

gibi psikolojik sorunlar ya amaktad+r. E lerin ya ad+3+
sorunlar+n nedeni, genellikle evle ilgili rol ve
sorumluluklar+n de3i mesi ve hasta e in duygusal
sorunlar+ kar +s+nda hissedilen yetersizlik ve çaresizlik
duygular+d+r. Bununla beraber çocuklar hassasiyetleri
nedeniyle, meme kanserinin ebeveynler üzerinde
yaratt+3+ stresten kolayca etkilenmektedir. Çocuklar
geli imsel düzeylerine ba3l+ olarak farkl+ korku ve
kayg+lara sahip olabilirler. Özellikle aileye ba3+ml+ küçük
çocuklar+n olmas+, hastal+k sürecinin belirsizli3i aile
üyelerinde çocuklar+n gelece3i hakk+nda kayg+lara neden
olabilir. Ayr+ca meme kanseri olan kad+nlar, genetik
yatk+nl+ktan dolay+ hastal+3+n ailedeki di3er kad+nlarda da
ortaya
ç+kma
olas+l+3+yla
ilgili
korkular
ya ayabilmektedirler (Hassey ve ark. 1996, Kilpatrick ve
ark. 1998, Rustoen ve Begnum 2000, Weiss 2004).

Meme kanseri, hem ya am+n hem de kad+nl+3+n
tehdit alt+nda oldu3u bir kriz durumudur (Özkan ve
Turgay 1992). Bu kriz durumunun kad+nlarda yaratt+3+
psikososyal sorunlar genel olarak gelece3e ili kin
belirsizlik, anksiyete, umutsuzluk, çaresizlik ve ölüm
korkusu gibi emosyonel sorunlarla beraber, beden imaj+,
cinsellik, ailevi, sosyal ve mesleki ya amla ilgili sorunlar
üzerinde yo3unla maktad+r (Cameron ve Horsburgh
1998, Landmark ve Wahl 2002, Rustoen ve Begnum
2000, Sammarco 2001).

Kanserde
hastalar+n
sosyal
destek
gereksinimlerini olumsuz olarak etkileyen bir di3er sorun
damgalamad+r (stigma). Kansere yönelik olarak
bireylerin sahip oldu3u olumsuz dü ünceler ve
damgalay+c+
tutumlar,
kanserli
bireyi
gerekli
desteklerden yoksun b+rakabilir. Kanser olmayan
bireyler, kendi kanser veya ölüm korkular+ nedeniyle
kanser hastalar+ndan uzakla abilirler. Aile üyeleri ve
arkada lar kendi a k+nl+klar+, karars+zl+klar+ ve nas+l
davranacaklar+ hakk+ndaki rahats+zl+klar+ nedeniyle hasta
ile temas kurmaktan ve aç+kça tart+ maktan
kaç+nabilirler. Di3er yandan kansere yönelik damgalay+c+
tutumlar sonucu di3erlerinden gelen y+k+c+ geri
bildirimler, hastalarda da tutars+zl+3a ve a k+nl+3a
neden olabilir (Fredette 1995).

Meme kanserinde tedavi amac+yla uygulanan
yöntemler de hastalarda fiziksel de3i iklere neden
olmaktad+r. Çe itli toplumlarda oldu3u gibi ülkemizde de
kad+n+n memesi estetik görünümün, cinselli3in,
anneli3in, bebe3in beslenmesinin simgesi olarak
görülmekte, beden bütünlü3ünün alg+lanmas+ ve
kad+nl+k
rolünün
sürdürülmesinde
önemli
yer
tutmaktad+r. Bu nedenle mastektomi ço3u kad+n
taraf+ndan kad+nl+3+n ve cinselli3in kayb+ olarak
alg+lanmakta, beden imaj+ ve benlik sayg+s+yla ilgili
problemlere neden olmaktad+r. Mastektomi ço3u zaman
kad+nlar+n e leri üzerinde de benzer kayg+ ve korkulara
yol açmaktad+r. Bunun yan+ s+ra kemoterapi ve hormon
tedavisinin olas+ yan etkileri olarak over eksikli3i, erken
menapoza girme, hormonal bozulma gibi sorunlar da
kad+nlarda kayg+ yaratan durumlard+r. Do3urganl+3+
etkileyen bu faktörler, özellikle çocuk sahibi olmak
isteyen kad+nlar+n fiziksel ve psikososyal anlamda
ya amlar+n+ olumsuz etkilemektedir (Özkan ve Turgay
1992, Schrover 1994, Schain 1997).

