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Sunumumdaki amacım ;

tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışan 

meslektaşlarıma kanser taramalarında ebe ve 

hemşirelerin rolünü anlatmaktır.



Sağlık hizmetleri; Dünya Sağlık 

Örgütünün de belirttiği gibi ideal olarak 

beklenen hedeflere ulaşmak için bireye, aileye 

ve topluma, sürekli olarak ve yaşadığı, çalıştığı 

her yerde verilmesi gereken hizmetlerdir.

Sağlık hizmetlerinin birinci 

görevi .

İnsan sağlığını korumak ve 

geliştirmektir.



Yaşamın temel değer olduğunun bilinciyle; 

insanlığın yararına her türlü girişimi destekleyeceğimize 

ant içerek çıktığımız bu kutlu yolculukta;

Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyip,

sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak 

inancımız oldu.



Ebe ve hemşireler

❖ Sağlık hizmetlerinin 

savunucuları,

❖ Sağlık hizmetleri ekibinin 

önemli bir üyesi,

❖ Ailenin sağlık eğitimcileri,

❖ Sağlık danışmanları,

❖ Yaşamdaki tüm mucizelerin 

tıbbi tanıkları olarak gururla 

hizmet vermekteyiz.



Bizlerin çok da görünür olmayan temel becerileri vardır.

▪ Liderlik ve analitik düşünmek

▪ Tanılamak, 

▪ Politikalar geliştirme ve programlar planlamak, 

▪ Kültürel yeterliliklerimiz ve iletişim tekniklerini 

kullanmak gibi.

Sağlıklı bir Türkiye için etik ilkeler çerçevesinde 

hizmet sunma becerimiz ve üstlendiğimiz rollerle 

çalıştığımız her birimde hizmet kalitemizi sürekli 

artırmaya çalışıyoruz.



Mesleki eğitimle 

kazandığımız bilgi, 

beceri, karar verme 

yeteneklerimizi 

kullanarak insanlara 

yaşadıkları ve çalıştıkları 

her ortamda doğum 

öncesinden başlayarak 

yaşamın tüm evrelerinde 

dünya standartlarında 

hizmet götürmekteyiz.



Vatandaşlarımıza en yakın 

olan bizler, sağlık çalışanları 

olarak  daima güvene dayalı bir 

iletişim çerçevesinde  sorunları 

fiziksel, psikolojik ve sosyal 

yönleri ile ele alıp çözümlemeye 

çalışmaktayız.



Sağlık,

insan yaşamındaki en değerli kavramdır. İnsanın 

kendinden beklenen işleri yerine getirmesi, üretimde 

bulunabilmesi, kendisinin,  ailesinin mutluluğu refahı için 

bir şeyler yapabilmesi sağlıklı olmasıyla gerçekleşebilir.



Aileden bir kişinin bile hasta olması, aile içinde diğer 

bireylerin görevlerini, yaşam standartlarını  ve ruhsal 

durumlarını değiştirir.

Özellikle anne ya da babanın kanser gibi uzun süreli bir 

hastalığa yakalanması aile içerisinde üzüntü, stres, kaygı 

gibi psikolojik sıkıntılar yaratır.

Beraberinde  aile ekonomisinin küçülmesi, küçük 

çocukların bakımsız kalması, diğer bireylerin okuldaki ya 

da iş yerindeki başarılarının düşmesi gibi sonuçlarla aile içi 

dengelerin bozulmasına  dahi sebep olur.



Ebe ve hemşireler koruyucu ve 

tedavi edici olarak  her zaman halk 

sağlığı hizmetlerinin uygulayıcısıdır.

Temel çalışma alanımız 

hastalık değil sağlık olmuştur. 

Yalnızca bireylere değil aile 

ve topluma hizmet etmek 

hedeflerimizdendir.



Halk Sağlığının en temel ilkesi,

✓Uzun dönemde iyilik halini geliştirmek, 

✓Sorunlar daha ortaya çıkmadan önlemek 

✓Bununla birlikte ortaya çıkmış olan sıkıntılarla da 

baş etme yolları geliştirmek.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde en önemli 

halk sağlığı sorunu kanserdir.

