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Doktor-Hasta ‹liﬂkilerine
Yeni Bir Bak›ﬂ

Doktor-Hasta ‹ﬂbirli¤i
Hastan›n Bak›m›yla ‹lgilenen Herkes için
Gerekli ‹letiﬂim Becerileri

Dr. Thomas Gordon - W. Sterling Edwards
Çeviren: Emel Aksay
1997, Sistem Yay›nc›l›k, ‹stanbul, 294+VIs.
inekolo¤a ilk gitti¤imde, hemﬂire beni muayene odas›na ald›,
elbiselerimi ç›kartmam›, verdi¤i ka¤›t elbiseyi giymemi istedi. Doktorun hemen gelece¤ini söyledi. Donup kald›m. Soyunmadan önce doktoru göremeyecek miydim. Muayene masas›nda elbiselerim olmadan otururken yetenekli, bilgili bir kiﬂi olarak kendimi
nas›l takdim edebilecektim. Ama vücudumda kansere dönüﬂebilecek
bir geliﬂme vard›, bu nedenle söylenilenleri yapt›m... Birkaç dakika
içinde hemﬂire geri geldi ve “Uzan›n doktor geliyor” dedi. ‹stenileni
yapt›m. Doktor geldi, kart›m› okurken benden tarafa baﬂ›yla bir iﬂaret
yapt› ve benimle tek sözcük konuﬂmadan muayenesini bitirdi.” Sue Fisher In the Patient’s Best Interest: Women and the Politics of Medical
Decisions.
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Hekim ve hakim Arapça hükm ortak kökünden türemiﬂtir. Hekim
kelimesi hikmet (bilgelik) sahibi anlam›n›n yan› s›ra hüküm veren anlam›n› da içerir. Tarih boyunca hekimler yöneticilere yak›n bir konumda bulunmuﬂlard›r. 19. Yüzy›lda da durum farkl› de¤ildi; ünlü psikoterapist Irvin Yalom 1880’ler Viyana’s›n› konu alan “Nietzsche A¤lad›¤›nda” roman›nda hasta-hekim iliﬂkilerinden ﬂöyle söz eder: “O zaman›n bütün doktorlar› gibi Breuer de hastalar›n›n ona biraz aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru bakmalar›n› tercih ederdi.” O günden bu yana yaﬂanan
teknolojik geliﬂme sonucu hasta bak›m›n›n bir ekip iﬂi haline gelmesi,
toplum genelinde iliﬂkilerin demokratikleﬂmesi, hasta haklar› hareketleri gibi bir çok etken birleﬂerek hasta ile hekim aras›ndaki mesafeyi
azaltm›ﬂt›r. Ancak, t›bbi terimlerden baﬂlamak üzere birçok etken hala
hasta ile hekim aras›nda önemli bir engel oluﬂturmaktad›r. Elimizdeki
kitap bu konuyu ele al›yor.
“Sa¤l›k personelinin kullanabilece¤i inan›lmaz teknolojik ve bilimsel ilerlemelere karﬂ›n, iletiﬂim, hala hastal›klar›n teﬂhis ve tedavisinde klinik iﬂlemlerin özü olarak görünür; çünkü hastalar›n sa¤l›k personeliyle iliﬂkilerinin niteli¤i, kendilerine yap›lan muameleden duyduklar› memnuniyeti güçlü bir biçimde etkiler.”
“Kuﬂkusuz sa¤l›k personeli hastalarla iyi iliﬂkiler geliﬂtirip bunlar›
sürdürmeyi içtenlikle ister. Ne var ki, baﬂka meslek üyelerine oldu¤u
gibi, sa¤l›k personeline de karﬂ›l›kl› iyi iliﬂkiler kurmalar›na yard›mc›
olacak iletiﬂim becerileri hakk›nda çok az e¤itim verilir. Asl›nda bu konuyla ilgili e¤itimin temel yöntembilimi ve kuram› çok yenidir,
1950’lerden önceye gitmez. Ancak son y›llarda baz› t›p fakültelerinde
ve hemﬂirelik okullar›nda ö¤rencilere iletiﬂimle ilgili e¤itim verilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.”
Kronik hastal›¤› olanlar›n doktorlar›, hemﬂireleri ve aileleri ile iletiﬂimlerinde problemleri kardiyovasküler cerrahi profesörü Sterling Ed-