Meme kanserinin yol açt+3+ sorunlardan bir di3eri,
ekonomik ve çal+ ma ya am+yla ilgili sorunlard+r. Bu
sorunlar genel olarak, sa3l+k sigortas+ veya güvencesinin
olmamas+ ve kanserde uygulanan uzun tedavilerin
yüksek maliyetleri nedeniyle ya anan ekonomik
zorluklard+r. Özellikle tedavi döneminde hastalar bulant+,
a3r+, yorgunluk gibi hastal+k semptomlar+n+n etkisi
nedeniyle
rol
ve
sorumluluklar+n+
yerine
getirememektedir (Ferrell ve ark. 1997, Rustoen ve
Begnum 2000).

Yap+lan çal+ malarda meme kanserinin aile ve
sosyal
ya amla
ilgili
rol
ve
sorumluluklarda
de3i ikliklere neden oldu3u bildirilmi tir (Hassey ve ark.
1996, Kilpatrick ve ark. 1998, Weiss 2004). Kanser
tan+s+n+n oku, hem aile sistemini hem de di3er sosyal
destek
sistemlerini
de3i tirebilmektedir.
Hastal+k
sürecinde baz+ aile üyeleri birbirine daha çok
yak+nla makta, baz+lar+ ise birbirinden uzakla maktad+r.
Belirsizlik ve korku s+kl+kla bireylerin sosyal destek
gereksinimlerinde art+ la sonuçlanmaktad+r. Kanserde,
hasta yak+nlar+ da s+kl+kla anksiyete, belirsizlik, çaresizlik

DUYGUSAL DESTEK ODAKLI HEM
G R
MLER

REL K

Kanserli hastalarda ortaya ç+kan psikososyal
sorunlar+ ele almada en önemli yakla +m, hastal+3+n
yaratt+3+ yeti yitimlerini gerçekçi bir biçimde
kabullenmeyi, etkili ba etmeyi ve hastal+3a uyum
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sa3lamay+ kolayla t+rmakt+r (Ögel ve ark. 1999).
Kanserde psikososyal yakla +mlar dan+ manl+k, e3itim
veya psikoterapötik yollarla ba etme davran+ +n+
geli tirmek için uygulanan sistematik çabalard+r. Bu
yakla +mlar+n amac+, hastalar+n hastal+3+ ve tedaviyi
daha iyi anlamalar+n+ sa3lamak, tedavi stresleriyle ba
etme yeteneklerini geli tirmek, s+k+nt+lar+n+ azaltmak,
sosyal destek a3lar+n+ güçlendirmek ve ya am kalitelerini
yükseltmektir (Özkan 2001, Özkan 2005).

Bulechek 2000). Duygusal destek giri imleri, hastalar+n
ya amlar+na olumlu katk+ sa3layacak destekleyici
giri imlerdir. Giri imlerin genel amac+, hastalar+n duygu,
dü ünce ve deneyimlerini payla malar+n+ sa3lamak,
günlük ya ama uyumlar+n+ kolayla t+rmak ve hastal+kla
ba etme yeteneklerini geli tirmektir.
Bu amaçla meme kanserli kad+nlar+n ya ad+3+
psikososyal sorunlar, bu alandaki literatüre dayanarak
incelenmi (Ferrell ve ark. 1997, Ferrell ve ark. 1998a,
Ferrell ve ark. 1998b, Holmberg ve ark. 2001, Hordern
2000, Landmark ve ark. 2001, Rustoen ve Begnum
2000, Sammarco 2001, Wang ve ark. 1999) ve bu
sorunlara yönelik olarak duygusal destek sa3lamaya
yönelik giri imler, Hem irelik Giri imleri S+n+flamas+
(NIC) ve Hem irelik Sonuçlar+ S+n+flamas+ (NOC) olmak
üzere iki s+n+flama sisteminde yer alan bilgiler
do3rultusunda (McCloskey ve Bulechek 2000, Johnson
ve ark. 2000) ara t+rmac+lar taraf+ndan geli tirilmi tir
(Tablo 1).

