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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucular, herkes hayatının bir döneminde sağlık problemi 

yaĢamakta ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bireylerin sağlık ve bakım 

gereksinimleri doğrultusunda, kronik ve hayatı tehdit eden hastalıklarda 

bakım ve rehabilitasyonun sağlanması önemlidir.  Bu nedenle hastaların son 

anına kadar aktif yaĢam sürmelerine destek olmak, hasta ve hasta yakınlarının 

ihtiyaçlarının farkına varılmasını sağlamak amacıyla yazılan bu kitabın, tüm 

sağlık çalıĢanlarına, akademisyenlere, hasta bireylere,  hasta yakınlarına ve 

öğrencilere faydalı olması temennisiyle…. 

 

28.11.2022 

Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN 

Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN 

  



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 

ÖNSÖZ ______________________________________________________ i 

İÇİNDEKİLER _______________________________________________ iii 

1. PALYATİF BAKIM TANIMI VE TARİHÇESİ ___________________ 1 

GİRİŞ _______________________________________________________ 1 

1.1.Tanımı__________________________________________________ 2 

1.2.Palyatif Bakımın Tarihçesi __________________________________ 3 

1.3.Palyatif Bakımda Amaç ve Kapsam ___________________________ 5 

1.4.Palyatif Bakım Ġhtiyacına Karar Verilme Süreci _________________ 6 

1.5.Palyatif Bakım Sunumunda Temel BileĢenler ___________________ 6 

1.6.Palyatif Bakım Verilen Hastalıklar ____________________________ 8 

1.7.Palyatif Bakım Ekibi ______________________________________ 8 

1.8.Palyatif Bakımda Sık Görülen Semptomlar _____________________ 8 

1.9.Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi ve Tedavi Süreci ___________ 9 

1.10.Dünyada Palyatif Bakım ___________________________________ 9 

1.11.Dünyada Palyatif Bakım Eğitimi ___________________________ 11 

1.12.Türkiye‘de Palyatif Bakım ________________________________ 13 

1.13.Türkiye‘de Palyatif Bakım Eğitimi _________________________ 15 

1.14.Palyatif Bakımda YaĢam Kalitesi ___________________________ 15 

1.15.Palyatif Bakım Seviyeleri _________________________________ 16 

1.16.Palyatif Bakım Modelleri _________________________________ 17 

1.17. Palyatif Bakım Hizmetinin Uygulanmasında KarĢılaĢılan Engeller 18 

2.GERİATRİK PALYATİF BAKIM ______________________________ 20 

Giriş _______________________________________________________ 20 

2.1.YaĢlı ve Palyatif Bakım Hizmeti ____________________________ 21 

2.2.Geriatrik Palyatif Bakım Ġhtiyacı OluĢturan Nedenler ____________ 22 



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| iv 

 

2.3.DeğiĢen Sosyo-Demegrafik Yapı ve YaĢlanma Ġle FarklılaĢan 

Hastalıklar_________________________________________________ 23 

2.4.YaĢlı Bireyin Ölüm ve Bakım Yeri Tercihleri __________________ 24 

2.5.Ekonomik Öncelikler _____________________________________ 24 

2.6.Geriatrik Palyatif Bakım Verilme Zamanı _____________________ 24 

2.7.Hastalık DıĢında Kalan Spesifik Göstergeler ___________________ 27 

2.8.Geriatrik Palyatif Bakım Ekibi ______________________________ 27 

2.9.Geriatrik Palyatif Bakım Sunumu ___________________________ 28 

2.10.Geriatrik Palyatif Bakımda Hastanın Ġhtiyaçları _______________ 29 

2.11.YaĢlıda Palyatif Bakım Yönetimi ___________________________ 30 

2.12.YaĢlı Hastalarda Palyatif Bakıma Ġhtiyaç Duyulan Özel veya Öncelikli 

Durumlar__________________________________________________ 32 

2.13.Geriatrik Olgularda Palyatif Bakım ile Yönetilebilecek Semptomlar 33 

2.13.1Yorgunluk (Halsizlik) _________________________________ 33 

2.13.2Anoreksiya ve Kilo Kaybı _____________________________ 35 

2.13.3.Anksiyete (Kaygı) Yönetimi ___________________________ 35 

2.13.4.Konstipasyon(Kabızlık) _______________________________ 36 

2.13.5.Öksürük Yönetimi ___________________________________ 36 

2.13.6.Deliryum Yönetimi __________________________________ 36 

2.13.7.Depresyon Yönetimi _________________________________ 37 

2.13.8.Diyare (Ġshal) _______________________________________ 38 

2.13.9.Dispne(Solunum Sıkıntısı) Yönetimi ____________________ 38 

2.13.10.Ağrı Yönetimi _____________________________________ 39 

2.13.11.Cilt ve Yara Bakım Yönetimi _________________________ 40 

2.13.12.Uyku Bozukluğu ___________________________________ 41 

2.13.13.Bulantı / Kusma ____________________________________ 41 

3.KRONİK HASTALIKLARDA PALYATİF BAKIM ________________ 43 

Giriş _______________________________________________________ 43 

3.1.Nörolojik Hastalıklarda Palyatif Bakım _______________________ 44 

3.2.Alzheimer Hastalarında Palyatif Bakım _______________________ 45 

3.3.Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Palyatif Bakım ________________ 47 



v | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

3.4.Kalp Yetmezliğinde Palyatif Bakım Kapsamında Semptomlara 

YaklaĢım __________________________________________________ 50 

3.5.Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Evde Bakım __________________ 51 

3.6.Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)  ve Palyatif Bakım __ 53 

3.7.Son Dönem KOAH Hastasına Palyatif YaklaĢım _______________ 54 

Dispne (Nefes Darlığı) _____________________________________ 54 

Öksürük ________________________________________________ 54 

Anksiyete ve Depresyon ____________________________________ 55 

Gastrointestinal Yakınmalar _________________________________ 55 

Pulmoner Rehabilitasyon ___________________________________ 55 

Beslenme Desteği _________________________________________ 55 

3.8.Son Dönem Böbrek Hastalıklarında Palyatif Bakım _____________ 56 

3.9.Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Palyatif Bakım ___ 57 

Ağrı ve Diğer Semptomların Yönetimi ________________________ 57 

4.PALYATİF REHABİLİTASYON VE FİZYOTERAPİ _____________ 59 

GİRİŞ ______________________________________________________ 59 

4.1.Fizyoterapistin Palyatif Bakımdaki Rolü ______________________ 60 

4.2.Palyatif Rehabilitasyon ____________________________________ 61 

4.3.Fizyoterapistlerin Palyatif Rehabilitasyonda Kullandığı Yöntemler _ 62 

4.3.1.Terapötik Egzersizler __________________________________ 62 

4.3.2.Mekanik Yöntemler ___________________________________ 62 

4.3.3.Elektroterapi modaliteleri ______________________________ 62 

4.3.4.Termal yöntemler ____________________________________ 63 

4.3.5.Manuel Fizik Tedavi Teknikleri _________________________ 63 

4.3.6.Myofasyal Teknikler __________________________________ 63 

4.3.7.Eklem Teknikleri _____________________________________ 63 

4.3.8.Nöromobilizasyon (Sinir Germe) ________________________ 63 

4.3.9.Yardımcı cihazlar ____________________________________ 63 

4.4.Farklı Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Rehabilitasyonu ______ 64 

4.5.Kanser Hastalarında Palyatif Dönemde Rehabilitasyon YaklaĢımları 64 

4.6.Kanser Rehabilitasyonunun Sınıflandırılması __________________ 65 

4.6.1.Önleyici Rehabilitasyon _______________________________ 65 



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| vi 

 

4.6.2.Onarıcı Rehabilitasyon ________________________________ 65 

4.6.3.Destekleyici Rehabilitasyon ____________________________ 65 

4.6.4.Palyatif Rehabilitasyon ________________________________ 65 

4.7.Nörolojik Hastalıklar _____________________________________ 66 

4.7.1.Ġnme ve Palyatif Rehabilitasyon _________________________ 67 

4.7.2.Amyotrofik Lateral Skleroz ve Palyatif Rehabilitasyon _______ 67 

4.7.3.Alzheimer ve Palyatif Rehabilitasyon _____________________ 68 

4.7.4.Parkinson Hastalığı ve Palyatif Rehabilitasyon ______________ 69 

4.7.5.Multipl skleroz ve Palyatif Rehabilitasyon _________________ 70 

4.8.Kalp Yetmezliği ve Palyatif Rehabilitasyon____________________ 70 

4.9.Pulmoner Hastalıklar ve Palyatif Rehabilitasyon ________________ 71 

5.EV ORTAMINDA PALYATİF BAKIM _________________________ 74 

5.1.Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ___________________________ 74 

5.2.Evde Bakım Hizmetleri ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Ortak 

YaklaĢımları _______________________________________________ 75 

5.3.Palyatif Bakım Hastalarının Durumlarının Değerlendirilmesi ______ 76 

5.4.Palyatif Bakım Hizmetinde Çevresel Ortamlar _________________ 77 

6.PALYATİF BAKIMDA ETİK _________________________________ 84 

GİRİŞ ______________________________________________________ 84 

6.1.Tedavinin Geri Çekilmesi/Sonlandırılması ____________________ 85 

6.2.Çift etki doktrini ve Palyatif Sedasyon ________________________ 86 

6.3.Kısıtlı Kaynak Kullanımı __________________________________ 87 

6.4.Terminal Dönemde Hastaların Karar Verme Durumları __________ 88 

6.5.Sağlık ÇalıĢanlarında Etik Ġlkeler ____________________________ 88 

6.5.1. Hasta Özerkliğine Saygı Ġlkesi (Otonomi) _________________ 90 

6.5.2. Yararlılık (Fayda) Ġlkesi _______________________________ 90 

6.5.3. AydınlatılmıĢ (BilgilendirilmiĢ) Onam Ġlkesi _______________ 91 

6.5.4. Adalet Ġlkesi ________________________________________ 91 

6.5.5. Dürüstlük ve Doğruluk Ġlkesi ___________________________ 92 

6.5.6. Sadakat / Sözünde Durma Ġlkesi _________________________ 92 

6.5.7. Sır Saklama Ġlkesi ____________________________________ 92 

6.5.8. Gerçeğe Uyma Ġlkesi _________________________________ 92 



vii | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

6.5.9. Sözcülük ___________________________________________ 92 

6.6.Ötenazi ________________________________________________ 93 

KAYNAKÇA _________________________________________________ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

1. PALYATĠF BAKIM TANIMI VE TARĠHÇESĠ 

GĠRĠġ 
Ġnsan, doğumla ölüm arasındaki yaĢam döngüsü içerisinde ilk andan 

itibaren bakım sürecine girer ve bakım insanların en temel ihtiyacı olur. 
1986 senesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı ilk tanımda, 

palyatif bakımı tedavi seçeneklerinin tükendiği son dönem hastalarına yapılan 

uygulamalar yer alırken, 2002 yılında yapılan güncelleme ile hasta ve 

ailesinin tüm ihtiyaçları (fiziksel, sosyal, psikolojik, spirütüel) üzerine vurgu 
yapılarak erken dönemde palyatif bakım ihtiyacının belirlenmesinin 

gerekliliği ifade edilmiĢtir (WHO, 2022; WPCA, 2022). Temeli var olan 

acının dindirilmesi, bireyin yaĢam kalitesini yükseltme olan palyatif bakım 
yaklaĢımı, her yaĢtan (yetiĢkin, yenidoğan, yaĢlı) bireye ihtiyacı 

doğrultusunda uygulama yapmayı gerektirir. 

2030 senesinde dünya nüfusu tahminen 8.3 milyara ulaĢacaktır (Boyle 

& Levin, 2008). Bu artıĢla birlikte 2030 yılında sağlık alanında devam eden 
geliĢmelerin sonucu olarak yaĢam süresinde beklenen artıĢ, yaĢlı nüfus oranını 

da değiĢtirecektir (UN, 2011). DeğiĢim sonucu artıĢ gösteren yaĢlı nüfus 

oranından dolayı, kanser, kalp hastalığı gibi ciddi ve kronik hastalıkların daha 
fazla görülmesi de beklentiler arasında yer almaktadır. GeçmiĢ dönemlerde 

ölüm nedenleri arasında kazalar veya enfeksiyonlar yer alırken, günümüzde 

daha çok bulaĢıcılık özelliği olmayan hastalıklar arasında kalp yetmezliği, 
KOAH, böbrek yetmezliği ve kanser gibi ciddi kronik hastalıklar yer 

almaktadır (Luckett et al., 2014). Var olan dünya düzenin değiĢmesi ile ciddi 

ve kronik hastalıkları daha sık görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu artıĢıyla birlikte 

palyatif bakım acil ve insani öneme sahip bir ihtiyaç olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Palyatif bakım progressif (ilerleyici, ilerleyen), tedavi olma 

ihtimali düĢük veya mümkün olmayan, ölümle sonuçlanan hastalıklarda 

bireylerin kaliteli yaĢmasını sağlamak için uygulanan bir bakım sistemidir. 
Palyatif bakım, hastaların semptom yönetimini sağlamasına katkıda bulunur. 

Ayrıca, palyatif bakım hasta ve bakım veren/ailenin ihtiyaç duyduğu alanda 

destek sunmaya olanak sağladığı için sadece klinik değerlendirme olarak 
düĢünülmemelidir. Palyatif bakım için önem arz eden konu bireyin yaĢam 

süresi değil bireyin yaĢamına nasıl devam ettiğidir. Bu nedenle palyatif bakım 

ihtiyacı, sahip olunan hastalığın seyrine ve bireyin ihtiyaçlarına göre 

değiĢkenlik gösterebilmektedir. 
Multidisipliner bir ekip yaklaĢımı gerektiren palyatif bakımda, bireyle 

hastalığın her aĢamasında iletiĢim halinde olmak önemlidir (Meghani, 2004). 

Ayrıca palyatif bakımda kanıta dayalı ve kanıt düzeyi yüksek uygulamalara 
yer verilmesi ve hasta merkezli bakım sunulması da gerekmektedir. 
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1.1.Tanımı 
Kökeni latince palliare/palliate/pallium kelimeleri olan palyatif bakım, 

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ―Tedavi etme ihtimali olmayan, ağrı, acı, 

ve sızıları geçici olsada hafifletici etkisi olan ve dindiren (ilaç vb.)‖  olarak 

ifade edilirken (TDK, 2022), Ġngilizcede örtme, koruyucu, kapsayıcı 
anlamında olan palliative kelimesi ile karĢılık bulmaktadır (Sarman, 2019). 

Palyasyon ise, var olan kötü bir durumunun etkisini azaltarak, daha az kötü bir 

durum haline getirme ya da problem oluĢturan neden ne olursa olsun problemi 

çözmeye çalıĢma, iyilik düzeyini artırma anlamına gelmektedir (Fadıloğlu, 
2019; Pastrana et al.,2008).  Palyatif bakımın kökeni incelendiğinde, 

yatıĢtırma, geçici çare, hafifletme kelimeleri sıklıkla karĢımıza çıkmaktadır.  

Palyatif bakım, Avrupa Palyatif Bakım Birliği tarafından tam iyileĢme 
hedefleyen tedaviye (küratif tedavi) cevap alınamayan hastaların bütüncül 

bakım ile değerlendirilmesi olarak ifade edilirken (WPCA, 2022); DSÖ, ağrı, 

fiziksel ve psikolojik problemlerin erken tanılanıp değerlendirilmesini, 
tedavisi sürdürülerek yaĢamı tehdit eden hastalıkların oluĢturduğu sorunları 

önleyerek hasta /hasta yakını/ bakım verenlerin yaĢam kalitesini artıran ve 

sorunları düzeltmeyeyi kendine hedef olarak belirleyen bir yaklaĢım Ģeklinde 

tanımlamaktadır (WHO, 2022). 
Palyatif bakım yalnızca yaĢamın son dönemi olarakda nitelendirilen 

terminal dönemde yapılamaz. Hastalık evresi ne olursa olsun bireylerin hayat 

standartlarını yükselterek kaliteli ve mümkün olduğunca aktif, bağımsız bir 
yaĢamı sağlayan bakım Ģeklidir (Meier & Bishop, 2011). Palyatif bakımın 

temelinin çekilen ağrı, acı gibi sıkıntıların önlenmesi ya da hafifletilmesi, 

hasta/hasta yakını/hastaya bakım veren personelin ihtiyaçlarının (fiziksel, 
psikososyal, spiritüel, kültürel) karĢılanması olarak düĢünüldüğünde 

multidisipliner bir kavram olduğu ve bakımda ekip iĢbirliğinin önemi ortaya 

çıkmaktadır (Morison & Meier, 2004). EĢ zamanlı (entegre) bir bakım modeli 

olan palyatif bakım, tedavi ve sürekli bakım gerektiren hastalıkların tanı 
alınması ile baĢlayıp, ölüm sonrası yas sürecini de kapsayan hizmetlerin 

bütünüdür (Meier et al., 2017; Teno & Connor, 2009). Palyatif bakım ihtiyacı 

olan her hastaya, uygun koĢullarda uygulanabilir. Bu nedenle palyatif bakım 
süreci bazen hastanede yatarak, bazen ayaktan bakım Ģeklinde bazen de evde 

uygulanabilir. Palyatif bakımda hospis bakım modeli de kullanılabilir. Hospis 

bakım, prognozun ≤ 6 ay olduğu dönemde verilen bakımı ifade ederken, 

yaĢam sonu bakım, hayatın son haftalarında verilen bakımı ifade etmektedir  
(Dobrina &Tenze, 2014).  

Palyatif bakımda yer alan ana unsurlar aĢağıdaki gibidir (Beresford & 

Kerr, 2012): 
 Önceliği ağrının kontrol altına alınmasını olmak üzere, diğer 

semptomlarda da yönetimi sağlamak ve yaĢanan / yaĢanabilecek stresi 

kontrol altına almak 
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 YaĢam sürecini destekler, ölümüde doğum gibi yaĢam döngüsüne 

dahil bir unsur olarak kabullenir. 
 Ölümü ertelerek yaĢam süresini uzatma ya da ölümü hızlandırarak 

hastanın hayatını sonlandırma gibi bir amaca sahip değildir. 

 Fiziksel, psikososyal bakım ile birlikte spiritüel bakıma da önem 

verir. 
 Hastanın son anına kadar bağımsızlık düzeyini korumaya çalıĢır ve 

bireyin aktif yaĢam sürdürmesine destek olur. 

 Hasta yakınlarının ihtiyaçlarını önemser, hasta yakınlarının hastalık 
sürecinde ve sonrasındaki kayıp ve yas durumunda süreç yönetimini 

destekleyerek, hasta yakınlarının kayıp ve sonrasındaki yas süreci ile 

baĢa çıkabilme becerilerine katkı sunar. 

 Hasta/hasta yakını/ bakım vereni bakımın önemli bir parçası olarak 
değerlendirir, bakıma aktif katılamasını sağlar ve tanıdan itibaren 

ölüm sonrası yas sürecinide kapsayarak ekip iĢbirliği içerisinde 

destekleyici yaklaĢım sergiler. 
 Hastaların kaliteli yaĢamasına olanak sunar, hastalık sürecini olumlu 

etkiler. 

 Klinik komplikasyonların yönetimi, semptom yönetimine katkı sunar. 

Özellikle yaĢamın son evresindeki hastalarda palyatif bakım sürecinde 

semptom kontrolünü yönetmek çeĢitli nedenlerle zor bir hal alır. Bu nedenler 

arasında hastanın ileri yaĢı, malnütrisyon, çoklu ilaç kullanımı, yaĢlanmanın 
getirdiği fizyolojik değiĢimler olmak üzere farklı faktörler yer alır. Bu nedenle 

disiplinlerarası iĢbirliği gerektirir. Palyatif bakım ekibinde sağlık 

profesyonelleri (uzman hekim/hekim, uzman hemĢire/hemĢire, fizyoterapist, 
sosyal hizmetler alan uzmanı, psikolog ve gerekli durumlarda din görevleri) 

iĢbirliği içerisinde hizmet sunarlar.  Palyatif bakımın tanı ile birlikte 

baĢlatılması hem klinik açıdan hem de kaliteli yaĢamın sağlanmasına faydalı 
olmaktadır. Yapılan bir çalıĢmada onkolojik tedavi ile birlikte erken palyatif 

bakım sürecine alınan hastalarda yaĢam kalitesi ölçeğinden alınan puanlar 

daha yüksek, depresyon düzeyleri düĢük olarak belirlenmiĢtir (Temel et al., 

2010).  
Hastanın tanısı ile baĢlayan hasta/hasta yakını/ bakım verenleri sürece 

dahil eden palyatif bakım yaklaĢımı, yaĢam kalitesini artırdığı, depresyon 

düzeyini azalttığı, semptom yönetimini sağladığı, rutin tedaviye göre yaĢam 
süresini uzattığı için hasta sonuçlarını iyileĢtiren bir yaklaĢımdır. Ayrıca, 

hastanın hastanede kalıĢ sürecini, tekrarlı yatıĢları, kaynak kullanımını 

azalttığı için de sağlık bakım maliyetlerini azaltmaktadır. 

1.2.Palyatif Bakımın Tarihçesi 
Toplumun bir üyesi olan insan yaĢam döngüsünde akut (aniden geliĢen) 

ya da kronik (uzun süreli) pek çok hastalıkla karĢılaĢabilmektedir. Bu nedenle 



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| 4 

 

hasta yakını/hastaya bakım veren bireyler, hastalığın sürecini yönetmek, 

yeterli bakımı, desteği, saygıyı sunmak için çaba harcarlar. Bu tarihsel süreçte 
ilaçlar ile tedavi 1950‘li yıllardan itibaren giderek artan yeniliklerle geliĢse 

dahi hastanın bakımında tek baĢına ilaçlar yeterli olmamaktadır. Hastaların 

fiziksel, sosyal, psikolojik, spiritüel birçok gereksinimi mevcuttur. Bahsedilen 

gereksinimlerin fark edilmesiyle birlikte palyatif bakım ilkeleri ortaya 
çıkmıĢtır. Palyatif bakımın geçmiĢi ortaçağ dönemine kadar uzanmakta, 

ortaçağda son dönem (hospis) bakım ile aynı anlamda kullanılmaktaydı. 

Ortaçağda hospis bakım yolculuk yapanlar için korunulacak / sığınılacak 
ortam olarak tanımlanmaktaydı (CHPCA, 2020). Modern anlamda palyatif 

bakımın geliĢmesine vizyon sahibi, cesaret ve sorumluluk duygusu yüksek 

olan sosyal hizmet uzmanı/hemĢire/doktor olan Dame Cicely Saunder öncülük 

etmiĢtir (Rice, 2006). Dünyada palyatif bakım hizmetlerini kapsayan birçok 
çalıĢma / proje olmasına karĢılık palyatif bakım ünitesi ilk olarak Fransa‘da 

1842‘de kuruldu(Clark, 2007). Günümüze uyarlanan hospis bakım hizmeti 

1967‘de Londra‘da St. Christopher‘s Hospis ismiyle Cicely Saunder 
tarafından baĢlatılmıĢtır(Martin et al.,2008) . Ġlerleyen tarihsel süreçte 1975 

yılında Kanada‘nın Montreal kentinde Royal Victoria Hastanesi‘nde palyatif 

bakımın verildiği ünite hizmete girmiĢtir (Twycross, 1980). 
Saunder‘in öncülüğü ile baĢlayaĢan palyatif bakım hizmeti, dünyada 

etkisini göstererek kısa zamanda birçok ülkede palyatif bakım kliniklerinin 

açılmasına neden olmuĢtur.  Ancak, palyatif bakım hizmetlerini mevcut sağlık 

hizmetlerine tam anlamıyla entegre edebilen ülke sayısında değiĢiklik 
istenilen düzeyde olmamıĢtır (Uslu & Terzioğlu, 2015) . Palyatif bakım 

hizmetinin geliĢmesi ülkeler arasında farklılık gösterse de pek çok ülke 

palyatif bakım hizmeti sunmak için çaba harcamaktadır (Rice, 2006). 
Yapılan bir çalıĢmada palyatif bakım hizmetlerinin dünyada geliĢimini 

dört grupta incelenmiĢtir (Wright et. al., 2008). Ġlk grubu, hospis/palyatif 

bakımı olmayan ülkeler oluĢtururken, ikinci grubu hospis/palyatif bakım 
hizmeti yapılanma süreci içerisinde olan ülkeler oluĢturmaktadır. Üçüncü 

grupta ise hospis veya palyatif bakımı yerel/bölgesel desteklerle sunan ülkeler 

yer alırken, dördüncü grupta mevcut sağlık sistemine palyatif bakımı entegre 

edebilen, palyatif bakım hizmeti sunan ülkeler yer almıĢtır. Türkiye bu 
çalıĢmada 2. Grupta yer alırken, Amerika, Kanada, Ġngiltere gibi ülkeler 

4.grup ülkeleri oluĢturmuĢtur. 2013 yılında Lynch ve ark. Palyatif bakım 

hizmetleri sınıflandırılmasını güncelleyen bir çalıĢma yapmıĢtır. Güncellenen 
çalıĢmada üçüncü ve dördüncü grupta verilen palyatif bakım hizmetleri alt 

gruplara ayrılmıĢtır. Üçüncü grupta yer alan palyatif bakım hizmet grubu, 

ülkede palyatif bakım hizmeti var olmasına rağmen hizmetin 

desteklenemediği ülkeler ve palyatif bakım hizmetinin bölgesel ya da yerel 
desteğin olduğu ülkeler Ģeklinde alt gruplara ayrılmıĢtır. 2013 yılındaki 

çalıĢmada Türkiye kendini geliĢtirerek 2. gruptan 3. gruba yükselmiĢ ve 

bölgesel/yerel desteklenen palyatif bakım grubu içerisinde yer almıĢtır. 
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Dördüncü grupta yer alan palyatif bakım hizmetleri, palyatif bakım 

hizmetlerini mevcut sağlık sistemlerine yaygın olarak yerleĢtirme sürecinde 
olan ülkeler ve palyatif bakım hizmetlerini yaygın olarak sağlık sistemine 

entegre ederek geniĢ kapsamda sunulan palyatif bakım hizmetine sahip 

ülkeler Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır (Lynch et al., 2013). Ġngiltere, Ġspanya, 

Kanada, Amerika gibi ülkeler verdikleri evde bakım hizmeti ve gönüllü 
bireylerden oluĢturdukları hastane destek ekipleri ile geniĢ kapsamlı olarak 

kaliteli sağlık bakım hizmeti sunan ülkere örnek olarak verilebilir (Bingey & 

Clark, 2008). 

1.3.Palyatif Bakımda Amaç ve Kapsam 
Palyatif bakım ciddi hastalık, kronik hastalık tanısı alan hastayı, hastaya 

bakım vereni/hasta yakınını da kapsayan, bütüncül bakım sunan bir 

yaklaĢımdır. YaĢamı ve ölümü insan doğasının gereği kabul eder. Palyatif 
bakım, insanın hayatta kaldığı sürece kaliteli yaĢamasını, ölüm sonrasında ise 

ailenin yas sürecini yönetmesine katkı sunmayı amaçlar (Fadıloğlu  2019). 

Palyatif bakımda ana unsur hastanın, hastalık süresince stres yönetimini 
sağlamak ve otonomisine katkı sunmaktır. Palyatif bakım sürecinin 

yönetilmesinde hasta/ hasta yakını/bakım verenin ihtiyaçları gözetildiği için 

bireysel tercihleri, değer, kültür ve inançları önemsenerek sunulan sağlık 

bakım hizmetinda bireyin kaliteli, huzurlu ve rahat yaĢamasını sağlanır 
(Ulusoy, 2019; Sepúlveda, et al., 2002). Palyatif bakım ile birlikte bireyin 

yaĢamına belki yıllar eklenmeyebilir fakat yıllarına yaĢam eklenebilir. 

2004 senesinde palyatif ve hospis bakım kuruluĢlarının ortak çalıĢması 
ile ― Kaliteli Palyatif Bakım İçin Klinik Uygulama Kılavuzu”  hazırlanmıĢtır 

(NHPCO, 2022). Yayınlanan bu kılavuzda palyatif bakımın tedaviye ek 

olarak, hastalığn her aĢamasında, hastanın ve bakım verenlerin sorunları ve 

ihtiyaçları dikkate alınarak bütüncül bakımla uygun hizmetin verilmesi 
gerektiği ifade edilmiĢtir. Palyatif bakım hastaların var olan tüm sorunlarının 

tanılanmasına, bütüncül olarak değerlendirilmesine ve hastaya uygun olan bir 

Ģekilde etkin tedavinin sağlanmasına olanak sağlar. Sunulan palyatif bakım, 
hasta bireyin rahatlık düzeyine ulaĢmasına katkı sağlar. Palyatif bakım, sadece 

son dönem olup ölümü bekleyen hastalara uygulanmaz. Tanısı ne olursa olsun 

ciddi hastalığı olan ve hastalıkla iliĢkili semptomları yaĢayarak, semptomlar 
sonucu acı ve ızdırap çeken her hastayı kapsamaktadır (Bag, 2012; Elçigil, 

2012). Ayrıca palyatif bakım ile hastaya sıkıntı oluĢturacak sorunların 

öngörülüp önlenmesi sağlanarak hasta bireylerin tedaviye uyum süreçleri 

artırılmaktadır. 
Palyatif bakım, önemli, geri dönüĢsüz hastalığı olan bireylere yaĢ sınırı 

ve ayrımı olmaksızın verilir. Hasta/hasta yakınlarını hastalık sürecine 

katılımını sağlar. Böylece hasta/hasta yakınlarının stres yönetimine katkı 
sunmuĢ olur. Hastanın ciddi, kronik tanısından baĢlayıp, ölüm süreci ve 
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sonrasına kadar kültürel değerler, fiziksel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlar 

karĢılanarak devam ettiği için hastalık tanısı ne olursa olsun herkes tarafından 
ulaĢılabilir hizmet olmayı amaçlar (Pastrana et al., 2008). 

Palyatif bakım sadece klinik süreç yönetimini değil, ekonomik, 

psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilmesini sağlar. Ayrıca hastaların 

isteği doğrultusunda gelenek göreneklerinin ve değerlerinin dikkate 
alınmasını, dini gereksinimlerinin karĢılanmasını kapsar (Gwyther & 

Krakauer, 2011).  

1.4.Palyatif Bakım Ġhtiyacına Karar Verilme Süreci  
Palyatif bakım ihtiyacının belirlenmesinde standart bir yaklaĢım yoktur. 

Hatta çoğu zaman klinik dahi pratikte yetersiz kalabilmektedir. Burada 

palyatif bakım ihtiyacının belirlenmesi hekim sorumluluğundadır. Ayaktan 

tedavi edilen hastalar için mevcut bir palyatif bakım değerlendirme kriteri 
mevcut değildir (Weissman & Meier, 2011). 

Ev ortamında bakımın sürdürülmesi genellikle tercih edilen 

uygulamalardandır. Ev ortamında yapılan bakıma dair çeĢitli görüĢler vardır. 
Yapılan bir araĢtırmada hastaların %35‘i evde ölmeyi tercih ederken, %45‘i 

taburculuk iĢlemi yerine tedavi için gerekli tüm iĢlemlerin sonuna kadar 

devam ettirilmesini istemektedir (Steinhauser, 2000). 

Palyatif bakım sürecinde objektif sorunlar kadar subjektif sorunlarında 
dikkate alınması gerektiği için her hastanın bireysel faktörleri ele alınarak 

kiĢisel değerlendirmelerin yapılması gereklidir. Palyatif bakımın 

değerlendirilmesinde, fiziksel belirti ve bulgular, psikososyal bulgular, kiĢisel 
beklentiler, eğitim ve bilgilendirme süreci, kültürel değerler dikkate 

alınmalıdır. 

ĠlerlemiĢ hastalıklarda palyasyon gerektiren fiziksel sorunlar; ağrı, 

yeme bozuklukları, bulantı, kusma, yutma sorunları, iĢtah kaybı, idrar kaçırma 
problemleri, ürogenital sistem sorunları, diyare, konstipasyon, solunum 

sıkıntısı, öksürük,  cilt sorunları,  halsizlik, uyku problemleri, yorgunluk, 

sedasyon, asteni ve opioidlerin diğer yan etkileri iken; emosyonel ve kognitif 
sorunlar, üzüntü, anksiyete, depresyon ve deliryumdur (NCCN, 2011). 

1.5.Palyatif Bakım Sunumunda Temel BileĢenler 
Palyatif bakım sunumunun temel bileĢenleri, hedef grup, hasta ve aile 

merkezli bakım, zamanlama, kapsamlı bakım, multidisipliner ekip, 
semptomların hafifletilmesi, iletiĢim becerileri, ölmekte olan hasta bakımının 

sağlanması ve yas süreci, bakımın sürekliliği, ulaĢılabilirlik, kalite 

değerlendirilmesi ve performans iyileĢtirilmesidir.  
Hedef grup; yaĢ sınırı bulunmaksızın kronik veya yaĢamı tehditi eden 

hastalığa sahip bireyleri anlatmaktadır (Fadıloğlu, 2019; Koç, 2018). 

Hasta ve aile merkezli bakım; hastalık ve bakım sürecine hasta / hasta 
yakını/ bakım veren tüm bireylerin dahil edilmesini kapsar. Bakımın odağı 
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hastadır. Hasta kadar hastaya bakım verenlerin ihtiyaçları da ön plandadır. Bu 

nedenle bakım sürecinin yönetilmesinde ise hasta ve aile/bakım verenin 
hedefi, tercihi dikkate alınarak sağlık bakımı veren ekibin rehberliğinde 

bakıma karar verme ve bakım süreç yönetimi sağlanır (Fadıloğlu, 2017). 

Zamanlama, bireyin tanıyı alması ile birlikte baĢlayan, ölüm sonrası yas 

sürecine kadar devam eden süreyi kapsamaktadır (Fadıloğlu, 2019; Koç, 
2018). 

Kapsamlı bakım, bakım alanların sürekli değerlendirildiği, bireyin 

fiziksel, psikososyal, spiritüel boyutta yer alan ihtiyaçlarının karĢılandığı, 
bakım alan hastalarda stres yönetiminin sağlandığı, bakım verilen hastalık 

türüne göre günlük/haftalık/aylık/yıllık izlemlerle tanılama, planlama, 

mühadale iĢlemlerini ifade etmektedir (Fadıloğlu, 2017). 

Multidisipliner ekip, sağlık bakım hizmetinin hastanın ihitiyacına göre 
alanına hakim bireyler tarafından verilmesini ifade eder.  Bu ekipte kaliteli 

hizmet vermek için kurs/eğitim alan uzman hekim/hekim, uzman 

hemĢire/hemĢire, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal 
hizmetler alan uzmanı, dil ve konuĢma terapisti, eczacı, sanat-oyun-müzik 

terapistleri, vaka yöneticileri gibi pek çok sağlık profesyoneli yer alır 

(Fadıloğlu, 2019; Koç, 2018). 
Semptomların hafifletilmesi, bireyin var olan sağlık sorununa yönelik 

çektiği ızdırabın azaltılması, acı çekmesinin önüne geçilmesi mümkünse 

ortadan kaldırılmasını ifade eder (Fadıloğlu, 2017). 

ĠletiĢim becerileri, baĢta aktif dinleme olmak üzere var olan bilginin 
paylaĢılmasını, amacın ve tercih önceliklerinin belirlenmesini, karar verme 

sürecinin kısalmasına katkı sağlayarak, hasta/hasta yakını/bakım veren ile 

hizmet sunan ekip arasındaki iĢbirliğini ifade eder (Fadıloğlu, 2017). 
YaĢamının son günlerinde olan hastanın bakımı ve kayıp sonrası yas 

süreci, hasta, hasta yakını/bakım veren ve bakımda yer alan ekip üyelerinin 

sahip olduğu bilgiyi ifade eder. Hizmet veren ekip ve bakım verenlerin 
hastalığın prognozu, ölümün belirti ve bulgularını bilmesi gereklidir. Ayrıca 

hasta kaybeden hasta yakınlarının yaĢayacağı yas süreci yönetimini de 

bilmelidir (Fadıloğlu, 2019; Koç, 2018). 

Bakımın sürekliliği, hastanın tanı aldıktan yaĢamının sonlanmasına 
kadar olan süreçte hastane ve evde bakımının sağlanması, ekip, aile ve hasta 

iĢbirliğinin sağlanmasını ifade eder (Fadıloğlu, 2017). 

UlaĢılabilirlik, hastanın sağlık bakım hizmetlerinden faydalanabilmesi, 
sağlık bakım hizmetlerininde hastaya uygulanabilmesini ifade eder (Fadıloğlu, 

2019; Koç, 2018). 

Kalite değerlendirilmesi ve performans iyileĢtirme, bakımın hasta ve 

hastanın ihtiyaçları odaklı olarak zamanında etkili yapılmasını ve kanıta 
dayalı uygulamalara yer verilmesini ifade eder (Fadıloğlu, 2017). 
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1.6.Palyatif Bakım Verilen Hastalıklar 
 Sinir Sistemi Hastalıkları (Ġnme, Multiple Skleroz (MS), Alzheimer, 

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Parkinson, vb.) 

