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Sunum	  içeriği

• Sorunları	  hekim	  bakış	  açısı	  ile	  şekillendireceğim…
• Alt	  başlıklar	  ile	  sorunlara	  ayrıntılı	  bakacağız…
• Kullandığım	  her	  cümle	  ’saha	  deneyimi’dir…
• Her	  soruna	  nasıl	  çözüm	  ürettiğimi	  veya	  yaklaştığımı	  
anlatacağım…
• Eve	  gidecek	  mesajlar…soru/cevap…

‘Akıllı	  insanlar	  başkalarının	  tecrübelerinden	  yararlanır,	  inatçı	  insanlar	  her	  şeyi	  
kendileri	  denemek	   ister’
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İyi	  iletişim	  kurmanın	  sırrı,	  karşınızdakinin	  algılama	  kapasitesini	  doğru	  
tahmin	  etmekten	  geçer…	  



Hasta	  açısından	  soru	  ve	  sorunlar?	  
• ‘Bu	  yara	  ne	  zaman	  iyileşir?’
• ‘Ayağımı	  kaybeder	  miyim?’
• Önerilere	  uyum	  problemi…’diyabetik beyin’	  ….‘Hocam	  geçen	  defa	  çok	  
kötü	  geldim…yürüyerek	  çıktım…	  bu	  defa	  da	  olur	  değil	  mi?

• ‘Yara	  ne	  kadar	  zamandır	  var	  ise,	  en	  az	  o	  kadar	  zaman	  lazım…’
• ‘Evet	  öyle	  bir	  risk	  var	  !’
• Hastayı	  bazen	  korkutmak	  işe	  yarayabilir…

Olabildiğince	  gerçekçi	  olmak	  lazım…
Elimizde	  sihirli	  değnek	  yok…



Hasta	  yakını	  ve	  arkadaşı…
• Bazen	  çok	  olumsuz…bazen	  de	  çok	  olumlu	  etkileyebilir,
• Çatışmak	  istemeyeceğimiz	  bir	  grup…
• ‘Bizim	  Rıza	  abi/	  Ayşe	  teyze	  vardı…’diye	  başlayan	  cümlenin	  sonunun	  ne	  
olacağı	  sizin	  de	  	  ‘impact factor’…ünüzü belirler…

• Olabildiğince	  sakin	  ve	  yapıcı	  olmak	  lazım…
• ‘Nabza	  göre	  şerbet’…Her	  zaman	  mümkün	  değil	  ama…

Tedaviye	  uyum	  açısından	  hasta	  yakının	  kazanmak	  önemli…
Tribüne	  oynamak	  gerekebilir…

• Olabildiğince	  sakin	  ve	  yapıcı	  olmak	  lazım…
• ‘Nabza	  göre	  şerbet’…Her	  zaman	  mümkün	  değil	  ama…



Konsültan hekim
• ’Böyle	  mi	  yapıyorlar	  pansumanı?’
• ‘Bu	  yara	  ile	  ilgili	  yapılacak	  fazla	  bir	  şey	  yok!’
• ‘Olan	  olmuş…daha	  kötü	  ne	  olabilir?’
• ‘Yara	  sizin	  işiniz	  mi?’
• ‘Ben	  yara	  hastasını	  kliniğimden	   içeri	  sokmam’
• ‘İyileşme	  oldukça	  iyi...’
• ‘Her	  şey	  yolunda	  görünüyor…bende	   olsam	  böyle	  yapardım’

• Mümkün	  olduğunca	  iyi	  iletişim	  kurmak	  önemli…
• ‘Kronik	  yara	  bakımı’	  multidisipliner olmalıdır…

Başka	  bir	  bakış	  açısı	  her	  zaman	  iyidir…
Aynı	  taraftayız…



Hastane	  idaresi-‐ hekim	  ve	  hekim	  dışı?
• ‘Karlı	  bir	  iş	  mi	  bu?	  ’
• ‘Bu	  malzemelerin	  geri	  ödemesi	  var	  mı?’
• ‘Hastaneye	  ne	  kadar	  kazandırırsınız?	   ’
• ‘Yara	  hastalarına	  çok	  oyalanıyormuşsunuz,	  bekleyen	  hastalar	  şikayetçi ’