Birçok psikososyal sorunu beraberinde getiren
kanser, hastalar ve hasta yak+nlar+ için çe itli
destekleyici giri imlerin geli tirilmesine neden olmu tur.
Kanserde psikososyal giri imler destek gruplar+,
psikoe3itim,
psikoterapi
gibi
s+k
kullan+lan
yakla +mlardan daha az kullan+lan müzik terapi ve
aromaterapiye kadar geni bir yelpazeyi kapsamaktad+r
(Bloch ve Kissane 2000, Baider ve ark. 2001, Fobair ve
ark. 2002). Bu giri imler baz+ sa3l+k kurumlar+nda tedavi
programlar+n+n içinde rutin olarak yer almakta,
baz+lar+nda ise henüz yap+lanma a amas+ndad+r.
Psikososyal giri imler resmi ve resmi olmayan bir ekilde
sa3l+k çal+ anlar+ veya gönüllü ki i ya da kurulu lar
taraf+ndan uygulanmakta ve hatta hastalar+n kendisi de
bu
alternatif
destekleyici
yakla +mlar+
uygulayabilmektedir (Fallowfield 1996).

DUYGUSAL DESTEK ODAKLI HEM
G R
MLER N N UYGULANMASI

REL K

Duygusal destek odakl+ hem irelik giri imleri,
belli bir program dahilinde yar+ yap+land+r+lm+ bireysel
görü meler eklinde yürütülmek üzere geli tirilmi tir.
Giri imler her hastan+n gereksinimine göre ortalama
olarak haftada 1 kez, 1-1,5 saatlik, toplam 7 görü me
eklinde yürütülür. Her görü menin amac+ ve
uygulanacak giri imler a a3+da verilmi tir.

Kanserde psikososyal giri imlerin tedavinin bir
parças+ olarak rutin tedavi içinde yer almas+ son derece
önemlidir. Yap+lan çal+ malar psikososyal giri imlerin
kanserli hastalar üzerinde olumlu etkilere sahip
oldu3unu ortaya koymu tur. Meyer ve Mark (1995)
bili sel – davran+ ç+ tedavi, psikoterapi, destek gruplar+,
psikoe3itim gibi çe itli psikososyal giri imlerin kanser
hastalar+ üzerindeki etkinli3ini meta analiz yoluyla
inceledikleri çal+ malar+nda, psikososyal giri imlerin
duygusal, sosyal ve hastal+k belirtileri aç+s+ndan hastalar
üzerinde yararl+ etkilere sahip oldu3unu saptam+ lard+r.
Palsson ve Norberg’in (1995) meme kanserli hastalarla
yapt+3+ çal+ mada, hastalara duygusal destek sa3lay+c+
hem irelik giri imleri uygulanm+ ve bu giri imlerin
hastalarda güvensizlik, anksiyete, korku gibi duygular+
azaltt+3+ bildirilmi tir. Smeenk ve ark. (1998) taraf+ndan
yap+lan bir ba ka ara t+rmada ise, kanser hastalar+na ve
ailelerine psikososyal alanda bak+m veren hem irelerin
uygulad+3+ 25 giri imden 20’sinin yararl+ oldu3u
belirlenmi tir.

1. Görü5me: Tan65ma
4lk görü me, hastayla tan+ ma ve görü meler
hakk+nda bilgi verme amaçl+d+r (Rustoen ve Hanestad
1998). Tan+ ma görü mesi, güven sa3lamak amac+yla
sosyal ili ki tarz+nda yürütülür. Hastaya duygusal destek
giri imlerinin amac+ ve görü melerde ele al+nacak
konular hakk+nda genel bir aç+klama yap+l+r. Genel olarak
hastan+n görü melerden beklentileri ve gereksinimleri
hakk+nda konu ulur. Hastan+n belirlenen bu gereksinim
ve beklentileri do3rultusunda görü melerde ele al+nacak
konular+n önceli3inde ve görü meye ayr+lacak sürede
de3i iklik yap+labilir. Görü melerin amac+n+n hastaya
destek olma esas+na dayand+3+, görü meler esnas+nda
duygu ve dü ünceleri aç+kça ifade etmenin son derece
önemli oldu3u ve hastaya istedi3i her türlü soruyu
sorabilece3i yönünde bilgi verilir. Bunun yan+nda
görü melerde payla +lanlar+n özel oldu3unu ve bu
nedenle gizli kalaca3+n+ aç+klamak yararl+d+r.