 Solunum(Respiratuvar) Sistemi Hastalıkları (KOAH) 

 BağıĢıklık (Ġmmün) Sistem Hastalıkları (AIDS/ HIV) 
 Kas Ġskelet Sistemi Hastalıkları (Müsküler Distrofi) 

 Tıbbi Onkoloji Hastalıkları (Kanser) 

 Terminal (Son) dönemde olan hastalar 

 Ġleri Dönem(Son dönem) Organ Yetmezlikleri (Böbrek, Akciğer, 
Karaciğer, Kalp,) 

 Çocuklarda kalıtsal ve ilerleyici kronik hastalıklar (Demirel & 

Öztürk, 2017)  

1.7.Palyatif Bakım Ekibi 
Palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastaların yaĢam kalitelerinin 

artırlmasında farklı disiplinlerden alan uzmanlarının yer aldığı bir ekibe 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ekip, disiplinlerarası yaklaĢmla hizmet sunar. 
Palyatif bakım sunacak multidisipliner ekip içerisinde (Kıvanç, 2017): 

 BaĢta hasta yakınları 

 Uzman Hekim/Hekim 
 Diyetisyen  

 HemĢire 

 Fizyoterapist 
 Eczacı  

 Sosyal Hizmetler Alan Uzmanı  

 Din Görevlisi 

 Psikolog 
 Gönüllü bireyler yer almaktadır. 

1.8.Palyatif Bakımda Sık Görülen Semptomlar 
Palyatif bakımın amacının yaĢam kalitesini artırmak olduğu 

düĢünüldüğünde, semptom yönetiminin sağlanması önemlidir. Bu nedenle 
palyatif bakım hizmeti sunulurken baĢta ağrı olmak üzere diğer görülen tüm 

semptomlarda azalma olması hedeflenmektedir. Palyatif bakıma ihtiyaç duyan 

hastaların sık karĢılaĢtığı semptomlar aĢağıda sıralanmıĢtır (Uysal et al., 
2015): 

 Ağrı 

 Solunumla ilgili semptomlar (Dispne, Öksürük,…) 
 ĠĢtahsızlık, Anoreksi, oral alımda bozulma gibi yeme bozuklukları  

 Bulantı, kusma, diyare,konstipasyon gibi gastrointestinal sisteme ait 

semptomlar  

 Anksiyete ve kaygı 
 Uyku problemleri 
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 Halsizlik 

 Depresyon 
 Deliryum 

1.9.Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi ve Tedavi Süreci  
Palyatif bakım tedavi yöntemleri arasında palyatif kemoterapi/palyatif 

radyoterapi/palyatif cerrahi yer almaktadır. Bu yöntemler genel itibari ile 
onkolojik hastalıkların tedavisinde tercih edilmektedir. Palyatif kemoterapinin 

amacı kanser hastalarında semptom yönetimini sağlamak, kötüye giden 

durumları mümkün olduğunca daha iyi bir hal almasını sağlamaktır(Aydoğan 

& Uygun, 2011). 
Palyatif radyoterapi, metastaz yapmıĢ hastalarda baĢta ağrı olmak üzere 

semptom yönetimine katkı sunarak yaĢam kalitesini artırmak için 

kullanılmaktadır (Aydoğan & Uygun, 2011). 
Palyatif cerrahi ise, kanama, perforasyon ve obstrüksiyon gibi 

durumlarda semptom yönetimini sağlamak için uygulanan tedavi yöntemidir 

(Dunn, 2005). Ayrıca ağrı kontrolü, efüzyon drenajı ve enteral beslenme 
(Perkütan Endoskopik Gastrostomi) palyatif cerrahi tercih edilmektedir. 

Palyatif bakımda semptom yönetimi önemlidir. Hastalar tanı alması ile 

birlikte hastalık boyunca farklı semptomlar ile karĢılaĢabilmektedir. 

Semptomlar hastanın tanımladığı subjektif Ģikayetler yani hastanın kendi 
sağlık durumunu algılama ve yaĢadıklarını ifade etme Ģekli olarakta 

tanımlanabilmektedir.  Semptom yönetiminde öncelikle semptomun nedenine 

inilmesi gerekmektedir. Hastada görülen semptomlardan hangisinin hastanın 
durumunu daha çok etkilediği, görülen semptomların birbiri ile iliĢkisi 

belirlenmelidir. Öncelik, en çok sıkıntı oluĢturabilecek semptoma verilmelidir. 

Semptom kontrolünde nonfarmakolojik veya farmakolojik yöntemler 

kullanılabilmektedir. Fakat öncelik nonfarmakolojik yöntemlerin 
uygulanmasıdır. Semptom yönetiminin sağlanmasında multidisipliner 

yaklaĢıma ihtiyaç duyulduğu unutulmamalıdır. Semptom yönetiminde 

beklenen yaĢam süresinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü uygulanacak 
yöntemler hastanın ve ailenin durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. 

Örneğin ölümü yakın olarak değerlendirilen bir hastada, hasta yakınlarının 

ölüm sürecine alıĢtırılması gerekebilir. Ayrıca semptom kontrolü sağlanırken 
kanıta dayalı uygulamaların tercih edilmesi önemlidir. 

1.10.Dünyada Palyatif Bakım 
Dünyada palyatif bakımın geliĢmesinde öncelik son dönem hastalar 

iken, bulaĢıcı olmayan hastalıkların ciddi sayılarda insan ölümüne sebep 
olması ve teknolojik geliĢmeler ile birlikte tanı ve tedavilerin geliĢmesi, 

palyatif bakımın sadece son dönem hastalarına değil, hayatı tehdit eden 

hastalık tanısı alan her bireye uygulanması gerektiği anlaĢılmıĢtır. 
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BulaĢıcı olmayan hastalıklar yılda yaklaĢık 41 milyon insanın hayatının 

son bulmasına neden olmaktadır (WHO, 2022). BulaĢıcı olmayan hastalıkların 
dünya çapındaki tüm ölümlere oranı yaklaĢık %71‘dir (WHO, 2022). 

Özellikle geliĢmemiĢ ve geliĢim sürecinde olan ülkelerde bulaĢıcılık özellliği 

olmayan hastalıkların oluĢturduğu ölüm oranı yüksektir. Ölüm nedenleri 

incelendiğinde, %22‘sinin (yaklaĢık 9 milyon insanın) kanserler, %44‘ünün 
(yaklaĢık 17 milyon insanın) kardiyovasküler hastalıklar, %9‘unun (yaklaĢık 

3.8 milyon insanın) solunum sistemi hastalıkları ve 1.6 milyon insanın ise 

diyabet nedeniyle hayatlarını kaybettikleri görülmektedir (WHO, 2022; 
WPCA, 2022). DSÖ‘nün dünya genelinde ölümlere ve nedenlerini gösteren 

verilerine bakıldığında, ölümlerin  %73.4‘ünün bulaĢıcı olmayan hastalıklar 

nedeniyle olduğu görülmekte ve bu verileri %14.6 oranla bulaĢıcı hastalıklar, 

%4‘lük oranla gebelik ve doğum öncesi sorunlar ve beslenme problemleri, %8 
lik oranla yaralanmalar ve zehirlenmeler takip etmektedir (WHO, 2022). Bu 

nedenle palyatif bakım verilmesi gereken hastalıklar arasında bulaĢıcı 

olmayan hastalıklar yerini alsada HIV/AIDS gibi bulaĢıcı olan kronik 
hastalıklarda da palyatif bakım verilmesi gerekmektedir. Dünyada yaklaĢık 56 

milyon kiĢinin palyatif bakıma ihitiyacı olduğu bilinmektedir ve tahminler 

arasında bu sayının her geçen gün artarak devam edeceği yer almaktadır  
(WPCA, 2022). Her yaĢ grubuna verilen palyatif bakımın yaklaĢık %40‘ını 70 

yaĢ ve üzerindeki hasta bireyler, %27‘sini 50-69 yaĢ arasında olan hastalar, 

%26‘sını ise 20-49 yaĢ arasında olan hastalar, %7 ‗lik kısmını ise 0-17 yaĢ 

grubu hastalar oluĢturmaktadır (WHO, 2022;WPCA, 2022). Palyatif bakıma 
ihtiyaç duyan 20 yaĢ üzeri bireylerin büyük çoğunluğunu kanserli hastalar, 

%22.2‘lik kısmını HIV/AIDS‘li bireyler, %14.1‘lik kısmını serebrovasküler 

hastalıklara sahip bireyler ve %12.2‘lik kısmını demanslı bireyler 
oluĢturmaktadır (WHO, 2022;WPCA, 2022). Dünya genelinde palyatif bakım 

hizmetlerine ihtiyaç duyup yararlananların oranı yaklaĢık %14‘tür. DSÖ 

tarafından 2019 yılında bulaĢıcı olmayan hastalıklar ile ilgili 194 ülkeyi 
kapsayan çalıĢma yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonucunda ülkelerin %68‘inde 

palyatif bakım hizmetinin sunulmasına ekonomik yönden destek verildiği 

bildirilmiĢtir (WHO, 2022;WPCA, 2022). 

Ülkelerin gelir düzeyleri artıkça hastalıkları önleme, teĢhis, tedavi, 
bakım için uzman hizmetlerine ulaĢma imkanı da artmaktadır. Dolayısıyla 

hizmetin sunumu, etkililiği ve kalitesi de etkilenmektedir. GeliĢmemiĢ ve 

geliĢme sürecinde olan ülkeler de ise bu durum dezavantaj oluĢturmaktadır. 
Bu nedenle palyatif bakım hizmetlerinin evrensel olarak ulaĢılabilir düzeyde 

olması oldukça önemlidir. DSÖ, palyatif bakım hizmeti sunmayı bir seçenek 

olarak değil, etik bir zorunluluk olarak değerlendirmektedir. Palyatif bakım, 

hastalara sıkıntı oluĢturan sorunların çözülmesine yönelik kapsamlı 
değerlendirmeler yapılarak planlanıp, uygulandığı için sağlık sisteminin tüm 

basamaklarında ihtiyacı olan herkes tarafından eriĢilebilir olması gerektiğini 

vurgulamıĢtır (WHO, 2022). 
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1.11.Dünyada Palyatif Bakım Eğitimi 
Palyatif bakımın geliĢtirilmesi, bakımın kalitesinin artırılması amacıyla 

eğitim politikalarının geliĢtirilmesi önemlidir. Palyatif bakım eğitiminin 

geçmiĢi, geliĢmiĢ ülkerde (palyatif tıp, palyatif hemĢireliği vb.) 1970-80‘li 

yıllara uzanmaktadır. Son yıllarda palyatif bakım eğitimi mezuniyet öncesinde 
veya sonrasında akademik kurumlarda, derneklerde temel, orta ve yüksek 

düzey eğitim programı olarak verilmektedir (Bolognesi et al., 2013). Yüksek 

gelir düzeyine sahip geliĢmiĢ ülkelerde (Amerika, Kanada, Ġngiltere vb.) son 

dönem hasta olarak ifade edilen yaĢam sonu yaklaĢan hastalara bakım veren 
kiĢilerin (sağlık profesyoneli, hasta yakını gibi) alanında uzman olmak için 

eğitim aldığı (yüksek eğitim düzeyine sahip olduğu) belirlenmiĢtir. Bu 

geliĢmelerin en önemlisi ise palyatif tıbbın, tıpta kabul gören bir uzmanlık 
alanı olarak benimsenmesi ve fakültelerde palyatif bakımın eğitim 

müfredatlarında yer almasıdır. Ayrıca palyatif bakımda hemĢirelik bakım 

hizmetleri ileri uygulama hemĢiresi ya da uzman hemĢireler tarafından 
verilmesi sağlanmıĢtır. Binlerce hekim ve hemĢireye YaĢam Sonu Bakım 

HemĢirelik Eğitimi Birliği (ELNEC, End-of-Life Nursing Education 

Consortium)‘nin hazırlayarak sunduğu sürekli eğitim programı ile palyatif 

bakım eğitimi verilmiĢtir. (On-line training in Palliative Care over the World, 
First Report, August 2015).HemĢirelik fakültelerinde yoğun iĢlenen 

müfredatların yer alması nedeniyle palyatif bakımın içeriği farklı derslerle 

birleĢtirilmiĢ olarak ya da yaĢam sonu bakımı konu alan kurslar Ģeklinde 
verilmektedir (Institute of Medicine, 2014) 

HemĢirelik öğrencilerinin eğitim sürecinde öğrenci veya eğitimci 

hasta/hasta yakın/ hemĢire olarak rol aldığı vaka senaryoları ve simülasyon 
eğitimleri hemĢirelerin sorgulama, fark etme, problem çözme, analiz 

yeteneklerine katkı sunarak palyatif bakımda karĢılaĢılabilecek sorunları 

öngörme becereleri ve semptom yönetiminde nelere dikkat edilmesi 

gerekliliği konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır (Moreland et al., 2012; Twigg 
& Lynn, 2012)  

GeliĢmiĢ ülkelerde eğitimler ile palyatif bakım konusunda ilerlemeler 
sağlanmıĢtır. Ancak bu konuda literatürde yapılan çalıĢmalar sağlık 

çalıĢanlarının çoğunun bilgi düzeyinin yeterli olmadığını ve geliĢtirilmesi 

gerektiğini fade etmektedir (Fink et al., 2013). 
2015 yılında DSÖ tarafından palyatif bakım eğitiminin tüm düzeylerde 

bütünleĢtirilmesini sağlanması ve dünyada palyatif bakımın geliĢmesine katkı 

sunmak amacıyla palyatif bakım eğitim programları incelenmiĢtir. Dünyada 

palyatif bakımın online verildiği programların raporunu hazırlamıĢtır. 
Raporda yer alan online programlar (On-line training in Palliative Care over 

the World, First Report, August 2015); 

42 adet yerel / 140 det uluslararası çevrimiçi olarak sunulan eğitim 
kaynağına ait listenin yer aldığı İrlanda Palyatif ve Hospis Bakım Enstitüsü, 
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İHPBE (AIIHPC, All Ireland Of Hospice And Palliative Care),  

http://aiihpc.org/education/onlineeducation/online-resources.  
 Asya ve Pasifik ülkelerindeki eğitim / öğretim hizmeti sunan 

kurumların olduğu, 600‘den fazla palyatif bakım hizmetine katkı sunan Asya 

Pasifik Palyatif ve Hospis Bakım Ağı, APPHA (APHN, The Asia Pacific 

Hospice Palliative Care Network). http://aphn.org/in-the-region/directory/  
Palyatif bakım eğitimine ait 20 yerel ve uluslararası bağlantı listesinin 

yer aldığı Avrupa Palyatif Bakım Derneği, APBD (EAPC, European 

Association For Palliative Care). http://www.eapcnet.eu/Themes/  
Palyatif bakıma yönelik yüzyüze veya online 136 farklı eğitim 

programının yer aldığı Uluslararası Palyatif ve Hospis Bakım Derneği, 

UPHBD (International Association For Hospice And Palliative Care / 

IAHPC) eğitim rehberi. http://www.hospicecare.com/global-palliative-
care/global-directory- eğitim-programlar/  

Birlikler, kurumlar, web siteleri vb. ile 60 uluslararası ve bölgesel 

eğitim kaynaklarını yer aldığı WHPCA,  Worldwide Hospice Palliative Care 
Alliance  

25‘ten fazla yayın ve dökümanın yer aldığı, yaĢlı ve HIV/AIDS 

hastalarının palyatif bakımına yönelen DSÖ.   

Palyatif bakım online eğitim raporu sonuçları;  

 42 adet ücretsiz palyatif bakım kursu (online) yer almaktadır. 

 Kurslarda tercih edilen dil Ġngilizce‘dir. (%90) 

 Ġçerik oluĢturulurken genel olarak palyatif bakımın temel konuları ele 

alınmıĢtır. 
 Kurslara pediatrik palyatif bakım konusuda dahil edilmiĢtir. (%20) 

 Multidisipliner yaklaĢım ile sürdürülen kurslar Ģeklindedir. 

Palyatif bakım online eğitim raporunda palyatif bakım eğitiminin temel 

konuları,  

 Palyatif bakım yaklaĢımı ve temel ilkeleri 

 Semptom yönetimi (Öncelikle ağrı ve diğer semptomlar) 

 ĠletiĢim (hasta- sağlık profesyoneli, sağlık profesyoneli- bakım veren) 

 Destek sistemleri (Aile, ekonomik vb.) 
 Palyatif bakımda karĢılaĢılan etik problemler  

 Palyatif bakımda karar verme süreç yönetimi 

 Son dönem yaĢam 
 Multidisipliner çalıĢma ve bakım 

 Yas süreci yönetimi (keder, yas bakımı) Ģeklindedir. 
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1.12.Türkiye’de Palyatif Bakım  
Türkiye‘de sağlık hizmetleri mevzuatında palyatif bakımın temel aldığı 

ve uygulanmaya baĢlandığı kanun, yönetmelik, yönerge, kanun hükmünde 

kararname kronolojik olarak Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1: Türkiye‘de Palyatif Bakım GeliĢmesinde Kullanılan Mevzuat 

 

TARĠH SAYI MEVZUATIN 
YAYINLANMASI 

KANUN/YÖNETMELĠK/ 

YÖNERGE/KHK 
UYGULAMA 

11.4.1928 1219  Resmi Gazate Tababet ve ġuabatı 

San'atlarının Tarzı-

Ġcrasına Dair Kanun 

Evde Bakım 

Hizmetleri 

Sunumu 

Hakkında 

Yönetmeliğin 

dayağanağı 

olan kanun 
13.12.1983 181 Resmi Gazate Sağlık Bakanlığı 

TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun 
Hükmünde 

Kararname (KHK) 

Evde Bakım 

Hizmetleri 

Sunumu 
Hakkında 

Yönetmeliğin 

dayağanağı 

olan kanun 

hükmünde 

kararname 

5.7.1987 3359 Resmi Gazate Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanun 

Evde Bakım 

Hizmetleri 

Sunumu 

Hakkında 

Yönetmeliğin 

dayağanağı 
olan kanun 

10.3.2005 25751 Resmi Gazate Evde Bakım 

Hizmetleri Sunumu 

Hakkındaki 

Yönetmelik 

Evde bakım 

hizmetlerinin 

Uygulanmaya 

baĢlanması 

1.2.2010 389520 Sağlık Bakanlığı 

Makam Oluru 

Sağlık Bakanlığı‘nca 

Sunulan Evde Sağlık 

Hizmetlerinin 

Uygulanma Usul ve 

Esasları Hakkında 

Yönerge 

Uygulama 

basamaklarını 

gösteren 

yönergenin 

yayınĢlanması 

9.10.2014 640 Sağlık Bakanlığı 

Makam Oluru 

Palyatif Bakım 

Hizmetlerinin 

Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkındaki 

Daha 

verilimli,kapsa

mlı 
uygulanabilir 
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Yönerge hal alma süreci 
24.12.2014 29215 Resmi Gazate Sosyal Güvenlik 

Kurumu Sağlık 

Uygulama 

Tebliği(SUT) 

SUT‘a 

ekelenerek 

ödeme 

kapsımına 

alınma 

9.8.2015 29440  Resmi Gazate Türkiye Kamu 

Hastaneleri 

Kurumuna Bağlı 

Sağlık Tesislerindeki 
Görevli Personele Ek 

Ödeme Yapılmasına 

Dair Yönetmelikte 

DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkındaki 

Yönetmelik 

Özellikli birim, 

özellikli kurum 

olma 

 

2009-2015 yıllarını kapsayan Ulusal Kanser Programında, Kanserle 

SavaĢ Dairesi BaĢkanlığı tarafından palyatif bakıma da yer verilmiĢtir(ġencan 

et al., 2016). 2010 yılında Palya-Türk projesi baĢlatılarak, palyatif bakım 
hizmet birimlerinin kurulması hızlandırılmıĢtır (Koç, 2018; ġencan et al., 

2016). Projeyle toplum temelli palyatif bakım hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

hedeflenerek Türkiye için en uygun palyatif bakım modeli geliĢtirilmesi 
amaçlanmıĢtır (Koç, 2018). 

Palya-Türk projesi, opioide ulaĢabilirliğin artırılması ve toplum temelli 

palyatif bakım modelinin hayata geçirilmesi üzerine çalıĢmaları 

kapsamaktadır (Koç, 2018). 
Türkiye‘de palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastalara bakım veren ilk 

kuruluĢ, 1993-1997 yılları arasında Ġstanbul‘da Türk Onkoloji Vakfı 

(TOV)‘un kurduğu kanser bakımevidir (Saygılı, 2016; ġencan et al., 2016). 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ilk palyatif bakım merkezi Dr. 

Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji ve Eğitim AraĢtırma Hastanesidir 

ve 2007 yılında hizmet vermeye baĢlamıĢtır. 2008‘de, Türkiye‘de ―Palyatif 
Bakım Programı Eylem Planı‖ oluĢturulmuĢtur.  2012 yılında Ankara Ulus 

Devlet Hastanesinde açılan palyatif bakım merkezi, yetiĢkin hastalara 

kapsamlı bakım hizmeti veren ilk palyatif bakım merkezidir (Saygılı, 2016; 

ġencan et al., 2016). 
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1.13.Türkiye’de Palyatif Bakım Eğitimi 
Türkiye‘de palyatif bakım konusu 1990‘lı yıllar itibari ile ilgi görmeye 

baĢlamıĢtır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda tıbbi onkoloji hekimleri, 

algoloji hekimleri, akademik hemĢireler, klinik hemĢireler palyatif bakım 

konusunda kurs alarak, çalıĢma alanlarına palyatif bakımı da eklemek 
istemiĢtir (ġahan & Terzioğlu, 2015). Türkiye‘de palyatif bakım hizmeti 

konusunda henüz uzmanlaĢmıĢ bir ekip bulunmamaktadır. Türkiye‘de palyatif 

bakım hizmeti, ihtiyaç duyan hastalara hastane temelli ünitelerde de 

sunulmaktadır. Fakat hizmet sunan ekip, palyatif bakım uzmanlığı seviyesinde 
eğitim/kurs alan profesyonellerden oluĢmamaktadır. Tıp fakültelerinde 

mezuniyet sonrası yan dal programı olarak palyatif bakım programı, 

hemĢirelik fakültelerinde lisansüstü düzeyde palyatif bakım hemĢireliği 
bulunmamaktadır. Ancak yalnızca bazı üniversitelerin hemĢirelik bölümleri 

müfredatlarında (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kars Kafkas 

Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi ve Ankara BaĢkent Üniversitesi‘nin 
hemĢirelik fakültesinin lisans düzeyi eğitiminde; Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Ġzmir Ege Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nde hemĢirelik yüksek lisans 

programlarında; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ġzmir Ege 
Üniversitesi‘de ise hemĢirelik doktora düzeyi programlarda), seçmeli ders 

olarak palyatif bakım dersi verilmektedir (Can, 2015). 

Palyatif bakıma özelleĢmiĢ uzmanlık alanlarının olmamasından dolayı, 
palyatif bakım konusundaki bilgi ve beceri sahibi sağlık profesyonelleri 

yetiĢtirmek amacıyla palyatif bakıma yönelik kurslar, eğitimler, 

sempozyumlar düzenlenmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 2015‘ten itibaren 
Palyatif Bakım HemĢireliği Sertifika Programı ile palyatif bakım hizmeti 

sunmak için sağlık personelinin sertifikalandırma iĢlemleri sürdürülmektedir 

(Sağlık Bakanlığı, 2015). 

1.14.Palyatif Bakımda YaĢam Kalitesi 
Palyatif bakım tanımı incelendiğinde, hayatı tehdidi olan kronik 

hastalıklarda hasta/hasta yakınlarının ihtiyaçlarının karĢılanmasının önemi ve 

semptom yönetiminin sağlanmasının gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. 

Semptom yönetiminin sağlanması sonucunda ise bireyin yaĢam kalitesinin 
artacağı düĢünülmektedir. Bu nedenle palyatif bakımın temel unsurunun 

yaĢam kalitesini artırmak olduğu söylenebilir. 

YaĢam kalitesi sağlık bakım sistemlerinin ana hedefi olduğu için tarihi 
Antik Yunan‘a kadar uzamaktadır. Yaygın olarak kullanılan yaĢam kalitesi 

teriminin kesin bir tanımlaması bulunmamaktadır. KiĢinin yaĢamını nasıl 

değerlendirdiği ve kiĢinin sağlık durumuyla iliĢkili bir kavramdır (Kaasa, 
2003). 
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Subjektif  (öznel) olarak değerlendirilen yaĢam kalitesi kavramı, bireyin 

yaĢamı, iĢi, ailesi, çevresi ile iliĢkilerini, kendinin ve çevresindekilerin 
öncelikle sağlık olmak üzere, ekonomik durumu, sosyal yaĢamı, inançları ve 

boĢ vakitlerine iliĢkinin tatmin olmasını gösteren bir kavramdır. Bireyin 

yaĢam kalitesi psikososyal, fiziksel sağlık durumundan bireysel ve çevresel 

etmenlerden etkilendiği için sübjektiftir. Bireysel değerlendirme yapılmasını 
gerektirir. Bu nedenle kapsamı dar olan yaĢam kalitesi değerlendirme 

ölçekleri (SF-36 Medical Outcomes Study Short (YaĢam Kalitesi Ölçeği), 

Hastalığın Etki Profili (Sickness Impact Profile, SIP), Nottingham Sağlık 
Profili (NHP) gibi)  geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca diyabet, epilepsi, kanser, MS gibi 

hastalığa özgü yaĢam kalitesi ölçek çalıĢmaları mevcuttur. Bu ölçeklerde 

değerlendirmeler genel olarak psikososyal ve fiziksel yönlerin 

değerlendirilmesini kapsamaktadır. Özellikle spiritüel boyut genel olarak 
değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır. Palyatif bakımın amaçları arasında semptom 

yönetimi ve aile desteğinin sağlanması yanında kayıp, keder, yas süreci ve 

maneviyata katkı sağlayarak yaĢam kalitesi artırmak da yer almaktadır. 
Palyatif bakımda ancak iletiĢim, koordinasyon, semptom yönetimi, eğitim, 

öğretim çalıĢmaları, bakımda sürekliliği sağlama, bakım vereni destekleme ve 

yaĢam sonu bakımın sağlanması ile yaĢam kalitesi iyileĢtirilebilir (Sucaklı, 
2014). 

1.15.Palyatif Bakım Seviyeleri 
Palyatif bakım bireysel düzeyde olduğu için bazı semptomlarda özel 

yaklaĢımlar gerektirebilir. Palyatif bakım hizmetinin üç bakım seviyesi 
bulunmaktadır. 

Birinci seviye palyatif bakım hizmeti, sağlık kurumlarındaki 

klinisyenlerin palyatif bakım prensiplerini uyguladığı sistemdir ve sağlık 

kurumlarındaki tüm sağlık bakım uygulayıcıları tarafından verilebilmektedir  
(Kahveci & Gökçınar, 2014). Hastaların ciddi hastalıklarda günlük bakım 

ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri ve temel beceri kazandırmak için 

yeteneklerleri doğrultusunda yapabileceği uygulamalar öğretilir.  
Birinci basamak palyatif bakımın amacı semptomları azaltmak, destek 

ve rehberlik sistemleri kurmak, hastanın tedavisini kararlaĢtırma sürecine 

destek verme ve bakım gereksinimi konusunda hastanın kaygılarını 
azaltmaktır (Smith et al., 2012). Birinci basamak palyatif bakım hizmetinin 

sunulmasında hasta-hekim, hasta-sağlık çalıĢanı iletiĢimi oldukça önemli bir 

faktördür. 

Ġkinci seviye palyatif bakım hizmeti orta düzey hizmetler olarak 
değerlendirilmektedir. Palyatif bakım uzmanları tarafından konsültasyon 

hizmeti Ģeklinde sunulur. Alan uzmanları ağrıyı, acıyı hafifleten, yaĢam 

kalitesini artıran önlemler ile süreci yönetebilir. Ġkinci seviye palyatif bakım 
hizmetleri arasında yatan hasta danıĢma /palyatif bakım hizmet birimi/ ayakta 

palyatif bakım kliniğinin sunduğu hizmet/ evde, toplum temelli palyatif bakım 
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ekibinin sunduğu evde sağlık hizmeti yer almaktadır. Orta düzey hizmet 

olarak değerlendirilen ikinci seviye palyatif bakım hizmeti özel hizmet sunan 
merkezlerde veya bakım evlerinde verilebilir. Belirli günlerde haftalık 

değerlendirmeler ile hastanın ihtiyaçları hekim tarafından değerlendirilir ve 

semptomlara yönelik tedavisi planlanır. Planlanan tedavi ilgili sağlık çalıĢanı 

tarafından gerçekleĢtirilir (Cowley et al., 1992). 
Üçüncü seviye palyatif bakım hizmetleri akademik ortamlarda palyatif 

bakım alanında uzmanlaĢmıĢ ekip tarafından sunulmaktadır. Üçüncü seviye 

palyatif bakım daha kompleks vakaların değerlendirildiği, daha fazla bakım 
ihtiyacı olan hastaların alan uzmanı ekip tarafından müdahaleleri 

içermektedir. Bu müdahaleler, hastane içinde/dıĢında, palyatif bakım sunan 

merkezlerde ya da hospis alanında gerçekleĢtirilmektedir (Bingley & Clark, 

2008). 
GeliĢmiĢ ülkelerde tıp fakültelerinde palyatif bakım/palyatif tıp 

alanında asistan eğitimleri gerçekleĢtirilmektedir. Tamamlanan eğitim sonrası 

hekimler, palyatif bakım uzmanlık belgesi almaktadır.  Palyatif bakım 
uzmanları üniversite hastanelerinde ya da yataklı palyatif bakım servislerinde 

görev yapmaktadır. Ayrıca yoğun bakım ünitelerinde/ kliniklerde yatan 

hastaları değerlendirmek için konsültan hekim olarak çalıĢtırılabilirler. 

1.16.Palyatif Bakım Modelleri 
Dünya ülkeleri incelendiğinde farklı palyatif bakım modelleri 

literatürde yer almaktadır. Bu modeller, palyatif bakım ünitesi/yatan hasta 

klinikleri, evde bakım, hospis, gündüz bakım veren evler, palyatif bakım 
veren poliklinik (ayaktan tedavi) hizmetleri, palyatif bakım konsültasyon 

(danıĢma) hizmetleri sunan birimlerden oluĢmaktadır (Keskinkılıç, 2016; 

Lagman &Walsh, 2005; Aydoğan &Uygun, 2011). 

 Palyatif bakım ünitesi/yatan hasta klinikleri; kaynak kullanımını ve 
hastane masrafını azaltan bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. 

Var olan hastalığın semptom yönetiminin kolaylaĢmasına olanak 

sağlar. Akut/kronik palyatif bakım merkezi olarak iki Ģekilde 
uygulanır.  Etkin palyatif bakım sunulmasına olanak sağlar. 

Hastaların son dönemlerinde, gereksiz tetkik ve tedavi yükünden 

kurtarır. Bu nedenle hastalar daha az yorgunluk hisseder. 
 Evde bakım (Homecare); hastanın kendi ortamında yani evinde, 

hastane düzeyi palyatif bakım hizmetinin sunulmasıdır. Özellikle fizik 

tedavi, rehabilitasyon, psikososyal destek gibi uzmanlık gerektiren 

hizmetlere ihtiyaç duyan hastalara ve paranteral ilaç uygulaması 
yapılacak hastalara kesintisiz (yedi gün ve 24 saat) olarak palyatif 

bakım desteği sunulmasını sağlar. 

 Hospis (Hospice): Eve benzeyen hastanelerde, tedaviye daha fazla 
yanıt alınamayan son dönem hastaların semptom yönetiminin 
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sağlandığı hastanelerdir. Temeli hastanın kalan son günlerini itibarlı 

ve rahat geçirmesini sağlamaktır. 
 Gündüz bakım veren evler (Day Care); hasta bireylerin sosyal 

izolasyon yaĢamasının önüne geçmek için oluĢturulan ortamlardır. 

Temel hedefi hastanın sosyal destek sistemlerinin var olduğunu 

bilmesiyle semptom yönetimine katkı sağlamaktır. 
 Palyatif bakım veren poliklinik (ayaktan tedavi) hizmetleri; günlük 

olarak ayaktan hasta polikliniklerinde destek tedavilerinin sunulduğu 

birimlerdir. 
 Palyatif bakım konsültasyon (danıĢma) hizmeti; gereksinim 

duyulduğunda uzman ekibin palyatif bakım hizmeti sunmasını ifade 

etmektedir. 

Palyatif bakım aĢağıdaki Ģekilde de kategorize edilebilir. 

 Toplum temelli palyatif bakım; bakımın maliyetini azaltmak için 

ayaktan hastaların semptom yönetimini sağlamak, hasta/aileye hasta 
bakımına iliĢkin eğitim hizmeti sunmak, manevi-psikososyal destek 

vermek amacıyla oluĢturulan kliniklerdir (Uslu & Terzioğlu 2015; 

Hui & Bruera 2015) 
 Ev temeline dayandırılan palyatif bakım; hastaların hastanede 

alabilecekleri bakımın ev ortamında hastalara sunulmasıdır. Hastane 

ile koordineli Ģekilde hizmet sunumu gerçekleĢtirir(Aydoğan & 

Uygun 2011; Uslu & Terzioğlu 2015). 
 Hastane temelli palyatif bakım; alanında uzmanlaĢmıĢ sağlık 

personeli tarafından, hastanede ağırlaĢmıĢ ciddi semptomu olan 

hastalara sunulan hizmeti tanımlamaktadır (Uslu & Terzioğlu 2015; 
Aydoğan & Uygun 2011; Lagman & Walsh 2005). 

1.17. Palyatif Bakım Hizmetinin Uygulanmasında 

KarĢılaĢılan Engeller  
1. Politikaya yönelik engeller: Dünyada birçok ülkede palyatif bakım 

hizmeti sunulabilecek düzeyde olmasına rağmen uygulamalar 

yeterince desteklenmemektedir. Kanun ve tüzüklerde palyatif bakım 
hizmetinde farklılıklar görülmektedir. Palyatif bakım hizmetinin 

yetersiz dü eyde sunulmasının nedeni palyatif bakımı destekleyen 

politikaların yetersiz olmasıdır 

(http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-
care.1). 

2. Eğitim ile ilgili engeller: Her geçen gün palyatif bakıma olan ihtiyacın 

artması beraberinde palyatif bakım konusunda bilgili ve nitelikli 
personel ihtiyacını oluĢturmaktadır. Özel bilgi, tutum ve davranıĢ 

gerektiren palyatif bakım hizmeti için yeterli sayıda personelden 

oluĢan ekibin iĢbirliği yapması gerekmektedir. Bu nedenle palyatif 

http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
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bakım hizmeti sunan bireylerin alanlarında uzmanlaĢmak için kursa 

katılmaları ve tecrübe kazanmaları önemlidir  
(http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-

care.1). 

3. Uygulamaya yönelik engeller: Palyatif bakım konusunda yeterli 

eğitim almayan personelin, palyatif bakım hizmetinin ne zaman 
baĢlaması gerektiği, semptom yönetimi, hasta/ hasta yakının bilgi 

seviyesi, danıĢmanlık ve eğitim ihtiyacını belirlemede sorun yaĢacağı, 

ölüm sürecini yönetmede zorlanacağı belirtilmektedir 
(http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-

care.1). 

4. Ġlaç ulaĢımı ile ilgili engeller: Ağrı kontrolünün sağlanmasında opioid 

ilaçlar tercih edilmekte ve dünya genelinde opiod ilaçlara ulaĢma 
konusunda sorun yaĢanmaktadır 

(http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-

care.1). 

 

  

http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-oflife-care.1
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2.GERĠATRĠK PALYATĠF BAKIM 

GiriĢ 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından, hastaların kaliteli, rahat, huzurlu 

yaĢamasına olanak sağlayan bir yaklaĢım olarak tanımlanan palyatif bakım, 
bireyin yaĢamını zorlaĢtıran fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden 

sorunlara çözüm bulmayı ön planda tutar (Goldstein & Morrison, 2005; 

Voumard et al., 2018). Tedavi için yapılacak fazla seçeneğin bulunmadığı 

durumlarda hastalığın seyrini rahatlatmayı ve hastanın kalan zamanını huzurlu 
bir Ģekilde geçirmesini amaçlar. Palyatif bakımda hasta ve bakım veren/aile 

aktif role sahiptir. Bireylerin bakımda aktif rol alması, ciddi, yaĢam tehdidi 

oluĢturan hastalık veya hastalıkla mücadele sürecinde semptom yönetimini 
kolaylaĢtırarak,  en az semptom ile mümkünse tamamen semptomlar ortadan 

kaldırılarak, süreç yönetiminin huzurlu geçirilmesine olanak sağlar. 

