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Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık 

kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması,

Toplumun bilgi seviyesinin yükselmesi ve kanser 

tedavisindeki gelişmeler ile daha çok hastanın hekime 

başvurması,

Etkin tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesi ve 

yaşam standardının yükselmesi ile her yıl daha çok kanser 

vakası teşhis edilmektedir. 



Kanser, bireyin yaşamında değişikliklere neden 

olan, uzun yıllar hastalıkla yaşamayı ve baş etmeyi 

gerektiren bir hastalıktır. 

Hasta ve yakınları, tanı ve tedaviye bağlı bir çok 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşamaktadır.



Hastane ortamı çocuklar için yabancı, korkutucu, 

endişe verici ve karmaşık bir ortamdır. 

Çocukların hastanede yatmaya reaksiyonları 

farklıdır.

Hastaneye gelen çocuk ve ailesinin yabancı oldukları 

bu ortama ilişkin olarak yaşadıkları korku ve endişeleri 

karşısında sağlık personelinin tutumu, çocukları olumlu ya 

da olumsuz yönde büyük ölçüde etkilemektedir.



Hasta ve bakım verenlerin bilgi gereksinimlerinin 

karşılanmasıyla;

-hastalarda kanser semptomlarının azaldığı,

-enfeksiyonun önlendiği, 

-ağrının kontrol altına alındığı, 

-sindirim sistemine bağlı gelişebilecek sorunların iyileştiği 

ve hastaların evlerinde rahat yaşadıkları bilinmektedir.



Taburculuk eğitimi, çocuğun hastaneye yatışı ile 

başlayan ve taburculuğuna kadar devam eden

eğitimdir. 

Çocuk ve aileye, hastalığın tanısı, tedavisi, 

bakımı ve taburcu olduktan sonra evdeki yaşamında 

ihtiyacı olan bilgiler verilir. 



Planlı bir taburculuk eğitimi ile;

-iyileşme sürecinin olumlu etkileneceği, 

-evde bakımlarında daha az güçlük yaşayacağı, 

-anksiyete düzeylerinin azalacağı ve 

-hastaneye geri yatışların önleneceği belirtilmektedir.

Bu nedenlerle taburculuk eğitiminin etkili bir 

şekilde planlanması önemlidir.



Hemşire, hastasına ve ailesine hemşirelik 

sürecini kullanarak sistemli, bütüncül ve etkili bir 

taburculuk eğitimi yapabilir.



Taburculuk eğitiminin verimli olabilmesi için eğitime 

başlanmadan önce; 

-önceliklerin saptanması, 

-hedeflerin belirlenmesi, 

-eğitim planının oluşturulması, 

-uygun yer, zaman ve gerekli sürenin belirlenmesi,

-eğitim yöntem ve tekniklerinin seçilmesi, 

-eğitimde kullanılacak kaynakların ve materyallerin 

belirlenmesi gerekir.



Taburculuk eğitiminin amacı; 

Çocuğu ve aileyi hastalık, evde bakım ve acil 

durumlarda yapılması gerekenler konusunda 

bilgilendirerek, çocuğun bu süreçteki yaşamını en iyi 

şekilde geçirmesine katkıda bulunmaktır. 



Eğitim planının hazırlanmasında; özellikle hastalık 

ve hastalığın tedavisinin belirlenmesi, bunların günlük 

yaşam aktiviteleri üzerindeki etkileri ve bu süreçte 

evde bakımın yönetimi üzerinde önemle durulmalıdır.



Taburculuk eğitimine başlanmadan önce bilinmesi 

gerekenler;

-Çocuğun sağlık problemi,

-Hastalığın çocuk üzerindeki etkisi (Ağrı, halsizlik, 

huzursuzluk vs.),

-Daha önceki hastalık ve hastaneye yatma deneyimi,

-Kendine bakım yapabilme kapasitesi,



-Sağlık problemine yönelik bilgi algılamaları,

-Çocuk ve ailenin hastalık yönetimine ilişkin bilgi ve 

beceri düzeyi, tedavi sürecini algılama düzeyi,

-Hasta ve ailenin evde bakıma uyum düzeyleri,

-Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi,

-Sosyo-kültürel ve ekonomik yapı, ailenin eğitim

düzeyi.



Taburculuk eğitimi,

planlama, uygulama ve değerlendirme

basamaklarından oluşur.



TABURCULUK EĞİTİMİNİN PLANLAMA

BASAMAĞI VE PLANIN İÇERİĞİ



Hastalık sürecinin tanıtılması; 

-etkilenen organların (anatomisi, görevleri) tanıtılmasını,

-hastalığın tanımlanmasını ve

-belirtilerinin açıklanmasını içerir.



Tedavi sürecinin tanıtılması; 

Tedavinin

-Şeklini (KT, RT ve diğer tedaviler), 

-Amacını, 

-Süresini, 

-Etkilerini ve

-Yan etkilerini içerir.