Duygusal destek giri imleri, stresli olaylar
kar +s+nda endi eleri gidermenin, cesaret vermenin,
te vik etmenin ve kabulün sa3lanmas+d+r (McCloskey ve
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Tablo 1. Meme Kanserli Kad+nlar için Duygusal Destek Odakl+ Hem irelik Giri imleri
Görü5me

Görü5me içerikleri

Giri5imlerin amac6

1. Görü me

Tan+ ma

Hastayla tan+ mak, giri imlerin amac+n+ aç+klamak.

2. Görü me

Duygusal sorunlar

Hastan+n ya ad+3+ psikolojik sorunlar+ ve duygular+n+ ifade etmesini
cesaretlendirerek uyum sa3lamas+na ve etkili ba
etme yollar+
geli tirmesine destek olmak.

3. Görü me

Ailesel sorunlar

Hastan+n aile ya am+yla ilgili sorunlar+n+ ifade etmesini cesaretlendirmek,
aile içi ileti im ve etkile imini artt+rmak, aile sürecini devam ettirmesine
yard+mc+ olmak.

4. Görü me

Sosyal ve mesleki sorunlar

Hastan+n sosyal, mesleki ve günlük ya am+nda kar +la t+3+ sorunlar+ ifade
etmesini cesaretlendirmek, sosyal destek ve ili kilerini güçlendirmek,
günlük ve mesleki aktivitelerini devam ettirmesini sa3lamak.

5. Görü me

Beden imaj+ ve cinsel ya am
sorunlar+

Hastan+n beden imaj+ ve cinsel ya am+yla ilgili ya ad+3+ sorunlar+
payla mas+n+ cesaretlendirmek, meydana gelen de3i imlerle ba etmesine
yard+m etmek.

6. Görü me

Manevi (spiritual)
sorunlar

Hastan+n manevi anlamda ya ad+3+ sorunlar+ ifade etmesini
cesaretlendirerek hastaya varolu , de3er ve inançlar+n+ aç+kl+3a
kavu turmada ve sahip oldu3u güç kaynaklar+n+ tan+mada yard+m etmek.

7. Görü me

Sa3l+k durumunu kabul etme
ve gelecekle ilgili sorunlar

Hastan+n mevcut sa3l+k durumunu kabul etmesine, bir gelece3inin
oldu3una, ya am+ndan anlam bulmas+na, amaç belirlemesine ve seçim
yapmas+na yard+m etmek

(Ferrell ve ark. 1997, Ferrell ve ark. 1998a, Ferrell ve ark. 1998b, Holmberg ve ark. 2001, Hordern 2000, Johnson ve ark.
2000, Landmark ve ark. 2001, McCloskey ve Bulechek 2000, Rustoen ve Begnum 2000, Sammarco 2001, Wang ve ark. 1999).

2.
Görü5me:
Duygusal
belirlenmesi ve ele al6nmas6

etmesini
kolayla t+r+r.
Duygular+n+
ifade
etme
durumunda hastaya olumlu geri bildirim verilir. Hasta,
ya am+ndaki de3i ikli3i gerçekçi bir biçimde tan+mlamas+
ve ya ad+3+ sorunlara olumlu bir tutum geli tirmesi için
desteklenir. Hastaya çaresizlik duygular+yla ba etmede
gerçekçi bir umut duygusu geli tirmesi için yard+m edilir.
Bu amaçla hastan+n umut kaynaklar+n+ belirlemesi
sa3lan+r. Hastan+n karar verme, seçim yapma yetene3i
geli tirilir. Hastay+ kendi karar ve hedeflerini belirlemesi
için desteklemek, hastan+n ba etme gücünü artt+r+r.
Bununla birlikte seçimlerini ve kararlar+n+ kendisi
belirleyen hastada kontrol duygusu da artar. Hastan+n
geçmi deneyimlerindeki ba etme yollar+n+ ifade etmesi
sa3lan+r ve hasta bir arkada + veya akrabay+ aramak,
hasta olan bir ba kas+na destek olmak, kendisi veya bir
ba kas+ için iyi bir ey yapmak, benzer sorunlar+ olan
ki ilerle bir araya gelmek, gev eme egzersizleri yapmak
gibi, etkili ba etme yöntemleri kullanmas+ yönünde
desteklenir (McCloskey ve Bulechek 2000).