Geriatri bilimi ≥ 65 yaĢ bireylerin sağlığının korunması, sürdürülmesini 

sağlayan hastalıkların önlenmesi, bakımı, var olan hastalığın iyileĢtirilerek 
yaĢam kalitesini artırmayı amaçlayan bilim dalıdır (WHO, 2015). 

YaĢlanma ile birlikte değiĢkenlik gösteren ölüm nedenleri, ölüm 

süreleri ve özellikle yaĢamın son döneminin daha uzun zamana yayılmıĢ 
olması gibi unsurlar yaĢlı bireylerin ihtiyaçlarını artırmaktadır. YaĢlı bireylere 

bütüncül bakımın verilmemesi, yeterli tedavi edilmemesi gibi nedenler ile 

yaĢlı bireyler ve ailelerinin hastalık yönetim sürecinin de zorlanmasına neden 
olur. Bu durum, ileri evre kronik hastalığı olan yaĢlı bireyin uzun yıllar 

fiziksel, psikososyal, fonksiyonel alanlarda bağımlılığını artırmakta ve  yaĢlı 

hastanın güçsüzlük içerisinde yaĢamasına neden olarak hem yaĢlı bireye hem 

de ailenin yükünün artmasına neden olmaktadır (Voumard et al., 2018; 
Samancı Tekin & Kara, 2018; Gatto & Zwicker, 2022). Bu nedenle yaĢlıların 

oluĢan ihtiyaçlarına yeterince çözüm bulunamaması palyatif bakıma olan 

ihtiyacı gün yüzüne çıkarmıĢtır. Palyatif bakım; yaĢam süresi azalan 
insanların semptomlarını azaltarak mümkünse ortadan kaldırarak, hastanın, 

ailenin/bakım vereninde sürecin içerisinde yer aldığı, insan onurunun 

önemsendiği ve yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesinin hedeflendiği bütüncül bir 
yaklaĢımdır. Bu nedenle geriatri bilimi ve palyatif bakım hizmetleri ortak 

hedefe sahiptir.  

Palyatif bakım uygulamaları, yaĢlı bireyler ve ailelerine, kronik 

hastalıkların (kısa ve uzun dönem) bakımının devamlılığını ve 
koordinasyonunu sağlama, ≥ 1 üzerinde kronik hastalığa sahip olan yaĢlılarda 

hastalık yönetimi, karmaĢık süreçleri olan tıbbi bakım sistemi içerisinde 

yönlendirilme, fonksiyonel bağımlılığı azaltarak aktif yaĢamı sürdürme, 
bakım ve tedavi hakkında karar sürecine dahil olma gibi farklı konularda 

destek olmaktadır. Ayrıca yaĢlı bireylerde ağrı ve semptom kontrolünün 

sağlanması, uygulanan tedavi hakkında bilgilendirme (yararları ve riskleri), 

aile/bakım verenler için ev desteği sağlama, toplumsal kaynaklara /yardımlara 
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ulaĢma yolları konularında da desteklemektedir (Voumard et al., 2018; 

Goldstein & Morrison, 2005). 
2030 yılında dünyada yaĢlı nüfusunun %56 oranında artması 

beklenmektedir (UN, 2011). Dolayısıyla yaĢlı bireylerin gereksinimlerinin ve 

sorunlarının da artması öngörüler arasındadır. Artan sorunların çözüme 

kavuĢturulması ise ancak kapsamlı verilebilecek palyatif bakımla mümkün 
olacaktır. 

2.1.YaĢlı ve Palyatif Bakım Hizmeti 
Palyatif bakım, yaĢam için  tehdit unsuru oluĢturan hastalıklar veya 

kronik hastalıklar nedeniyle sorun yaĢayan bireylerin ve bireye bakım 
verenlerin/ailelerin ihtiyaçlarını (fiziksel, psikososyal, manevi) erken 

dönemde tespit edilerek tanılama, değerlendirme ve tedavi ederek var olan 

ağrı, acıyı azaltarak, bireyin yaĢam kalitesini artıran yaklaĢımların tümüdür 
(Goldstein & Morrison, 2005; Voumard et al., 2018).  Dünya genelinde 

yapılan yıllık değerlendirmeler sonucu her yıl ortalama 40 milyon kiĢinin 

palyatif bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir (WPCA, 2002). Palyatif 
bakıma ihtiyaç duyan insanlar geliĢmemiĢ ve geliĢme sürecindeki ülkelerde 

yaĢamaktadır (%78) (WHO, 2022). Palyatif bakım ihtiyacı olup, palyatif 

bakım alabilen bireylerin oranı ise %14 olduğu tespit edilmiĢtir (WHO, 2022 

https://www.who.int/features/factfiles/palliative-care/en/).   
Geriatride palyatif bakım geriatrik tıp, palyatif bakım ve bakım 

etiğinden oluĢmaktadır. Geriatrik palyatif bakım(GPB), ciddi ve hayatı tehdit 

eden veya kronik hastalıklar ile yaĢamak durumunda olan yaĢlı bireylere 
kaliteli, huzurlu ve rahat bir yaĢam sunmayı hedefleyen bir yaklaĢımdır. YaĢlı 

bireylerin ihtiyaçlarını karĢılarken, yaĢlı bireyin sahip olduğu değerler ve 

deneyimler tıbbi bakımın merkezine alınarak fonksiyonel bağımsızlık 

sağlanır. Böylece bireyin yaĢam süresi boyunca yaĢam kalitesi artırılmıĢ olur 
(Voumard et al., 2018). 

YaĢlanma ile birlikte fizyolojik sistemlerde meydana gelen gerilemeler 

yaĢlıda var olan hastalıkları ve hastalıkların oluĢturduğu semptom yönetimini 
etkilemektedir. Bu nedenle yaĢlıları etkileyen hastalıkların neler olduğunu 

bilmek ve semptomlarını erken tanılamak önemlidir. Bu durum, ancak 

palyatif bakım hizmetleri ile çözüme kavuĢturabilir. Ayrıca palyatif bakım 
hizmetinde, palyatif bakıma ihtiyacı olan bireylerin ve gereksinimlerinin 

belirlenmesi, ek hastalıkları ile iliĢkili çoklu ilaç kullanımlarında risk 

yönetiminin sağlanması, kullanılan ilaçların dozları konusunda dikkatli 

olunması gerekmektedir. Ġlaç kullanımında geriatrik dozların ayarlanması, her 
geriatrik olguda farklı semptomlar ile karĢılaĢılabileceği unutulmamalıdır. Bu 

nedenle palyatif bakım, sadece ciddi ve yaĢamı sınırlandıran hastalıklarda 

değil, yaĢlanma ile ortaya çıkabilecek hastalıklar ve semptomlarını yöneterek, 
yaĢam kalitesini azaltan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına olanak sağlar. 
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TUĠK verilerinde yer alan ölüm nedenleri incelendiğinde, ilk sırada 

kardiyovasküler sistem hastalıklarının yer aldığı (%40), kardiyovasküler 
hastalıkları, onkolojik hastalıkların (iyi/kötü huylu tümörler, %20.4) takip 

ettiği görülmektedir (TUĠK, 2022). YaĢlılıkla birlikte görülme olasılığı artan 

baĢta kardiyovasküler sistem hastalıkları olmak üzere diğer hastalıklarda 

öncelikle ağrı olmak üzere pek çok semptom ile karĢılaĢılır. Semptom 
yönetimini sağlamayan yaĢlı hastalarda sıklıkla hastaneye baĢvuru yaparak, 

yaĢamlarının son dönemlerini hastanede geçirirler. Bu nedenle öncelikli 

durumları olan özellikli yaĢlılara bütüncül ve sürekli bakımı sağlayacak, 
kapsamlı palyatif bakım yaklaĢımı ile hizmet verilmesi önemlidir. 

Sebebi ne olursa olsun hastalık süreci yaĢlıyı/yakınını/bakım verenin 

yaĢam kalitesini etkiler. Bu nedenle hastalığın varlığı ve semptomların 

çokluğu palyatif bakımın öne çıkmasını sağlayarak, önemli bir sağlık bakım 
hizmeti olduğunu göstermektedir.  

Tıp alanında ve teknolojinin geliĢmesi ile artan yaĢam süresi sonucu 

geriatrik yaĢ grubunda çoklu hastalıkların görülme sıklığında artıĢ 
yaĢanmıĢtır. Ġleri yaĢtaki hastaların tedaviye karar vermesi, hastalık ve bakım 

sürecini kendi baĢına sürdürmesi zordur. Bu nedenle yaĢlı da olsa insanlar 

hayatlarının sonuna kadar, sahip olduğu itibarla ile yaĢam kalitesi yüksek ve 
istediği ortamda yaĢama hakkına sahiptir. Palyatif bakım gerektiren 

hastalıklar genç bireylerde farklı, yaĢlı bireylerde farklı seyir gösterdiği için 

karĢılaĢılan semptomlar ve Ģiddeti de değiĢmektedir. Bu nedenle yaĢlanma ile 

birlikte meydana gelen metabolik ve fizyolojik faktörler hastalığın seyrini 
etkilemekte ve kiĢide kısıtlamalara sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla 

yaĢlının yaĢam kalitesin de de azalma gözlenecektir. Bu durum yaĢlı 

bireylerin neden palyatif bakıma ihtiyaç duyduğunun göstergesi olarak kabul 
edilebilir. 

YaĢlılık kendine özgü bakım gerektiren yaĢamın farklı bir evresidir. 

YaĢlılık evresinde var olan semptomlara yetersiz müdahale, geriatrik palyatif 
bakımın neden önem arz ettiğinin kanıtıdır. Geriatrik palyatif bakımda 

amacın, ağrı ve acıyı azaltarak yaĢlı bireyin ve ailesinin yaĢam kalitesini 

artırmak, strese neden olan semptomları yöneterek yaĢam döngüsü içerisinde 

yer alan ölüme saygı duyulmasını sağlamak, ölümün olağan seyrinde 
gerçekleĢmesi için gereken bakımı sağlamak (ölümü ne çabuklaĢtırmak ne de 

ertelemek) olduğu unutulmamalıdır (Kazanowski, 2003).  Ayrıca palyatif 

bakım yaĢlı bireyin hastalık sürecini yönetmesine ve yaĢanılan kayıp 
sonrasında aile bireylerinin yas süreci ile baĢa çıkma becerisinin 

desteklenmesine yardımcı olur  (Tosun et al., 2014; Voumard et al., 2018).    

2.2.Geriatrik Palyatif Bakım Ġhtiyacı OluĢturan Nedenler 
Geriatrik hastalar, genç hastalara göre tıbbi ve psikososyal açıdan 

farklılık göstermektedir. Birçok yaĢlı birey birden fazla kronik hastalığa 

sahiptir. Özellikle nörolojik sisteme ait hastalık sendromları ile yaĢlılarda 
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sıklıkla karĢılaĢılmakta olup bu durum verilen bakımı daha karmaĢık hale 

getirmektedir. Kronik hastalıklar sonucu yaĢlı bireylerde iĢlevsel bağımlılık 
görülme oranı artmaktadır. ≥ 80 yaĢ hastaların palyatif konsültasyon ihtiyacı 

ile genç hastaların palyatif bakım konsültasyon ihityaçlarını karĢılaĢtıran bir 

çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda, yaĢlı bireylerin bakım 

gereksinimlerinin genç bireylerin bakım gereksinimlerine göre daha kompleks 
uygulamalar içerdiği ve bakım sürecinde zorlanmaların olduğu belirlenmiĢtir. 

YaĢlı hastalarda demans görülme olasılığı gençlere göre daha yaygın olup ve 

hayati önemi olan tedavilerini bırakma eğilimlerinin yüksek olduğu tespit 
edilmiĢtir (Evers, Meier & Morrison, 2002).  

YaĢlı bireylerde palyatif bakım verilmesini gerekli kılan unsurlar; 

 DeğiĢen sosyo-demografik yapı 

 YaĢlanma ile farklılaĢan hastalıklar 
 YaĢlı bireylerin bakım alma tercihleri 

 YaĢlı bireylerin ölüm tercihleri 

 Ekonomik öncelikleri Ģeklinde ifade edilmektedir (Kapo, Morrison & 
Liao, 2007) 

2.3.DeğiĢen Sosyo-Demegrafik Yapı ve YaĢlanma Ġle 

FarklılaĢan Hastalıklar 
Koruyucu/tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliĢmesi, hastalıklardan 

kaynaklanan genç yaĢtaki ölüm oranlarını azaltmıĢtır. YaĢanılan geliĢmeler, 

beklenen yaĢam süresini uzatmıĢ dolayısıyla ölümler daha ileri yaĢlarda 
görülmeye baĢlanmıĢtır (Davis & Higginson, 2004).  Dolayısıyla yaĢlı nüfus 

oranı artmıĢtır. YaĢamın son yıllarına doğru hastalık Ģekilleri değiĢtiğinden 

yaĢlı bireyler demans, diyabetus mellitus (DM), kanser, kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı (koah), kalp hastalıkları vb. kronik ve bireyin gücünü azaltan 
hastalıklar nedeniyle ölmektedir. 85 yaĢ üstü her dört bireyden birinde demans 

görüldüğü,  >65 yaĢ bireylerin %65‘inin üç ve üzeri, >79 yaĢ bireylerin 

%75‘inin dört ve üstü hastalığa sahip olduğu belirlenmiĢtir. YaĢlı bireylerin 
%68‘inde hipertansiyon, %22.5‘inde diyabet görülmektedir (Ünal & Ergör, 

2013). Sahip olunan kronik hastalık bireylerde çoklu patolojilere sebep 

olabilmekte ve bireyler baĢta ağrı olmak üzere anoreksiya, duygu durum 

bozuklukları, depresyon, zihinsel süreçte karıĢıklıklar, uyku problemleri, 
konstipasyon, diyare, dispne gibi semptomlar ile karĢı karĢıya kalmaktadır. 

Ölüm nedeni kanser olmayan yaĢlı bireylerin ailelerinin dahil olduğu bir 

çalıĢmada, son altı ayda hastaların deneyimledikleri semptomlar incelenmiĢ 
ve yaĢlı bireylerin %67‘si ağrı, %49‘u nefes darlığı, %43‘ü iĢtahsızlık, %36‘sı 

depresyon,%36‘sı uyku problemi, %27‘si bulantı semptomlarını 

deneyimledikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır (Telatar & Özcebe, 2004). YaĢlı 
bireylerin yaĢadığı bu semptomlar bireylerin günlük yaĢamlarını etkileyen, 

psikolojik, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını artırır. 80 yaĢın üzerinde olan yaĢlı 
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bireylerde semptom yönetimi daha az yapıldığında ya da semptom yönetimi 

iyi yapılmadığında yaĢlı bireylerin huzursuzluk ve acı içerisinde ölme riskleri 
artmaktadır. Bu nedenle yaĢlı bireyler/yakınları/bakım verenleri palyatif 

bakıma sadece son dönem olarak ifade edilen terminal dönemde değil, 

hastalık sürecinde de kompleks ihtiyaçların karĢılanması, kronik hastalık 

yönetiminin sağlanması için ihtiyaç duymaktadır (Davis & Higginson, 2004; 
Ünal & Ergör, 2013). 

2.4.YaĢlı Bireyin Ölüm ve Bakım Yeri Tercihleri 
YaĢam deneyimleri ve kültürel tutumlardan etkilenen yaĢlı bireylerin 

ölümle ilgili düĢünceleri sağlık hizmetlerinde zaman zaman göz ardı 
edilebilmektedir. Palyatif bakım, yaĢam sonu (son dönem) bakım ve ölüm 

yerini seçimi konusunda yaĢlı bireyleri destekleyen bir yaklaĢım olsa da yaĢlı 

bireylerin ve bakım verenlerin/ailelerin tercihleri ülkeler arasında farklıdır. 
Örneğin, Amerika BirleĢik Devletleri'nde (ABD), yaĢlı bireylerin %80'inden 

fazlası son dönemde hastanede yatmak istememekte ve evde ölmeyi tercih 

etmektedir. (https://www.medscape.org/viewarticle/464726).  Londra‘da ileri 
yaĢtaki ölümler hastane veya huzur evinde gerçekleĢirken, New York‘ta evde 

ve huzurevinde gerçekleĢmektedir (Davies & Higginson, 2004). Ġtalya‘nın 

kuzeyinde ileri yaĢtaki ölümler hastanede gerçekleĢirken, Ġtalya‘nın 

güneyinde evde gerçekleĢmektedir (Thomas et al., 2004; Davies & Higginson, 
2004). Türkiye‘de kanser hastalarının ölüm tercihleriyle ilgili yapılan bir 

çalıĢmada; hastaların %47‘si evde ölmeyi tercih ederken, %54‘ü daha iyi 

bakım hizmeti alacaklarını düĢündüğü için hastanelerde ölmeyi tercih etmiĢtir 
(Aksoy, 2003).  

2.5.Ekonomik Öncelikler 
Palyatif bakımın ev ortamında sunulması gereksiz acil hizmet 

kullanımını, tetkikleri, hastaneye yatıĢları önlediği için tasarruf sağlayan bir 
uygulama olarak değerlendirilmektedir (Payne, Coyne & Smith, 2002). 

2.6.Geriatrik Palyatif Bakım Verilme Zamanı 
Kronik hastalıklarda terminal dönemin baĢlangıcını belirlemek 

onkolojik hastalara göre daha zordur. Terminal dönemin baĢlangıcını fark 
edememek, hastalara gereksiz yere iĢlem uygulanmasına, gereksinimi olan 

destekleyici /semptomatik tedavileri alamamasına neden olur (Jaul & Rosin, 

2005; Ogle & Hoper, 2005). Bu nedenle geriatrik palyatif bakıma baĢlama 
zamanının belirlenmesi önemlidir. Kapsamlı bir geriatrik değerlendirme ile 

geriatrik palyatif bakımın ne zaman baĢlayağı, sürecin nasıl ileryeceğine karar 

verilebilir. Karar verme sürecinde öncelikle hastalık ve terminal dönemin 
safhası belirlenmelidir. 
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Kapsamlı geriatrik değerlendirme, multidisipliner bir yaklaĢımla 

bireyin tüm sistemlerinin ve ihtiyaçlarının bütüncül olarak değerlendirilmesini 
sağlar (Pal & Meaning, 2014).  

Kapsamlı olarak yapılacak geriatrik değerlendirmenin bazı bileĢenleri 

bulunmaktadır. Bu bileĢenler arasında; tıbbi değerlendirme alanı (medikal 

hastalıklar, ilaçların düzenlenmesi, beslenme ihtiyacının belirlenmesi,  ağız ve 
diĢ sağlığının değerlendirilmesi,  iĢitme, görme sorunlarının tespit edilmesi, 

ağrının değerlendirilmesi,  üriner inkontinansın değerlendirilmesi), psikolojik 

alan (biliĢsel/duygusal/manevi durum değerlendirmesi, kaygı ve/veya 
depresyon düzeyinin tespit edilmesi), fonksiyonel kapasite alanı (temel 

günlük yaĢam aktivitelerinin değerlendirilmesi, enstrümental günlük yaĢam 

aktivitelerinin değerlendirilmesi, yürüyüĢ ve denge sorunlarının belirlenemsi, 

egzersiz yapabilme yeteneğinin değerlendirilmesi), sosyal durum alanı (kamu 
veya özel kurumları vereceği destek, sosyoekonomik durumun tespit edilmesi 

ve destek sistemlerinin değerlendirilmesi) ve çevresel değerlendirme alanı(ev 

içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yardımcı araç kullanımının 
değerlendirilmesi, yerel kaynakların belirlenmesi ve verilebilecek desteğe 

eriĢimin değerlendirilmesi) yer almaktadır. 

Kapsamlı değerlendirmeye ek olarak multidisipliner yaklaĢım ile 
hastalık ve terminal dönem belirtilerinin belirlenmesi gerekir. Bu nedenle son 

dönem temel göstergeleri bilmek gerekir. Son dönem temel göstergeleri 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 

Hastalıklar;  
 Son dönem kalp yetmezliği,  

 Tekrarlayan enfeksiyonlar,  

 Demans,  
 Felç,  

 Kanser,  

 Fonksiyonel yetersizliğe ve kronik hastalığa neden olan dejeneratif 
eklem rahatsızlıkları.   

Kronik hastalıklarda terminal safhanın belirtileri;  

 Fiziksel kapasite azlığı,  

 Kilo kayıplarının olması,  
 Birden fazla hastalığın varlığı,  

 Ödemin varlığı (Serum albümin <2.5 gr/dl)  

 Bağımsız olarak günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirememe veya 
çok az getirebilme,  

 Karnofsky Performans Skalasında düĢük puana sahip olma(%50‘nin 

altında puanın olması)  olarak ifade edilmektedir.  

Geriatrik palyatif bakım kararı için uygulanabilecek ölçek örnekleri 

aĢağıda yer almaktadır.  
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 Karnofsky Performans Skalası,  

 WHO / Zubrod/ ECOG performans skalası,  
 Kanada Toplum Sağlığı ve YaĢlanma Klinik Yorgunluk Ölçeği. 

Dr. Joseph H. Burchenal ve Dr. David A. Karnofsky  tarafından 

1949‘daN geliĢtirilmiĢ olan Karnofsky Performans Skalada 0'dan 100'e kadar 
puan verilir. 0 ölümü ifade ederken 100 çok iyi sağlığı belirtmektedir.  

Skalada yer alan her 10 puanlık aralık farklı bir durumu gösterir. Karnofsky 

Performans Skalasından alınan puanın %50‘nin altında olması durumu 
hastanın son dönem bir hasta olduğunu göstermektedir (Karnofsky & 

Burchenal, 1949). 

 

Karnofsky Performans Skalası 

100% - Yakınma ve semptom yok, normal 

90% - Hastalığa ait birkaç semptom veya bulgu var olsada normal 

aktivitesini sürdürebilir 

80% - Hastalığa ait minör bulgu ve belirtiler ile normal aktivitesini 

sürdürür (bazı zorluklarla beraber)  

70% - Normal aktivite yapmakta zorlandığı için iĢini yapamaz fakat 

kendine bakabilir 

60% - Nadir yardım gerektirdiği için biraz destek olunarak 

gereksinimlerini karĢılayabilir,  

50% - Sıklıkla tıbbi bakım ve yardıma ihityacı vardır. 

40% - Yardım ve özel bakım gerekir  

30% - Ölüm riski yok fakat hastane bakımı gerektirecek derecede hasta  

20% - Hastanede aktif destek tedaviye ihtiyaç duyar, çok hasta  

10% - Ölmek üzere olan hastaları verilir 

0% - Ölümü ifade eder (Karnofsky & Burchenal, 1949).  
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2.7.Hastalık DıĢında Kalan Spesifik Göstergeler  
Yorgunluk, fonksiyonel bağımlılık, biliĢsel yetersizlik, ailenin destek 

ihtiyacı geriatrik palyatif bakımı gerektiren hastalık dıĢı durumlardır. 

Yorgunluk genellikle istem dıĢı kilo kaybı, yürüyüĢte yavaĢlama ve 

bireyin kendini halsiz hissetmesiyle kendini gösterir. 
Kanada Toplum Sağlığı ve Yaşlanma Klinik Yorgunluk Ölçeği ile 

yaĢlının yorgunluk düzeyi belirlenebilir. Bu ölçekdeğerlendirilirken hastalar 

alınabilecek en yüksek 7, en düĢük 1 puan alabilir.  7 puan yorgunluğun ciddi 

düzeyde olduğunu ifade ederken 1 puan çok fitliği ifade etmektedir. Ölçekten 
alınan puan arttıkça ölüm riski de artmaktadır. Orta derecedeki yorgunluk hali 

ise %50 ihtimalle 5 yıl içerisinde ölümü iĢaret etmektedir  (Pal & Meaning, 

2014).  

Kanada Toplum Sağlığı ve YaĢlanma Klinik Yorgunluk Ölçeği  

7.Ciddi biçimde yorgun: Tüm yaĢam aktivitelerinde bağımlı olmayı 

ya da terminal bir hastalığa sahip olmayı ifade eder. 
6.Oldukça yorgun: Günlük yaĢam aktivitelerini (GYA) tek baĢına 

karĢılayamayan, yardım/desteğe ihtiyaç duyan kiĢileri ifade eder. 

5.Orta derece yorgun: Günlük yaĢam aktivitelerinde sınırlıda olsa 

bağımlılığı mevcut olan kiĢileri ifade eder. 
4.GörünüĢte savunmasız: Bireylerin yavaĢlama ve hastalık 

belirtilerinden Ģikayet ettikleri durumu ifade eder fakat tam anlamıyla 

bağımlılık söz konusu değildir. 
3.Ġyi: 4. Gruba göre hastalığın semptomları kontrol altında fakat tedavi 

sürecinde olan mevcut  bir hastalığın olduğunu ifade eder. 

2.Ġyi: 1. Grupta yer alan kiĢilere göre daha az fit fakat aktif bir hastalığı 
olmayan kiĢileri ifade eder. 

1.Çok fit: YaĢlarına göre fit olan kiĢileri ifade eder. Bu kiĢiler düzenli 

egzersiz yapan, sağlam, aktif, enerjik motive olmuĢ kiĢilerdir (Pal & Meaning, 

2014). 

2.8.Geriatrik Palyatif Bakım Ekibi 
Geriatrik palyatif bakım multidisipliner tamamlayıcı yaklaĢımı 

benimseyen ekip tarafından verilmelidir. YaĢlıya sunulacak bakımın 

planlanması, geliĢtirilmesi ve desteklenmesinde, ekip içerisinde yer alan her 
üye önemli bir role sahiptir. Geriatrik palyatif bakım ekibinde; 

 Merkezde birey ve bakım veren/ailesi 

 Sivil toplum kuruluĢları   
 Bakımdan sorumlu geriatri hekimi veya hekim 

 Bakımdan sorumlu geriatri hemĢiresi veya hemĢire 

 Psikolog 
 Sosyal hizmetler alan uzmanı 

 Diyetisyen 
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 Terapist (Fizik, uğraĢ, iĢ vb.) 

 Eczacı 
 Din görevlisi yer almaktadır (Morrison & Meier 2003, Uslu 

&Terzioğlu, 2015; Voumard et al., 2018;).  

2.9.Geriatrik Palyatif Bakım Sunumu 
Hastane, ev ya da toplum temelli yaklaĢımla verilebilen palyatif bakım 

hizmeti yaĢlı bireyler için oldukça önemlidir. Türkiye‘de hastane temelli 

palyatif bakım hizmeti oldukça yaygındır. Türkiye‘de 2015 yılında palyatif 

bakımla ilgili yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte de hizmet sunan birim 

sayısı artmıĢtır. Hastanelerde sunulan palyatif bakım hizmeti bakım kalitesini 
artırarak bakım maliyetini azaltmak için hizmet verir (Uslu &Terzioğlu, 

2015).   

Hastanelerde temel gereksinimini karĢılamakta güçlük çeken, ağrı ve 
acısı olan, bulantı kusma iĢtahsızlık yaĢayan ve var olan diğer semptomları 

yönetemeyen kompleks bakım gerektiren yüksek riskli hastalara palyatif 

bakım hizmeti verilmektedir. 
Ev temelli palyatif bakım hizmetlerinde amaç, hastanın kendi 

ortamında hastanede verilebilecek palyatif bakım hizmetini almasını 

sağlamaktır (Uslu &Terzioğlu, 2015).  

Tedaviyi ayaktan sürdürebilecek hastalar için toplum temelli palyatif 
bakım hizmetleri oluĢturulmuĢtur. Toplum temelli kliniklerde, beslenmenin 

sürdürülmesi ve desteklenmesi, semptom kontrolünün sağlanması gibi 

uygulamalara ek olarak hasta yakınları için manevi destek ve psikososyal 
destek ile birlikte hasta bakımı konusunda eğitim hizmeti de sağlanmaktadır 

(Uslu &Terzioğlu, 2015).  

Türkiye‘de 2011‘de Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kanserle SavaĢ 

Dairesi‘nin öncülüğünde toplum temelli olan Pallia-Türk projesi 
baĢlatılmıĢtır. Pallia-Türk projesinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak 

palyatif bakım hizmetleri olmak üzere üç basmakta hizmet sunmaktadır 

(Sağlık Bakanlığı, 2014). 
Birinci basamakta sunulan palyatif bakım hizmetlerinde, ağrı, 

konstipasyon(kabızlık) gibi akut semptomların yönetimi sağlanmaktadır. 

Ayrıca yara bakımı ve parenteral ilaç uygulamaları aile hekimlikleri ve evde 
bakım birimleri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Birinci basamak palyatif 

bakım hizmetlerinin sürdürülmesine farklı kuruluĢlar da destek olamkatdır. 

Bu kuruluĢlar arasında Kanser Erken TeĢhis Tarama ve Eğitim Merkezi 

(KETEM), belediyeler, sivil toplum kuruluĢları yer almaktadır. Birinci 
basamakta sunulan palyatif bakım hizmetlerinin yeterli olamdığı durumlarda 

ikinci basamak veya üçüncü basamak palyatif bakım hizmetlerine hastanın 

yönlendirilmesi sağlanır. 
Ġkinci basamakta sunulan palyatif bakım hizmetleri, öncelikle akut 

semptomları kontrol edilemeyen hastaların hastaneler gibi ikinci basamak 
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hizmet veren kuruluĢlarda veya onkolojik tanıların koyulup, tedavi edildiği 

merkezlerde multidisipliner ekip anlayıĢı ile verilen bakım hizmetlerini 
kapsamaktadır. 

Üçüncü basamakta sunulan palyatif bakım hizmetleri, birinci ve ikinci 

basamağın yeterli olamadığı kompleks bakım gerektiren hastaların kapsamlı 

bakım hizmeti verilmesini sağlayan palyatif bakım merkezlerini 
kapsamaktadır. 

2.10.Geriatrik Palyatif Bakımda Hastanın Ġhtiyaçları 
Palyatif bakım hizmet sunumu ülkelere göre farklılık göstermektedir. 

Ülkelerin sahip olduğu kaynaklar, palyatif bakım konusunda eğitimli 
personelin varlığı, palyatif bakıma ihtiyaç duyan bireylerin sayısı palyatif 

bakımın sunumunu değiĢtirmektedir (WPCA, 2014; Meier, 2011;WHO, 

2007). 
Palyatif bakımın sunumunda değiĢmez standartlar yer almaktadır. Bu 

standartlar arasında iletiĢim ve koordinasyonun sağlanması, semptom 

yönetimi ve bakımın sürekliliğin sağlanması, bakım verene destek ve öğrenme 
ihtiyacının karĢılanması, yaĢam sonu bakımın sürdürülmesi yer almaktadır. 

Bu nedenle palyatif bakımın ekip iĢbirliğinin etkin bir Ģekilde sürdürülmesi ile 

gerçekleĢtirilen bir hizmet süreci olduğu unutulmamalıdır. 

Palyatif bakımdan sorumlu ekip, birey ve aile ile görüĢme yaparak 
kiĢileri bakıma dahil eder ve palyatif bakımın amacını belirler. Ekip üyeleri, 

bireyin konforu ve kaliteli bir yaĢam sürdürmesini hedeflediği için yapılması 

gerekenleri belirler. Öncelikle iĢe bireyin ve bakım verenin/ailenin fiziksel, 
psikolojik, sosyal, manevi ihtiyaçlarını listelemekle baĢlar. Bireyin ve ailenin 

varsa kaygılarını dile getirmesine olanak sağlar. Bu nedenle geriatrik palyatif 

bakım hastanın ihtiyaçları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Kısa/uzun dönem kronik hastalara gerekli bakımın sağlanması için 
bakım ihtiyacının belirlenmesi, bakımın devamlılığının ve 

koordinasyonun sağlanmak 

 Birden fazla kronik hastalığın yönetiminin sağlanması 
 Tıbbi sistemde yön bulmaya yardımcı olma 

 Fonksiyonel bağımlılığı azaltarak aktif yaĢamı sağlama 

 Karar alma sürecine (tedavi ve bakım) destek olma 
 Ağrı yönetimi, semptom kontrolünün sağlanması 

 Tedavi süreci ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olunması 

(Yarar ve riskleri bilme) 

 Bakım veren/aile için evde desteğin sağlanması 
 Toplum kaynaklarına/yardıma ulaĢabilmeyi sağlama 
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2.11.YaĢlıda Palyatif Bakım Yönetimi 
Ülkelerin sağlık politikaları arasında yaĢlıya verilen sağlık hizmetlerine 

yönelik politikalar olsa da yaĢam sonu bakım yönetimine yönelik yeterli bilgi 

yer almamaktadır.  YaĢlanma ile birlikte özel gereksinimi artan yaĢlıların 

hastalıklarının artması yaĢam değiĢikliklerine de neden olmaktadır. YaĢlanma 
ile birlikte özellikle kronik hastalıklar artmakta olup, yaĢlılarda sıklıkla 

kardiyovasküler (dolaĢım) sistem hastalıkları, solunum (respiratuvar) sistemi 

hastalıkları (kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koah), nörolojik sistem 

hastalıkları (Alzheimer, demans vb.) ve onkolojik hastalıklar (kanser) gibi 
palyatif bakıma ihtiyaç duyulan hastalıklar görülmektedir. Bu hastalıklarda da 

yaĢlıda ağrı, anoreksi, konstipasyon, uykusuzluk vb. semptomlar ön plandadır. 

Bu nedenle yaĢlı bireyin bakımında palyatif bakım uygulamaları oldukça 
önemlidir.  

Birçok ülkede yaĢlılara sunulan palyatif bakım hizmetleri geriatri 

alanına entegre olarak hizmet vermektedir. Geriatri ve palyatif bakım 
uzmanlık alanın birleĢmesi yaĢlı hasta bireyin ev veya hastane ortamında 

bakım ve tedaviye uyum sağlamasını kolaylaĢtırmaktadır. Palyatif bakım 

yaklaĢımında, aile bireyleri de bakıma katıldığı için hasta kaybedildiğinde yas 

süreci yönetimi ile kaybın verdiği keder duygusu yaĢanarak, aile üyeleri yas 
sürecini daha sağlıklı atlatmaktadır. 

2007 yılında Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği, geriatrik palyatif 

bakım konusunda çalıĢmalar yaparak, geriatrik palyatif bakımın geliĢmesinde 
öncü olmuĢtur. Bu nedenle yaĢlı bakımında palyatif bakımı geliĢtirmek için 

Avrupa hekim ağı kurulmuĢtur. Hedefi yaĢlı hastanın semptomlarını azaltarak 

yaĢam kalitesini artırmak olan geriatrik palyatif bakım konusunda Amerikan 
Geriatrik Tıp Derneği, hospis palyatif bakımın önemini vurgulamıĢtır. Yapılan 

çalıĢmada, hasta ve aileyi merkeze alan bakımın multidisipliner yaklaĢımla 

sunulduğu ve her yaĢlı hastanın kendine özgü olan semptomların 

karĢılanmasının önemli olduğu belirtilmiĢtir (McCormick, 2012). 
YaĢlanma ile sistemlerde yaĢanan gerilemeler kaçınılmaz bir gerçektir. 

Bu durum, geriatrik palyatif bakım sürecini ve geriatrik palyatif bakımda 

semptom yönetimini etkilemektedir. YaĢlanma ile görülen değiĢiklikler, 
hastalıklar ve semptomlar ( McCormick, 2012; Cleary, 1997; WHO, 2004); 

 Kas iskelet (hareket) sisteminde meydana gelen fizyolojik 

değiĢiklikler (ağrı, düĢme, kırık, osteoporoz) 

 Sinir sistemindeki fizyolojik değiĢiklikler (deliryum, uyku 
bozuklukları, demans ) 

 Kardiyovasküler (dolaĢım) sistemdeki fizyolojik değiĢiklikler (kalp 

hastalıkları, bradikardi, yorgunluk ) 
 Solunum sistemdeki fizyolojik değiĢiklikler (azalmıĢ akciğer 

fonksiyonu, egzersiz toleransı, dispne, öksürük ve pnömoni) 

 Gastrointestinal sistemde fizyolojik değiĢiklikler ( bulantı, kusma, 
erken doyma, kabızlık, kanama, malignite)  
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 Genitoüriner sistemde fizyolojik değiĢiklikler (üriner enfeksiyonlar, 

azotemi, malignite, inkontinans ) Ģeklindedir. 
YaĢlanma sonucu olarak sistemlerdeki gerilemeler fiziksel ve biliĢsel 

iĢlevlerde azalmaya sebep olduğundan yaĢlı bireyin bağımlılığını artıran bir 

faktördür. Bu nedenle hastalığın yönetimi, semptomlar konusunda farkındalık 

tedavi ve bakımın sürdürülmesi oldukça önemlidir. 
YaĢlıda semptom yönetiminin sağlanmasında (Frutchey & Carels, 

2014; Caraceni, 2002); 

 Semptomların belirlenerek tedavi algoritmalarının oluĢturulması 
 Ağrı yönetiminde farmakolojik (opioidler ve diğer analjezikler) ve 

nonfarmakolojik/ilaç dıĢı (dikkati dağıtma, masaj uygulama vb.) 

yöntemlerin kullanılması 

 Sistem hastalıklarında görülen semptomların bilinmesi ve yönetiminin 
sağlanması 

 Semptom yönetiminde karĢılaĢılabilecek olumsuzlukların 

öngörülebilmesi (ilaç etkileĢimi vb.) ve olumsuz sürecin 
yönetilebilmesi 

 YaĢlının tedavisinde kullanılacak ilaçlara ulaĢabilme temel 

bileĢenlerdir. Bu nedenle multidisipliner ekibin iĢbirliği içerisinde 
çalıĢması gerekmektedir. 