Olası yan etkilerin tanıtılması; 

-Bulantı-kusma, 

-Mukozit, 

-Ağrı, 

-Alopesi, 

-Solunum sıkıntısı, huzursuzluk ve

-Ateş gibi semptomların kontrolünü içerir.



Enfeksiyon ve enfeksiyondan korunma yollarının 

tanıtılması; 

-Enfeksiyonların sık görülme nedenlerini, 

-Neden olduğu durumları, 

-Belirtilerini, 

-Neden olan faktörlerden korunma yollarını ve

-Hastalığın seyrine olan etkilerini içerir.



Günlük yaşam aktivitelerinde yapılacak 

düzenlemeler; 

-Beslenme düzenini ve içeriğini, 

-Sıvı tüketimini, 

-Uyku düzenini ve 

-Boşaltım sistemi ile ilgili sorunları içerir.



Gelişebilecek tehlike belirtilerinin, 

komplikasyonların ve onkolojik acillerin tanıtılarak, 

yapılması gerekenlerin anlatılması,



Düzenli kontrollere gelme ve tedavi zamanını

aksatmamanın hastalığın seyri açısından önemini 

vurgulamak plana dahil edilmelidir.



TABURCULUK EĞİTİMİNDE UYGULAMA

BASAMAKLARI



Aile ve çocuğa hastalık ile ilgili tanıya yardımcı 

uygulamalar, 

Tedavi ve bakım gibi konularda yapılacak eğitim,

her fırsatta, uygun zaman ve ortamda yapılmalıdır.



Eğitim verilirken uygun iletişim teknikleri

(göz hizasında oturma, yumuşak ses tonuyla

konuşma, etkin dinleme vs.) ve eğitim materyalleri

kullanılmalıdır.



Çocuk ve ailenin hastalığa ve taburcu olmaya 

ilişkin duygu, düşünce ve kaygıları etkin 

dinlenmelidir.



-Evde yapılması gereken uygulamalar,

-Bakımda nelere dikkat etmesi gerektiği,

-Kullanılacak ilaçlar, yan etkileri, 

-Gerekiyor ise diyet, 



-Hangi durumlarda hastaneye başvurmaları gerektiği, 

-Kontrole gelmeleri gereken zamanlar,

-Gerektiğinde danışmanlık yapacak kişi veya kişiler, 

-Kurumun iletişim bilgileri gibi konularda

tıbbi terminoloji kullanmaksızın anlayabilecekleri

bir dille bilgi verilmelidir.



Çocuğun ve ailenin evde yapması gereken 

uygulamalar varsa, uygulamalı olarak (GCSF 

enjeksiyonları, insülin enjeksiyonları, port-kateter 

bakımı, postural drenaj, inhalasyon ile ilaç uygulama vs.) 

gösterilmelidir.



Kişisel bakım ve hijyen (ağız bakımı, el temizliği, 

banyo vs.) ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme

durumu değerlendirilmeli ve konu ile ilgili bilgi

verilmelidir.



Anlatılan bilgiler ve uygulamalar hakkında geri

bildirim alınmalı ve aileler soru sormaya teşvik

edilmelidir.



Hastaneden çıkış işlemleri ile ilgili bilgi verilmeli,

Anlaşılmayan bilgi varsa tekrarlanmalı, sorular

cevaplanmalıdır.



Bu basamaklar çocuk ve aileye hastanede yattığı 

sürece ve hastaneden taburcu olurken her fırsatta

uygulanmalıdır.

Uygulama basamaklarının yanlış uygulanması veya 

atlanması söz konusu ise uygulamanın tam olarak doğru 

yapılıncaya kadar tekrarlanması gerekir. 
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TABURCULUK EĞİTİMİNİN 

DEĞERLENDİRME BASAMAĞI



Çocuk ve ailenin eğitiminde hedeflenen davranış 

değişikliklerine ulaşılıp ulaşılmadığı, öğrenmenin ne 

ölçüde gerçekleştiği değerlendirilir. 



Bu değerlendirmede sıklıkla kullanılan yöntemler

soru sorma ve gözlemdir. 

Değerlendirme sonunda gerekiyor ise eğitim

yeniden planlanıp uygulanır.



Sürecin tüm aşamaları ile ilgili kayıtlar

tutulmalıdır.

Çocuğa ve ailesine evde okuyabileceği, verilen 

eğitimi tamamlayıcı yazılı rehberler verilmelidir.



Sonuç olarak; 

Eğitim programları hastadan hastaya ve tanıya 

göre farklılık gösterir. Bu nedenle hasta ve ailesinin 

özelliklerine uygun eğitim planı hazırlanmalıdır. 

Eğitim planı hastanın durumundaki değişiklikler 

doğrultusunda değiştirilmeli ve güncellenmelidir. 



Çocuk ve ailenin hastalığın tanı, tedavi ve bakım 

sürecinin her aşamasına etkin bir şekilde katılması 

temeldir. 

Verilen eğitimin etkili olabilmesi için; hasta

merkezli bakımda sağlık ekibi ve aile işbirliği içinde 

olmalıdır. 



Dikkatiniz için teşekkürler...


