Kanserli Hasta ile İletişim Kursu
Kurs Tarihi: 22 -23 Aralık 2017
Kursun Yapılacağı Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yönlendirici/Eğiticiler
Prof. Dr. Deniz Yamaç
Prof. Dr. Tugba Yavuzşen
Prof. Dr. Güler Bahadır
Kursun Amacı:
Kanserli hastalar ile çalışan hekimlerde (dahiliye asistanları ve onkoloji yan dal uzmanları vb.) hasta hekim
iletişiminin önemi konusunda farkındalık yaratmak; hasta ile iletişimi geliştirecek bilgi, beceri ve tutumu
kazandırmak; tanı ve tedavi süreçlerinde kötü haber verme görüşmesini yönetme becerisini kazandırmak (kötü
haber verme protokolleri, prognoz konuşma ve terminal dönem hasta ve yakınlarını hazırlama); palyatif bakımın
önemini ve temel özelliklerini kazandırmak.
Öğrenim Hedefleri:
Katılımcılar;
•

Temel iletişim becerilerini etkin şekilde kullanabilmeli

•

Hastayla hekim arasında etkili bir ilişkiyi başlatma, sürdürme ve hasta-hekim işbirliğini sağlama

becerisini geliştirebilmeli
•

Tanı ve tedavi süreçlerinde kötü haber verme görüşmesinin basamaklarını tanımlayabilmeli ve

geliştirebilmeli
•

Kötü haber verme protokollerini açıklayabilmeli

•

Terminal dönem hastası yakınları ile görüşmenin ve (DNR) prosedürünün önemini söyleyebilmeli

•

Kanserli hastanın yaşadığı fiziksel, psikolojik ve sosyal zorlukları tanımlayabilmeli ve hastaya bütüncül

yaklaşımın geliştirebilmeli.
•

Hastayla etkili ve empatiye dayalı bir iletişim kurmanın, tedavi başarısı ve mesleki doyum üzerine

olduğu kadar, hekimin duygusal bütünlüğünü koruyabilmesi için de gerekli olduğunu açıklayabilmeli
•

Palyatif bakımın önemini ve temel ilkelerini söyleyebilmeli

•

Geriatrik hastaya yaklaşımın özelliklerini ve palyatif bakımı açıklayabilmeli
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Programın Akışı
22-Aralık 2017
10.00 - 10.05 Hoş geldiniz
10.05 - 10.20 Tanışma (15dk)
10.20 - 10.30 Kursun amaç ve öğrenim hedeflerinin açıklanması
10.30 - 11.15 Temel İletişim Becerileri (Sözlü dil, ses tonu, beden dili)
11.15 - 11.30 Çay-Kahve Arası
11.30 - 12.30 Temel İletişim Becerileri (Etkin dinleme, empati, iletişim engelleri)
12.30 - 12.45 Derin Ven Trombozu, Pulmoner Emboli ve Güncel Tedavi Yaklaşımları – Abdi
İbrahim İlaç – Dr. Serhat BÜLBÜL
12.45 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 14.30 Kötü haber verme protokolleri
14.30 - 14.45 Çay-Kahve Arası
14.45 -15.45 Kötü haber verme uygulamaları ve terminal dönem hastası yakınları ile
görüşme (DNR)
15.45 - 16.00 Çay-Kahve Arası
16.00- 17.00 Palyatif bakımın önemi ve temel ilkeleri
Son dönem kanserli hastanın duygu durumu ve yaşamın son döneminde zorluklar
17.00 - 17.20 Geriatrik Hastaya yaklaşım ve palyatif bakım
17.20 – 17.30 Onkoloji hastaları ile ilgili çalışanlarda ‘’Tükenmişlik Sendromu’’
17.30 – 17.50 Akılcı ilaç kullanımı
17.50 – 18.00 Günün özeti
Kursun değerlendirilmesi
Neleri başarabiliriz
Eve ne götürüyoruz
Kapanış
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23 Aralık 2017
10.00 - 10.05 Hoş geldiniz
10.05 - 10.20 Tanışma (15dk)
10.20 - 10.30 Kursun amaç ve öğrenim hedeflerinin açıklanması
10.30 - 11.15 Temel İletişim Becerileri (Sözlü dil, ses tonu, beden dili)
11.15 - 11.30 Çay-Kahve Arası
11.30 - 12.30 Temel İletişim Becerileri (Etkin dinleme, empati, iletişim engelleri)
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 14.30 Kötü haber verme protokolleri
14.30 - 14.45 Çay-Kahve Arası
14.45 -15.45 Kötü haber verme uygulamaları ve terminal dönem hastası yakınları ile
görüşme (DNR)
15.45 - 16.00 Çay-Kahve Arası
16.00- 17.00 Palyatif bakımın önemi ve temel ilkeleri
Son dönem kanserli hastanın duygu durumu ve yaşamın son döneminde zorluklar
17.00 - 17.20 Geriatrik Hastaya yaklaşım ve palyatif bakım
17.20 – 17.30 Onkoloji hastaları ile ilgili çalışanlarda ‘’Tükenmişlik Sendromu’’
17.30 – 17.50 Akılcı ilaç kullanımı
17.50 – 18.00 Günün özeti
Kursun değerlendirilmesi
Neleri başarabiliriz
Eve ne götürüyoruz
Kapanış

Her iki gün için aynı program farklı katılımcılarla yapılacaktır.

Kursta Kullanılacak Eğitim Yöntemleri:
Sunum
Oyunlaştırmalar
Küçük ve büyük grup tartışmaları (videolar ve örnekler üzerinden)
Vaka uygulamaları
Küçük grup çalışmalar
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