Geriatrik olgularda etkin palyatif yönetimin sürdürülmesi (Colby et al., 

2010; De et al., 2004) 
 YaĢlı hastada öncelikle ağrı kontrolün sağlaması ve diğer 

semptomların azaltılması yaĢlı hastanın rahatlamasını sağlar. 

 Hayatı olduğu gibi onaylayan palyatif bakım, yaĢam döngüsü 
sürecindeölümede yer verdiği için hasta /hasta yakını/bakım vereni 

ölüm sürecine hazırlar.  

 YaĢlı hastanın ölümünü hızlandırmak gibi bir amacı yoktur hatta 
kalan yaĢamında hem yaĢam standartlarını artırmak hem de 

bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmak istemektedir. 

 YaĢlı hastanın ve yakınlarının spiritüel yönlerinin geliĢmesine katkı 

sunar. YaĢlı hastayı hayatın içerisinde aktif tutmak için destek 
sistemlerinin kurulmasını sağlar. 

Böylece palyatif bakım konusunda alan uzmanı olan sağlık çalıĢanları, 

yaĢlı bireyin sahip olduğu kronik hastalık veya hayatını tehdit edecek 
hastalığın yönetiminde yaĢlı için uygun olan palyatif bakım planını 

oluĢturacaktır. 

Klinikte de yaĢlı bireylere palyatif bakım sağlanabilir. Klinik palyatif 
uygulamasının amaçları (Colby et al., 2010; Morrison &  Meier, 2004) 

 BaĢta ağrı olmak üzere yaĢlının sahip olduğu hastalık semptomlarının 

yönetimini sağlamak, iyileĢme mümkün ise iyileĢtirmek, 
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 YaĢamın sürdürülmesinde dispne (nefes almada güçlük) yönetimini 

sağlayarak yaĢlının rahat nefes alıp vermesini desteklemek, 
 BaĢka semptomların oluĢmasına neden olabilecek, yaĢamın devamı 

için önemli bir diğer sorun olan konstipasyon(kabızlık) yönetimini 

sağlayarak ikincil semptomların oluĢmasını engellemek ve yaĢlı 

bireyin boĢaltım alıĢkanlığının düzenlenmesine destek olmak, 
 YaĢlıda geliĢebilecek semptomlara yönelik hasta yakınları, aile veya 

hastanın bakımından sorumlu olan bireyleri bilgilendirerek, bakıma 

katılmasını sağlamak,  
 Bakım sürecinden sorumlu hasta yakını, aile veya diğer bireylerin 

semptom yönetimini konusunda motivasyonunu sağlamak, 

 Bakım süreci ve geliĢebilecek durumlar hakkında hasta yakını, aile 

veya hasta bakımından sorumlu bireyi bilgilendirerek tıbbi kararların 
verildiği sürece destek olmak, 

 Hasta, hasta yakını, aile, bakımdan sorumlu birey ve sağlık 

profesyonelleri(hekim, hemĢire, fizyoterapist vb.) arasında iletiĢimi 
geliĢtirerek koordinasyonlu bir Ģekilde bakımın sürekliliğini 

sağlamak, 

 YaĢam döngüsünde yer alan ölüm sürecine hasta yakını, aile ve 
bakımdan sorumlu bireyleri hazırlayarak, kayıp yaĢandığında yas 

sürecinin sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesini sağlamaktır. 

2.12.YaĢlı Hastalarda Palyatif Bakıma Ġhtiyaç Duyulan Özel 

veya Öncelikli Durumlar 
Geriatrik dönemde olan hastaların ölüm nedenlerini kapsayan bir 

çalıĢmada 27 ülke ele alınmıĢtır (Tookman, 2000). Bu çalıĢmaya göre, 

geriatrik hastalarda sıklıkla karĢılaĢılan ölüm nedenleri aĢağıda yer almaktadır 
(Tookman, 2000); 

 Onkolojik Hastalıklar (Kanser) 

 Kardiyovasküler (dolaĢım) sistem hastalıkları (Hipertansiyon, Kalp 
hastalığı vb.) 

 Serebrovasküler Hastalıklar (SVH) 

 Solunum(Rspiratuvar) Sistemi Hastalıkları (KOAH, Pnömoni, 

Akciğer CA, vb.) ve 
 Demans olarak belirlenmiĢtir. 

YaĢlı bireylerin tanı almasıyla birlikte semptom değerlendirmelerinin 
yapılması, semptom yönetimi basamaklarının uygulanarak palyatif bakım 

uygulamalarının baĢlatılması gerekmektedir. Bu nedenle, kalp yetmezliği, 

kronik böbrek hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı(koah) olan 
yaĢlıların çoğunda nefes darlığı, ağrı ve yorgunluk beklenen ve yönetilmesi 

gereken semptomlar arasındadır (Solana, Gomes & Higginson, 2006). 
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Geriatrik dönemdeki bireylerin, ister bilinen bir hastalık tanısı olsun 

isterse tanı almıĢ bir hastalığı olmasın baĢta ağrı olmak üzere yaĢlılığa bağlı 
çok çeĢitli semptomlarla karĢılaĢabilmektedir. Bu nedenle yaĢlı bireyde 

yaĢlılığa bağlı geliĢen kognitif bozukluklar, görme problemleri, iĢitme 

problemleri, mesane ve bağırsak kontrolünde yaĢadığı sorunlar veya baĢ 

dönmesi gibi sorunların artması nedeniyle de palyatif bakıma ihtiyaç 
duyulabilmektedir. 

Amerikan Geriatri Derneği tarafından yapılan açıklamada bakım evinde 

kalan yaĢlıların %45-80‘i, kendi, bakım vereni veya ailesi ile yaĢayan 
yaĢlıların ise %25-50‘inin yaĢadığı en önemli semptomun ağrı olduğu 

belirlenmiĢtir. YaĢlı bireyler genellikle birden fazla hastalığa sahip 

olduğundan ağrının nedenini hastalıktan (artrit, osteoporoz vb.)  değil 

yaĢlılıktan olduğunu düĢündüğü için ağrının kökenini araĢtırmaz ve ağrı için 
doktora gitmeyi tercih etmezler. Genel itibari ile yaĢlı bireylerin ağrıyı 

bildirmek konusunda isteksiz olduğundan, ağrı semptomunu yaĢlılığa 

bağladığından tedavi beklentileri de düĢüktür. YaĢlanma ile birlikte kognitif 
bozukların geliĢmesine duyusal bozukluklarda eklenince öncelikle ağrı olmak 

üzere geliĢen/geliĢebilecek diğer semptomların da yönetilmesi zorlaĢmaktadır. 

Zaman zaman karĢılaĢılan analjezik (ağrı kesici) ilaçların uygun olmayan 
dozlar ile kullanılması veya gereksiz olarak kullanılması böbrek, karaciğer 

gibi vücudumuzda hayati öneme sahip organlarda hasara veya ilaç 

reaksiyonlarının geliĢmesine neden olmaktadır. Bu nedenle yaĢlanmaya bağlı 

geliĢen hastalıkların palyatif bakım ihtiyacını belirleyen pek çok semptomu 
olduğu bilinmelidir. Bu semptomların neler olduğunun bilinmesi, 

uygulanacak ilaç tedavileri ve bakım uygulamaları için oldukça önemlidir. 

Geriatrik olgularda nedene bakılmaksızın palyatif bakım için önceliği 
olan semptomların yaĢlı bireyin durumuna göre belirlenmesi, bakımın 

sağlanması ve tedavi yaklaĢımlarının uygulanması, semptom yönetimi iyi 

yapılarak ikincil semptomların önüne geçilmesi önemlidir. 

2.13.Geriatrik Olgularda Palyatif Bakım ile Yönetilebilecek 

Semptomlar 
Palyatif bakıma ihtiyaç duyulan geriatrik olgularda sık karĢılaĢılan 

semptomlar/ semptom yönetimi aĢağıdaki gibidir. 

2.13.1. Yorgunluk (Halsizlik)  
Fiziksel veya zihinsel iĢleyiĢte azalma olarak ifade edilen yorgunluk 

tanı almıĢ hastalığı olsun olmasın yaĢlı bireylerde sıklıkla karĢılaĢılan 
semptomlardan birisidir. YaĢlı bireyler yorgunluğu tanımlarken farklı terimler 

kullanabilmektedir. Bazen yorgunluğu halsizlik olarak ifade etmekte, bazen 

de isteksizlik terimi ile ifade etmektedir. YaĢlı bireylerden bazıları yaĢla 

birlikte yorgunluk düzeyinin arttığını fark ederken, bazıları ise yorgunluğun 
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doğal bir süreç olduğunu düĢünerek, geçmeyecek bir durum olarak ifade 

edebilirler. Bu nedenle sağlık profesyonelleri yorgunluğu değerlendirmek, 
bireysel yakınmaları derecelendirmek (yakınmanın gerçekliği ve Ģiddeti) için 

geliĢtirilmiĢ araçları kullanmayı tercih ederler. Bu değerlendirme araçlarından 

bazıları; 

 Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği 
 Edmonton ĠĢlevsel Değerlendirme Aracı 

 Çok Boyutlu Yorgunluk Belirti Envanteri   

 Mood Durumlarının Profilidir. 

YaĢam kalitesini olumsuz etkileyen ağrı, palyatif bakım ihtiyacı olan 

bireylerin en sık karĢılaĢtığı semptomdur. YaĢlı bireylerde genellikle 
yorgunluk ile birlikte karĢılaĢılır. 

Fiziksel, iĢlevsel ve psikolojik boyutların yer aldığı yorgunluk, çok 

bileĢeni olan bir semptom olarak değerlendirilmelidir. Yorgunluğun 

geliĢmesinde çok çeĢitli faktörler yer almaktadır. Zaman zaman hastalığın 
tedavisinde kullanılan ilaçlar (kanser ve tedavisi), zaman zaman hastalık ve 

hastalığa bağlı geliĢebilen ek durumlar (enfeksiyon, anemi vb.) zaman zaman 

ise iĢtahsızlık, kaĢeksi, beslenme bozukluğu, anoreksi, immobilizasyon 
yorgunluğa neden olmaktadır. 

Yorgunluk değerlendirilirken yaĢlı bireyin sahip olduğu hastalıklar ve 

uygulanan tedavilerin dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin onkoloji 

(kanser) hastalıkları ve tedavisi, kalp yetmezliği ve diüretik tedavisi, 
serebrovasküler hastalıklar ve kullanılan nörolojik ilaçlar, depresyon ve 

kullanılan antideprasan ilaçlar yaĢlı ve hasta bireylerde yorgunluğa neden 

olmaktadır. Ek olarak yaĢlıda geliĢen enfeksiyon, hipoksemi (kandaki oksijen 
seviyesinin azalması), anemi gibi hastalığın seyrinde geliĢebilecek durumlar 

var olan hastalığın sebep olduğu yorgunluğun artmasına neden olacaktır. 

Ayrıca yaĢlıda geliĢebilecek elektrolit (potasyum, sodyum, kalsiyum, 
magnezyum) dengesizliklerinin oluĢturduğu anormallikler yorgunluğu 

geliĢmesine neden olan diğer faktörlerdir. Yorgunluk, uyku problemleri, 

duygusal ve psikolojik sorunlar, kalp, karaciğer, böbrek, akciğer gibi önemli 

organlardaki fonksiyon bozuklukları sonucu oluĢan ağrı nedeniyle de ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle yorgunluk değerlendirilirken yorgunluğa neden olan 

faktörlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle ağrı, dispne ve 

uykusuzluk gibi ciddi semptomlar yorgunluğu azaltmak için kontrol altına 
alınmalıdır. Farmakolojik tedavide verilen ilaçların hasta tarafından alınma 

saatleri düzenlenmelidir. Örneğin hastada yorgunluk oluĢturabilecek ilaçlar 

sabah saatleri yerine yatmadan önce uygulanması,  hastada var olan yorgunluk 
semptomunun yönetimine katkı sağlayacaktır. 

 

 



35 | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

Yorgunluk semptom yönetimi için, 

 Yorgunluğa neden olan faktörler belirlenmeli, tedavi edilerek ortadan 

kaldırılmalıdır. 

 Hekim istemi ile hasta için yarar-zarar dengesi korunarak yorgunluğu 

azalttığı kısmi de olsa kanıtlanan ilaçlar uygulanabilir. 
 Kontrolsüz semptom olarak nitelendirilen ağrı, dispne, uykusuzluk 

sorunlarının tedavisi sağlanarak kontrol altına alınmaya çalıĢılmalıdır. 

2.13.2. Anoreksiya ve Kilo Kaybı 
Yemek yemede isteksizlik olarak tanımlanan anoreksiya bir yeme 

bozukluğudur. Psikolojik rahatsızlık olarak değerlendirilen anoreksiya, tedavi 

edilmeği zaman yaĢamı tehdit edecek boyuta ulaĢmakta bazen de bireyler 

kaybedilmektedir. KaĢeksi ise hasta bireyin tedaviye devam etme kapasitesini 
önemli ölçüde azalmasıyla oluĢan kilo kaybıdır. 

Birçok hastalıkta görülebilen anoreksiya ve kaĢeksi ölümün habercisi 

olacağından kontrol altına alınması gereken önemli semptomlar arasında yer 
almaktadır. 

Anoreksiya ve KaĢeksi görülebilen hastalıklar; 

 AIDS, 

 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 
 Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY) 

 Kronik Böbrek Hastalığı (KBY) 

 Kronik Karaciğer Hastalığı 
 Demans 

 Kanser 

 Enfeksiyonlardır. 
Hastalıklar veya hastalık tedavilerinin istenmeyen etkileri olarak ortaya 

çıkan anoreksiya ve kilo kaybı mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Kilo 

kaybının nedeni besin alımındaki azalma ise beslenmeye enteral, parenteral, 

PEG (perkütan endoskopik gastrostomi)ya da PEJ (Perkütan Endoskopik 
Jejunostomi) gibi süreci rahatlatan uygulamaları ile destek olunmalıdır. 

2.13.3.Anksiyete (Kaygı) Yönetimi 
YaĢam kalitesininin olumsuz etkileyerek azalmasına neden olan 

anksiyete, yoğun yaĢanan kaygı veya endiĢe durumu olarak ifade edilir. YaĢlı 
bireylerde anksiyeteye neden olan durumlar ise uygulanan tedavi yöntemleri, 

kullanılan ilaçlar, sosyal veya psikolojik nedenler, baĢta ölüm korkusu olmak 

üzere yaĢadığı korkular ve hastalığın sebep olduğu semptomların oluĢturduğu 
acılardır. 

Yoğun yaĢanan kaygı (anksiyete) uykusuzluk baĢta olmak üzere 

gastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı-kusma vb.), disfaji, yorgunluk, çarpıntı 
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ve gibi pek çok farklı semptomun ortaya çıkmasına neden olarak, yaĢlı bireyin 

izolasyonu ile sonuçlanabilmektedir. OluĢan anksiyete kontrol altına 
alınmadığında yaĢlı bireyde panik atak, fobi, OKB (obsesif kompulsif 

bozukluk) geliĢebileceğinden yaĢlılığa bağlı diğer semptomları da kontrol 

altına almak zorlaĢacak hatta var olan semptomlarda artmalara neden olarak 

tedaviyi zorlaĢtıracaktır. Bundan dolayı kiĢide anksiyete oluĢturan faktörlerin 
nedenleri ve bu faktörlerin neler olduğu belirlenerek ortadan kaldırılmalıdır. 

Fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutların tamamı bütüncül olarak 

değerlendirilmelidir. YaĢlının duygularını ifade etmesine imkan verilmeli, 
sosyal ve manevi kaynaklar ile desteklenmelidir. Gerekli durumlarda 

multisipliner yaklaĢımla psikolog desteği alınmalıdır. YaĢlı hastayı 

rahatlatacak nonfarmakolojik yöntemler (müzik, dua, masaj vb.) tercih 

edilmelidir. Doktor gerekli gördüğünde farmakolojik yöntemler (anksiyete 
tedavisinde kullanılan benzodiazepinler gibi) ile desteklenmelidir. 

2.13.4.Konstipasyon(Kabızlık) 
Kabızlık olarak ifade edilen konstipasyon, kalın bağırsağın dıĢkı 

içindeki suyu gereğinden fazla emmesi sonucu dıĢkının kuruyarak vücut 

dıĢına atılmasının zorlaĢmasıdır. Konstipasyon geliĢmesi durumunda yaĢlı 

bireyde ağrı, ĢiĢkinlik ve rahatsızlık görülebilir. Ayrıca, yaĢlı bireyde yemek 

yemek istememesine, bulantı-kusma geliĢmesine, anoreksiyaya, konfüzyon ve 
idrar disfonksiyona neden olabilir. YaĢlıda oluĢan hareket kısıtlılığı, yaĢlının 

bulunduğu ortamda boĢaltım (defekasyon) ihtiyacını belirtmedeki çekinceleri 

konstipasyonu Ģiddetlendiren etmenlerdendir.  Hiperkalsemi, kötü beslenme, 
yeterli sıvı almama, opioid, antikolinerjikler, alüminyum içeren ilaçlar, anal 

fissür, hemoroid gibi hastalıklar diğer konstipasyon nedenleri arasında yer 

almaktadır. Konstipasyon yönetiminde nonfarmakolojik nedenler arasında 

kuru erik, kuru kayısı, sıvı alımının desteklenmesi, ilaçlı tedavi yaklaĢımları 
arasında magnezyum hidroksit, gliserin fitiller gibi ilaçlar ile 

desteklenmelidir. 

2.13.5.Öksürük Yönetimi 
YaĢlılarda görülen hastalıkların çoğu farklı semptomlara neden olur. 

Konjestif kalp yetmezliği, KOAH‘da dispneden önce öksürük görülmektedir. 

YaĢlıda görülen nörolojik hastalıklardan dolayı, aspirasyonu ve yutmayı 

etkilediğinden dolayı yaĢlı bireyde öksürüğe neden olacaktır. Bu durumda 
altta yatan nedenler değerlendirilerek tedavi edilmelidir. 

2.13.6.Deliryum Yönetimi 
Beyindeki sinyallerin karıĢması durumunda, zihinsel yeteneklerde 

görülen ciddi bir rahatsızlık olan deliryum, bilinçte bulanıklık, odaklanmada 

zorluğu, hayal görme, eĢyaların hareket ettiğini veya Ģekil değiĢtirdiğini 

görme ile seyreden geçici bir durumdur. Görülme sıklığı yaĢla birlikte 



37 | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

artmaktadır. Hastanede yatan yaĢlı bireylerde ameliyat sonrası dönemde veya 

yoğun bakım ünitelerinde yatan yaĢlı hastalara sıklıkla görülmektedir. Kendi 
baĢına bir hastalık olmayan deliryum, klinik bir sendromdur. Deliryum nedeni 

olarak, merkezi sinir sistemindeki lezyonlar, sıvı-elektrolit dengesizlikler, 

hipoksi ve diğer metabolik anormallikler sıralanabilir. Çoklu ilaç kullanımı, 

duyusal bozukluklar, kronik hastalıklar ve fonksiyonel bağımlılık deliryum 
görülme riskini artırmaktadır. Demansı olan yaĢlılar deliryuma daha duyarlı 

olduğundan, özellikle deliryum geliĢme riski yönünden dikkatli olunmalıdır. 

Deliryum hızlı bir Ģekilde baĢlasa da semptomların tam anlamıyla iyileĢmesi 
haftalar bazen de daha uzun zaman almaktadır. 

Palyatif bakımda deliryum sürecinin yönetimi önemlidir. Altta yatan 

neden bulunmalı, tedavi edilerek hastalığın prognozu olumlu yöne 

dönüĢtürülmelidir. 
Deliryum belirtileri konuĢmada tutarsızlık, bilinç bozuklukları, kısa 

süreli hafıza problemleri sayılabilir. Ayrıca, kaygı bozuklukları ile karakterize 

edilen paranoyak fikirler, huzursuzluk, yönelim bozukluğu, saldırgan 
davranıĢlar da görülebilir. Özellikle yaĢlı bireylerde geliĢen deliryum, ciddi 

bir hastalık veya komplikasyonun belirtisi olabilir. YaĢlılarda düĢük dozlarda 

haloperidol tedavide tercih edilmektedir. 
Palyatif bakımda önerilen yaklaĢımlar aĢağıda yer almaktadır. 

1. Deliryuma neden olan durumlar belirlenerek tedavisi ve gereken 

sağlık bakım hizmeti sağlanmalıdır. 

2. Evde yaĢlının palyatif bakımından sorumlu bireylerin semptomları iyi 
takip etmesi ve gerekli durumlarda bilgi aktarımı sağlanmalıdır. 

3. Kullanılan ilaçlar ve etkileri gözden geçirilmelidir. 

4. Bilinç bulanıklığı olduğunda erken fark edilmesi, gerekli tıbbi 
yardımın alınması için hızlı karar verilmesi sağlanmalıdır. 

5. Ġlaç uygulamalarında doz ayarlamasına dikkat edilmeli, doz aĢımında 

ölüm olabileceği unutulmamalıdır. 

2.13.7.Depresyon Yönetimi 
Hayati tehdit eden hastalıklar veya kronik hastalıklar yorgunluk, 

anoreksiya, uykuya dalmada zorluk gibi pek çok semptoma neden olabilir. Bu 

semptomlar yaĢlı bireyde üzüntü, keyif almama, suçluluk, umutsuzluk 
yaĢamasına, sonuç olarak değiĢen duygu durumu ile birlikte yaĢlı bireyin 

depresyona girmesine neden olmaktadır. Depresyon tedavinde antidepresan 

ilaçlar ile birlikte nonfarmakolojik yöntemlerde kullanılır. Antideprasan 

ilaçlardan yararlı etkisinin zamanla görüldüğü unutulmamalıdır. Ayrıca 
kullanılan ilaçlar yaĢlı bireyin gün içerisindeki ruh halinin iyi olmasını 

sağlamak ile birlikte iĢtahı da artırır. YaĢlıda antidepresan kullanırken 

ilaçların sistem hastalıkları ve kullanılan diğer ilaçlar ile etkileĢim olasılığını 
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da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle yaĢlı bireylerde baĢlangıç 

dozlarının düĢük olması önerilmektedir. 

2.13.8.Diyare (Ġshal) 
YaĢam kalitesini olumsuz etkileyen diyare, oluĢturduğu sıvı-elektrolit 

kaybından dolayı dehidratasyona veya elektrolit bozukluklarına neden 

olmaktadır. OluĢan tablo kontrol altına alınmaz ise ölümle dahi 
sonuçlanabilmektedir. 

Palyatif bakım gerektiren yaĢlı bireylerde diyarenin birincil tedavisinin, 

ishale neden olan durumun belirlenmesi ve altta yatan bu nedenin tedavi 

edilmesidir. 
Laksatif ilaçlar, antibiyotikler, kemoterapi, antasitler, magnezyum gibi 

ilaçlar, fistül, AIDS, enfeksiyonlar diyare nedenleri arasında sıralanmaktadır. 

Hastada yeterli hidrasyon (sıvı takviyesi) sağlanmalı ve ihtiyaç halinde 
ilaçla tedavi sürecine geçilmelidir. 

2.13.9.Dispne(Solunum Sıkıntısı) Yönetimi 
Bireylerin güçlükle nefes alıp vermesi ya da nefes almada zorlanma 

olarak ifade edilen, kanser (onkolojik hastalıklar), KOAH 
(solunum(respiratuvar) sistemi hastalıkları), kalp hastalıkları 

(dolaĢım(kardiyovasküler) sistemi hastalıkları) ve AIDS (Ġmmün sistem 

hastalıkları) gibi hastalıklarda sıklıkla karĢılaĢılan bir bulgudur. YaĢlı bireyde 
dispne geliĢtiğinde altta yatan nedenin belirlenmesi ve tedavi edilerek 

iyileĢtirilmeye çalıĢılması gerekir. YaĢlı da dispne nedenlerine baktığımızda, 

akciğer kanseri olan bir yaĢlıda, broĢun tümörle tıkanması, yatağa bağımlı bir 

yaĢlıda kalp yetmezliği, pulmoner emboli(akciğere pıhtı atması), plevral 
efüzyon (plörezi), enfeksiyon gibi nedenler akla gelmelidir. Bu nedenler 

dıĢında geliĢen dispne de ise; 

 Hava yolları tıkanıklığı (Balgam, yabancı cisim, kanama, tümör vb. 
nedenlerle) 

 KOAH, pnömoni 

 Pnömotoraks 
 Perikardit, disritmi 

 Anemi, kas distrofileri yer almaktadır. 

Dispne geliĢen yaĢlı hastaya yapılacak ilk uygulama oksijen desteğinin 

sağlanmasıdır. Oksijen desteği yaĢlı bireyin durumuna göre nazal 
kanül/oksijen maskesi ile verilebilir. Nazal kanül oksijen maskesine göre daha 

rahat kullanıma sahip olduğu için daha çok tercih edilir. Dispne tedavisinde 

kanıtlanmıĢ olan opioidler (morfin sülfat), KOAH, akciğer kanseri ve kalp 
yetmezliğinde ilk tercih edilen farmakolojik tedavi seçeneğidir. Opioid 

kullanımı hastanın semptomuna göre ayarlanmalı ve solunum depresyonu yan 

etki olarak geliĢebileceği için dikkatli olunmalıdır. Solunum depresyonu 
geliĢtiğinde ise nalokson ile var olan durum ortadan kaldırılabilir. 



39 | PALYATİF BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR VE REHABİLİTASYON 

 

 
 

Dispne (nefes almada zorlanma) yaĢlı bireyde ciddi düzeyde kaygıya 

sebep olabilir. Böyle durumlarda yaĢlı hasta birey benzodiazepinler ile 
desteklenebilir. Terminal dönemdeki yaĢlı hastalarda Ģiddetli ve yanıt 

alınamayan, dirençli dispne durumlarında palyatif sedasyona ihtiyaç 

duyulabilir. 

YaĢlı bireyde dispne tedavisinde uygulanabilecek öneriler aĢağıda yer 
almaktadır: 

 YaĢlıyı yoracak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Gereksiz tıbbi iĢlem 

uygulanmamalıdır (SFT, oksimetri vb.) 
 Farmakolojik yöntemler ihtiyaç duyulduğunda steroid ilaçlarla 

birlikte hekim istemi ile uygulanmalıdır (opioid ilaçlar vb.) 

 YaĢlı hastaya uygun tedavi belirlenmeli ve dispnenin altta yatan 

nedeninin belirlenerek nedene yönelik tedavi ve bakım planlaması 
yapılmalıdır (Aneminin düzeltilmesi gibi) 

2.13.10.Ağrı Yönetimi  
YaĢlılarda en yaygın görülen semptom ağrıdır. YaĢlanmanın sonucu 

olarak geliĢen fizyolojik gerilemeler ve yaĢlı bireylerin sahip olduğu birden 

fazla hastalık ağrının oluĢum nedenleri arasında yer almaktadır. YaĢlı bireyler, 

ağrı sorunu ile sıklıkla karĢılaĢmalarına rağmen ağrı için doktora baĢvurmayı 

pek istemezler. YaĢadıkları semptomları (artrit, sırt ağrıları vb.) 
hastalıklarından dolayı olduğunu düĢünmez ve yaĢlanmanın getirdiği bir 

semptom olarak algılarlar. Dolayısyla ağrı ve diğer semptomların 

değerlendirilmesin de zorlaĢır. 
Ağrı palyatif bakım ünitelerinde sıklıkla karĢılaĢılan bir semptom 

olduğundan ağrı değerlendirmelerin doğru yapılarak ağrının yönetimini 

sağlamak oldukça önemlidir.  Ağrı değerlendirmeleri skalalar ile 

yapılmaktadır. Ağrı değerlendirmesinde kullanılan ölçeklendirme cetvelleri 
arasında; 

 ICSI değerlendirme 

 Akut ağrı yönergesi ve  
 Kronik ağrı kılavuzunun değerlendirmesi yer almaktadır. 

Ağrı değerlendirmesi aĢamalı olarak yapılır. Ġlk aĢama 

değerlendirmesinde klinisyen tarafından ağrı, kaynaklandığı bölgeye göre 
(sempatik ağrı, visseral ağrı, somatik ağrı,), fizyopatolojik mekanizmaya göre 

(nöropatik ağrı, nosiseptif ağrı, psikomatik&psikojen ağrı), zamansal zemine 

göre (kronik ağrı, akut ağrı) sınıflandırılır. Ağrı sınıflandırılırken, klinisyen 

ağrının yerini, Ģiddetini, artıran ve azaltan faktörleri ve ağrı süresini de 
değerlendirir. Ağrı, subjektif bir veri olduğundan, yaĢlı bireyin ağrım var 

dediğinde ağrısı kabul edilmeli ve tedavi yaĢlı birey ile birlikte sürekli 

değerlendirmeler ile sürdürülmelidir. 
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Palyatif bakımda ağrı yönetiminde zaman zaman güçlükler ile 

karĢılaĢılabilmektedir. Ağrı yönetiminde karĢılaĢılan güçlükler; 
 YaĢlı bireyin biliĢsel değerlendirmede yaĢadığı güçlük nedeniyle 

ağrının Ģiddetinin tam olarak belirlenememesi, 

 Opioid tedavi hakkında uygulayıcılar, hastalar veya hastaya bakım 

veren bireylerin sahip olduğu önyargılar,  
 YaĢlı bireyin ilaç bağımlısı olma korkusu, 

 YaĢlı bireyin sahip olduğu ölüm korkusudur. 

Bu sebepten dolayı yaĢlı bireylerin palyatif bakımı sırasında, yaĢlı 
hastaların ilaç kullanımına uyumu, ilaç toleransı, ilaçların yan etkileri, 

analjeziklerin uygun dozları ve ilaç bağımlılıkları takip edilmelidir. 

2.13.11.Cilt ve Yara Bakım Yönetimi  
YaĢlı bireylerin palyatif bakımında basınç ülserleri ile sıklıkla 

karĢılaĢılmaktadır. Bu nedenle basınç yaralarının yönetimi oldukça önemlidir.  

YaĢlı bireylerde, bireyin tedavi edilmesine rağmen bağıĢıklık sisteminin 

zayıflaması, beslenmenin kötü olması gibi nedenlerle basınç yaraları ortaya 
çıkabilir. Bu nedenle özellikle yatağa bağımlı yaĢlı bireylerin bakımında 

basınç ülseri (yatak yarası) yönünden dikkatli olunmalı ve yatak yarası 

oluĢmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Yatağa bağımlı yaĢlı bireylerin 

yatak yarası değerlendirilmesinde, basınç yarası oluĢma riskini belirlemek için 
Braden ölçeği kullanılabilecek ölçeklerden biridir. Braden ölçeği kullanılarak 

yaĢlı bireyin riski belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. YaĢlı bireyde 

basınç yarası geliĢmemesi için; 
1. YaĢlı hastanın pozisyonu iki saatte bir değiĢtirilerek cilt üzerindeki 

baskı hafifletilmelidir. 

2. Ġdrar ve dıĢkı inkontinansı tedavi edilmelidir. 

3. Perine bakımı yapılarak perine hijyenine özen gösterilmelidir. 
4. Gerekli durumlarda üriner katater uygulaması nemden kaynaklı deri 

tahriĢini azaltmak için kullanılabilir. 

5. Basınç yaraları evreleme kriterlerine göre kontrol edilmeli, 
tanımlaması yapılarak uygun bakım verilmelidir. 

Basınç Yarası Sınıflandırması (Amerika Ulusal Bası Yarası DanıĢma 

Heyeti (NPUAP)); 
Evre 1: Epidermis sağlam ancak sınırları net olmayan eritem mevcut 

Evre 2: Epidermis veya dermiste kısmi kalınlık kaybı mevcut 

Evre 3: Dermis (deri altı dokuda) tam bir kayıp mevcut 

Evre 4: Destekleyici yapılar ile birlikte fasya, kas ve kemik yapıları 
içeren kalınlıkta deri kaybı mevcut Ģeklindedir. 

Basınç ülserlerinin tedavi ve bakımında multidisipliner yaklaĢım 

gereklidir.  
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2.13.12.Uyku Bozukluğu  
Uykuya dalma, uykuda kalma zorluğu, dinlendirici uyku yokluğu veya 

uyku kalitesinin düĢük olması olarak ifade edilen uykusuzluk yaĢlı bireylerde 

sıklıkla karĢılan önemli semptomlardan biridir. Birçok uyaran uykuyu rahatsız 

edebilir. YaĢlıda görülen uyku bozukluğunun nedenleri; 
 Gece ve gündüz ıĢık ortamlarının ayarlanamaması 

 YaĢlıda mevcut olan ağrı  

 Gürültü 

 Uyarıcı ilaç kullanımı 
 Kronik tıbbi durumların kötüleĢmesi(KOAH, Kalp yetmezliği) 

 Mesane & bağırsak problemleri 

 Bulantı &kusma 
 Depresyon 

 Korku (uyanamama, ölüm korkusu) 

 Kullanılan steroid, beta bloker, psikostimulan ilaçların yan etkisi 
 Antihistaminikler, sedasyon ve konfüzyon dahil olmak üzere 

antikolinerjik ilaçların yan etkileri yer almaktadır. 

YaĢlı bireyde uykusuzluğun önlenmesinde; 

 Uykusuzluk nedenlerin belirlenerek tedavi edilmesi 
 Uyumak için olumlu koĢulların sağlanması (sessiz ortam, rahat ortam) 

 Doğal seslerle oluĢturulmuĢ ortam (rahatlama sağlamak için) 

 Rahatlama terapileri 
 Uyarıcı ilaçların mümkün olduğunca yaĢlının uyku-uyanıklık 

döngüsüne uygun verilmesi  

 Doktor istemi ile uygun farmakolojik yaklaĢımların uygulanması 
(Lorazepam, zolpidem, temazepam, trazadone gibi) yer almaktadır. 

2.13.13.Bulantı / Kusma  
YaĢam kalitesini olumsuz etkileyerek yaĢam kalitesinin azalmasına 

neden olan bulantı kusma, yaĢlı bireylerde dehidratasyona, sıvı-elektrolit 
bozukluğuna neden olmaktadır. Özellikle yaĢlı bireylerde, potasyum kaybına, 

aritmiye neden olarak ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Merkezi sinir sitemi ve 

gastrointestinal sistemi ilgilendiren mide bulantısı ve kusmada dopamin, 

seratonin, asetilkolin, histamin ve nörokinin gibi nörotransmitterler ve 
reseptörler rol alır. Bu nedenle bulantı ve kusmaya neden olan faktörler tespit 

edilmeli ve belirlenen faktörün iyileĢtirilmesine yönelik tedavi 

uygulanmalıdır. 
YaĢlı bireyde bulantı kusmanın nedenleri; 

 YaĢlı bireyde uzamıĢ veya bozulmuĢ mide boĢalması 

 Kronik hastalıklar (diyabet, kronik ülser vb.) 
 Konstipasyon (kabızlık) 

 Metabolik faktörler, ilaçlar (opioidler, kemoterapötik ilaçlar) 
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 Hiperkalsemi yer almaktadır. 

Bulantı kusmanın farmakolojik semptomatik tedavisinde dopamin 
antagonistleri tercih edilmektedir. 
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3.KRONĠK HASTALIKLARDA PALYATĠF BAKIM 

GiriĢ 
Dünya nüfusunun yaĢlanması sonucu kronik hastalıkların artmasıyla 

beraber hastalıklarda bakım süreci önem kazanmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) uzun süreli ve progresif (ilerleyen) hastalıkları kronik hastalık olarak 

tanımlanmaktadır (Akdemir & Birol, 2005). Kardiyovasküler (dolaĢım) 

sistemi hastalıkları (hipertansiyon, kalp yetmezliği), endokrin sistem 

hastalıkları(diyabet), onkolojik sistem (kanser) ve kronik solunum sistemi 
hastalıkları (KOAH vb.) insan sağlığını olumsuz etkileyen, bakım gerektiren 

önemli sağlık problemleridir.  Kronik hastalıklarda bakım süreci birkaç yıldan 

baĢlayıp, on yıl ve üzeri süre bakım gerektirir. Bu nedenle kronik 
hastalıklarda bireyler ağrı, yorgunluk, bulantı, kusma, dispne, konstipasyon, 

iĢtahsızlık anksiyete, depresyon gibi semptomlar yaĢayabilmekte ve görülen 

bu semptomların etkisiz yönetimi nedeni ile yaĢam kaliteleri düĢmektedir 

(Frazen et al, 2006). Kronik hastalıklar uzun süreli hastalıklar olduğu için 
hastalık yönetiminde semptomların kontrol altında tutulması ve hasta bakımı 

önemlidir. Kronik hastalıklardaki bakım süreci içerisinde yer alan yaĢam 

kalitesini artırmaya yönelik çalıĢmalar yapan bakım türlerinden biri de 
palyatif bakımdır. Doğum gibi ölüm de hayat içerisinde yer alan olağan bir 

süreçtir. Bu süreçte insanlar yaĢamak için tedavi olurlar. Bu tedaviler zaman 

zaman hastalar için yönetimi zor bir süreç olarak algılanabilmektedir. Bu 
süreci doğru yönetebilmek, öncelikle ağrı olmak üzere tüm diğer 

semptomların yönetimini sağlamak için palyatif bakıma ihtiyaç 

duyulmaktadır. Tıp ve sağlık bakım hizmeti alanında yaĢanılan geliĢmeler 

nedeniyle insanların yaĢam süreleri artmıĢtır. YaĢam süresinin uzaması 
beraberinde hastaların bakım gereksinimlerini doğurmuĢ ve palyatif bakıma 

olan ihtiyacı artırmıĢtır (Maissa et al., 2017). Hasta/hasta yakını/ bakım 

verenler ile birlikte sağlık çalıĢanlarınında kronik hastalıklardaki tedavi 
sürecinin amacının hastalığı tedavi etmekten ziyade, hastalığın oluĢturduğu 

semptomları yönetme gerekliliğini fark etmiĢlerdir. 