sorunlar6n

Duygusal
sorunlara
yönelik
hem irelik
giri imlerinin amac+, hastan+n hastal+k sürecinde ya ad+3+
duygular+n+ ifade etmesini cesaretlendirmek, psikolojik
kayg+ ve ac+y+ hafifletmek, ya am+nda alg+lad+3+
stresörlere,
de3i ikliklere
ve
tehditlere
uyum
sa3lamas+na yard+m etmek ve uygun ba etme yollar+
geli tirmesine destek olmakt+r.
Bu amaçlara yönelik olarak uygulanabilecek
hem irelik giri imleri
unlard+r. Hastayla hastal+k
sürecinde genel olarak inkar, anksiyete, belirsizlik, öfke,
tedaviyi reddetme, güçsüzlük, utanç, yetersizlik,
suçluluk, gizleme, yaln+zl+k, sosyal geri çekilme,
umutsuzluk, yas gibi duygular+n ya and+3+ ve bu
duygular+ ifade etmenin ve payla man+n önemi hakk+nda
konu ulur. Hastaya, “hastal+3+n+z+ duydu3unuzda korku,
üzüntü, çaresizlik, öfke gibi duygular hissettiniz mi?”
gibi, duygu ve tepkilerini ifade etmesini kolayla t+racak
sorular yöneltilir. Bu süreçte hastan+n ya ad+3+ duygular+
anlamaya çal+ mak, dürüst, empatik ve yarg+lay+c+
olmayan bir tutum sergilemek, hastan+n duygu ve
dü üncelerini ifade etmesini ve olumsuz duygularla ba

3.
Görü5me:
Ailesel
belirlenmesi ve ele al6nmas6

sorunlar6n

Ailesel sorunlara yönelik hem irelik giri imlerinin
amac+, hastan+n aile ya am+yla ilgili sorunlar+n+ ifade
etmesini cesaretlendirmek, aile içi ileti im ve etkile imini
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artt+rmak, aile sürecini devam ettirmesine yard+mc+
olmakt+r.

sorunlar+ ifade etmesi için cesaretlendirilir. Hastan+n var
olan sosyal destek a3+ belirlenir ve destek a3+ içinde en
fazla kimlerle (e , arkada lar, kom ular, akrabalar,
dernekler gibi) ileti im kurdu3u ve ya ad+3+ sorunlar
tart+ +l+r. Hasta aile, arkada ve akranlarla ili kilerini
güçlendirmesi, varolan sosyal faaliyetlerini devam
ettirmesi, sosyal ve toplumsal aktivitelere kat+lmas+ ve
benzer ilgi ve amaçlar+ payla an ki ilerle bir araya
gelmesi için te vik edilir. Ho lan+lan özel aktivitelerin
planlamas+ ve uygulanmas+ hastal+kla ba etmede
yararl+d+r. Bu do3rultuda hastayla varolan bo zaman
aktiviteleri, hobi ve u3ra lar+ konusunda konu ulur ve
bunlar+ ne s+kl+kta yapt+3+ de3erlendirilir. E3er yoksa yeni
hobiler edinmesi yönünde cesaretlendirilir. Hastal+3+n
tan+ ve tedavi sürecinde, hastalar+n mesleki
ya amlar+nda kesintiler meydana gelebilir. Hastan+n bu
süreçte mesleki amaçlar+, öncelikleri de3i ebilir, i ve
kazanç kayb+ nedeniyle aile ekonomisine katk+s+
azalabilir ve ekonomik güçlükler ortaya ç+kabilir.
Hastan+n mesleki sorunlar+na ili kin duygu ve
dü üncelerini ifade etmesi, yeni rollerini kabul
etmesinde ve uyum sa3lamas+nda yard+mc+ olur.
Hastan+n kontrol duygusunu ve ba etme gücünü
artt+rmak için, aile üyeleriyle mesleki kayg+lar+n+
payla mas+ ve yapabilece3i oranda küçük sorumluluklar
almas+ cesaretlendirilir (McCloskey ve Bulechek 2000).