• Yanlış	  soruya	  doğru	  yanıt	  veremeyiz…Bu	  sistemde	  kar	  etmek	  istiyorsak,	  
sağlık	  sisteminin	  dışında	  olmalıyız…
• Geri	  ödeme	  kapsamı	  dar…Fatura	  edilebilir	  ürünler	  var…
• ‘Evet	  oyalanıyoruz…pansuman	   bittikten	  sonra	  iki	  el	  king attık…’
• ‘Bir	  gün	  gelip	  izlerseniz	  emin	  olun	  hak	  verirsiniz…’

Şeffaf,	  net	  ve	  çarpıcı	  olmak	  lazım…
Tarzınız	  olmalı…



Yara	  bakımı	  firması/temsilcisi
• ‘En	  iyisi	  bizimkisi…’
• ‘Diğer	  firmanın	  ki	  vakum	  yapmıyor…’
• ‘Bu	  ürüne	  çok	  güveniyoruz,	  yara	  ile	  ilgili	  her	  ihtiyacınızı	  karşılayacak…’
• ‘Falan	  hocamız	  hep	  bizim	  ürünlerimizi	  kullanıyor…’

• Her	  ürünün	  ve	  hastanın	  ayrı	  hikayesi	  var…ürün	  iyi	  olabilir	  ama	  o	  
hastada	  istediğiniz	  yanıtı	  vermeyebilir…
• Deneyimlemek	  önemli…
• ‘Herkesten	  kendi	  ürünü	  ile	  ilgili	  bilgi	  alıyoruz…Bu	  bizim	  için	  daha	  değerli’

Her	  tecrübe	  ve	  referans	  	  önemlidir…
Ama	  hasta	  ile	  siz	  baş	  başa	  kalırsınız…



Hemşire	  ve	  diğer	  yardımcı	  sağlık	  personeli
• ‘Hocam	  bu	  hastayı	  başka	  yere	  yatırsak…koku	  çok	  fazla’
• ‘Hocam	  nerden	  buluyorsunuz	  bu	  hastaları…kendisi	  ayrı,	  yakınları	  ayrı	  
problem…’
• ‘Hocam	  bu	  hastaları	  yatırmadan	  ayaktan	  takip	  etseniz?’

• ‘Evet	  zor	  hasta	  grubu,	  haklısınız…kendinizi	   onun	  yerine	  koyun…’
• ‘Hasta	  size	  ve	  bize	  güvendiği	   için	  burayı	  tercih	  etmiş…’
• ‘Ayaktan	  takip	  etmekte	  bir	  seçenek	  ama	  60	  km	  mesafeden,	  iki	  araç	  
değiştirerek	  nasıl	  gelebilir	  sizce…’

Yapıcı	  olup,	  empati	  yapmalarını	  sağlamak	  şart



Uzaktan	  izleyen	  hekim	  ve	  yoldan	  geçen	  adam
• ‘Bu	  olmuş	  mu	  şimdi…’
• ‘Bu	  ayak	  kesilir…iyileşmez…’
• ‘Ne	  gerek	  var	  bunlarla	  oyalanıyorsunuz?	  Duvarda	  çatlak	  boru	  var,	  sen	  
sıva	  ile	  uğraşıyorsun...bu	  duvarı	  yıkıp,	  boruyu	  kesip	  çıkarmak	  lazım…’

• ‘Sonuçta	  %100	  başarı	  garantili	  bir	  iş	  yapmıyoruz…kesilen	  her	  uzuv	  
başka	  komplikasyonları	   da	  getiriyor…çözüm	  kesip	  atmak	  olmamalı’

• ‘Doğru	  haklısın…ben	  bu	  kadar	  yapabildim.	  Sende	  yardımcı	  olursan	  
daha	  iyisi	  olabilir…ne	   yapalım?’

Bazen	  haddini	  bildirmek	  lazım
Bazen	  de	  ekibe	  dahil	  etmek	  lazım…



Eve	  gidecek	  mesajlar…
• Çok	  fazla	  sorunla	  yüzleşeceksiniz…
• Dürüst	  olmak	  gerekirse;	  pişman	  olacağınız	  zamanlar	  olacak…
• Hasta	  grubu	  çok	  zorlu	  bir	  popülasyon-‐iletişim	  kurmakta	  ve	  önerilere	  
uyumu	  sağlamakta	  çok	  zorluk	  yaşayacaksınız…
• Tüm	  bunlara	  ek	  olarak	  meslektaşlarınızın-‐idarenin	  engellemeleri	  
olacak…

Ama	  tüm	  bunlara	  rağmen	  
Mücadeleden	  korkmuyorsanız…



Doğru	  yerdesiniz…çünkü	  yara	  bakımı	  gerçek	  
savaşçılar	  için	  bir	  arenadır…