Palyatif bakımda amaç, hayati tehdit oluĢturan hastalıklarda semptom 
yönetimini sağlayarak hastalar ve hasta bireye bakım veren kiĢilerin 

ihtiyaçlarını karĢılayarak, hasta bireyin yaĢam kalitesini artırmaktır. Ayrıca 

var olan ağrı semptomunun yönetimi baĢta olmak üzere tüm diğer fiziksel ve 

psikososyal sıkıntıların tespit edilmesini ve bütüncül bakıĢla hastanın hastalık 
sürecine katkı sunmayı sağlar. Palyatif bakım hizmeti önceden sadece 

terminal dönem hastalıklarını ve hastalarını kapsamakta iken, son zamanlarda 

yapılan güncellemeler ile yaĢamı tehdit eden hastalıkların tanısı konulması ve 
tedaviye baĢlanmasıyla birlikte yas süreci de dahil edilerek kiĢiye destek 

olarak yapılan her türlü hizmeti kapsamaktadır.  

GeçmiĢte öncelikli olarak onkoloji hastalarına sunulan palyatif bakım, 

günümüz geliĢmeleri ile birlikte tedavi edilemeyen, ilerleyen, prognozu sınırlı 



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| 44 

 

olan her  hastaya  sunulmaktadır. Dünya Palyatif Bakım Kurulu (WPCA), 

onkolojik hastalıkları (kanser), kardiyovasküler sistem hastalıkları (kalp 
yetmezliği), nörolojik sistem hastalıkları (alzheimer, parkinson, demans, 

multiple skleroz) kronik solunum sistemi hastalıkları (KOAH), böbrek 

yetmezliği gibi hastalıkları palyatif bakım gerektiren medikal hastalıklar 

olarak tanımlamaktadır. 

3.1.Nörolojik Hastalıklarda Palyatif Bakım 
Yapısal ve iĢlevsel olarak vücudun en organize ve bir o kadarda 

karmaĢık sistemi olan nörolojik sistem vücuttaki birçok fonksiyonu kontrol 

eder. Tüm iç organ faaliyetlerini, kas hareketlerini, duyuları, zihinsel yetileri, 
duyguları kontrol eder ve düzenler. Ġç ve dıĢ çevreden aldığı uyarıları, iĢleyip 

yorumlayarak duyusal veya motor tepkiler verir. Nörolojik (sinir) sistemde 

meydana gelen sorunlar etkiledikleri beyin bölgesine göre çok hafif duyusal 
sorunlardan ileri derecede yeti yitimine kadar farklı klinik tablonun 

oluĢmasına neden olur. Bu nedenle değiĢken hastalık sürecinin yaĢandığı, 

farklı semptomların oluĢabildiği nörolojik hastalıklardan hastalar/ hasta yakını 
/bakım verenler dahil herkes etkilenir. Alzheimer, demans, beyin tümörleri, 

inme, multiple skleroz gibi nörolojik hastalığı olan bireylerin pek çok ihtiyacı 

palyatif bakım hizmeti ile birlikte karĢılanabilmektedir (Chahine et al., 2008). 

Bu hastalarda bakımın esas amacı ağrıyı acıyı dindirmek olduğu için, fiziksel, 
psikolojik, sosyal, spiritüel olmak üzere kapsamlı bakıma ihtiyaçları 

bulunmaktadır (Dallara & Tolchin, 2014). Bu nedenle nörolojik hastalığı 

bulunan bireylere palyatif bakımın sağlanması hastanın yaĢadığı tüm 
semptomlara rağmen otonomisini koruması açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca hastalığın prognozu, bakım hedefleri, ileri bakım konusunda yapılan 

görüĢmeler ile bakımın sürekliliği sağlanarak hasta/hasta yakını/ hastaya 

bakım veren bireylerin stres düzeyleri azalacak ve süreç yönetimi 
kolaylaĢacaktır. Nörolojik hastalıklarda hastaların fiziksel ve biliĢsel 

süreçlerinde gerileme yaĢansa dahi bireyin ve bakım verenlerin eğitimler ile 

sürece katılması, semptom yönetimini kolaylaĢtıracaktır.   
Nörolojik hastalıklarda kas kuvvetinin azalması ya da tam kaybı, ince 

ve kaba motor hareketlerde bozulma, yutma güçlüğü, dengesizlik, konuĢma 

bozuklukları,  konuĢma dilini anlama ya da ifade etmede güçlük, peltek 
konuĢma, okuma-yazmada güçlük, hesap yapmada zorlanma/güçlük yaĢama, 

çift görme, günlük yaĢam aktivitelerinde (kıyafet giyme, diĢ fırçalama, saç 

tarama ve Ģekil verme gibi aktivitelerde zorlanma/güçlük yaĢama, 

oryantasyon bozuklukları, unutkanlık, idrar veya dıĢkı inkontinansı, 
konfüzyon, kulak çınlaması, dönme hissi gibi semptomlar nörolojik hastalığın 

türüne göre değiĢkenlik göstermektedir(Cankurtaran & Arıoğul, 2014).  
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3.2.Alzheimer Hastalarında Palyatif Bakım 
Alzheimer hastalığı, bellek ve diğer biliĢsel fonksiyonların progresif 

(ilerleyici) olarak yıkıma uğramasıyla seyreden bir hastalıktır. Özellikle 65 

yaĢ üstü bireylerde görülme sıklığı arttığı için ciddi bir halk sağlığı 

problemidir. 
Klinik olarak ilk bulgu belleğin yavaĢ yavaĢ yıkıma uğramasıdır. Bellek 

kaybı derinleĢtikçe hastanın da iĢlevselliği giderek azalmaktadır. Hasta, yakın 

geçmiĢi, yaĢadığı olayları ve yeni bilgileri hatırlayamaz. KiĢisel hijyen 

bozulur ve dikkati sürdürme yeteneği ortadan kalkar. Hastalık ilerledikçe eski 
anılarda bellekten kaybolur ve hastalar aile üyelerini dahi tanıyamaz hale 

gelirler. Zamanla iletiĢim kurabilme ve günlük yaĢam aktivitelerini sürdürme 

yetenekleri de ortadan kaybolur. Zaman içinde ölümle sonuçlanan yıkımın 
ilerleme hızı değiĢkenlik göstererek 20 yıla kadar sürebilir. 

Alzheimer bulguları klinik olarak depresyona benzerlik gösterdiğinden, 

Alzheimerin depresyondan ayırt edilmesi önemlidir. Depresyonda 
semptomların döndürülebilir özellik gösterdiği ve tedaviye yanıt verdiği 

unutulmamalıdır. 

Alzheimer hastalarında oluĢan semptomlar nedeniyle bakım 

zorlaĢmakta ve palyatif bakıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Alzheimer 
tedavisinde palyatif bakımın amacı, hastanın biliĢsel fonksiyon kaybı 

nedeniyle sergileyebileceği istenmeyen belirtileri azaltarak kontrol altına 

almaktır. 
Son dönemde beyinde asetilkolinin yıkımını engelleyen ve biliĢsel 

iĢlevleri güçlendiren ilaçların geliĢtirilmesi, biliĢsel iĢlevlerdeki kaybı 

yavaĢlatmaktadır. Ancak karaciğer toksisitesine sebep olabileceğinden 
dikkatli kullanılması ve kullanan hastaların takip edilmesi önemlidir. 

Alzheimer hastalarının palyatif bakımında hastanın mümkün olduğunca 

uzun süre iĢlevsel yeteneğinin sürdürmesi için desteklenmesi, en az sayıda 

yaralanma yaĢayacak Ģekilde güvenli ortamda bulunması ve kiĢisel 
gereksinimlerinin karĢılanması gerekmektedir. Bu nedenle halen tam iyileĢme 

sağlanamayan Alzheimer hastalarında hem hastanın hem de hastanın 

bakımında sorumlu bireylerin izlenmesi ve eğitimler ile desteklenmesi 
gerekmektedir. Zaman içerisinde değiĢkenlik gösteren Alzheimer belirtileri ile 

baĢa çıkmak için aile/bakım veren ve sağlık profesyonelleri sürekli iletiĢim 

içinde ve koordinasyonlu bir Ģekilde bakımı sağlamalıdır. 

Alzheimerli bir kiĢiye yönelik bakım seçeneklerinden biri de yetiĢkinler 
için oluĢturulan gündüz bakım evleridir. Tüm gündüz bakımevlerinde ortak 

amaç, aile/bakım verene dinlenme fırsatı sunmak ve hastaya koruyucu bir 

ortam sağlamaktır. 
Alzheimer hastaları akut ve kronik hastalıklara karĢıda korumasız 

durumdadır. Hastaların sağlık belirtilerini ve sorunlarını anlatma becerisinin 

olmaması, değerlendirme ve tanı sorumluluğunun bakım verene ve sağlık 
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profesyoneline yüklemektedir. Bu nedenle bakım verenlere hastalığın 

alevlenme belirtileri, hangi koĢullarda/durumda sağlık kuruluĢuna baĢvuru 
yapması gerektiği detaylı bir Ģekilde anlatılmalıdır. 

Alzheimer hastaları, yemek yemeyi unutarak tekrar tekrar yemek 

istemekte, motor fonksiyonlarında gerilemeden dolayı elle yemek yemektedir. 

Hastalar genellikle kendi yemeğini kendi hazırlayamamakta ve yemek 
yedikten sonra da temizlenme gereksinimi için yardıma ihtiyaç duymaktadır. 

Defekasyon ihtiyacının gidermek için, tuvaletin hastalara hatırlatılması 

gerekebilmekte ve hastalar kendini temizlemekte zorluk çekmektedirler. 
Aktivite-egzersiz durumlarında, tırnak bakımı, banyo yapma vb. konularda 

yardıma gereksinimleri vardır. Giysileri seçildiği takdirde giyinebilir ve 

kıyafetlerini çıkarabilirler. Banyo yapma, kıyafetlerin değiĢtirilmesi, saç 

tarama, tırnak kesme gibi günlük aktivitelerde hastalarda dirençle 
karĢılaĢılabilmektedir. Hastalar genelde ev içinde dolaĢabilmekte fakat ev 

dıĢında bağımsızlığını yitirmiĢ durumdadırlar. Alzheimer hastalarında geceleri 

uykuya dalmakta güçlük yaĢadıkları için uyku ve dinlenme problemleri 
görülmektedir. Tehlikede olduklarını ve aile üyeleri tarafından terk edilme 

korkusu yaĢadıkları için, gece evde bulunan kiĢileri kontrol etmek, kaygısını 

azaltmak için dolaĢmaktadırlar. Hastalar, günlük ortalama 4-5 saat 
uyumaktadır. Alzheimer hastalarının zamana ve mekana oryantasyonları 

yoktur. 

Bu nedenle Alzheimerli hastalarının palyatif bakımında hastaların 

travmalardan korumak için önlemler (evdeki veya hastanedeki mobilyalar ve 
diğer aksesuarlar yaralanmaya neden olmayacak Ģekilde seçilmesi, ayak 

tabanı kaydırmaz, uygun ayakkabı seçilmesi, kesici aletlerin kaldırılması gibi) 

alınmalıdır. Zihinsel süreci geliĢtirmek için aile/bakım veren ile beraber 
hafıza/belleği güçlendirici giriĢimler  (Zihinsel ve psikomotor aktiviteler) 

belirlenerek, planlama yapılmalı, hasta bireyin sürece/aktivitelere katılımı 

sağlanmalıdır. Oryantasyon sağlamak için, takvim kullanarak zaman (gün, ay, 
yıl) her gün hatırlatılmalıdır. Takvim üzerindeki yazılar okunmalı, saat 

kullanılarak saatin kaç olduğu hatırlatılmalıdır. Hasta bireye ismi ile hitap 

edilmeli, açık-net anlaĢılabilir iletiĢim kurulmalıdır. Gazete/kitap okuma, 

bulmaca/sudoku çözme, aile albümlerine bakılarak zihnin canlı tutulması 
gerekir. Basit günlük aktiviteler (çorap eĢleme, çamaĢır asma, haĢlanmıĢ 

yumurta soyma, çöpü atma, vb.) yapmasına izin verilmelidir. Bu aktiviteleri 

tamamlaması için acele edilmemeli, hastaya zaman tanınmalı ve eksiklik 
durumunda yapılması gerekenler tekrar hatırlatılmalıdır. Giysi ve kıyafetler 

tercih edilirken kolay giyilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Akraba, eĢ-dost 

ziyaretleri veya yürüyüĢler ile sosyal aktiviteler sürdürülmelidir. Hekim 

tarafından önerilen ilaçların takibi yapılarak, düzenli kullanılması 
sağlanılmalıdır. Mümkün olduğunca bakım verilen ortam ve kiĢiler 

değiĢtirilmemelidir. Gürültü, parlak ıĢık gibi çevresel uyaranların sınırlı 

olduğu ve stresten uzak bir ortam sağlanmalıdır.  Hasta ile iletiĢim kurulurken 
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mümkün olduğunca kısa ve basit sözcüklerin tercih edilmesi ve doğru ses 

tonu ile iletiĢim kurma önemlidir. Hastanın sık kullandığı takma diĢ, gözlük 
vb. nesneler hastanın kolay ulaĢabileceği yerde olmalıdır. Hastanın bir odaya 

veya yatağa bağlanması ajitasyonu artıracağından uygulanmamalıdır. 

Hastanın yanında kiĢiyi tanıtan kimlik kartının, zorunlu halllerde ulaĢılacak 

adres bilgilerinin yer aldığı bir künye bulundurulması sağlanmalıdır. 
Diyetisyen ile iĢbirliği yapılarak alzheimeri olan hastanın yeterli ve dengeli 

beslenmesine dikkat edilmeli ve beden ağırlığı korunmalıdır. Yemek yeme 

saatleri hatırlatılarak, yemekte neler olduğu söylenmeli, ihtiyaç halinde yemek 
adları tekrarlanmalıdır. Hastalık süreci, tedavi süreci gibi konularda hasta 

yakını/ bakım veren bireyler bilgilendirilmi, hasta yakınlarının/bakım 

verenlerin hissetiği duygu/düĢüncelerini ifade etmesine, anlatmasına olanak 

sağlanmalıdır. Ayrıca hasta bakımında kolaylık sağlayan araç ve gereçler, 
hasta taĢıma/transfer teknikleri, vücut mekaniği öğretilerek hasta yakını/bakım 

veren bireylere destek ve danıĢmanlık hizmeti sağlanmalıdır. 

3.3.Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Palyatif Bakım 
Kalp yetmezliği, kalbin normal basıncına rağmen, dokuların 

ihtiyaçlarını karĢılayacak kadar oksijen gönderememesine yol açan, iĢlevsel 

ya da yapısal bozukluk olarak tanımlanmaktadır (Dolar, 2005; Akdemir & 

Birol, 2005). DSÖ tarafından kalp yetmezlğine eĢlik eden nefes darlığı, 
yorgunluk sendromu olarak tanımlanan kalp yetmezliğinde görülen belirtiler 

baĢta solunum sıkıntısı, yorgunluk olmak üzere sıvı retansiyonu (vücutta sıvı 

birikimi), biliĢsel ve fonksiyonel yetersizliklerdir. 
Giderek yaĢlanan nüfus ile birlikte kronik hastalıklarda yaĢanan artıĢ, 

dislipidemi hipertansiyon, , diyabetes mellitus vb. hastalıkların görülme 

sıklığını artırmıĢtır. Ġskemik kalp hastalıklarında son dönem tedavi Ģekilleri ile 

yaĢam süresinin artmıĢ olması kalp yetmezliği görülme sıklığını da artırmıĢtır 
(Cankurtaran & Arıoğul, 2004). Kalp yetmezliğinin sık görülmeye baĢlanması 

kalp yetmezliğine bağlı ölümleri de artırmaktadır. Amerika BirleĢik 

Devletlerinin verilerinde ≥ 65 yaĢ bireylerde kalp yetmezliği tanısı alan hasta 
oranı %6 ile %13 arasında değiĢmektedir. Ayrıca kalp yetmezliği hastaneye 

yatıĢ oranını  artırmaktadır (Jolly et al., 2004). 

Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de kalp yetmezliği görülme oranında 
bir artıĢ olduğu tahmin edilmekte olup ancak Türkiye‘de kalp yetmezliğinin 

insidansı ile ilgili net veriler bulunmamaktadır (WHO, 2022; Salona et al. 

2006).  

Kalp yetmezliğinin görülme sıklığı yaĢa göre değiĢkenlik 
göstermektedir. <45 yaĢ bireylerde 1/1000 hasta/yıl iken, yaĢ ilerledikçe 

görülme oranı artarak 65 yaĢ üstünde 10/1000 hasta/yıl, ≥ 85 yaĢ bireylerede 

30/1000 hasta/yıla ulaĢmaktadır (Cankurtaran & Arıoğul, 2004). Özellikle 
kalp yetmezliği 65 yaĢ ve üstü bireylerde hastaneye yatma nedenleri arasında 
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sıklıkla karĢılaĢılan hastalık olup, tüm hastane yatıĢ nedenlerinin %10‘unu 

oluĢturmaktadır (Franzen et al., 2006). 
Kalp yetmezliği, bireylerde spesifik olmayan semptomlara neden 

olduğundan kalp yetmezliğine sahip bireyin yaĢam kalitesini düĢürmektedir 

(Bekelman, Havranek & Becker, 2007). Ayrıca egzersiz kapasitesinde azalma, 

nefes almada zorlanma, halsizlik gibi nedenlerle günlük yaĢam aktivitelerini 
de olumsuz etkileyerek, günlük yaĢam aktivitelerinin kısıtlanmasına neden 

olmaktadır. Kalp yetmezliğinin oluĢturduğu semptomlar ve kalp yetmezliği 

tedavisi bireyin yaĢamını tamamen etkileyerek, yaĢam tarzı değiĢikliklerine 
gitmesine neden olmaktadır. Sürekli takip ve tedavi gerektiren kalp yetmezliği 

hastaların günlük yaĢam aktivitelerini yerine getirirken zorlanmasına, 

ekonomik, cinsel ve psikososyal sorunlar yaĢamasına özellikle iĢ hayatında, 

aile ve arkadaĢ iliĢkilerinde bireylerin sorunlar ile karĢı karĢıya kalmasına 
sebep olacaktır. 

Kalp yetmezliği, sık sık hastaneye yatıĢlara, iĢ gücü kaybına neden 

olmasından dolayı bireysel ve toplumsal ekonomik problemlere sebep 
olabilmektedir. Kalp yetmezliği için risk faktörleri arasında hipertansiyon, 

obezite, kardiyomyopatiler, diyabet, kronik böbrek yetmezliği, kronik akciğer 

hastalığı, kalp damar hastalıkları yer almaktadır. Ek olarak, kalp kapak 
hastalığı, doğumsal kalp hastalıkları ve kalp ritim bozuklukları kalp 

yetmezliğine neden olan diğer faktörlerdendir (Blindermann, 2008). Bu 

hastalıkların erken tespiti ve tedavisi hastalığın kalp yetmezliğine 

dönüĢmesini yavaĢlatır veya önler. Nefes darlığı, ortopne, paroksismal 
noktural dispne, azalmıĢ egzersiz toleransı, ödem/ayak bileği ĢiĢliği kalp 

yetmezliği bulgularıdır.  

Kalp yetmezliğinin klinik sınıflaması (New York Kalp Cemiyeti 
iĢlevsel sınıflama) (Grange, 2005); 

Sınıf I: Fiziksel aktivite kısıtlanmasının olmadığı, olağan fiziksel 

etkinlik beklenenin üzerinde olan, dispne(nefes darlığı), halsizlik ya da 
taĢikardi(çarpıntı) yol açmayan, 5 yıllık mortalite oranı %20 olan kalp 

yetmezliği sınıfıdır. 

Sınıf II: Fiziksel egzersiz düzeyinde hafif kısıtlama olan, dinlenme 

esnasında rahatlayan fakat olağan fiziksel aktivitede beklenenin üzerinde 
dispne (nefes darlığı), halsizlik ya da taĢikardi(çarpıntı) olan, yıllık mortalite 

oranı %3-25 arasında değiĢen kalp yetmezliği sınıfıdır. 

Sınıf III: fiziksel etkinlik düzeyinde belirgin kısıtlamalrın olduğu, 
dinlenme esnasında rahatlayan ancak beklenilen düzeyin altında fiziksel 

aktivite, dispne (nefes darlığı), halsizlik ya da taĢikardi (çarpıntı) görülen, 

yıllık mortalite oranı %10-45 arasında değiĢen kalp yetmezliği sınıfıdır. 

Sınıf IV: Rahat olarak fiziksel etkinliğin sürdürülemediği, dinlenme 
sırasında belirtiler olabildiği, herhangi bir fiziksel aktivite yapılması 

rahatsızlığa yol açan yıllık mortalite oranı %40-50 arasında değiĢen kalp 

yetmezliği sınıfıdır. 
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Yukarıda yer alan sınıflamada IV. Gruba giren hastalar, son dönem 

kalp yetmezliği tanısı alan hastaları ifade etmektedir. Bu evrede tanımlanan 
kalp yetmezliği organın iĢlevini yerine getirememesinden dolayı tekrarlayan 

hastane yatıĢları ile devam eder. Her yatıĢ sonrası hasta fonksiyonel 

kapasitesini biraz daha kaybeder. Bu nedenle dekompansasyon dönemleri 

ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Kalp yetmezliği tanısı olan hastaların yaklaĢık 
olarak yarısı tanılama sürecinden sonra 5 yıl içerisinde ani kardiyak ölüm 

nedeniyle kaybedilir (Falk, Wahn & Lidell, 2006; Haras, 2008).  

Tedavide temel yaklaĢımlar içerisinde ilaç tedavisi yer almaktadır 
(Durdu et al., 2003). Genellikle farmakolojik tedavide, ACE (anjiotensin 

dönüĢtürücü enzim inhibitörleri), beta blokerler, digoksin diüretik ilaçlar ve 

spironolakton tercih edilir. Anjiotensin dönüĢtürücü enzim inhibitörleri, 

damarların gevĢemesine neden olarak, kan akımını sağlar ve fazla kan etkili 
Ģekilde pompalanmıĢ olur. Beta blokerleri kalbin iĢ yükünü azaltmak için, 

kalp atıĢ hızını ve ritmini düzenler. Diüretikler, ödemi azaltmak için su ve 

tuzun idrar yolu ile atılmasını sağlar. Kalbin kanı pompalama gücünü 
artırmak, kalbin atım düzenini sağlamak için digoksin kullanılır. 

Ġleri kalp yetmezliği hastalarında giriĢimsel tedaviler (kardiyak 

resenkronizasyon tedavisi) tercih edilmektedir. Kalp yetmezliğinde medikal 
tedaviler ve eğitim bireyin yaĢam kalitesini artırmaktadır (Gonzalez, 2005). 

Palyatif bakım ise tıbbi tedavi ile birlikte semptom ve prognoz 

yönetimini amaçlar. Hastalara hastalığın seyri ile ilgili doğru bilgilerin 

verilmesi hastaların hastalık sürecinde aktif katılım sağlamasını ve bilinçli 
karar almasını sağlar. Hastaların prognozunu tedavi sonrası ve kompanse 

dönemdeki semptomların Ģiddeti belirler. Hastaneye yatıĢ sıklığındaki artıĢ, 

kötü prognoz iĢareti olarak kabul edilmelidir ve bu dönemdeki hastaya 
palyatif bakım verilmelidir. 

Kalp yetmezliği için kötü prognozu gösterir iĢaretler (Haras, 2008); 

 6 ay içinde ödem ve insensible kayıplar dıĢında %7,5 ve üzerinde kilo 

kaybı (kardiyak kaĢeksi) 

 Anemi 

 Hipotansiyon 

 Depresyon 

 Hiponatremi 

 Böbrek yetmezliği 

 Ġleri yaĢtır. 
Kalp yetmezliğinde tıbbi tedavi, kalp yetmezliğinin semptomlarını 

iyileĢtirmek için ilk basamağı oluĢturmaktadır. Palyatif bakım ise tıbbi 

tedavinin sağlanması sonrasında semptomların yönetimini sağlar. 
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3.4.Kalp Yetmezliğinde Palyatif Bakım Kapsamında 

Semptomlara YaklaĢım 
Dispne: Son dönem kalp yetmezliğinde hastalarda en sık görülen 

semptomdur. Diüretik ve vazodilatör ilaçlar ile tedavi edilmesine karĢı plevral 
effüzyon gibi vücutta sıvı birikmesi gibi durumlar dispnenin Ģiddetini 

artırmaktadır (Chriss, 2004). Bu durumlarda torasentez uygulanabilir. 

Tedaviye dirençli seyreden dispnede opioidler kullanılabilir. Küçük dozlarda 

uygulanan opioid (morfin sülfat) önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Oksijen 
desteği, temiz hava inhalasyonu sağlanması hipoksemik olmayan hastalarda 

rahatlama oluĢturacaktır. Bakımda hastaya uygun pozisyon verilir (Fowler 

pozisyonu-akciğerlerin daha kolay Ģekilde geniĢlemesini sağladığı ve kalbe 
dönen kan miktarını azalttığı için) 

Ağrı: Kalp yetmezliğinde sık rastlanan bir semptom olmasa da 

çalıĢmalar son dönem kalp yetmezliği olan hastaların yarısından fazlasının 

ağrı ile karĢılaĢtığını bildirmektedir (Bausewein, 2013). Hastane de yatan ve 
ciddi semptomları bulunan son dönem kalp yetmezliği olan hastaların 

%41‘inde Ģiddetli ağrı mevcuttur (Enç et al., 2007). Ağrının nedeni ne olursa 

olsun tedavide opioidler tercih edilmektedir (Johnson, et al.2002). Ağrı 
tedavisinde nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAĠ), ACE inhibitörleri ve 

diüretiklerin etkilerini antagonize ederek sıvı retansiyonu, böbrek 

yetmezliğine yol açacağından kullanılmamalıdır. Eğer NSAĠ kesinlikle 
kullanılması gerekiyorsa, vücutta sıvı birikimi konusunda bilgi verilmeli ve 

diüretik ilaçların dozları artırılmalıdır. Farmakolojik tedaviye ek olarak 

nonfarmakolojik yöntemlerde (dikkati dağıtma, müzik dinletme vb.) semptom 

yönetiminde kullanılmalıdır (Bausewein, 2013). 
Depresyon: Son dönem kalp yetmezliği hastalarında sıklıkla 

karĢılaĢılan semptomlardan biri depresyondur ve tedavi edilmesi 

gerekmektedir. Depresyon, sahip olunan kronik hastalığa ek olarak yaĢam 
kalitesini azaltır. Uyku bozuklukları, iĢtah azalması ve anhedoniye sebep olan 

depresyon yönetiminin sağlanması son dönem kalp yetmezliği hastaları için 

önemlidir(Albert et al., 2009). Hastaya relaksasyon teknikleri öğretilerek 
anksiyetenin kontrol altına alınması depresyon geliĢmesini de önleyecektir. 

Hastanın kendini ifade etmesine izin verilerek, depresyona neden olan 

faktörler belirlenmelidir. Altta yatan nedenler tespit edildikten sonra, hastanın 

sorunu çözülmelidir. Kalp yetmezliği olan hastalarda farmakolojik tedavide 
ise trisiklik antidepresan (TCA), selektif serotonin geri alım inhibitörleri 

(SSRI), tercih edilmelidir. 

Yorgunluk: Kalp yetmezliğinde görülen önemli semptomlardan biridir. 
Hastanın tolere edebileceği düzeyde planlanan fiziksel aktivite ve egzersiz, 

kalp yetmezliğinde görülen yorgunluk, depresyon, kaĢeksi ve halsizlik 

durumlarında düzelme sağlamaktadır (Williams et al., 2003). Hareketsizlik ve 

uzun süre yatakta kalma basınç yaralarına, venöz tromboza( damar içi kan 
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pıhtısı) ve pulmoner emboliye neden olabileceği için uzamıĢ yatak 

istirahatinden kaçınılır. 
Anemi: Son dönem kalp yetmezliğinde uygulanan demir replasman 

tedavisi aneminin semptomlarını azaltarak, bireyin egzersiz kapasitesini 

artıracaktır (Okonko et al., 2008). 

Uyku apnesi: Uyku sırasında solunum durması olarak tanımlanan uyku 
apnesi kalp yetmezliğinde sık karĢılaĢılan semptomlardan biridir. CPAP 

(devamlı pozitif hava basıncı) tedavisi ile kardiyak fonksiyonların 

iyileĢmesini sağlanır.  
Beslenme: Kalp yetmezliği tanısı olan hastalarda beslenme, yemek 

porsiyonlarını ayarlama oldukça önemlidir. Hastalara, katı besinlerin 

sindiriminin uzun sürmesi ve bu besinlerin kalp yükünü artırmasından dolayı 

sıvı ağırlıklı beslenmesi önerilir. Kalp hastaları besinleri iyi çiğneyerek 
tüketmeli ve gereğinden fazla yemek yemekten, yağlı, tuzlu besinler 

tüketmekten kaçınmalıdır. Tuz alımı vücutta su tutulumunu artıracağından, 

tuz kısıtlanırsa idrarla su atılımı artacağından ödem azalacak ve kalbin sıvı 
yükü de azalmıĢ olacaktır.  

Kalp yetmezliğinin tedavisinde baĢarılı olmak için hastaların sigara 

tüketimini bırakması gereklidir. Sigara, kalp oksijen transportunu engeller. 
Kalp yetmezliği olan hastaların ağır iĢlerden uzak durması ve dinlenmesi 

gereklidir. Kalp kasının güç kaybını önlemek için, doktor izni vekontrolünde 

önerilen egzersiz programı uygulanmalıdır. 

3.5.Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Evde Bakım 
Uzun dönem yaĢam Ģekli düzenlemeleri ile kalp yetmezliği olan 

bireylerin tedavisinin baĢarılı olması sağlanır. Tedavinin baĢarısında hastalar 

ve aileler önemli yer almaktadır. YaĢam Ģekli düzenlemeleri arasında 

beslenme düzenlemesi, hastanın klinik durumuna uygun fiziksel 
aktivitelerinin düzenlenmesi, düzenli ilaç kullanımının sağlanması, semptom 

yönetimi, sigara/tütün/alkolün bırakılması, kilo kontrol/takibinin yapılması 

gibi birçok uygulama bulunmaktadır. 
Hasta birey ve bakım veren/ailenin eğitimine hastanede baĢlanır. 

Hastanın taburculuk iĢlemlerinden sonra evde bakım hizmetleri ve telefon 

aracılığıyla haberleĢme sağlanarak bakım süreci sürdürülür. Hasta ve bakım 
veren/aile eğitimi ile birlikte tekrarlı hastane yatıĢlarının önüne geçilmesi 

sağlanabilir. 

Evde bakımın temel hedefi, hastanın kendi sorumluluğunu almasını 

sağlamaktır (Bartlo, 2007). Hasta bireyin kendisi ile ilgili kararlara 
katılmasını sağlamak, hastayı bakımın merkezine yerleĢtirmektir. Hasta 

bireyin yaĢam kalitesinin artırılması için fiziksel, psikososyal gereksinimleri 

karĢılanmalıdır. 
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Kalp yetmezliği olan bireylerin evde bakımında uygulaması gereken 

yaĢam değiĢiklikleri, semptom yönetiminin sağlanması, günlük kilo takibinin 
yapılması, aktivite programlanması, sigara, alkol kullanımının bıraktırılması, 

tuzsuz diyet uygulanması ve tedaviye uyum Ģeklinde sıralanmaktadır (Joly et 

al., 2007) 

Semptom kontrolünün sağlanmasında hastaların hangi semptomlarda 
sağlık kuruluĢuna baĢvuracağı, semptom yönetiminde neler yapacağını 

hastanın bilmesi gerekmektedir. Kalp yetmezliğinde sıklıkla karĢılaĢılan 

semptomlar arasında bulunan efor dispnesi yetmezliğin Ģiddetini belirlemede 
önemlidir.  Bu nedenle efor dispnesinin, hangi aktivitelerde oluĢtuğu takip 

edilmelidir. Hastaya, ayakta ve ayak bileğindeki ödemin varlığı, ödemin 

derecesi, inatçı öksürük, ortopne, gece sık idrara çıkma, istirahat halindeki 

dispne belirtilerini takip etmesi ve oluĢan değiĢikliklerde sağlık kuruluĢuna 
baĢvurması gerektiği anlatılmalıdır. 

Günlük kilo takibinin neden yapıldığı, önemi, kilodaki ani artıĢların 

ödemle iliĢkisi hastaya anlatılmalıdır. Bireylere, günlük takip yapabileceği bir 
çizelge verilmelidir. Her gün sabah kahvaltıdan önce aynı saatte, aç karnına,  

aynı kıyafetleri ile aynı tartıyla tartılması gerektiği anlatılarak, tartılan kilonun 

takip çizelgesine kaydedilmesi sağlanmalıdır. 
Aktivite programının düzenlenmesi, kiĢiye uygun olacak özel egzersiz 

programı planlanmalı ve bu programı nasıl uygulayacağı bildirilmelidir. Hasta 

fiziksel aktiviteye uyum sağladıkça, tolere ettikçe egzersizler kademeli olarak 

yavaĢ yavaĢ artırılmalıdır. Egzersiz esnasında, göğüste ağrı hissesilmesi, baĢ 
dönmesinin olması, nefes darlığı ve yorgunluk yaĢaması gibi semptomlar ile 

karĢılaĢıldığında egzersizi bırakması gerektiği bireylere anlatılır. Egzersiz ve 

dinlenme periyodları hasta birey ile birlikte programlanmalıdır. Kaçınılması 
gereken aktiviteler bireye anlatılmalıdır. 

Sigara ve alkolü bırakma, neden bırakılması gerektiği konularında hasta 

bireye eğitim programları düzenlenmelidir.  Sigara ve alkolü bırakamayan 
hastalar için ilgili sağlık disiplinleri ile koordinasyon sağlanmalıdır. 

Diyette tuz kısıtlamasına gidilmesi, diyetisyen iĢbirliği ile diyet 

planlaması sağlanmalıdır. Yiyeceklerin mevcut tuz miktarlarını içeren çizelge 

hastaya verilerek, hastanın diyetine uyup uymadığı kontrol edilmelidir. 
Tedaviye uyum, hastaların ilaçlarını nasıl alacağı konusunda verilen 

eğitim ile sağlanır. Ġlaç etkileĢimleri, yan etkileri ve hangi durumlarda sağlık 

kuruluĢuna baĢvuracağı hastaya anlatılmalıdır. Hipokalemi, hiponatremi gibi 
elektrolit bozuklukları, hiperürisemi, hipertrigliseridemi, hipotansiyon gibi 

yan etkiler diüretik tedavisinde görülebilmektedir. Bu nedenle hastalara bu 

yan etkiler anlatılarak, hastanın takiplerini düzenli olarak yaptırması gerektiği 

anlatılmalıdır. Özellikle dijital tedavisi alan hastaların baĢ ağrısı, 
bulantı/kusma, renkli görme bozuklukları gibi dijital intoksikasyon belirtileri 

yönünde dikkatli olması gerektiği anlatılmalıdır. Bu belirtiler ile karĢılaĢan 

hastanın derhal sağlık kuruluĢuna baĢvurması gerektiği özellikle 
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söylenmelidir. Ġlaç takibinin yapılması hastalar için önemli olduğu için ilaç 

saatlerini takip edemeyen hastalar için ilaç takip kartları hazırlanmalıdır. Ġlaç 
kartlarına hastanın ilacı alacağı saat, arka kısmına ise ilacın yan etkileri 

yazılmalıdır. 