Bu amaçlar do3rultusunda a a3+daki hem irelik
giri imleri uygulan+r. Hastal+k gibi zorlu ya am olaylar+yla
kar +la +ld+3+nda, aile üyelerinin birbirine destek vermesi
çok önemlidir. Hastayla kendi aile yap+s+, aile destek
kaynaklar+ ve bu destek kaynaklar+n+n hastal+kla ba
etmedeki önemi tart+ +l+r. Hastal+k sürecinde ailenin
süregelen dengesi bozulabilir, aile üyeleri aras+nda
ileti im ve etkile im de3i ebilir. Hastal+k nedeniyle hasta
kendisini izole edebilir veya aile üyeleri birbirinden
uzakla abilir. Bu do3rultuda ailenin genel olarak
sorunlarla ba etme yöntemleri belirlenir. Hastal+3+n
ailenin ileti imi üzerindeki etkisi de3erlendirilir. Bu
amaçla hastaya, “hastal+3+n+z+n ortaya ç+k+ + aile içindeki
ileti iminizi azaltt+ m+, artt+rd+ m+?” gibi sorular
yöneltilebilir. Hasta, aile üyeleriyle varolan ili kilerini
tan+mlamas+ yönünde desteklenir. Hastan+n hastal+k
nedeniyle aile içindeki rollerinin etkilenip etkilenmedi3i
ve de3i en rollerine uyumu belirlenir. Hastal+k sürecinde
hastan+n yan+ s+ra di3er aile üyelerinin de rol ve
sorumluluklar+ de3i ebilir. Aile sürecinde meydana gelen
bu de3i imlerin di3er aile üyeleri üzerindeki etkisi
tart+ +l+r. Bu do3rultuda hastaya, “hangi aile bireyleriyle
en çok sorun ya +yorsunuz?" ya da “hangi aile bireyleri
sorunlar+n çözümünde destekleyici rol oynar ?” gibi
sorular yöneltilebilir. Hasta, aile sürecinde meydana
gelen sorunlar+n çözümünde, etkili ba etme yöntemleri
geli tirmesi (aile üyeleriyle birlikte vakit geçirme,
sorunlar+ payla ma ve çözüm yollar+ üretme gibi) ve aile
üyeleriyle ileti im ve etkile imini sürdürmesi yönünde
cesaretlendirilir (McCloskey ve Bulechek 2000).

5. Görü5me: Beden imaj6 ve cinsel ya5amla
ilgili sorunlar6n belirlenmesi ve ele
al6nmas6
Beden imaj+ ve cinsel ya amla ilgili sorunlara
yönelik hem irelik giri imlerinin amac+, hastan+n beden
imaj+ ve cinsel ya am+yla ilgili ya ad+3+ sorunlar+ ifade
etmesini
cesaretlendirmek
ve
meydana
gelen
de3i imlerle ba etmesine yard+m etmektir.

4. Görü5me: Sosyal ve mesleki sorunlar6n
belirlenmesi ve ele al6nmas6
Sosyal ve mesleki sorunlara yönelik hem irelik
giri imlerinin amac+, hastan+n sosyal, mesleki ve günlük
ya am+nda kar +la t+3+ sorunlar+ ifade etmesini
cesaretlendirmek,
sosyal
destek
ve
ili kilerini
güçlendirmek, günlük ve mesleki aktivitelerini devam
ettirmesine yard+mc+ olmakt+r.

Bu amaçlara yönelik olarak uygulanabilecek
hem irelik giri imleri

unlard+r. Meme kanseri tedavisi

beden imaj+nda istenmeyen de3i imlere ve yan etkilere
neden olmaktad+r. Hastayla cinselli3in ya am+n önemli
bir parças+ oldu3u ve hastal+k, ilaç tedavisi ve stres
nedeniyle

Bu do3rultuda uygulanabilecek hem irelik
giri imleri unlard+r. Hastal+kla ilgili ya anan duygu ve
dü üncelerin ifade edilmesi, benzer sorunlar+ olan
ki ilerle duygu ve dü üncelerin payla +lmas+, sosyal
aktivitelerin devam ettirilmesi, hastal+3+n tedavisinde
yararl+ etkiler sa3lamaktad+r. Hastaya, hastal+kla ba
etmede sosyal deste3in önemi vurgulan+r. Hasta,
hastal+k nedeniyle sosyal ya am+nda meydana gelen

cinsel

ya am+n

de3i ebilece3i

hakk+nda

konu ulur. Hastalarda cerrahi giri im sonras+ bedeni bir
bütün

olarak

alg+layamama,

ameliyat

bölgesine

bakamama, çekicili3ini yitirdi3ini dü ünme gibi çe itli
duygular

ya anabilir.