Eğer kanser görülme hızı aynen devam edecek 

olursa 2030 yılına gelindiğinde her yıl 27 milyon yeni 

kanser tanısı konacak ve her yıl 17 milyon kişi 

yaşamını kanserden yitirecektir. 

Sayıların  rakamların da ötesinde bir durum…



Kanser konusunda en önemli kontrol 

stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğu bilinen 

bir gerçektir.

Bakanlığımız bağlı  Kanser Erken Teşhis 

Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Aile 

Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat 

Merkezlerinde (SHM) meme, kalın bağırsak ve 

rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama hizmetleri 

ücretsiz olarak verilmeye devam etmektedir.



Mevcut birçok tarama ve tanı yöntemi olmasına rağmen; 

kanserden korunma ve erken tanıda ;

✓ Kişilerin risk değerlendirilmesinin yapılması,

✓ Sağlık eğitimlerinin düzenli ve kaliteli bir şekilde 

verilmesi,

✓ Danışmanlıklarının yapılması çok önemlidir.

Ulusal kanser tarama programı kapsamında erken tanı 

ve tarama hizmetleri ulaşılabilir ve ücretsiz olsa bile 

özellikle

kadınların kanserler hakkında bilgilendirilmesi ve 

taramalara katılması kanser nedenli ölümleri azaltacak ve 

yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. 



Bireyin sağlığını;

-eğitim, 

-yaşadığı yer,

-kültür, 

-sosyal ilişkiler, 

-yaşam tarzı

gibi birçok faktör etkilemektedir.

Bu nedenle kanserde erken tanıya yönelik tarama 

hizmeti verirken kişilerin fiziksel, ekonomik, kültürel ve 

psikososyal gereksinimleri dikkate alınarak 

değerlendirilmelidir.



Özellikle toplumumuzda kadınlarımızın meme, serviks 

kanserlerine yönelik korkuları, 

-bilgi eksiklikleri, 

-soru sormaktan ve bu konularda konuşmaktan çekinmeleri, 

-utanmaları gibi nedenlerle 

kanser olmaktan çok korkmalarına rağmen,  

sağlık kontrollerini yaptırmamaları önem arz eder.  



-Halen bazı toplumlarda doktora gitmek için bile aile  

büyüklerinden   izin alınması

-Eşinden gizli vajinal muayene olunması, 

-Kadın hastalıklarının sorumlusunun kadın olarak görülmesi, 

-Ücretsiz verilen hizmetin kalitesiz olarak değerlendirilmesi , 

-Bilgi kirliliği 

gibi nedenler insanları kontrol taramalarından 

uzaklaştırmaktadır.



Diğer organ kanserlerinde yaşanan sorunlara ek 

olarak ; jinekolojik kanserlerde özellikle cinsel kimlik  ve 

üreme yeteneği gibi kişiyi, aileyi ve  statüyü etkileyen  

önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.

Genellikle insanlar bir şikâyeti olmadığı sürece 

genel sağlık kontrolüne gitmezler. 



Kanser kontrolünde ebe ve  hemşirelerin

❑ Kanseri önleme,

❑ Kanser tarama ve tanı programlarında 

danışmanlık yapma

❑Kanserli bireye bakım verme 

❑Birey aile ve topluma sağlık eğitimi yapma

❑ Araştırma yapma 

gibi görev ve sorumlukları vardır.



Ketemlerin  kuruluş amaçları 

- Toplumda farkındalığı sağlamak,

-Taramaya katılımı artırmak 

-İleri evrede tanı alan kanser olgularını 

azaltmak

-Kanser insidans  ve mortalitesini azaltmak 

Bu amaçlar doğrultusunda  ebe ve 

hemşireler;

yaptıkları işe yürekten inanarak  

özveri ile çalışmaktadırlar.



Ebe ve  hemşirelerin topluma sağlıklı yaşam bilincini 

kazandırmak ve sağlıksız davranışların değiştirilmesi 

konusundaki görevleri yaşam boyu devam etmektedir. 

Birinci hedef korumadır.

Hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek, kişinin 

davranış değiştirme girişimini desteklemek ve 

cesaretlendirmek oldukça önemlidir.

Bütün Ketemciler omuzlarımızdaki büyük 

sorumluluğun bilinci ile görevlerimizi eksiksiz yapmaya 

çalışıyoruz.



Ebe ve hemşireler Ketemler de uzmanlaşarak 

sundukları hizmeti büyük bir tutku ile yapmaktadırlar. 

Ancak gönülden severek yapılan iş inandırıcı olabilir. 

Ketem Gönül İşi.



Ketemciler olarak bilgi ve becerilerimizi kullanıp 

başvuran kişilere   risk değerlendirmesi yaparak dünya 

standartlarında hizmet sunmaktayız. 

Ketem Bilgi İşi.



Ketemciler olarak yaşam boyu öğrenmek ,yaşam boyu 

sağlık için çaba gösterip sunduğumuz hizmetlerin en 

mükemmel şekilde sunulması gerektiğine inanıyoruz ve bu 

inançla çalışıyoruz. Bunun için yenilikleri takip ediyoruz. 

Sürekli eğitime inanıyoruz.

Ketem Mükemmellik İşi.



Tüm kanser tarama 

süreçlerinde

olumlu ve kişiyle uyumlu 

bir iletişim kurmak biz 

ketemcilerin iletişim 

becerisinde saklıdır.

Hizmet alan kişilerce 

yanlış yorumlanmayacak 

şekilde ; net bilgileri etkili  bir 

iletişim  ile aktarmaktayız.

Ketem İletişim İşi.



İletişim becerilerini 

yüksek tutarak, hiçbir şikayeti 

olmayan, bir takım soru 

işaretleri, kaygıları, 

önyargıları olan  kişileri 

cesaretlendirip kendi 

bedenlerini tanımalarını 

sağlamaktayız.

Ketem İnanarak İkna 

Etme İşi.



Tüm kurumlarla iş birliği 
yaparak farkında olmalarını 
sağlamaktayız. 

Ketem Farkındalık İşi.



Ketemciler olarak 
insanların haklarına değer 
vermekte ve  
mahremiyetlerine özen 
göstermekteyiz.

Ketem İnsanlıktır.



En zor koşullarda bile, yüksek bir enerjiyle
Kendiliğinden, taramaya gelmeyen insanların düzenli olarak 
ketemlerden hizmet almalarını sağlamaktayız.

Ketem Çaba İşi.



Empati yaparak ,kişileri 

yargılamadan mesai 

gözetmeksizin  

fedakarca 

çalışmaktayız.

Ketem Fedakarlık 

İşi.



Biz Ketemciler tüm eğitimlerimizde 

şunlara dikkat ederiz.

➢İyi anlamak

➢Güven vermek

➢Öğrenmek/öğretmek

➢İkna etmek

➢İnandırmak

➢Yapmak

➢Yaptırmak.

➢Tekrar ettirmek

➢Ve sağlıklı yaşamaya alıştırmak.



Ebe ve hemşireler  öncelikle halk sağlığının 

önemini,

sağlığın belirleyicilerini bilmeli,

her koşulda  çalışabilmeli,

hizmet sunduğu  halkın profilini çıkarabilmeli,

sağlık ihtiyaçlarını belirleyebilmeli,

insanları bilinçlendirmeye

istekli olmalıdır.



Tüm bu çalışmaları yürütürken ebe ve   hemşirelerin,   

destek ve motivasyon sağlayan  sağlık yöneticilerine  

ihtiyaçları olmaktadır.



Kanser kontrol basamaklarının etkili bir şekilde 

uygulayarak   kanserle mücadele de topyekûn savaş 

vermeliyiz.

Bizler ebe ve hemşireler olarak;

Meslektaşlarımızı, ekip üyelerimizi ve bakım verdiğimiz 

tüm bireyleri mesleki rollerimiz içinde destekleyeceğimize, 

onlarla iş birliği yapacağımıza ant içerek; 

bu mücadelede gururla yer alacağımıza

söz verdik.



Kanserin Farkında Olun, Hayatınızdaki 

Renkler Solmasın