3.6.Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)  ve Palyatif 

Bakım  
KOAH, tam olarak tedavisi mümkün olmayan, yavaĢ yavaĢ ilerleyen 

geri dönüĢsüz seyreden, akciğerlerdeki bronĢların (hava keseciklerinin) 

tıkanması sonucu geliĢen solunum sisteminin tüketici bir sağlık sorunudur 
(Yalçın & Kaya, 2013). Hastalığın ilerlemesi sonucu hastada fonksiyonel 

kayıplar geliĢeceği için hasta/ hasta yakını/ bakım verende psikososyal 

yönden sorunlar ile karĢılaĢmak mümkündür. 
KOAH, dünyada ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer 

almaktadır ve mortalite oranı yüksektir (GOLD, 2001; Mannino, 2002). Son 

dönem KOAH hastalarının günlük yaĢam aktiviteleri sınırlanmıĢtır. Efor 

kapasiteleri azaldığı için, dıĢarı çıkmakta zorlanırlar. Ev içerisindeki yaĢam 
aktiviteleri de bakım veren/ailesi tarafından desteklenmektedir. Bu durum 

bireyin yaĢam kalitesini azaltmaktadır. Bireylerin performansını etkileyen ve 

performans kısıtlamasına sebep olan en önemli semptom dispne (nefes 
darlığı) dir (Canadian Thoracic Society, 2007; Lynn et al., 2000). Öksürük ve 

balgam KOAH‘da sık görülmektedir. Ayrıca bireylerde iĢtahsızlık, kilo kaybı, 

uykusuzluk gibi semptomlara ek olarak, anksiyete, panik atak, depresyon ve 
deliryum gibi psikolojik problemlerde görülebilmektedir. 

YaĢam kalitesini olumsuz etkileyen KOAH, bireylerin toplumdan 

uzaklaĢarak sürekli evde vakit geçirmesine, sık sık hastaneye yatmaları 

nedeniyle de özgüven eksikliğine sebep olmaktadır. Ayrıca yorgunlukta sık 
karĢılaĢılan diğer semptomlardan biridir (Lynn et al., 2000; Elkington et al., 

2004). 

Kalp yetmezliğine ve KOAH‘ı olan hastalarda baĢta nefes darlığı olmak 
üzere halsizlik, iĢtahsızlık, anksiyete, ağrı, depresyon ölüm yaklaĢtıkça daha 

fazla görülmeye baĢlar (Walke et al., 2007). Lynn ve arkadaĢları (2000) 

yaptığı çalıĢmada nefes darlığı, ağrı, öksürük ve bilinç değiĢiklikleri daha 

belirgin hale gelir ve bu hastalar sık sık hastaneye baĢvuru yapar. Hastaneye 
yatmasalar dahi evde bakım veren/aile ya da bakım hizmeti ekibine ihtiyaç 

duyacak kadar kısıtlanmıĢ bir yaĢam sürdürürler. KOAH hastalarının çoğu 

(yaklaĢık %68‘inden fazlası) ölümden önceki 3,5 yılda hastane baĢvuruları 
artar ve ölüme yaklaĢtıkça KOAH hastaları hastanede daha uzun yatar. 

Ölümlerin yaklaĢık üçte ikisi hastanede ve beklenmedik bir nedenle 

gerçekleĢir (Anderson et al., 2006). 
KOAH hastaları yaĢam sonuna yaklaĢtıkça gereksinimleri artar. Bu 

nedenle KOAH hastalarını ve aile/bakım verenleri KOAH‘ın oluĢturacağı 
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semptomlar hakkında bilgilendirerek bu süreçte karĢılaĢacakları sorunlar ile 

baĢ etme yöntemleri hakkında eğitim vermek gereklidir. KOAH tanılı 
hastalarda, hastanın son dönemi ve ölüm yakın olduğunun kararını vermek 

zordur. KOAH hastalarında ölümü yakın hastaların semptomlarını belirleyen 

bir çalıĢmada, FEV1 değerinin %30‘un altında olduğu, günlük yaĢam 

aktivitelerinin azaldığı, birkaç adım atınca bireylerin yorgunluk yaĢadığı, son 
bir yıl içerisinde acil servise yapılan baĢvuru sayısının arttığı, sol kalp 

yetmezliği ve ek hastalıkların görüldüğü, bireylerin depresyon yaĢadığı tespit 

edilmiĢtir (Anderson et al., 2006). 
Son dönem KOAH hastalarında sistemik tutulumlar incelendiğinde, 

sistemik inflamasyon, insülin direnci ile karĢımıza çıkan endokrin 

bozukluklar, kaĢeksi ile kendini gösteren beden yapısındaki bozukluklar, 

hareketsizlik, malnütrisyon, elektrolit bozukluğu ve asit-baz dengesizliği ile 
görülen periferik kas güçsüzlüğü, dinamik hiperinflasyon, steroid miyopatisi, 

kas liflerinde yapısal bozukluk ile görülen solunum kas güçsüzlüğü, vitamin 

D eksikliği, immobilite, kortikosteroid kullanımı, iskelet kası ve vücut 
yapısında bozukluklar ile görülen osteoporoz, prekapiller-kapiller arteriollerde 

yapısal değiĢikliklerle görülen pulmoner hipertansiyon, kardiyak bozukluklar 

ve sıvı retansiyonu/ödem oluĢtuğu gözlenmektedir. 

3.7.Son Dönem KOAH Hastasına Palyatif YaklaĢım 
Palyatif bakımda semptoma yönelik tedaviler ile birlikte hastanın 

fiziksel ve ruhsal rahatını sağlamak için yapılan uygulamalar palyatif bakımın 

amacını oluĢturmaktadır. 

Dispne (Nefes Darlığı) 
KOAH hastalarında dispne yönetimi oldukça önemli olup, nefes 

darlığını azaltmak temel hedeftir. Bu nedenle hasta bireye uygun pozisyon 

verilmesi (semifawler-fawler), yaĢam bulgularının takip edilerek solunum 

parametrelerine dikkat edilmesi önemlidir. Hastanın kendini güvende 
hissetmesi, hekim istemi ile oksijen desteğinin sağlanması, bronkodilatör 

ilaçlar ya da opioid tedavileri uygulanması sağlanmalıdır. Hastanın durumuna 

göre fizyoterapist desteği ile derin solunum ve öksürük egzersizleri 
yaptırılabilir. Hasta, spirometre çalıĢması yapmaya teĢvik edilebilir. Olası 

entübasyon durumu için de hazırlıklı olunmalı ve mekanik ventilasyon 

sağlanmalıdır. Yapılan iĢlemler hakkında hasta ve hasta yakınına bilgi 
verilmelidir. 

Öksürük 

KOAH hastalarında biriken sekresyonlar ve bronkokonstrüksiyon 

öksürüğe sebep olabilir. Özellikle enfeksiyonun aktif olduğu dönemlerde 
artan balgam dıĢarı atılmadığında nefes darlığı geliĢebilir. Bu nedenle hastaya 

rahat bir pozisyon verilmeli, postüral drenaj uygulanarak balgamın dıĢarı 
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atılması sağlanır. Hastanın durumuna göre fizyoterapist desteği ile derin 

solunum ve öksürük egzersizleri yaptırılabilir. Yeterli hidrasyon 
sağlanmalıdır. Doktor istemi ile mukolitik veya ekspektoranlar ile 

sekresyonun atılması kolaylaĢtırılır. 

Anksiyete ve Depresyon  
KOAH hastalarının yaĢadığı nefes darlığı bireylerin anksiyete 

yaĢamasına sebep olmaktadır. Hastalığı kabullenme sürecinde yaĢanan 
sorunlar ise depresyona neden olmaktadır. KOAH hastalığının tedavisinde 

depresyon, anksiyete, ağrı veya uykusuzluğun tedavisi amacıyla psikoaktif 

ilaçlar kullanılabilir. Psikoaktif ilaçlar, solunum merkezinde depresyon yapma 
özelliği nedeniyle dikkatli kullanılması ve kullanılan hastaların takiplerinin iyi 

yapılması gerekmektedir. Hastalara rahat ve sesiz bir çevrenin sağlanması, 

sıkıntılı süreçte hastanın yanında olunarak yalnız bırakılmaması, gerekli 

durumlarda psikolog, psikiyatrist desteğini almasının sağlanması önemlidir. 

Gastrointestinal Yakınmalar  
KOAH hastalarında aerofaji nedeni ile görülen ĢiĢkinlik ve dispepsi, 

erken doyma ve iĢtahsızlığa neden olabilir. KOAH hastalarında, görülen 

halsizlik nedeniyle gerçekleĢen aktivite kısıtlamaları, iĢtahsızlık nedeniyle 
yemek ve sıvı alımındaki azalmalar, ağrı nedeniyle kullanılan opioid 

analjezikler hastaların konstipasyon yaĢamalarına neden olmaktadır. Bu 

nedenle KOAH‘lı hastalarda lifli gıda tüketilmesinin ve hidrasyonun 

sağlanması, egzersiz uygulanması konstipasyonu önleyebilir veya azatabilir. 
Laksatif ve purgatifler ise destekleyici olarak uygulanabilir. 

Pulmoner Rehabilitasyon  
Son dönem KOAH hastaları uzun yaĢamak yerine kaliteli yaĢamayı 

tercih etmektedir. Bu nedenle pulmoner rehabilitasyonun sağlanması 
önemlidir. Egzersiz kapasitesini düzelten, dispneyi azaltan hastanın hastalıkla 

baĢ etmesini sağlayan, bireyin fonksiyonel durum ve yaĢam kalitesini artıran 

pulmoner rehabilitasyonun KOAH‘lı hastalara uygulanması hastanın solunum 
ihtiyacını karĢılamasına destek olacaktır. (Bkz. Palyatif Rehabilitasyon ) 

Beslenme Desteği  
KOAH‘lı hastalarda kilo kaybı ve kas gücünde azalma sık karĢılaĢılan 

semptomlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle beslenme düzeninin, 

dispneyi artırmayacak düzeyde olması önemlidir. KOAH hastasının ideal 
ağırlıkta olması ve kilosunu koruması önemlidir. Diyeti kalsiyum, potasyum, 

magnezyum ve fosfor açısından zengin beslenmelidir. KOAH hastaları 

besinleri iyi çiğneyerek tüketmelidir. Beslenme tedavisi planlanırken ağız 
yolu (oral beslenme) ile beslenme öncelikli olmalı, oral beslenme 
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sağlanamadığı durumlarda ise enteral ya da parenteral beslenme desteği 

verilmelidir. Hasta için uygun gıdalarla diyet düzenlenip oral alım 
zorlanmalıdır. Ayrıca KOAH tedavisinde baĢarılı olmak için hastaların sigara 

tüketimini bırakması gereklidir.  

3.8.Son Dönem Böbrek Hastalıklarında Palyatif Bakım 
Önemli bir halk sağlığı olan kronik böbrek hastalığının dünyada ve 

Türkiye‘de görülme sıklığı giderek artmaktadır. Kronik böbrek hastalığı 

(KBY), geri dönüĢümsüz olarak böbrek fonksiyon kaybına bağlı, ilerleyici 

nefron hasarı sonucunda geliĢen, sıvı-elektrolit, asit-baz dengesi 

bozukluklarına neden olan, böbreğin endokrin iĢlevlerindeki bozukluklar ile 
ortaya çıkan klinik tablodur (Süleymanlar, 2007). KBH; en az üç ay süreyle 

glomerüler filtrasyon hızı (GFR)‘nin dakikada 60 ml‘nin altına düĢmesi 

olarak ifade edilir (Wheeler, 2010). 
Asya ve Avrupa ülkelerinde son önem böbrek yetmezliği olan hasta 

sayısı 780.000‘den fazla olduğu tahmin edilmekte ve bu sayı giderek 

artmaktadır(Haras, 2008; Moss, 2004; Young, 2009). YaĢın ilerlemesi ile 
artan kronik böbrek yetmezliğinin prevalansı Türkiye‘de %15.7 olarak 

bildirilmiĢtir. KBY prevelansı 60 yaĢ ve üstü bireylerde %38,3 iken 60 yaĢ altı 

bireylerde ise %11,5 olarak tespit edilmiĢtir (Munang, 2010; Süleymanlar et 

al., 2011). Beklenen yaĢam süresinin artması, KBY‘li hasta sayısını artırmakla 
birlikte diyalize giren yaĢlı hasta sayısını da artırmıĢtır. ABD‘de KBY 

prevelansı %13 olarak belirlenirken, KBY‘li hastaların %37‘si 3. evre ve üstü, 

KBY hastası olup yaĢları da 70‘in üzerindedir (Kosy et al., 2012). Bu artıĢ 
beraberinde son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda görülen mortalite 

oranını da artırmıĢtır. 

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar, renal replasman tedavileri 

ile hayata bağlanmaktadır. Ġyi uygulanan diyaliz uygulamaları, son dönem 
böbrek hastaları için yaĢam sürelerini etkilemekte, görülebilecek semptomları 

azaltmakta ve yaĢam kalitesini iyileĢtirmektedir. Böbrek yetmezliğine ek 

olarak ortaya çıkan ve yaĢamı tehdit eden akut geliĢen durumlar veya diyabet, 
hipertansiyon, KOAH, pulmoner ödem gibi var olan hastalıklar ile devam 

eden renal replasman tedavileri genel iyilik halinin bozulmasına, yaĢam 

kalitesinin azalmasına ve hasta bakımının zorlaĢmasına neden olmaktadır. 
Son dönem böbrek hastalığı olan bireylerin ilerleyen yaĢla birlikte, 

semptom yükü de artmakta ve hasta, aileleri/bakım verenlerinin palyatif 

bakıma olan ihtiyaçları artmaktadır. 

Kronik böbrek hastalığının en sık karĢılaĢılan nedeni diyabettir. Ayrıca 
hipertansiyon ve renovasküler hastalıklar da kronik böbrek hastalığının 

geliĢmesine neden olmaktadır. Kronik böbrek hastalığının ilerlemesinde 

önlenebilir faktörler (glomerüler ve sistemik hipertansiyon, proteinüri (idrarda 
protein görülmesi), hiperlipidemi, sigara/alkol kullanımı, hiperglisemi, 
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obezite, hiperürisemi, diyetle fazla fosfor ve protein alımı, metabolik asidoz 

ve interstisyel nefrit) ile kronik böbrek hastalığı kontrol altına alınmalıdır. 
Kronik böbrek hastalığı, ileri evrelere kadar asemptomatik (belirti 

vermeden) seyreder. Kronik böbrek hastalığının klinik belirtileri arasında 

iĢtahta azalma, bulantı-kusma, yorgunluk, dispne (nefes darlığı), huzursuz 

bacak, ödem, kaĢıntı ve kramplar yer almaktadır. 
Son dönem böbrek hastalıklarında ileri yaĢ ve diyabet varlığı prognozu 

etkilemekte ve kronik böbrek hastalığı olan bireyler kardiyovasküler 

hastalıklar nedeniyle kaybedilmektedir. 
Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda palyatif bakım, 

kardiyovasküler sistem hastalıkları, kemik ve mineral metabolizma 

bozuklukları, anemi tedavisi ile birlikte kan basıncının kontrolünün 

sağlanmasını ayrıca hastaların fiziksel, duygusal, sosyal, spritüel ihtiyaçlarını 
içeren aktif ve bütüncül bir yaklaĢımdır. 

Palyatif bakım hastada ortaya çıkan, hastanın yaĢam kalitesini düĢüren, 

hayattan zevk almasını engelleyen baĢta ağrı olmak üzere dispne, bulantı, 
kusma, yorgunluk, iĢtahsızlık, anksiyete, depresyon, deliryum, yalnızlık ve 

izolasyon gibi semptomların hafifletilmesi veya geciktirilmesini sağlar.  Son 

dönem böbrek hastalığında palyatif bakım temel olarak hastaların yaĢam 
süresini uzatmaya değil, hastaların kaliteli ve sürdürülebilir bir yaĢam 

sürdürmesine olanak sağlar. 

3.9.Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Palyatif 

Bakım 

Ağrı ve Diğer Semptomların Yönetimi   
Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarının sık karĢılaĢtığı 

semptom ağrı olduğu için ağrı kontrolünün sağlanması oldukça önemlidir. 
Ağrılar, nöropatik karakterde olup uzun sürede geliĢir. Hastalarda ağrıyı 

ortaya çıkaran sebepler diyabetik nöropati, periferik vasküler hastalık gibi 

böbrek yetmezliğine eĢlik eden hastalıklar ve diyaliz ile iliĢkili faktörlerdir. 

Bu nedenle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ağrı yönetimi önemlidir. 
Bu hastalarda ağrının giderilmesine engel olan pek çok faktör bulunmaktadır. 

Bu faktörler; 

 EĢlik eden hastalıklar ve çoklu ilaç kullanımı, 
 Ekstremitelerde iskemi, 

 Ağrıya yol açabilen birden fazla faktör olması ve ağrının nedeninin 

tanımlanmasında yaĢanılan sorunlar, 
 Sağlık profesyonelinin ağrı yönetimine odaklanamaması, 

 Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılabilecek analjezik ilaçlar 

ilgili farmakolojik araĢtırma eksikliği yer almaktadır. 

Bu nedenle hastalar ilaç, renal yetmezlik ve metabolitlerin toksisitesi 
açısından yakından takip edilmelidir. 
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Miyoklonik kasılmalar için lorazepam gibi benzodiyazepinlerle 

tedavide kullanılabilir. Hastanın durumuna göre istenirse diyette kısıtlamaya 
gidilebilir. Nefes darlığını (dispne yönetimi) ve pulmoner ödemi önlemek için 

opioidler tercih edilebilir. AĢırı sekresyon için skopolamin ve glikoprilat 

kullanılabilir. 

Diyaliz ile iliĢkili diğer semptomların yönetiminde, kaĢıntı için cilt 
yumuĢatıcı kremler, antihistaminkler, huzursuz bacak semptomu için 

ağırlaĢtırıcı medikasyondan uzak durulması gerekmektedir. Kramplarda kinin; 

laterji için uykusuzluk yönetimi, ilaçların incelenmesi, uygun beslenmenin 
sağlanması; hipotansiyon için tansiyon takibi ve hekimin isteminin 

uygulanması ve bulantı için ise nedene yönelik tedavinin sağlanması 

gerekmektedir.  

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında palyatif bakım ihtiyaçları 
değerlendirildiğinde; 

Fiziksel ihtiyaçlarında, ağrı ve diğer semptomların yönetiminin sağlanması, 

seksüel fonksiyon kaybı ve abdominal distasyona yönelik uygun bakımın 
verilmesi gerekmektedir. 

Sosyal ihtiyaçları kapsmında, istihdam kaybının önlenmesi, görev değiĢikliği 

ile uygun birimde çalıĢması, bakıcı ve makine bağımlılığının azaltılması, tüm 
zamanını diyalizde geçirmesinin engellenmesi, seyahat özgürlüğünün 

kısıtlanmaması gibi sağlanmalıdır. Bu nedenle hastalara uygun destek 

sistemlerinin kurulması ve ihtiyaçlarının karĢılanması önemlidir. 

Manevi ihtiyaçlarında; kendisi ve baĢkalarının ölümüyle yüzleĢmek, 
deneyimlerden faydalanmak yer almaktadır.  
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4.PALYATĠF REHABĠLĠTASYON VE FĠZYOTERAPĠ 

GĠRĠġ 

Günümüzde insan nüfusunun fazlalaĢmasının doğal sonucu olarak 
kronik hastalıkların sayısı ve çeĢidi artmıĢtır (Aydemir & Çetin, 2019).  Bu 

yüzden, Dünyada ve Türkiye‘de sağlık ve bakım hizmetlerine sıklıkla ihtiyaç 

duyanlar, yaĢlılar, bebekler, çocuklar, hamileler ve çeĢitli kronik hastalığı 

varolan kırılgan bireylerdir. Bu ihtiyacın sonucu olarak da sağlık ve bakım 
hizmetlerinin alt disiplini olan palyatif bakım hizmetleri ortaya çıkmıĢtır. 

Palyatif bakım, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2002 yılındaki tanımına göre 

―Hayatı tehdit eden hastalıklarla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalan 
hastaların ve ailelerinin, ağrı ve diğer sorunların değerlendirilmesi ve 

tedavisi, erken teşhis ve kusursuz fiziksel, psikososyal ve ruhsal tedavi 

yöntemleriyle acıların önlenmesi ve giderilmesi yoluyla yaşam kalitesini 
iyileştiren bir yaklaşımdır.‖ olarak ifade edilmiĢtir (WHO, 2002). Bu tanımın 

yayınlanmasından sonra, palyatif bakım, yalnızca hastalara yaĢamın son 

günlerinde verilen hizmet olmayıp aynı zamanda ilerleyici hastalık ve yeti 

yitimi ile iliĢkili semptomların yönetimine ve hastaların/ailelerin ihtiyaçlarına 
göre bütüncül bir yaklaĢıma dönüĢmüĢtür (KavĢur & Sevimli, 2020; Meghani, 

2004). 

Palyatif bakım, en üst düzeyde fonksiyonelliği sürdürmek için fiziksel, 
psikososyal ve ruhsal semptomları hafifletmeyi amaçlayan, disiplinler arası 

bir bakım yaklaĢımıdır (Connor et al., 2002; Meier et al., 2015). Sağlık 

hizmetleri kapsamında verilen palyatif bakım ile rehabilitasyon hizmetleri de 
iliĢkilidir. Rehabilitasyon hizmetleri, hastalık sürecinde ve sonrasında 

karĢılaĢılan bozuklukları azaltmak/yok etmek için fiziksel ve psikososyal tüm 

tedavi yöntemlerini kapsamaktadır (WHO, 2021). Rehabilitasyon 

hizmetlerinin bir alt disiplini olan palyatif rehabilitasyon da palyatif bakım 
süreçlerinde uygulanmaktadır. Palyatif rehabilitasyon, ilerleyici, sıklıkla 

ilerlemiĢ veya tedavisi mümkün olmayan hastalığı olan bireylerin, fiziksel, 

psikolojik ve sosyal potansiyellerine ulaĢmalarına yardımcı olmak ve destek 
sağlamak amacıyla yapılan rehabilitasyon müdahalelerini ifade eder (Parola 

et. al., 2021). Rehabilitasyon müdahaleleri,  hastalığın getirdiği fonksiyonel 

yetersizlikleri azaltmaya/önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda hastalık 

sürecinde, ortaya çıkan negatif etkilenim sebebiyle günlük yaĢam aktiviteleri 
de kısıtlanır. Rehabilitasyon sayesinde hastaların aktivelerde bağımsızlığı 

sağlanarak yaĢam kalitesi iyileĢtirilir. Rehabilitasyon uygulamaları, uzman 

rehabilitasyon ekipleri tarafından verilmektedir. Rehabilitasyon uzmanlarının 
arasında yer alan fizyoterapist, palyatif bakım ekibin ayrılmaz bir parçasıdır 

(Köprülüoğlu & Naz GürĢan, 2022).  Hem palyatif bakım hem de 

rehabilitasyon, bütüncül bir çerçevede iĢlevsellik ve hastanın konforunu temel 
alarak semptom odaklı bakım veren disiplinlerdir. Palyatif bakım ve 
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rehabilitasyonun ortak yönleri arasında; semptom kontrolü, hasta odaklı 

yaklaĢım, hasta ve aile merkezli bakım, multidisipliner yaklaĢımlar sayılabilir. 
Multidisipliner ekip yaklaĢımlarının içinde baĢta fizyoterapist olmak üzere 

psikolog, doktor, hemĢire, sağlık teknikerleri, sosyal hizmet uzmanı, 

diyetisyen gibi farklı alanlarda uzmanlaĢmıĢ sağlık personelleri de palyatif 

rehabilitasyon hizmetine destek vermektedir (Karakaya, 2020). 

4.1.Fizyoterapistin Palyatif Bakımdaki Rolü 
Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT), fizik tedaviyi; ―YaĢam 

boyu maksimum hareket ve fonksiyonel yetenekleri geliĢtirmek, devam 

ettirmek ve geri kazandırmak amacıyla bireylere ve toplumlara hizmet etmeyi 
sağlamaktır.‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır (WCPT). Bu tanımlamaya göre, 

fizyoterapi; yaĢlanma, yaralanma veya hastalık süreci içerisinde yer alan 

hareket ve iĢlevin tehdit edildiği durumlarda iyileĢtirici hizmetlerin 
sağlanmasını kapsar. Fizyoterapi, sağlığı geliĢtirme, hastalığı önleme, tedavi 

ve rehabilitasyon alanlarında hareket potansiyelini belirlemek ve maksimize 

etmekle ilgilenir (TimurtaĢ et. al., 2021). Fizyoterapist, yalnızca 
hastalar/danıĢanlar değil, hasta yakınları ve bakım verenlerle de etkileĢim 

halindedir. 

Fizyoterapistler, yatan hasta, ayakta tedavi alan hasta ve toplum temelli 

rehabilitasyon gibi çok çeĢitli ortamlarda çalıĢma yapabilmektedir. Bunlar 
arasında: 

 Hastaneler  

 Poliklinikler veya ofisler 
 Rehabilitasyon tesisleri 

 Evler 

 Eğitim veya araĢtırma merkezleri 

 Okullar ve oyun alanları  
 Darülaceze veya palyatif bakım merkezleri 

 Kurumsal veya endüstriyel sağlık merkezleri 

 Endüstriyel, iĢyeri veya diğer mesleki ortamlar 
 Spor tesisleri (üniversite, amatör ve profesyonel) 

 Fitness salonları ve spor eğitim tesis/merkezleri sayılabilir (APTA, 

2001). 

Fizyoterapistler, bakımın fiziksel ve iĢlevsel boyutlarında yetersizlik 

olduğunu düĢündüğü hastalarda, yaĢam kalitesini iyileĢtirmeyi sağlayan 

palyatif bakımı verecek ekipte görev alırlar. Fiziksel boyut, semptom 
kontrolü, mobilite, güç, esneklik, kas kuvveti, endurans, deformite, 

koordinasyon, denge, yürüyüĢ, egzersiz toleransı ve pulmoner kapasite gibi 

fiziksel bulguların yönetimini içerir.  Palyatif bakım alan hastaların en önemli 
Ģikayetleri arasında ağrı, halsizlik, uykusuzluk, yeme bozuklukları, yorgunluk,  

performansta azalma, cinsel sorunlar, kas kontraktürleri ve dispne gibi 
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problemler mevcuttur (Yürüyen et al., 2018). Bahsedilen problemlerin 

çözümünde farmakolojik ve non farmakolojik tedavi yöntemleri klinikte 
yaygın olarak kullanılır. Non farmakolojik yöntemlerden biri olan fizik tedavi 

de fizyoterapistler tarafından palyatif bakım hastalarına kullanılır. Kullanılan 

fizik tedavi yöntemlerinin elektroterapi, egzersiz gibi birçok çeĢidi 

bulunmaktadır. 
ĠĢlevsel boyut, bireyin alıĢılmıĢ iĢlevleri ve günlük yaĢamsal 

aktivitelerini yapabilme konusundaki yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu 

yetenek palyatif bakım alan hastalarda oldukça sınırlanmıĢtır. ĠĢlevsel 
sınırlamalar, belirli eylemlerin, görevlerin ve faaliyetlerin (örn. yuvarlanma, 

yataktan kalkma, transfer, yürüme, tırmanma, kaldırma, taĢıma) 

yürütülmesindeki sensorimotor performanstaki azalmalardır.  Sensorimotor 

iĢlevsel yetenekler, bireylerin günlük yaĢamsal aktivitelerini (GYA) 
beslenme, kiĢisel bakım, banyo yapma, giyinme, tuvalete gitme gibi temel 

fizyolojik ihtiyaçların giderilmesini sağlar (Özbek & Kalaycı, 2015). 

Bireylerin, bağımsız olarak toplumda yaĢamını sürdürmesini sağlayan 
komplike görevler (örneğin, toplu taĢıma kullanımı, market alıĢveriĢi) 

yardımcı veya enstrümental günlük yaĢam aktiviteleri (YGYA) olarak 

sınıflandırılır (Diker et.al., 2001). Bireylerin kiĢisel hijyen ve ev temizliği gibi 
karmaĢık fiziksel ve iĢlevsel aktivitelerin yapabilmesi, tipik olarak temel 

GYA‘ya göre, daha fazla komplike olduğundan biliĢsel ve duyuĢsal 

yeteneklerin bütünleĢmesini gerektirir. 

Palyatif bakımda fizyoterapistler; hastalığı önleme, akut ve kronik bakım, 
semptom kontrolü, bireysel ve toplum temelli rehabilitasyon aĢamalarında yer 

almaktadır (APTA, 2001). Aynı zamanda, hastanın konfor alanının 

sağlanması, kendine bakım yeteneğinin kazandırılması, mobilizasyonu, 
psikososyal yönden desteklenmesi ve hasta için gerçekçi ve anlamlı hedefler 

oluĢturulması fizyoterapistlerin palyatif dönemde yapması gereken görevleri 

arasındadır (Kumar & Jim 2010; Laakso, 2006). 

4.2.Palyatif Rehabilitasyon 
Palyatif rehabilitasyon uygulamalarının temelinde, kiĢisel bakım 

aktivitelerinde bağımsızlığı,  hastalığın semptomatik kontrolünü ve bireysel 

yaĢam tercihleri doğrultusunda fonksiyonel düĢüĢün stabilizasyonun 
sağlanması yer almaktadır (Timm, Thuesen & Clark, 2021).  Rehabilitasyonda 

iyileĢme süreçleri, stabilizasyon durumları veya kötüye giden hasta 

durumlarının değerlendirmesi yapılır ve hastaların ihtiyaçları doğrultusunda 

bir rehabilitasyon planı düzenlenir. 
Palyatif bakımın ilk dönemlerinde, palyatif rehabilitasyonun iyi 

anlaĢılamaması ve yeterince ilgi görmemesinden dolayı palyatif bakım 

hastaları, kısıtlı kapasitelerine göre değerlendirildiği için gereksiz yere 
kısıtlanmıĢlardır (Bajwah et. al., 2020).  Halen dünyada ve ülkemizde 
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hastalarda, semptom yönetiminin önemli olduğu bilinmesine rağmen kronik, 

yaĢamı tehdit eden bir hastalıkla yaĢayan birçok insan ya herhangi bir palyatif 
bakım hizmeti almamakta ya da hastalıklarının son aĢamasında hizmet 

almaktadır (Hawley, 2017). Bu süreçte hastaların yaĢam kalitesi düĢmektedir. 

Palyatif rehabilitasyon ile bu durum engellenerek, hastanın mümkün olan en 

yüksek iĢlevsel bağımsızlıkla yaĢama tutunması sağlanır. Ayrıca kronik 
hastalığın ilk döneminden terminal döneme kadar mümkün olduğunca 

hastanın üretken, yaratıcı ve aktif yaĢamasına teĢvik edecek desteği sunar 

(Ramanjulu, 2020).  

4.3.Fizyoterapistlerin Palyatif Rehabilitasyonda Kullandığı 

Yöntemler 

4.3.1.Terapötik Egzersizler 
Pasif, yardımlı aktif, aktif hareket, yardımlı-dirençli aktif hareket ve 

dirençli hareket tekniklerini içerir. Bu hareket teknikleri, anatomik 

düzlemlerde veya fonksiyonel hareket yönü olarak 

uygulanabilmektedir. Uygulamalar hastanın durumuna göre karada veya suda 

gerçekleĢtirilebilir.  Su ortamında gerçekleĢtirilen terapi yöntemi ―hidroterapi‖ 

olarak adlandırılır.  

Terapötik egzersizler, proprioseptif nöromüsküler fasilitasyon ve 

inhibisyon teknikleri, kasın yeniden fonksiyonellik kazandırılması, kas 

eğitimi, postür eğitimi, mobilizasyon ve stabilizasyon egzersizleri, solunum 

egzersizleri ve aerobik programlarda oldukça sık kullanılmaktadır (Bielecki & 

Tadi, 2022). Bu egzersizlerle, hastalarda fiziksel uygunluğun yeniden 

kazandırılması veya kronik hastalığın oluĢturduğu durumlarda modifikasyon 

sağlanmaktadır (Saunders, 2007).  

 

4.3.2.Mekanik Yöntemler 
Traksiyon tedavisi, Mulligan ve mobilizasyon teknikleri, kompresyon 

tedavisi, kinezyolojik ve rijit bantlama, sürekli pasif hareket, lenfödem masajı 

mekanik yöntemler arasında yer almaktadır. 

 

4.3.3.Elektroterapi modaliteleri 
Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), nöromüsküler ve 

fonksiyonel elektrik stimülasyonu, iyontoforez, yüksek voltajlı kesikli 
galvanik akım (HPVGS), ve diadinamik akımlar, düĢük frekanslı 

modaliteler; Rus akımları ve orta frekanslı elektrik akımları fizyoterapistler 

tarafından elektroterapi modaliteleri olarak kullanılmaktadır. Elektriksel 
modaliteler kasın kuvvetlendirilmesi, sinir stimülasyonu, dokuların ısıtılması, 

kasın yeniden eğitimi ve ağrı yönetiminde önemli terapötik elektriksel 

modalitelerdir (Watson, 2000: Watson,  2002). 
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4.3.4.Termal yöntemler 
Kriyoterapi (buz masajı/soğuk paket/ soğuk duĢ ve banyo/soğutucu 

sprey); yüzeysel ısıtma maddeleri (sıvı tedavisi, sıcak paket (hotpack), infraruj 

(kızılötesi ıĢınlar), parafin ve kontrast banyoları, hidroterapi (jakuzi ve duĢlar) 

derin dokuları ısıtma modaliteleri (diatermi-kısa dalga ve mikrodalga, ultrason 
ve fonoforez), fluidoterapi gibi termal yöntemler kullanılabilir. Ayrıca, 

Ultraviyole, Lazer IĢınları, Ekstrakorporeal Ģok dalga tedavisi (ESWT) ve 

benzeri ek tedavi durumları da hastanın durumuna göre uygulanabilmektedir. 

Ayrıca, Biofeedback yöntemi de kasların yeniden iĢlevselliği 
kazandırılmasında ve nöromüsküler kontrolün sağlanmasında 

kullanılmaktadır. 

 

4.3.5.Manuel Fizik Tedavi Teknikleri 
Manuel fizik tedavi teknikleri, hastane ve ev ortamlarında rahatlıkla 

uygulanabilen, tamamen fizyoterapistin deneyimine bağlı olarak klinikte 

kullanılan etkili tedavi yollarındandır (Lederman, 2005). Manuel terapide 

myofasyal teknikler,  eklem ve sinir mobilizasyonları yer almaktadır. Bu 
yöntemler lumbal, torakal ve bunun gibi çeĢitli bölgelere 

uygulanabilmektedir.  

4.3.6.Myofasyal Teknikler  
Aromaterapi, klasik ve friksiyon masajı, miyofasyal gevĢetme 

yöntemleri, kas enerji teknikleri, motor kontrol yeniden eğitimive tetik nokta 

tedavisi gibi yöntemler hastalarda kas ve fasyanın ağrılarının azaltılmasında, 

vücut algısının oluĢmasında, dolaĢımın artırılmasında etkilidir. 

4.3.7.Eklem Teknikleri 
Pasif fizyolojik ve aksesuar (ortak oyun) hareketler, kombine 

hareketler, hareketlerle mobilizasyon, manipülasyon (yüksek hızda ve düĢük 

genlikte itme teknikleri) uygulanarak eklemlerde meydana gelen hareket 
kısıtlılıkları önlenir ve eklem mobilizasyonu sağlanır. 

 

4.3.8.Nöromobilizasyon (Sinir Germe) 
Nöral doku yüklenmeleri ve sinir mobilizasyonu gibi nörodinamik 

teknikler uygulanabilir. 

4.3.9.Yardımcı cihazlar 
Ortez- ateller (brace), vücutta herhangi bir sebeple organ kaybının 

olmadığı ve organın fizyolojik, anatomik, mekanik olarak yapısının bozulması 

sonucu ortaya çıkan durumlarda vücut bölümleri için düzenleyici, iĢlevsellik 
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kazandırıcı, stabilize edici ve destekleyici olarak kullanılan cihazlardır 

(Alsancak, 2000).   
Protez,  cerrahi sonrası ampute olan organın yerine yapay olarak 

üretilen organ Ģeklinde ifade edilmektedir. Özellikle ampute bireylerin 

yeniden hayata adapte edilmesi ve topluma katılımlarının sağlanması için 

kullanılan yardımcı cihazlardır (Yazgan, 2020).  
Yürümeye (Ambulasyon)  yardımcı cihazlar baston, tripod, koltuk değneği, 

walker, tekerlekli sandalye gibi lokomotor cihazlar hastaların denge ve 

yürüyüĢ bozuklukları problemlerinde kullanılarak hastanın mobilizasyonu 
sağlar (MEGEP, 2011). Ayrıca bu cihazlar, sınırlı iĢlevi olan hastalar için 

iĢlevsel aktivitelerini gerçekleĢtirebilmesini sağlar. 