Bu

do3rultuda

hastan+n

duyarl+l+3+na dikkat edilerek, meydana gelen fiziksel
de3i imlerle

ilgili

olarak

duygular+n+

ifade

etmesi

cesaretlendirilir. Hastan+n memeye ve meme kayb+na
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yükledi3i anlamlar belirlenmeye çal+ +l+r. Meydana gelen

birlik ve ibadet için ili kilerini artt+rma, inançlar+na uygun

fiziksel de3i imlerle ilgili olarak, hastan+n ba

etme

olarak dini aç+dan anlam+ olan yerleri ziyaret etme, dua

yöntemleri de3erlendirilir ve meme protezler, uygun

etme, inançlar+n+ yazma, meditasyon gibi aktivitelere

giysiler gibi olas+ ba etme yöntemleri tart+ +l+r. Hastan+n

kat+lma yönünde te vik edilir. Bunun yan+ s+ra hastan+n

etkili ba

etme yöntemleri belirlemesini destekleme,

kendine yard+m veya di3er ruhsal destek sa3layan

hem sorunlar+n+n çözümüne, hem de benlik sayg+s+n+

programlara kat+l+m+ desteklenir (McCloskey ve Bulechek

artt+rmaya yard+mc+ olur. Mastektomi sonras+ beden

2000, Johnson ve ark. 2000).

imaj+yla ilgili ya anan sorunlar, cinsel ya am+ olumsuz

7. Görü5me: Sa@l6k durumunu kabul etme
ve gelecekle ilgili sorunlar6n belirlenmesi
ve ele al6nmas6

olarak etkilemektedir. Bu amaçla hastal+3+n ve tedavinin
hastan+n

cinsel

ya am+

üzerindeki

etkisi

tart+ +l+r.

Hastan+n varolan cinsel ya am+ de3erlendirilir. Hastan+n

Sa3l+k durumunu kabul etme ve gelecekle ilgili
sorunlara yönelik hem irelik giri imlerinin amac+,
hastan+n mevcut sa3l+k durumunu kabul etmesine, bir
gelece3inin oldu3una, ya am+ndan anlam bulmas+na,
amaç belirlemesine, seçim yapmas+na yard+m etmek ve
hastan+n zorluklarla ba etmede bir ç+k+ yolu oldu3u
duygusunu güçlendirmektir.

iste3i do3rultusunda hastal+kla birlikte cinsel ya am+nda
meydana

gelen

cesaretlendirilir.

de3i iklikleri

Cinsel

ifade

ya am+nda

etmesi

meydana

gelen

de3i imler varsa, bu de3i imlerin hastan+n e i üzerindeki
etkisi

tart+ +l+r.

geçirilerek,

Hastan+n

e iyle

hastaya yak+n

ili kileri

gözden

ili kilerini derinle tirmesi

Bu amaçlara yönelik olarak uygulanabilecek
hem irelik giri imleri unlard+r. Hastan+n sa3l+k, hastal+k
gibi kavramlara yükledi3i anlam belirlenir. Hastan+n
sa3l+k durumu hakk+ndaki duygu ve dü üncelerini ifade
etmesi cesaretlendirilir. E3er varsa hastan+n daha önceki
yanl+ sa3l+k bilgileri aç+kl+3a kavu turulur. Hastan+n
sa3l+k durumunu gerçekçi bir ekilde tan+mlamas+na
yard+m edilir. Hastan+n genel olarak problem çözme
yöntemleri ve karar verme yetene3i de3erlendirilir.
Sorunlar+n nas+l ve kimin taraf+ndan çözümlenece3ine
karar vermede hastaya yard+m edilir. Hasta sa3l+k
durumuyla ilgili kararlar+ kendisi almas+ yönünde te vik
edilir. Hastan+n ya am+nda meydana gelen de3i imlere
uyum sa3lamas+ amac+yla yetersizliklerinden ziyade
olumlu yönlerine odaklanmas+ sa3lan+r. Hastal+k
süreciyle birlikte hastalar+n ya am felsefesi, amaçlar+ ve
öncelikleri de3i ebilir. Hastalar+n ya am+nda yeni
amaçlar belirlemesi, gelece3e uyum sa3lamada olumlu
sonuçlar vermektedir. Bu do3rultuda hastaya ya ama
bak+ aç+s+n+ netle tirmede, gelecekle ilgili planlar+n+, k+sa
ve uzun süreli amaçlar+n+ belirlemede destek olunur
(McCloskey ve Bulechek 2000, Johnson ve ark. 2000).

yönünde destek verilir. Hastan+n cinsel ya am+ndaki
sorunlar+yla

ba

etmede

destek

kaynaklar+n+

belirlemesine yard+m edilir (McCloskey ve Bulechek
2000, Hordern 2000).
6.