wards’›n dikkatini çekmiﬂ; hastayla ilgilenen herkesin hastal›kla ilgili
bilgi ve öneriler vermek istediklerini ama hiçbirinin korku, belirsizlik,
depresyon gibi duygular› dinlemek istemediklerini görmüﬂ. Elimizdeki
kitab› etkin dinleme (empatik dinleme, ben iletileri, kat›l›mc› sorun
çözme, kaybeden yok çat›ﬂma çözümü) yöntemini geliﬂtiren (Etkili
Anababa E¤itimi kitab› ülkemizde de yay›nlanan) Thomas Gordon ile
birlikte kaleme alm›ﬂlar.
Çocuk doktoru Naomi Remen’in “Son 50 y›ll›k sürede, t›p bilimi
t›p sanat›ndan yavaﬂ yavaﬂ uzaklaﬂt›. Modern doktorlar hastalar›na yaln›zca bilimle hizmet verme e¤ilimindeler. Hastalar bilimsel bak›m›n
de¤erini bildikleri halde bundan hoﬂnut de¤iller, daha çok eleﬂtiriyor ve
eskiye göre daha düﬂmanca duygular besliyorlar” sözlerini aktaran yazarlar ﬂu uyar›y› yap›yorlar: “Hastalar›n hoﬂnutsuzlu¤u tedaviye uymama, yanl›ﬂ tedavi için dava açma, hastalara kiﬂi olarak daha fazla ilgi
gösterdikleri düﬂünülen (akupunktur, hipnoz, masaj yapan) ﬂifa da¤›tan
kiﬂilere gitme gibi çeﬂitli biçimlerde kendini gösterebilir.”
Hem hastalar, hem de sa¤l›k personeli için yararl› bir kitap.



Uyku Uyuyamamak m›,
Uyanamamak m›?

Prof. Dr. Hakan Kaynak
1998, Miliyet Yay›nlar›, ‹stanbul, 198s.
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yku bozukluklar› özellikle ülkemizde yeni yeni ele al›nmaya
baﬂlanan bir konu. Oysa hayat›m›z›n üçte bir uykuda geçiyor,
uykunun istenen nitelikte olmamas› uyan›k olarak geçirdi¤imiz
üçte ikiyi de olumsuz yönde etkiliyor.
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“Toplumun yaklaﬂ›k %90’› hayat›n bir döneminde uykusuzluk
problemiyle karﬂ›laﬂ›yor, üçte biri haftan›n birkaç gecesini istedi¤i gibi
uyuyamadan geçiriyor.
Her 100 kiﬂiden en az beﬂi solunum problemleri nedeniyle uykusunu alamadan uyan›yor, birço¤u ertesi gün uyuklamas›na engel
olam›yor. Toplumun %40’› horluyor ve daha da önemlisi horlamay›
normal olarak kabul ediyor.”
Kitap uykuyla ilgili genel bilgiler, Uykunun mekanizmalar›, Uykunun organizmadaki rolü, Rüyalar, Uykusuzluk, Uykusuzluk çekenlerin uyku laboratuvar›nda izlenmesi, Sürelerine göre uykusuzluklar,
Uzun süreli uykusuzlu¤un nedenleri, Uykusuzlu¤un tedavisi, Hipersomni ve gündüz aﬂ›r› uykululuk, Horlama ve uykuda solunum bozukluklar›, Obstrüktif uyku-apne sendromu, Di¤er uykuda solunum bozuklu¤u sendromlar›, Narkolepsi-katepleksi sendromu, Klein-Lewin sendromu, Parasomniler bölümlerinden oluﬂuyor. Sonunda konuyla ilgili
küçük bir sözlük yer al›yor.
Sa¤l›k alan›nda çal›ﬂmayanlar›n da anlayaca¤› sade bir dille
kaleme al›nan kitap birinci basamak hekimlerinin hem yararlanabilecekleri, hem de bak›m›n› üstlendikleri kiﬂilere önerebilecekleri
bir kaynak.
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