4.4.Farklı Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım 

Rehabilitasyonu 
Kronik hastalıklar kapsamında kanser, nörodejeneratif hastalıklar; 

Parkinson, inme, Alzheimer, Amyotrofi Lateral Skleroz (ALS), beyin tümörü 

ve kalp hastalıklarında palyatif rehabilitasyon uygulamalarına değinilmiĢtir. 

4.5.Kanser Hastalarında Palyatif Dönemde Rehabilitasyon 

YaklaĢımları 
Fizyoterapistler, kanser teĢhisi konan hastaların bütüncül bakımında yer 

almaktadır (Keser et. al., 2017). Bütüncül bakımda, fizik tedavi ile sağlanan 

müdahaleler,  

 Doğrudan hasta bakımı 
 Hastayı-aileyi eğitmek  

 Sağlık çalıĢanlarıyla takım olarak çalıĢarak yaĢam kalitesini 

artırmaktır.  

Terapistler, ameliyat öncesi temel değerlendirmeleri yaparak tıbbi 
tedaviye baĢlamadan önce, fonksiyonel eksiklikleri belirler. Belirlenen 

eksikliklerin nasıl önlenebileceği veya azaltılabileceğine dair hastalara/ hasta 

yakını danıĢman eğitimleri vererek uzun vadeli sonuçları tahmin eder ve 
bunların iyileĢtirilmesine yardımcı olur. 

Kanser hastalarında sık görülen kondisyonsuzluk, ağrı, dengesizlik gibi 

fonksiyonel yetersizlikler ve fokal kas zayıflıkları gibi bozuklukları 
rehabilitasyon uygulamaları ile tedavi edebilmek mümkündür (Montagnini, 

Lodhi & Born, 2003). Tedavilerde uygulanan ambulasyon, kas-iskelet 

tedavisi, nörolojik terapi, solunum terapi, elektrofiziksel ajanların kullanımı, 

mekanik terapi,  kompleks dekonjestif terapi, masaj, termal terapi gibi 
terapötik stratejiler terapistler tarafından kanserli hastalar için 

kullanılabilmektedir (Santiago‐Palma & Payne, 2001). 

Kanser hastalarında, en yaygın ve Ģiddetli semptomlardan birisi de 
ağrıdır (YavuzĢen & Kömürcü, 2008). Ağrının kontrolü ve 

azaltılmasında/önlenmesinde TENS, eklem hareket açıklığı egzersizleri, 
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proprioseptif nöromusküler teknikler, kas kuvvetlendirme egzersizleri, günlük 

yaĢam aktivitelerinin modifikasyonu, yardımcı cihazlarla ambulasyon 
eğitimleri kullanılabilir. 

4.6.Kanser Rehabilitasyonunun Sınıflandırılması 
Kanser rehabilitasyonu hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre farklı 

hedefleri olan dört rehabilitasyon yaklaĢımları altında sınıflandırılabilir. Bu 
rehabilitasyon yaklaĢımları: önleyici, onarıcı, destekleyici ve palyatif 

rehabilitasyondur (Düzgün & Karadakovan, 2018). 

4.6.1.Önleyici Rehabilitasyon Önleyici rehabilitasyon, kanser teĢhisinden sonra baĢlar. Ameliyattan, 

radyoterapiden veya kemoterapiden önce veya hemen sonra yapılır. Bu 
önleyici rehabilitasyonun amacı, oluĢabilecek komplikasyonları en aza 

indirgeyerek, semptomların ve oluĢabilecek bozuklukların önlenmesidir. 

4.6.2.Onarıcı Rehabilitasyon 
Onarıcı rehabilitasyon, önleyici rehabilitasyondan sonra baĢlar. Bu 

rehabilitasyonun amacı, fonksiyon ve yeteneği devam eden hastalarda 

fonksiyonun maksimum düzeyde geri kazandırılmasıdır. 

4.6.3.Destekleyici Rehabilitasyon 
Hastanın önüne çıkan engellere adaptasyon sağlama ve hastalığın 

devamında oluĢan yetersizlikleri azaltma gibi hedefler destekleyici 

rehabilitasyon yaklaĢımlarını oluĢturmaktadır. 

4.6.4.Palyatif Rehabilitasyon 
Palyatif rehabilitasyon, terminal dönemdeki hastanın isteklerine saygı 

gösterirken palyatif bakım alan hastaların, psikososyal ve fiziksel olarak iyi 

hissetmesi amacıyla gerekli müdahalelerin uygulanmasıdır. Palyatif 

rehabilitasyonla, semptomları (örneğin ağrı, nefes darlığı ve ödem) hafifletme, 
kontraktürleri ve dekübit ülserlerini önleme amaçlanmaktadır. 

Kanser hastalarında, cerrahiden sonra, hastaları ameliyat öncesi 

iĢlevselliklerine geri döndürebilmek için erken postoperatif dönemde 
immobolizasyonu engelleyerek fiziksel fonksiyonların iyileĢtirilmesi 

hedeflenir. Bu hedef, tüm kanser hastaları için rehabilitasyonda ortak 

yaklaĢımdır. Hareketsizlik sonucunda oluĢan kas atrofisini 

önlemek/engellemek ve kas kuvvetini korumak için kemoterapi sırasında 
hasta mobil olmaya teĢvik edilir. Bunun amacı, hastaya kendi yapacağı 

aktiviteler üzerinde kontrol hissi vermek, hastanın kendine olan güvenini 

kazanmasını sağlamaktadır. 
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Kanser hastalarında yeniden nüks etme ya da ilerleme gibi hastalığın 

kötü prognoz belirtileri hastaların emosyonel durumlarını kolaylıkla 
etkileyebilmektedir. Bu dönemde hasta duygularının dalgalanması ve 

hastaların karıĢık duygular hissetmesi normaldir. Böyle dönemlerde hastalara 

psiko-sosyal rehabilitasyon sağlanarak hasta ile iletiĢimin güçlü tutulması 

gereklidir (Bahar, 2007; Ülger et. al., 2014). Hastanın sınırları, beklentileri ve 
gereksinimleri gözetilerek rehabilitasyon programları belirlenmelidir. 

Rehabilitasyon programlarında eklem hareket açıklığı (EHA) ve solunum 

egzersizleri, masaj gibi terapötik yöntemler uygulanabilir. Ayrıca bu 
yöntemlerin yanında, hastaların bakımına katkıda bulunacak cilt bakımı, 

enfeksiyon önleme, kiĢisel hijyen ve giyinme dahil olmak üzere kendi kendine 

bakım yönetimi konusunda eğitimler vermek, güvenli ve rahat cinsel 

aktiviteye devam etmek için baĢa çıkma stratejilerini öğretmek, sağlıklı vücut 
imajını geliĢtirmek, enerji tasarrufu sağlamak, yorgunluğu yönetmek, boĢ 

zaman etkinliklerine katılmak ve sorunlarla baĢetme yeteneklerini geliĢtirmek 

gibi farklı konularda bilinçlendirme yapılabilir. 
Yapılan çalıĢmalarda, grup egzersiz terapisi, stresle baĢetme stratejileri, 

enerji koruma yöntemleri ve düzenli fiziksel aktivite kansere bağlı 

yorgunlukta etkili olabileceği tespit edilmiĢtir (Cimprich, 1993; Fillion et al., 
2008;Trijsburg, van Knippenberg & Rijpma,1992).  

Kanser hastalarında kemoterapi sonrası görülen mide bulantısının 

gevĢeme egzersizleriyle hafiflediği vurgulamıĢlardır (Burish & Lyles, 1981). 

Meme kanseri teĢhisi konmuĢ  kadınlarda yoga ve nefes egzersizleri ile 
yapılan meditasyonun ağrı yönetiminde etkili olduğu belirlenmiĢtir (Cramer et 

al., 2017) 

Kanser hastalarıyla yapılan çalıĢmalarda kanserin neden olduğu ağrı, 
hareketlilik, ruh hali, biliĢsel iĢlev ve yaĢam kalitesinin bozulması 

durumlarının rehabilitasyonla azaldığı kanıtlanmıĢtır (Mayer & Engle, 2022). 

2011 yılında kanser hastalarına yönelik yapılan sistematik çalıĢmada, 
fiziksel iĢlev; güç, fiziksel aktivite seviyeleri, yaĢam kalitesi, yorgunluk, 

bağıĢıklık iĢlevi, hemoglobin konsantrasyonları, potansiyel nüks belirteçleri 

ve vücut kompozisyonunda egzersizler sayesinde olumlu geliĢmeler yaĢandığı 

bildirilmiĢtir (Okamura, 2011). 

4.7.Nörolojik Hastalıklar 
Nörolojik hastalıkları sahip bireyler, genellikle majör morbidite ve  

yüksek mortaliteyle iliĢkili kronik, geri döndürülemeyen ve ilerleyici 

hastalıklara sahiptir (Tuncay & Fertelli, 2019). Ġnme, Amyotrofik lateral 
skleroz, Alzheimer ve Demans, Parkinson hastalığı ve Multipl Skleroz gibi 

hastalıklar nörolojik hastalıklar arasında sayılmaktadır. Nörolojik 

hastalıklarda semptomları yönetmek, hareketliliği sürdürmek, iĢlevsel ve 
biliĢsel gerilemeye uyum sağlamak ve bakım veren sağlık ekibini de 

desteklemek palyatif rehabilitasyonun temel dayanağını oluĢturmaktadır. 
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4.7.1.Ġnme ve Palyatif Rehabilitasyon 
Ġnme hastalığının Ģiddeti ve seyri oldukça değiĢkendir. Ġnme genelde 

paralizi, spastisite, motor ve duyu kontrol kayıpları, görsel, mental ve cinsel 

iĢlev bozuklukları, denge ve inkoordinasyon gibi klinik belirtiler 

göstermektedir. Ġnmeli hastalar, farklı derecelerde yeti yitimi sebebiyle uzun 
zaman bakıma gereksinim duymaktadır (Alankaya, 2019). Ġnme hastalığı, 

uzun vadede sakatlığa neden olmaktadır. Bir çalıĢmaya göre, inmeli hastaların 

%50‘sinin geri döndürülemeyen kayıplarının olduğu, bu oranın da tahmini 

yarısının uzun süreli bakıma ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyduğu 
tahmin edilmektedir (Bilgili & Gözüm, 2014). Ayrıca, Ġnme hastalarında suni 

beslenme, mekanik ventilasyon, trakeostomi ve benzeri temel fizyolojik 

gereksinimleri karĢılamak amacıyla yapılan müdahalelerle, bu hastalığın 
iyileĢme süresi ve seyri değiĢkenlik göstermektedir (Holloway et al., 2010). 

Bu durumlar, erken ve uzun vadede de hastanın yaĢamını etkileyebileceğinden 

buna uygun rehabilitasyon uygulamaları planlanmalıdır. 
Ġnmede, göz önünde bulundurulması gereken temel palyatif bakım 

konuları, prognozun etkili bir Ģekilde tahmin edilmesi, ortak tercihlere duyarlı 

kararları yönetebilme, bakımın amaçlarının geliĢtirilmesi, biyopsikososyal 

semptomların yönetimi, yaĢam sonu bakımının ve yas hizmetlerinin 
sağlanması Ģeklindedir (Cowey et al., 2021; Gao, Zhao,  & Hwang, 2021). 

4.7.2.Amyotrofik Lateral Skleroz ve Palyatif Rehabilitasyon 
Amyotrofik lateral skleroz, santral sinir sisteminin motor kortexinde, 

beyin sapında veya spinal kordda bulunan motor nöronlarının dejenerasyonu 

sonucu, üst ve alt motor ve solunum fonksiyonlarındaki hızlı düĢüĢ hastaların 

bağımsızlığını kaybetmesine ve ciddi sakatlığa yol açması nedeniyle geliĢen 

kronik, yıkıcı ve idiopatik nörodejeneratif hastalıktır (Kiernan et al., 2011). 
Amyotrofik lateral skleroz (ALS), literatürde motor nöron hastalığı ya da Lou 

Gehrig hastalığı olarak da bilinmektedir. ALS, motor nöronların farklı 

bölgelerde  (üst/alt/bulber) tutulmasına bağlı olarak hastalığın seyri ve Ģiddeti 
değiĢiklik göstermektedir. ALS, hastalarında ağrı, kas krampları/ 

fasikülasyonları, siyalore, spastisite, kas güçsüzlükleri, psödobulber etki, 

yutmave konuĢma güçlüğü, kilo kaybı ve solunum yetmezliği gibi bakım 

ekibi tarafından yoğun tedavi gerektiren çok sayıda semptomu vardır (Özcan, 
Kaya & Yayla, 2016). ALS hastalığının, ileri evrelerinde hastalığın Ģiddeti 

arttığı için disiplinli rehabilitasyon programı ile birlikte palyatif bakım 

entegrasyonuna ihtiyaç vardır.  
ALS hastalarının ileri evrelerinde görülen yutma ve solunum 

fonksiyonundaki iĢlevselliğin yitirilmesi göz önünde bulundurulduğunda 

rehabilitasyon programlarının önceliği, bunu iyileĢtirmektir. Bu yüzden, ALS 
hastalarında, non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon, fonksiyonel vital 

kapasite %50'nin altına düĢtüğünde veya solunum kas zayıflığı semptomatik 



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| 68 

 

hale geldiğinde önerilir. Non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon ile hastaların 

sağkalımı ve yaĢam kalitesi artırılır. 
ġiddetli miyopati ve kas distrofisi olan hastaların yaĢam sürelerinin 

artmasıyla birlikte semptom yönetimi, tedavi kararları ve hayat standartlarının 

yükseltilmesiyle ilgili tartıĢmalar palyatif yaklaĢımda ele alınabilir. 

Amyotrofik lateral sklerozlu (ALS) hastalarında uygulanan proaktif bir 
palyatif rehabilitasyon yaklaĢımı, hasta yaĢam kalitelerini de önemli ölçüde 

iyileĢtirebilir (Bede et al., 2011).  

Bireyin ihtiyaçlarına, hedeflerine göre uyarlanmıĢ rehabilitasyon 
programları semptomları ele alarak iĢlevi ve katılımı üst seviyelere taĢır.  Bu 

planlanan hedefler, ALS'li kiĢilerin hayatlarını dolu dolu ve kaliteli bir Ģekilde 

yaĢamalarını sağlar (Bello-Haas, 2018). 

4.7.3.Alzheimer ve Palyatif Rehabilitasyon 
Demans, bellek bozukluğu/yitimi ilk sırada yer almak üzere farklı 

biliĢsel bozukluklarla karakterize kiĢilik, psikiyatrik ve davranıĢsal 

semptomlarında eĢlik ettiği geri dönüĢü olmayan, beynin dejeneratif 
bozukluklarıdır (Güngen et al., 2002). Alzheimer , tüm demansların en yaygın 

olarak görülen hastalığıdır (Allan et al., 2005). Alzheimer hastalığı (AH), 

demans vakalarının yaklaĢık %60 ile %70'ini oluĢturur. 2011 yılında Hastalık 

Kontrol ve Korunma Merkezi (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) yaptığı çalıĢmada, AH'yi diyabetten önce gelen altıncı ölüm 

nedeni olarak tanımlamaktadır (Johnson et al., 2014).  

ĠlerlemiĢ demans, yalnızca rahatsız edici nöropsikolojik semptomları 
içermekle kalmaz, aynı zamanda hastaların ölümüne yol açan çeĢitli tıbbi 

komplikasyonları da kapsar. Bu komplikasyonlar tekrarlayan ürosepsis, kilo 

problemleri, kabızlık ve deliryum gibi birçok rahatsızlığı barındırır. AH, son 

aĢamasına ilerledikçe, temel beyin iĢleyiĢi bozulur, hastalar sözlü olarak 
iletiĢim kurmakta zorlanır/kuramaz. Ayrıca motor kaypların olması nedeniyle 

AH‘li hastalar yatağa bağımlı hale gelir (Adalı et al., 2020).AH‘li bireylerde 

görülen yutma problemleri nedeniyle son dönemdeki hastaların çoğu 
aspirasyon pnömonisinden ölmektedir. 

Rehabilitasyon terapileri, ileri AH hastalara ve ailelerine destek sunar. 

Fiziksel terapiler kapsamında yapılan aerobik kondisyon ve güçlendirme 
egzersizleri, transfer eğitimleri ile AH‘li bireylerin GYA‘larında 

bağımsızlaĢması sağlanır. Ayrıca rehabilitasyon kapsamında EHA egzersizleri 

yatağa bağlı AH‘li bireylerde görülebilen kontraktürleri ve bası yarılarını 

önlemeye yardımcıdır. 
AH'li hastalar üzerine yapılan çalıĢmalarda hastalığın sebep olduğu 

düĢme, davranıĢ bozuklukları, kontrolsüz hareketlilik, sakatlık ve kilo kaybı 

gibi çoklu yıkıcı ve sık karĢılaĢılan komplikasyonların fiziksel aktivite ile 
önlenebileceği belirlenmiĢtir (Meng et al., 2020; Sampaio et al., 2020). 
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Yapılan bir çalıĢmada, düĢük Ģiddetli aktivitenin AH‘li hastalara 

etkisinde, mental gerilemeyi azalttığı ve biliĢsel geliĢime katkı sağladığı 
bildirilmiĢtir (Du et al., 2018). 

Bir literatür taramasında AH‘li yaĢlıların egzersiz yapmaları, biliĢsel 

geliĢimi ve GYA‘larda bağımsızlığı artırırken nöropsikiyatrik semptomların 

azalmasını sağladığı belirtilmektedir. Bu durum, egzersizin farmakolojik 
tedaviyle kıyasla daha az yan etkisi/komplikasyonla karĢılaĢıldığını ve 

hastaların egzersize daha iyi adaptasyon olduğunu göstermektedir (Cass, 

2017). 
Egzersiz üzerine yapılan farklı çalıĢmalarda, egzersizin hafıza 

performansını, tepki süresini, akıl yürütme gibi biliĢsel yetenekleri de olumlu 

etkilediği bulunmuĢtur (Blumenthal & Madden, 1988; Clarkson-Smith & 

Hartley, 1989) 

4.7.4.Parkinson Hastalığı ve Palyatif Rehabilitasyon 
Parkinson Hastalığı,  substantia nigranın kompakt bölgesinin 

dejenerasyonu sonucunda dopamin salgılanmasının yetersizleĢmesiyle oluĢan 
denge, hareketlilik, konuĢma, tremor, postürabilite ve biliĢsel aktivitelerin 

bozulmasıyla karakterize ilerleyici ve motor zayıflığına neden olan uzun süren 

hastalıktır (Akbayır et al., 2017). Parkinson Hastalığı (PH)‘nin,  erken 

evrelerde hastalar genellikle dopamin replasman tedavisine yanıt verir (Baran, 
2022). Ancak PH ilerledikçe, ilaç ayarlamasının son derece zorlaĢtığı 

belirtilmektedir (National Institute of Neurological Disorders, 2004). Bu 

yüzden PH‘de yalnızca ilaç tedavisi değil, hastalığın Ģiddetlendiği son 
dönemlerde palyatif rehabilitasyona da ihtiyaç vardır.  

PH‘li olan bireylere 4 haftalık uygulanan egzersiz çalıĢmasında, denge, 

gövde rotasyon hareketliliğinde artıĢ fiziksel performans ve yürüyüĢ 

kapasitelerininde olumlu Ģekilde geliĢmeler sağlandığı tespit edilmiĢtir 
(Stozek et al., 2016) .  

Yoğunluk, süre ve sıklık parametreleriyle kontrol edilen aerobik ve 

kuvvet antrenmanları, PH‘li bireylerin semptomlarının azalmasında ve 
kortikal aktivitelerinde artıĢ sağlamıĢtır. Bu sebeple, ilaç tedavisiyle beraber 

rehabilitasyon uygulamalarından; kuvvet ve  aerobik egzersizler, PH 

tedavisine yanıtı iyileĢtirmeye katkıda bulunabilir, hastaların mental ve 
fiziksel durumları iyileĢtirmek amacıyla rehabilitasyon programları da 

uygulanabilir (Carvalho et al., 2015). 

PH‘li bireylere uygulanan, farkındalık temelli yoga programlarının, 

hastaların fiziksel performansının ve psikolojik durumlarının önemli ölçüde 
iyileĢtirebileceği tespit edilmiĢtir (Kwok et al., 2019). 

Egzersiz, sonucunda  sinir sisteminde oluĢan nöral plastisiteyle birlikte 

sinaptik güç artıĢının sinir iletimini de etkileyerek hastalık sonucu karĢılaĢılan  
problemlerin etkisini  azaltmaktadır (Lin et al., 2018).  
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4.7.5.Multipl skleroz ve Palyatif Rehabilitasyon 
Multipl skleroz, motor, görsel, otonomik ve duyusal sistemlerin farklı 

bölgelerde tutulumu nedeniyle heterojen bir semptom ve bulgu dizisine neden 

olan, santral sinir sisteminin inflamasyonel hastalığıdır (Garg & Smith, 2015). 

Multipl skleroz (MS)‘in, en belirgin semptomları arasında, Optik nörit (optik 
sinir iltihabı),  Uthoff fenomeni (MS semptomlarının vücut sıcaklığındaki 

artıĢla birlikte geçici olarak dalgalanması veya kötüleĢmesi) ve Lhermitte 

fenomeni (omurgada veya uzuvlarda boyun fleksiyonunda anormal elektrik 

çarpması benzeri bir his) karakteristiktir.  
MS‘de tedavi 3 aĢamada yönetilebilir (Doshi  & Chataway, 2016). 

(1)Akut nüks yönetimi: MS hastalığında alevlenme döneminde ortaya 

çıkan Ģiddetli rahatsızlıkların yıkıcı sekeller bırakmadan yönetimini 
içermektedir.  

(2) Hastalık modifiye edici tedaviler: Hastalık modifiye edici  (hastalığa 

göre ayarlanan) tedavilerde literatürde iki görüĢ hakimdir.  
Bunlar: 

 Ġndüksiyon yöntemi: Ġlaçların önemli yan etkilerine rağmen, 

muhtemel sakatlık artıĢını önlemek için hastalığın daha erken 

dönemlerinde yüksek etkili ilaçların kullanıldığı tedaviler olarak 
sınıflandırılır.  

 Eskalasyon yöntemi: Ġlaçlar daha düĢük dozlarda verilerek hastalığın 

prognozu gözlemlenir. Prognoza göre ilaç dozu yetersiz ise ilaçlar 
kademeli olarak yükseltilerek tedavi devam ettirilir. Bu yöntem 

güvenilir terapi yöntemi olarak literatürde yer almaktadır (Doshi  & 

Chataway, 2016). 
(3)Semptomatik tedaviler: Hastalığın ortaya çıkardığı semptomlara 

iliĢkin yapılan farmakolojik (ilaç) ve non farmakolojik (ilaç dıĢı) tedavilerdir. 

MS hastalarında yapılan bir araĢtırmada fiziksel aktivite rehabilitasyon 
programları sayesinde hastalarda azalan fonksiyonel yeteneklerde iyileĢme 

gözlemlendiği, öz yeterlilik ve yaĢam kalitesinin yükseldiği bulunmuĢtur 

(Motl  & Snook, 2008). 
Yapılan farklı bir araĢtırmada MS‘de önemli semptomlardan birisi olan 

spastisitenin tedavisinde  baklofen pompası ve TENS ile birlikte 

kullanıldığında spastisiteyi azalttığını tespit edilmiĢtir (Shaygannejad, et al., 
2013). 

 

 

4.8.Kalp Yetmezliği ve Palyatif Rehabilitasyon 
Kalp yetmezliği, kalbin yapılarında meydana gelen disfonksiyon ve 

nörohümoral sistemlerin bozulması sonucunda çeĢitli semptom ve belirtileri 

olan, yaĢam süresinin kısalmasıyla sonuçlanan bir sendromdur (Semizel, 
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Bostan & Çil, 2006). Kalp yetmezliğinde  (KY) dispne, ödem, azaltılmıĢ 

egzersiz toleransı,  yorgunluk, uyuĢukluk, ortopne, gece öksürüğü, hırıltı, 
anoreksiya gibi durumlar tipik olarak tekrarlayan hastaneye yatıĢlara yol açar 

(Mosterd & Hoes, 2007).  Bu durum,  hasta da hareketsizlik, egzersiz 

intoleransına, kondisyonsuzluğa yol açar. Ayrıca KY, kas atrofisi, iskelet kası 

disfonksiyonu, yorgunluk ve nefes darlığı, solunum kas zayıflıklarını da 
neden olur. Bu nedenle KY‘si olan hastalarda tıbbi tedaviyle semptomlar 

azaltılmalıdır. Semptomların azaltılması ile birlikte uygulanacak olan aerobik 

egzersizler kondisyonun geri kazandırılmasında etkili bir uygulamadır.  
New York Kalp Derneği/NYKD, (NYHA) fonksiyonel sınıflandırması, 

kalp rahatsızlığı olan bireylerde  egzersiz kısıtlılığının derecesini 

sınıflandırmanın basit bir yolunu sağlamak amacıyla 80 seneyi aĢkın tarihte 

tanımlama yapmıĢtır (Fleg et al., 2000). Kalp yetmezliği hastaları 
semptomlarının Ģiddetine göre aĢağıdaki gibi kategorizelendirilir. 

 NYHA I: Normal fiziksel aktivitelerde semptom ve kısıtlama yok. 

 NYHA II: Normal aktivite esnasında hafif düzeyinde semptomlar ve 
kısıtlama. 

 NYHA III:  Daha az aktivite (normalden) esnasında bile, yorgunluk 

ve nefes darlığı semptomlarına bağlı olarak aktivitede belirgin 
kısıtlama; istirahatte rahat. 

 NYHA IV: Ġstirahatte Ģiddetli kısıtlamalar ve semptomlar. 

Kardiyak rehabilitasyon, stabil durumda olan kalp hastalarında ve KY 

sınıf I-II-III seviyesine sahip hastalar içn uygun tedavi seçeneği olarak 

baĢvurulabilir. Kapsamlı bir kardiyak rehabilitasyon programı, aerobik eğitimi 
(sürekli ve aralıklı), fiziksel aktivite danıĢmanlığı, psikososyal desteklenmeyi, 

kilo kontrolünü ve sigara bıraktırma eğitimini içerir. Rehabilitasyon için genel 

belirlenmiĢ kurallar yoktur; bireylere özgü rehabilitasyon programları 
yapılmalıdır. 

Egzersizde kardiyak rehabilitasyon, kalp yetmezliği olan hastalarda 

klinik ve prognostik sonuçları iyileĢtirebilir. Hastalar uygun Ģekilde seçilen 

rehabilitasyon programlarında yer alan egzersizler KY‘si olan hastalarda 
geliĢmiĢ egzersiz toleransını sağlar. Egzersiz toleransının sağlanmasıyla 

birlikte, nefes darlığı, yorgunluk azalırken, performans, memnuniyet ve yaĢam 

kalitesi de artacaktır (Asrar Ul Haq et al., 2015). 
Kalp yetmezliği olan hastalar için tipik olarak kullanılan iki aerobik 

antrenman yöntemi sürekli ve aralıklı antrenmandır. Bu antrenmanlar için 

belirlenmiĢ kurallar yoktur ve program bireyselleĢtirilmelidir. 

4.9.Pulmoner Hastalıklar ve Palyatif Rehabilitasyon 
Pulmoner Hastalıklar, akciğer ve solunum yollarında çeĢitli 

nedenlerden dolayı meydana gelen hastalıklar olarak tanımlanabilir. Pulmoner 
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hastalıkların en yaygın görülenlerin arasında kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH), interstisyel akciğer hastalıkları (ĠAH), akciğer kanseri,  
görülmektedir. 

Palyatif dönemde, Pulmoner hastalıkların tedavisinde hastalıklarının 

neden olduğu çeĢitli semptomlardan dolayı GYA‘ları azalan hastalar için 

pulmoner rehabilitasyon endikedir.  Pulmoner rehabilitasyon, ―Fiziksel, sosyal 
performansı ve özerkliği optimize etmek için bireysel olarak tasarlanmıĢ olup 

kronik solunum yetmezliği olan hastalar için multidisipliner bir bakım 

programıdır”. Amerikan Toraks Derneğine (ATD) göre 1999 yılında 
tanımlanmıĢtır. ATD, pulmoner rehabilitasyonun dört temel bileĢenini Ģu 

Ģekilde sıralamıĢtır;  

(1) egzersiz eğitimi (üst ekstremite dayanıklılık eğitimi, alt ekstremite 

dayanıklılık eğitimi, kuvvet eğitimi ve solunum kas eğitimi),  
(2) eğitim (nefes stratejileri, enerji tasarrufu ve iĢin basitleĢtirilmesi, 

yaĢam sonu eğitimi),  

(3) psikososyal ve davranıĢsal müdahale (baĢa çıkma stratejileri, stres 

yönetimi)  

(4) sonuç değerlendirmesi (Keskin & BaĢkurt, 2021).   
Pulmoner rehabilitasyon, egzersiz, psikososyal destek, beslenme 

tedavisi, solunum stratejileri, oksijen kullanımı, farmakolojik tedavi (hava 

yolu tıkanıklığını gidermek için) ve anksiyete dahil kendi kendine yönetim 

eğitimini içermektedir.  Pulmoner rehabilitasyonda, psikososyal faktörleri 
tedavi edilmesi ve kaygı yönetimi için gevĢeme ve nefes egzersizleri; dikkat 

dağılma, aktivite ve davranıĢ modifikasyonları ve depresyon için biliĢsel 

terapi, antidepresanlar ve/veya her ikisi tedavinin kombinasyonunu kullanır. 
Böylece, pulmoner hastalığı olan bireylerde rahatlama sağlanır (Kumar & 

Jim, 2010). 

Solunum bozuklukları olan hastaların palyatif bakımında fizik tedavinin 
rolü, öksürük ve nefes darlığı için semptom kontrol eğitimi, hava yolu 

temizleme teknikleri müdahalelerini kapsar. Bu müdahaleler, evde, hastane 

ortamında veya yoğun bakım ünitelerinde sürdürülebilir. Pulmoner 

rehabilitasyon, dispnenin azaltılması, egzersiz kapasitesiyle birlikte yaĢam 
kalitesinin artırılması için kronik obstrüktif ve restriktif pulmoner hastalıklarla 

baĢa çıkmada önemli bir müdahaledir.  Bu pulmoner hastalıklarda sık görülen 

balgam üretimi fazla ve inatçı olan hastalara, nebulize normal veya hipertonik 
salin ve hava yolu temizleme yöntemlerini öğretilerek hastaların bronĢ 

tıkanıklığını gidermeye yardımcı olunur. Hava yolu temizleme yöntemleri 

arasında zorlu ekspirasyon (huffing ve öksürme), postural drenaj, ossilasyonlu 
PEP (akapella cihazı), yüksek frekanslı göğüs duvarı kompresyonu ve pozitif 

ekspiratuar basınç (PEP) uygulamaları sayılabilir (McIlwaine et al., 2019). 

Yapılan farklı bir çalıĢmada solunumun yeniden eğitildiği 

diyafragmatik ve büzük dudak (pursed-lip) solunum egzersizlerinin dispnenin 
palyatif tedavisinde yararlı olduğu belirtilmiĢtir (Legrand, 2002). 
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Yapılan baĢka literatür araĢtırmasında, yoğun bakım ünitelerinde 

fizyoterapist tarafından uygulanan postural drenaj, nefes egzersizleri, 
perküsyon, öksürük stimülasyon teknikleri,  vibrasyon, ekstremite 

mobilizasyonu, pozisyon verme ve hava yolu aspirasyonu gibi teknikler 

yoğun bakım ünitelerinde kritik veya ölümcül hastaların tedavisinde pulmoner 

sekresyon retansiyonunu en aza indirdiği, oksijenasyonu en üst düzeye 
çıkardığı ve atelektazik akciğer segmentlerini yeniden geniĢlettiği sonucuna 

ulaĢılmıĢtır (Ciesla, 1996). 

KOAH hastalarında yapılan bir randomize çalıĢmada egzersiz, eğitim 
ve stres yönetimini kapsayan 10 haftalık bir rehabilitasyon programı 

uygulanmıĢtır. Bu program sonucunda,  fizyolojik iĢlevsellik boyutunda; 

pulmoner fonksiyonları, egzersiz kapasitesinin arttığı, psikolojik iĢlevsellik 

boyutunda; depresyon, kaygının azaldığı, yaĢam kalitesinin arttığı 
belirlenmiĢtir. Ayrıca biliĢsel iĢlevlerde; dikkat, motor hız, zihinsel üretkenlik, 

sözel akıcılık  becerilerinin daha iyi duruma geldiği vurgulanmıĢtır(Emery et 

al., 1998). 
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5.EV ORTAMINDA PALYATĠF BAKIM 

5.1.Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri 
Günümüzde teknolojik ve bilimsel geliĢmelerin yaĢanması tıp, sağlık ve 

bakım hizmetlerinde yenilikçi yaklaĢımları ortaya çıkarmıĢtır. Bu yenilikçi 
yaklaĢımların ıĢığında, topluma yönelik olarak gerçekleĢtirilen sağlık 

hizmetleri kapsamında, evde sağlık ve bakım hizmetleri verilmeye 

baĢlanmıĢtır (Özmete & Akyar, 2018). Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri 

(ESBH), bireylerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlık durumlarını 
iyileĢtirmek için verilen tüm sağlık ve bakım hizmetlerini ifade etmektedir 

(Kıran & Güçlü, 2022). ESBH, hastaları iyileĢtirmek için kiĢisel bakım, 

hijyen, hastalıkların oluĢturduğu semptomların önlenmesi/azalması, sağlığın 
geliĢtirilmesi ve korunması, tıbbi müdahale, rehabilitasyon, terapi, sağlık 

profesyonelleri tarafından bilgilendirme, uygulama ve eğitimleri içeren tüm 

danıĢmanlık hizmetlerini kapsamaktadır (IĢık et al., 2016). Ayrıca ESBH, 

yalnızca hastaları değil hastaların birinci dereceden yakın akrabalarını da 
içeren bütüncül bir yaklaĢımla sağlık hizmeti sunulmasıdır (Çoban, 2004).  

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), 2000 yılında yaptığı açıklamaya göre 

Evde Sağlık Hizmetleri (ESH), ―sosyal ve sağlık sisteminin önemli bir parçası 
olup resmi ve resmi olmayan bakım verenler tarafından ev ortamında 

hastalara verilen bütüncül bakım hizmetlerini içermektedir‖ (DSÖ, 2000). Bu 

yönüyle ESH ve palyatif bakım hizmetleri birbiriyle benzerdir. Hem palyatif 
bakımın hem de ESH‘ın odağında hasta, hasta yakınları ve/veya bakım 

verenler vardır.  

 Ülkemizde, evde sağlık ve bakım hizmetleriyle ilgili ilk yönetmelik, 

10 Mart 2005‘de,  ―Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında 
Yönetmelik‖ adıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

alınmıĢtır (Doğusan, 2019). 2007 ve 2008 yıllarında bu yönetmelikte 

bazı değiĢiklikler olmuĢtur.  
 Daha sonra, 1 ġubat 2010‘da evde sağlık hizmetlerinin Sağlık 

Bakanlığı‘na bağlı olarak faaliyet gösteren bütün sağlık 

kurum/kuruluĢları tarafından verilmesine dair ―Sağlık Bakanlığınca 
Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönerge‖ yürürlüğe girmiĢtir (Sağlık Bakanlığı, 2010) .  

 Ardından Resmi Gazetede, 04.04.2013‘de ve 28254 sayısıyla 

yayımlanan ―Evde Bakım Hizmetleri Türkiye’ de Yaşlı Evde Bakım 
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yeni Bir Yönetmelik” hazırlanmıĢtır.  

 Resmi Gazetede 7 ġubat 2015‘de ve 29280 sayılı yayımlanan Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarına ait ―Evde Sağlık Hizmetlerinin 

Sunulmasına Dair Yönetmelik” bulunmaktadır (Resmi Gazete, 2015).  

Bu yönetmelikte, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 

yürüten genel/dal hastaneleri, eğitim ve araĢtırma hastaneleri, ağız-diĢ 
sağlığı merkezleri, toplum sağlığı/ aile sağlığı merkezlerinde bulunan 
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evde sağlık hizmeti birimleri aile hekimleri tarafından sunulmaya 

devam edilmektedir (Çelik Güzel, 2018). 
Ülkemizde evde sağlık hizmetleri belirlenen yönetmelikler 

doğrultusunda verilir. Bu hizmetler kapsamında;  

 Gerekli görülen durumlarda hastanın ilgili sağlık kurum ve 

kuruluĢlarına nakil etme, 
 Hastaya konulmuĢ tanı ve teĢhis kapsamında hastanın evinde 

muayene, tedavi, tetkik, tahlil, tıbbi sağlık/bakım ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin verilmesi, 
 Hastaların kullandığı veya kullanacağı tıbbi cihaz/ekipman/malzeme 

kullanımına ait ilgili raporların çıkarılması, 

 Sağlık raporu ile belgelendirilen ve uzun süreli kullanılan ilaçların 

tekrardan reçete edilmesi, 
 Hasta/hasta yakınlarının evde bakım süreçlerinde,  hastalık ve bakım 

süreçlerine ait bilgilendirilmesi 

 Hastanın ve hasta yakınlarının tıbbi cihaz ve tedavi edici ekipmanlar 
konusunda eğitim verilmesi ve bilgilendirilmesi yer almaktadır (Evde 

Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, 2015). 