Görü5me:

Manevi

sorunlar6n

belirlenmesi ve ele al6nmas6
Manevi (spiritual) sorunlara yönelik hem irelik
giri imlerinin amac+, hastan+n manevi anlamda ya ad+3+
sorunlar+

ifade

etmesini

cesaretlendirerek

hastaya

varolu , de3er ve inançlar+n+ aç+kl+3a kavu turmada ve
sahip oldu3u güç kaynaklar+n+ tan+mlamada yard+m
etmektir.
Bu

do3rultuda

giri imleri

uygulanabilecek

hem irelik

unlard+r. Hastan+n umut, güven, sevgi,

yaln+zl+k ve güçsüzlükle ilgili duygular+n+ ifade etmesine
olanak

verilir.

Hastaya

kendini

ke fetmesinde

ve

geli imini engelleyen davran+ lar+ tan+mas+nda destek
olunur. Hasta ya am ve ölüm hakk+ndaki duygular+n+
ifade etmesi için cesaretlendirilir. Hastan+n sahip oldu3u
inanç ve de3erler tart+ +l+r. Bedenin, ruhun ve zihnin
iyile tirilmesine ili kin olarak “nerede ve ne zaman
kendinizi her yönden rahat ve huzurlu hissedersiniz?”

SONUÇ

“hangi aktiviteler sizi ruhen ve bedenen rahatlat+r?” gibi

Kanserde
psikososyal
giri imler
tedavinin
bütünleyici ve ayr+lmaz bir parças+ olup, hastal+3+n
fiziksel tedavisini desteklemektedir. Tedavinin her
a amas+nda hastalarla birlikte çal+ an hem ireler,
psikososyal
giri imlerin
geli tirilmesinde
ve
uygulanmas+nda önemli görevler üstlenebilirler. Tüm

sorular yönelterek, hastan+n kendini rahat ve huzurlu
hissetti3i

aktiviteler

belirlenmeye

çal+ +l+r.

Manevi

kaynaklar+n kullan+m+ hastan+n ba etme gücünü artt+r+r.
Bu

amaçla

hasta

iste3i

do3rultusunda

ailesi

ve

arkada lar+yla zaman geçirme, ba kalar+yla arkada l+k,
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kanser türleri dü ünüldü3ünde kanser hastalar+n+n
ya ad+3+ sorunlar ve gereksinimleri farkl+la maktad+r. Bu
do3rultuda hem irelerin bütüncül bir yakla +m içinde
kanser hastalar+n+ de3erlendirmeleri ve bu yönde
ara t+rmalar yaparak yeni psikososyal giri imler geli tirip
uygulamalar+ son derece önemlidir.

Çal65kan Z, Ertürk N, Ayd6n B (2001) Meme kanserli

Meme kanseri kad+nlarda en s+k görülen kanser
olmas+ ve psikososyal anlamda çe itli sorunlara neden
olmas+ bak+m+ndan psikososyal yakla +mlara en fazla
gereksinim duyulan hastal+klardan biridir. Bu yaz+da,
mevcut literatür + +3+nda duygusal destek odakl+
hem irelik giri imleri, bir program olu turacak ekilde
meme kanserli hastalar+n ya ad+3+ sorunlara yönelik
olarak geli tirilmi tir. Giri imlerin amac+, meme kanserli
hastalar+n sorunlar+n+ ifade etmesini, deneyimlerini
payla mas+n+ sa3lamak, ba
etme yeteneklerini
geli tirmek, hastal+3a ve günlük ya ama uyumlar+n+
artt+rmakt+r. Bu amaçlarla geli tirilen bu program+n
e3itilmi
psikiyatri
hem ireleri
taraf+ndan
uygulanmas+n+n yararl+ olaca3+ dü ünülmektedir.
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