Türkiye Ġstatistik Kurumunun 2021 yılında yaptığı ―Türkiye Aile 
Yapısı‖ araĢtırmasına göre, genel popülasyonda yer alan bireylere kendilerine 

bakamayacak kadar yaĢlandıklarında nasıl yaĢamayı tercih ettikleri 

sorulduğunda, %30,7'si evde bakım hizmeti almayı,  %27,5'i çocuklarının 

yanında kalmayı, %15,0'i ise huzurevi/bakımevine gitmeyi istediği tespit 
edilmiĢtir (TÜĠK, 2021).    

YaĢlı bireylerin (65 ve daha yukarı yaĢtaki kiĢilerin), kendilerine 

bakamayacak kadar yaĢlandıklarında nasıl yaĢamayı tercih ettikleri 
incelendiğinde, %46,0'sı çocuklarının yanında kalmayı, %31,6'ı evde bakım 

hizmeti almayı, %10,3'ü ise huzurevi/bakımevine gitmeyi istediklerini 

belirtmiĢlerdir (TÜĠK, 2021). Bu istatistiksel verilerden çıkarım yapıldığında, 
hem bireylerin hem de yaĢlı nüfusun evde bakım alma istekleri oransal olarak 

fazladır. Bu sonuçlar doğrultusunda, ESH da ülkemizde önem kazanmaya 

devam etmektedir. 

5.2.Evde Bakım Hizmetleri ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Ortak 

YaklaĢımları 
Evde bakım hizmetleri ve palyatif bakım hizmetlerinin birçok 

özellikleri birbirine entegre edilebilmektedir (Benli & Sunay, 2017). Bu 
özellikler arasında; 

 Hastalara psiko-sosyal ve fiziksel olarak destek sağlamak, 

 Sağlığının korunması, geliĢtirilmesi ve/veya var olan semptomların 
yok edilmesi/azaltılması, oluĢabilecek komplikasyonların önlenmesi, 

 KiĢisel/öz bakım ve hijyen ihtiyacının karĢılanması, 
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 Hasta/hasta yakınlarına/ bakım verenleri de içine alan bir hizmet 

olması, 
 Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda tedavi/bakım planının 

hazırlanması, 

 Multidisipliner bir yaklaĢımın benimsemesi, 

 Hastaların durumlarının belirlenmesi ve değerlendirlmesi 
tedavi/bakım planının uygulanması, izlenmesi ve fayda-sonuç 

iliĢkisinin kurularak tedaviye baĢlanılması ya da durdurulması, 

 Fonksiyonel bağımsızlığın sürdürülmesi ya da kazandırılması, 
 DanıĢmanlık ve rehabilitasyon uygulamalarının kullanılması, 

 YaĢam kalitesinin artırılmaya çalıĢılması, 

 Hastanın ihtiyacı doğrultusunda destekleyici tedavi yaklaĢımlarının 

uygulanması sayılabilir. 

5.3.Palyatif Bakım Hastalarının Durumlarının 

Değerlendirilmesi 
Ev ortamında yaĢayan palyatif bakım hastalarının ihtiyaçları ve 

durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir (IĢık et al., 2016). Bu 

değerlendirme, palyatif bakım hastalarının fiziksel ve psiko-sosyal 

ihtiyaçlarının kapsamlı Ģekilde ele alınmasını gerektirir. Palyatif bakım 
hastalarının psiko-sosyal ve fiziksel ihtiyaçlar kapsamında, mental durumunun 

ve fonksiyonel yetersizliklerin belirlenmesi, günlük yaĢam aktivitelerinin 

düzenlenmesi, hastalığın neden olduğu kısıtlılığın ya da özrün hasta hayatına 
modifikasyonunun sağlanması, boĢ zaman ve rekreasyonel aktivitelerinin 

belirlenmesi, emosyonel durumların saptanması, hastalığın kısa ve uzun 

vadede prognozunun öngörülmesi, buna uygun tedavi ve bakım planlarının 

belirlenmesi, enerji tasarrufunun sağlanması, tedavi ve bakımın gerektirdiği 
mali giderlerin azaltılması temel alınmalıdır. 

Palyatif bakım alan hasta değerlendirilmesinde ana bileĢenler fiziksel, 

psikolojik ve sosyal sağlıktır. 
 Fiziksel sağlık: Hastalığın semptomlarının kontrol edilmesi, hastalığın 

Ģiddeti, hastalığın hasta üzerindeki fonksiyonel kısıtlamaları, bakım 

verenlerin yükü ve sorumlulukları içermektedir. 

 Psikolojik sağlık: Hastanın emosyonel durumları, biliĢsel durumları, 
motivasyon düzeyi, hastalıkla baĢa çıkmadaki inancı içermektedir. 

 Sosyal sağlık: çevresel faktörler, hastanın yaĢadığı ortam, hastanın 

güvenliğinin sağlanması, hasta için yaĢadığı ortamın elveriĢliliği ve 
uygunluğu, hasta-sağlık personeli, hasta-hasta yakını, hasta-bakım 

veren iletiĢimi içermektedir. (Özmete & Akyar, 2018). 
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5.4.Palyatif Bakım Hizmetinde Çevresel Ortamlar 
Palyatif bakım hizmetleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, 

bakımevleri ve hastaların yaĢadığı ev ortamlarında verilmektedir (Roth & 

Canedo, 2019). Palyatif bakım hizmetleri alan hastalarda çeĢitli fiziksel 

değiĢiklikler, postür, denge kayıpları, yürüme bozuklukları, duyusal 
problemler, biliĢsel problemler, çoklu ilaç kullanımı, nörolojik ve solunum 

problemleri gibi vücut sistemlerini etkileyen farklı semptomlar ortaya 

çıkmaktadır. Bahsedilen semptomların etkilerinden dolayı hastaların gün 

içinde yaĢadıkları ortamdaki aktiviteleri de etkilenmektedir (Derek & Jeffrey, 
2000; Leff et al., 2015). Bu yüzden palyatif bakım alan hastaların 

bulundukları çevresel ortamların düzenlenmesi gerekmektedir. Çevresel 

ortamların hastalara göre modifikasyonu, hastaların gün içinde daha güvenli, 
uygun ve elveriĢli ortamlarda bakım hizmetini almasını sağlayacaktır. 

Uygun ve Güvenli Ev Ortamı 

Uygun ve güvenli ev ortamı, palyatif bakım hastalarının günlük temel 

ve yardımcı yaĢamsal aktivitelerinin sorunsuz Ģekilde gerçekleĢtirebildiği, 

hastaların kendini güvende hissettiği ev ortamları olarak 
tanımlanabilmektedir. Güvenli ve uygun ev ortamının oluĢturabilmesi için 

hastanın yaĢadığı ortamın fiziksel, psikolojik, sosyal, kimyasal, enfeksiyonel, 

radyasyon gibi sağlığı tehdit edici çevresel faktörlerin ortamdan 

uzaklaĢtırılması/yok edilmesi gerekmektedir (BölüktaĢ, 2019). 

Ortamın ıĢık seviyesi: Hastaların rahatsız olmaması için hastanın 

kaldığı ev ortamının aydınlatması yeterli olmalıdır. Aydınlatma için kullanılan 
lambalar doğrudan hastaların gözüne gelmemelidir. Lambaların parlaklık 

seviyesi aĢırı olmamalıdır. 

Ortamın ses seviyesi: Ortamın ses seviyesi, gürültü düzeyi hastalar 

için önemlidir. Mümkün olduğunca ortamlarda sessiz olunmalıdır. Ev 

ortamının ses yalıtımına dikkat edilmelidir.  

Ortamın nem seviyesi: Palyatif bakım hastaları için önemli 

sorunlardan bir diğeri de respiratuvar sistemlerinde oluĢan olumsuz 

değiĢikliklerdir. Özellikle ev ortamında bulunan havadaki nem oranı 
önemlidir. Sağlıklı bir havanın içinde bulunan nem %30-%70 arasında 

değiĢmektedir (Ġlten, Selici & Caner, 2017). Ev ortamında sıklıkla pencereleri 

açarak hem içeriye temiz havanın girmesi hem de odanın nem dengesinin 
korunması sağlanmalıdır. Evlerde olan klima, kalorifer ve farklı havalandırma 

iklim sistemleri havanın nem dengesini bozarak havanın kurumasına neden 

olmaktadır. Bu da kiĢilerde solunum yolu hastalıklarına zemin 
hazırlamaktadır. 
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Ortamın sıcaklığı: Hastaların vücut sıcaklıkları ve ortamın sıcaklığı 

dengede olmalıdır. Ortamın sıcaklığı hastaların arzu ettikleri seviye de 
ayarlanmalıdır. Hastayı üĢütmemeli ya da terletmemelidir. DSÖ‘ye göre ideal 

oda sıcaklığı 18-21 derecedir (Vadodaria, Loveday & Haines, 2014). Ani 

sıcaklık değiĢimleri hastayı irrite edebilir. Bunun için hastanın bulunduğu 

ortamın sıcaklığının stabil olması sağlanmalıdır. 

Ġlaç Desteği: Hastaların semptom yönetimi, hem palyatif bakımın hem 

de yaĢam sonu bakımın önemli bir parçasıdır.  Semptom yönetiminde 
kullanılan etkili tedavi yaklaĢımlarından biri de farmakolojik tedavi 

yöntemleridir (Anderson & Kralik, 2008). Özellikle palyatif bakım 

hastalarında ağrı, yorgunluk, nefes darlığı, deliryum, konstipasyon (kabızlık), 
mide bulantısı (nausea), diyare (ishal), kusma (emezis) ve solunum yolunda 

görülen enfeksiyonlar gibi rahatsızlıklar oldukça sık görülmektedir (Hagmann 

et al., 2018). Her bir semptom için, hekimlerin uygulamalarındaki potansiyel 

değiĢiklikler vurgulanarak, güncel farmakolojik tedaviler verilmelidir.  

Psiko-Sosyal Destek: Palyatif dönemde süreçlerin yönetilmesinde, 

hasta/hasta yakınları,  yüksek ölçüde yaĢam düzenlemelerine ihtiyaç 
duymaktadır. Bu nedenle palyatif bakım kapsamında hizmet alan bireyler için 

psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır (Karakaya & IĢıkhan, 2020;Balta 

& Bekiroğlu, 2021).  Terminal dönemde bulunan hastaların onurlu ölüm hakkı 
bulunmaktadır. Hastalar kaybedildikten sonra yakınlarının ölüm ve yas 

sürecini en hafif Ģekilde geçirebilmesi amacıyla psikososyal destek 

verilmelidir (Balta & Bekiroğlu, 2021).  

Palyatif bakımın ana amacı bireylerin yaĢam kalitelerinin artırılmasıdır. 

YaĢam kalitesinin artırılmasında önemli bileĢenlerden biri de hastanın içinde 

olduğu psikolojik faktörlerdir. Psikolojik olarak hastanın motivasyonun iyi 
düzeyde olması palyatif dönemin iyi geçirilmesini sağlayacaktır. Bunun 

için,  aktif, etkili, kaliteli ve tam bir palyatif bakımın sağlanabilmesi adına 

psikososyal destek hizmetlerinin geliĢiminin sağlanması gereklidir (Balta & 
Bekiroğlu, 2021). 

Nutrisyonel Durum: Palyatif bakım hastalarında en sık görülen 

semptomlardan birisi de yeme bozuklukları ve malnütrisyondur.  Palyatif 
bakım hastaların beslenmeleri gözlemlenmelidir. Nutrisyonel durumlarını 

belirlemek için diyestisyenler eĢliğinde değerlendimeler yapılmalıdır. 

Hastanın beslenme Ģekli yeterli değilse, beslenme desteklenmelidir. Hastanın 
beslenmesi, gün içinde takip edilmesi önemlidir (Yazıcı & Ünal, 

2021). Beslenme desteği sağlanırken, öncelikli olarak oral yol tercih 

edilmelidir. Doğal Ģekilde beslenme (oral) en basit, kolay ve ucuz yoldur.  
Bütün uygulamalara karĢın,  oral beslenme yapılamıyorsa gastroinstestinal 

sistemin iĢlevselliğine göre enteral veya parenteral yoldan beslenme takviyesi 
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baĢlatılır. Beslenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi palyatif tedavinin 

önemli unsurlarından birisidir (Tuncer & Bayındır, 2016). 

ĠletiĢim Sağlanması: Hasta ile iletiĢim kurmak, evde bakım verenler 

için gereklidir. Hasta ile diyalog sağlanırken cümleleri uzatmadan, basit, 

anlaĢılabilir, tıbbi terimlerden uzak ve net konuĢulmalıdır. Hastanın engel 
durumuna göre iletiĢim yöntemleri belirlenerek diyalog sağlanmalıdır. 

Fiziksel Çevre: Palyatif bakım hastalarında oluĢan sistemik 
rahatsızlıklar bireylerin gün içindeki aktivitelerine yansıyarak rutinlerini 

bozmaktadır. Hastaların fiziksel çevrelerini kontrol edememesi, hastaların 

güvenliğini tehdit edici unsurların doğmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden ev 
ortamındaki bazı düzenlemeler sayesinde palyatif bakıma ihtiyaç duyulan 

hastaların daha elveriĢli ve güvenli ortamda sağlık ve bakım hizmetleri alması 

mümkün olacaktır. 

Banyo ve Tuvalet Ġçin Düzenlemeler 

Banyo ve tuvalet gibi yerler hastaların kolaylıkla düĢme, kayma ve 

yaralanma gibi ev kazalarının oluĢacağı yüksek riskli bölgelerdendir 
(Tortumluoğlu, Akyıl & Özer 2005). Özellikle bu gibi yerlerde sulu ve 

kaygan zeminler, yaĢlı ve hasta bireylerin düĢmesine neden olmaktadır. 

Banyodaki duĢa kabinlerde ve tuvaletlerin duvarlarına asılı sağlam ve 
dayanıklı tutunma barlarının olması gerekmektedir. Ayrıca banyo ve tuvalet 

gibi kapıların kolay açılabilir, kapı kolları kolay tutulabilir olmalıdır.  Kapı 

kollarında, tokmak Ģeklinde olanlar tercih edilmemelidir. 

Yaralanma ve düĢmeleri önlemek için banyo yaparken kullanılan havlu, 
tarak, tırnak makası, sabun, jilet, tıraĢ köpüğü ve aleti, Ģampuan gibi kiĢisel 

bakım/hijyen ürünlerinin hastaların uzanabileceği yerlere konulmalıdır. Banyo 

yaparken küvet yerine düz zemin ya da basamaksız duĢakabinler tercih 
edilmelidir (Karacaoğlu, 2012). Ayrıca hastaların fonksiyonel durumlarından 

ötürü, banyo yaparken oturma pozisyonu veya destek alarak yapması 

oluĢabilecek riskleri engellemektedir. Banyo/tuvalet zeminlerinin kaygan 
yapısından dolayı ıslak bırakılmaması gerekmektedir. Hastalara bu gibi 

yerlerde kaygan terlikler giymemesi önerilmektedir. Hastanın durumuna göre 

banyo yapılırken, bakım verenlerden yardım alınarak yapılması oluĢabilecek 

kazaların önüne geçilmesini sağlar.   
Banyo ve tuvalet gibi yerlerin yeterli aydınlatılması gerekmektedir. Bu 

gibi yerlerin ortamının iyi havalandırılmalıdır. Ayrıca ortamın, temizlik ve 

hijyen kuralları önemsenerek temizliğin yapılması enfeksiyon riskini en aza 
indirgemektedir. Çünkü palyatif bakım hastalarında immün sistem zayıfladığı 

için enfeksiyon hastalıklarına karĢı daha savunmasız hale gelmektedir.  
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Mutfak için Düzenlemeler 

Mutfak tezgahı ve raflarının çok yüksekte olmaması hastalarının 
ulaĢabilecekleri mesafede olması gerekmektedir. Tekerlekli sandalyede olan 

hastaların mutfak tezgahının altına girebilmesi için tezgahın yeterli 

yükseklikte olması önerilmektedir.  Mutfakta kullanılan ocak ve muslukların 

ulaĢılabilen yükseklikte olması gerekir. Ayrıca ocak ve muslukların açık ya da 
kapalı konumları net Ģekilde görülebilir olmalıdır (Türk Geriatri Derneği). 

Elektrik çarpma olasılığını azaltmak/kaldırmak ve elektrik kabloların suyla 

temasının engellenmesi için elektrik kabloları açıkta kalmamalıdır. Mutfak 
masasının ayakları hastaların takılıp düĢmesini ya da oluĢabilecek baĢka ev 

kazalarını önlemek için dıĢarıya dönük yapılmamalıdır (Türk Geriatri Vakfı). 

Mutfak ve diğer odalarda dağınıklığın bulunmaması oluĢabilecek kazaları 

önler. 

Oturma ve Yatak Odalarında Düzenlemeler 

Oturma odası ve yatak odasında bulunan mobilyalar, alanı 
daraltmayacak Ģekilde konumlandırılmalıdır. Yatak odası ve oturma odasında 

bulunan zemin kaygan olmamalıdır. Zeminde bulunan halının sabitlenmiĢ 

olması gerekmektedir. Halının üretim maddesinde kayganlığı önleyici 
maddelerden kullanılması gerekir. Koltuk, sandalye gibi oturmaya yönelik 

eĢyalar fazla yüksek ve derin olmamalı, hastalar, rahat bir Ģekilde oturup 

kalkmalıdır ( Zorlu, 2017). Bu mobilyaların yere sabitlenmiĢ olması gerekir. 

Telefon, gece lambası ve ilaçlar hastanın kolay ulaĢabilecekleri yere 
konmalıdır. Özellikle tekerlekli sandalye, baston ve walker kullanan hastaların 

ev içinde rahat hareket edebilmesi için sehpa veya komidin gibi mobilyalar 

oda kenarlarına yerleĢtirilmelidir. 

Yardımcı Ekipmanların Kullanılması 
Palyatif bakım hastalarına evde bakım verilmesi birçok tedavi edici 

cihazın kullanılmasını gerektirir. Kronik hastalıklarla birlikte ortaya çıkan 

fizyolojik değiĢikliklerin sonucunda kiĢiler yardımcı cihazlar 

kullanabilmektedir. Yardımcı cihazlar arasında en sık kullanılan gözlük, lens, 
iĢitme ve ambulasyon (yürüme) cihazlarıdır.  Bu cihazlar, hastaların günlük 

yaĢamlarını kolaylaĢtırmaktadır. Gözlük ve lens kullanımında çizik ya da kırık 

oluĢmaması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve göze iyi sabitlenmesi 
önemlidir. Ayrıca yardımcı cihazlar kullanırken hastaların ulaĢabileceği yere 

konmalıdır. Ambulasyona yardımcı baston, walker, koltuk değneği ve tripod 

gibi ekipmanlar denge/koordinasyon bozukluğu olan hastalarda 

kullanılmalıdır. Bu cihazlar kullanılırken hastalara yeterli eğitimler 
verilmelidir. Cihazlar, kiĢiye özel, sağlam yapılmalıdır. Cihazların tutma 

yerlerinin hasta için rahat kavranabilir olması gerekir. Cihazların uç kısımları 

kaymaz maddeyle hazırlanmalıdır.  

Tedavi Edici Ekipmanlarının Kullanımı 
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Günümüzde ev ortamında, palyatif bakım hastalarının sağlık 

kontrollerinin sağlanması ve etkili bakımın gerçekleĢtirilmesi amacıyla tedavi 
edici teknolojik ekipmanların kullanımı artmaktadır. AteĢ ölçer, tansiyon aleti, 

kan Ģekeri ölçüm cihazları (glukometre), pulse oksimetre, sıvı ve besin 

takviyesi için kullanılan pompalar, oksijen desteğini sağlayan tedavi edici 

teknolojik ekipmanlar ile temel fizyolojik ihtiyaçlar evde karĢılanmaktadır.  

Tansiyon Ölçüm Cihazları 

Tansiyon ölçüm cihazları, kan basıncının belirlenmesi amacıyla 
kullanılan alettir. Tansiyon değerleri yaĢ, cinsiyet, pozisyon, gündelik yaĢam 

aktiviteleri, egzersiz, beslenme, ırk, sempatik sistemin uyarılması, sigara, 

ilaçlar ve kronik hastalıkların varlığı gibi durumlardan etkilenmektedir. Evde 
kan basıncını ölçmek için yaygın olarak manuel veya dijital ölçüm yapan 

tansiyon aletleri kullanılmaktadır. Bu cihazlarının kullanma kılavuzuna göre 

kullanılması ölçümlerin doğru yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca cihazların 

uygun koĢullarda saklanması, bakım ve temizliği önemlidir. 

Kalp Atım Hızı Ölçüm Cihazları 

Kalp atım hızı (nabız), kalbin sinister ventriküllerin sistolü sırasında 
aort arterinin attığı kanın damar çeperlerine yaptığı basıncın hissedilmesi 

olarak ifade edilmektedir. Nabız sayımı, hastaların kalp atım hızı, vuruĢ sayısı 

ve ritmi hakkında veri sağlamaktadır. Nabız hızı, kalbin 1 dakikadaki (60 
saniyedeki) vuruĢ sayısıdır. Nabız manuel olarak sayılabildiği gibi, nabız 

ölçer cihazlar veya monitörizasyon yardımıyla dijital olarak da ölçülebilir. 

Nabız ölçmek için geliĢtirilen bu aletlere pulse oksimetre  veya monitör adı 

verilir. 

Oksijen satürasyonu ölçüm cihazları 

Kronik nefes darlığı ve kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları olan 
palyatif bakım alan hastalarda oksijen tedavisine olan ihtiyaç gözlemsel 

olarak cilt renginin, solunumun sayısının, hızının ve derinliğinin 

değerlendirilmesi ile belirlenir. Bunların yanı sıra kandaki oksijen 
konsantrasyonunu ölçen pulse oksimetre ile değerlendirme yapılmaktadır. Bu 

ölçüm tekniği ile hastanın solunumundaki fonksiyonellik niceliksel olarak 

tespit edilebilmektedir.  

Pulse oksimetre, günümüzde solunum sıkıntısı yaĢayan hastaların evde 
bakımında sık kullanılmaktadır (Welsh & Kew 2015). Pulseoksimetredeki, 

oksijen satürasyonu simgesel olarak ―SpO2‖ Ģeklinde tanımlanır. SpO2, 

kandaki hemoglobinin oksijen ile doyma yüzdesidir. Sağlıklı bir insandaki 
değer aralığı % 95 ile %100 arasında değiĢkenlik gösterir.  SpO2 değerinin, % 

95‘in altında olması ve hastanın da diğer durumları gözetilerek doktora 

baĢvurulmalıdır.  
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Vücut Isısı Ölçüm Cihazları (AteĢ ölçer) 

Vücut sistemleri fonksiyonel olabilmek için belirli bir düzen ve 
kararlılıkta ısıya ihtiyaç duymaktadır. Bu ısı değeri vücut için 35- 43°C 

arasında değiĢim gösterir. Isı kavramı, derin ve yüzeyel (facies) ısı olmak 

üzere iki tiptir. Vücudun iç ısısını bütün derin dokuların ortalama ısısı olarak 

ifade edilir.  Bu ısı genellikle 37±1°C'dir (Pour & Yavuz, 2010). Normal 
sağlıklı bir bireyde vücut ısısı ortalaması ±0,6-1°C değiĢkenlik gösterebilir.  

Vücut ısısı, çevre ve ortam etkenleriyle birlikte değiĢkenlik gösterir. Vücut 

ısısı değerleri, fizyolojik iĢleyiĢde meydana gelen değiĢiklikler hakkında farklı 
göstergeler sunar. Vücut ısısının uygun prosedürlerde ve sistemli takip 

edilmesi hastalıkların tanılanması, teĢhisinde ve sağlık/bakım süreçlerinde 

önemli rol oynar (MEGEP, 2011). 

Vücut sıcaklığının ölçülmesinde farklı bölgelere göre özelliĢmiĢ çeĢitli 
termometreler piyasa da kullanılır. Piyasadaki termometrenin tipi kullanılacak 

kiĢinin hastalık durumuna ve yaĢına; sağlık kurum/kuruluĢların politikasıyla 

değiĢkenlik gösterebilir.  
Vücut sıcaklığının birimi santigrat derece (°C)‘dir.  Vücut sıcaklığının 

belirlenmesinde kullanılan tekniğe göre intratorasik,  aksillar, özefageal, ağız, 

timpanik, inguinal, rektal,  pulmoner arter, deri gibi birçok bölgeden 
transtimpanik, elektronik, digital, tek kullanımlık (disposable) termometreler, 

cıvalı/cam ve termal (ısı) kamera kullanılarak ölçüm yapılmaktadır (Ġlçe & 

Karabay 2009). 

Kan ġekeri Ölçüm Cihazları (Aletleri) 

Palyatif bakım hastalarında kandaki glikoz değerleri takip edilmelidir. 

Piyasada, kandaki glikoz değerini ölçen birden fazla farklı ölçüm aletleri 
mevcuttur. Bu farklı ölçüm aletlerinin, her birinde kullanım kılavuzu da yer 

almaktadır. Ölçüm yapılırken doğru ve gerçekçi sonuçlar açısından kılavuzda 

yer alan ölçüm basamaklarına dikkat edilmelidir. Ayrıca kan Ģekeri ölçümü 
yaparken hastanın ve ölçüm yapan kiĢinin sterilizasyon kurallarına uygun 

Ģekilde hareket edilmesi hastanın güvenliğini sağlayacaktır. 

Sıvı alımı için kullanılan pompalar 
Hastaların dıĢardan sıvı alımını gerçekleĢtirilmesi için hekimce tavsiye 

edilen çözeltilerin sağlık profesyonelleri tarafından intravenöz kateter 

aracılığıyla vücuda verilmesi iĢlemi infüzyon olarak adlandırılmakta olup, 
infüzyon iĢlemi infüzyon pompası olarak ifade edilen pump cihazlarıyla 

sağlanır (Gök, 2013). Reçete edilen çözeltilere örnek olarak %0,09‘luk NaCl, 

Ringerlaktat, %5‘lik Dextroz gibi sıvılar verilir (Korkmaz, 2018). Bu 
çözeltilerin verilme hızı ve Ģekli infüzyon pompaları ile ayarlanır. Sıvı 

infüzyon pompaları portatif olabileceği gibi sabit Ģekilde hasta yatağına monte 

de edilebilir. Evde bakım hizmeti veren bireyler, sıvı infüzyon pompaları 

kullanarak infüzyon sağlarken bazı temel kriterleri önemsemeleri gerekir.  
Temel kriterler arasında sıvı infüzyon pompalarının içinde hava kabarcığı 
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bulunmaması, herhangi bir sebepten tıkanıklığın olmaması yer almaktadır. 

Ayrıca sıvı infüzyon pompaları içinde verilen ilacın adı, etkisi, süresi, Ģiddeti, 
yan etkisi, sıvının veriliĢ miktarına dikkat etmelidir. Sıvı pompasının çalıĢma 

prensibi, açma ve kapama gibi temel özellikler hakkında gerekli eğitimler, 

hem hastaya hem de ailesine/hastaya bakım veren bireye verilmelidir. Aynı 

zamanda bu tıbbi araçların içinden çıkan kullanma kılavuzu da detaylı 
okunarak uygulama yapılmalıdır. 

Besin alımı için kullanılan pompalar 
Hastaların dıĢarıdan besin alımının gerçekleĢtitilmesi için hekimce 

önerilen türlü besin maddelerinin infüzyon yoluyla verilmesini sağlayan 

araçlardır. Besin maddeleri hastalara verilirken nazogastrik, gastrostomi ve 
parenteral infüzyon yollarından biri tercih edilir (TaĢ, 2020). Beslenme 

maddeleri solüsyonlar Ģeklinde, hijyen kurallarına dikkat ederek 

hazırlanmalıdır. Bu solüsyonlar hastalara verilirken son kullanma tarihi ve 

saklama Ģartlarına uygun Ģekilde bekletilmelidir. Besin solüsyonları hastalara 
verilirken besinin,  gün içerisinde verilme miktarı, sıklığı ve zamanı 

bilinmelidir. Ayrıca, solüsyonlar hastaya verildikten sonra hasta da herhangi 

bir etkinin olup olmadığını gözlemlemek gerekir. Besin solüsyonlarının akıĢ 
miktarı ve hızı infüzyon pompasının üzerinde yazan direktiflere göre 

ayarlanmalıdır. Herhangi beklenmeyen yan etki/komplikasyon oluĢması 

halinde hekime danıĢılmalıdır. 

Oksijen desteği için kullanılan cihazlar 

Obstrüktif solunum yolları hastalıklarına (KOAH, amfizem, bronĢit 

vb.) sahip palyatif bakım alan hastalarda genellikle ileri evrelerde oksijen 
desteğine ihtiyaç duyulmaktadırlar. Oksijen tedavisi verilirken doktorun 

tedavide önerdiği Ģekilde yapılmalıdır (Gülengün & Üstün, 2018; Kara & AĢti 

2002). Hastaya hangi frekansta, ne kadar zamanda, dozajda, Ģiddette ve 
yoğunlukta oksijen verileceği doktorun reçetelendirdiği Ģekilde 

uygulanmalıdır. Oksijen desteği veren bakım elemanları ya da hasta yakınları 

konuyla ilgili gerekli eğitimleri almalı ve bilinçlenme sağlanmalıdır (Zorlu, 

2021). Oksijen desteği, oksijen konsatratörü veya portatif oksijen tüpleriyle 
birlikte burun kanülleri ve oksijen maskeleri ile sağlanmaktadır (Çil & Olgun, 

2004). 
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6.PALYATĠF BAKIMDA ETĠK 

GĠRĠġ 
Tarih boyunca ―etik‖  kavramı farklı manalarda ifade edilmiĢtir. 

Yunanca‘da ―alıĢkanlık‖  ya da ―gelenek‖ manasına 
gelen ―ethos”  sözcüğünden köken almıĢtır (Koca, 2016).  Etik sözcüğünün 

iki manası mevcuttur. Bu manalardan, ilki ―karakter‖, ―huy,‖ ―yaratılıĢ‖ 

anlamına gelir. Ġkinci ise ahlakî kapsamda kullanılan ―töre‖ ve ―görenek‖ 

anlamlarını taĢımaktadır. Kelime anlamı olarak ahlaki, ahlakla ilgisi bulunan 
demektir. Etik, insanların yaptığı davranıĢların ve alıĢkanlıkların ahlaki olarak 

araĢtıran ve bunları temellendiren bir ahlak felsefisidir (Kaplan, 2009). 

Son dönemde geliĢen bilim ve teknolojiyle birlikte sağlık hizmetleri ve 
tıp biliminde insan sağlığını olumlu etkileyen ilerlemeler olmuĢtur. Bu 

ilerlemelerin arasında nitelikli ve eğitimli sağlık personellerin yetiĢmesi, 

tedavi edici ekipmanların ve cihazların ortaya çıkması, ameliyat teknolojisinin 

geliĢmesi, farklı farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi yöntemlerinin 
bulunması yer alır. Bu yöntemlerin geliĢmesiyle birlikte geri dönüĢümü 

olmayan hastalıklara sahip olan bireylere, terminal döneminde verilen palyatif 

bakımdan beklentiler fazlalaĢmıĢtır.  
2002‘ de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), palyatif bakım kavramının 

tanımını Ģöyle yapmıĢtır: ―Hayatı tehdit eden bir hastalıkla ilişkili sorunlarla 

karşı karşıya kalan hastaların ve ailelerinin, erken teşhis ve kusursuz 
değerlendirme yoluyla acıların ve ağrıların önlenmesi ve diğer semptomların 

hafifletilmesi yoluyla yaşam kalitesini iyileştiren bir yaklaşım‖ olarak ifade 

etmektedir. Ayrıca DSÖ, 2014 yılında palyatif bakım tanımına ―Palyatif 

bakım tüm hekimlerin vicdani sorumluluğudur‖ Ģeklinde bir ifade eklemiĢtir 
(Madenoğlu Kıvanç, 2017). Bahsedilen ifadelerden de ulaĢılan sonuç, palyatif 

bakım, bakım alan hastalar kadar sağlık personeli içinde önemli bir 

yaklaĢımdır.  
Her yıl dünya çapında tahmini 40 milyon bireyin, palyatif bakım 

sunulmasının gerekliği olduğu öngörülmektedir. Fakat, palyatif bakım 

sunulmasına gereksinim duyan bireylerin yalnızca %14'ü bu hizmeti 
almaktadır (Johansen & Helgesen, 2021). Palyatif bakıma yönelik küresel 

ihtiyaç, yaĢlanan nüfusun ve bulaĢıcı olmayan hastalıkların artan yükünün 

neticesi olarak ortaya çıkmaktadır (WHO, 2018).  

Palyatif bakım süreçlerinin yönetilmesinde, sağlık profesyonellerinin 
klinik uygulamalarının yanında sosyal, iliĢkisel, iletiĢimsel, ahlaki ve etik 

değerler gibi çeĢitli alanlarda yetkinliği ve deneyimi olması gerekmektedir. 

Bu süreçte, tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan en az acı ile ağrı 
çekmeden ölmesini sağlamak, hastanın beklentileri ve inançları doğrultusunda 

arzularını yerine getirmek, palyatif bakımda önemli konulardır. Bu gibi 

durumlar sağlık profesyonellerini, palyatif bakım verirken klinikte çeĢitli etik 

problemlerle yüz yüze gelmesine neden olur. Bahsi geçen etik problemlerin 
temelinde, sağlık hizmetlerinin hasta/hasta yakın/bakım veren tarafından 
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yeterli bulunmaması, isteklerinin, beklentilerinin karĢılanamaması gibi 

durumlar yer almaktadır.   
Palyatif bakımın literatürüne bakıldığında, palyatif bakımın modern 

kurucusu olarak kabul edilen Cicely Saunders‘ a göre terminal dönemdeki her 

hastanın Ģerefli ve itibarlı bir ölüm gerçekleĢtirmesine inanır. Ayrıca,  hasta 

ölümün öncesinde, hastaların psikososyal, manevi ve fiziksel 
gereksinimlerinin de karĢılanmasını vurgulayarak modern palyatif bakımın 

temelleri atılmıĢtır (Ong & Forbes, 2005).  

Sağlık profesyonelleri palyatif bakım verirken hasta/hasta yakını/bakım 
verenin bilgilendirmesini sağlamalıdır. Bu bilgilendirme kapsamında 

hastalığın prognozu, Ģiddeti, ileride yaĢayabileceği sorunlar gibi konular yer 

almalıdır. Ayrıca hastalara uygulanacak tedavilerin ne olduğu, tedaviler 

uygulanırken hastalarda fayda zarar iliĢkisinin kurulması önemlidir.  Bu 
durumların hasta/hasta yakınlarına anlatılması sırasında etik problemlerle 

karĢılaĢılabilir.  

Klinikte en çok karĢılaĢılan etik problemler; tedavinin geri 
çekilmesi/sonlandırılması, çift etki doktrini ve palyatif sedasyon yönetimi, 

kaynakların kısıtlı olması, sağlık çalıĢanlarının karar verme durumlarıdır. 

 

6.1.Tedavinin Geri Çekilmesi/Sonlandırılması 
Tedaviyi geri çekme veya sonlandırma kararları sağlık hizmetlerinde 

yaygındır. Sağlık hizmetleri verilirken sağlık profesyonellerinin hastaya 

uygulanacak tedavi seçenekleri için karar vermesi zorunludur.  Verilen bu 

karar, hastanın içinde bulunduğu durumla doğrudan alakalıdır. Hasta, 

enfeksiyonel rahatsızlık yaĢadığında antibiyotik baĢlamak sağlık çalıĢanlarının 
kararında herhangi bir zorluk oluĢturmaz (Wainwright & Gallagher, 

2007). Ancak hastaya verilen tedaviler bir iĢe yaramayacaksa o zaman etik 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Tedavinin iĢe yaramaması sonucu, terminal 
dönemdeki hastaların bakımı hakkında karar vermek zorlaĢır. Bu durum, sık 

karĢılaĢılan temel etik sorunlardan olan tedavi sürecinin yeniden baĢlatılması, 

durdurulması veya sonlandırılması konusunu ortaya çıkarır. 
Genel olarak, hasta yaĢamını uzatan tedaviler düĢünüldüğünde veya 

planlandığında, tedavi sürecinde alınacak kararları tartıĢmak (tedavi baĢlama, 

durdurma veya sonlandırma) için her zaman bir bilimsel dayanak olmalıdır. 

Prognostik kanıt olmayan tedaviler baĢlanmıĢ veya önerilmiĢse, bu durum 
ilgili tüm taraflara (hasta ve hasta yakınlarına) iletilmelidir (Pedersen, Bahus 

& Kvisle, 2007). Bu Ģekilde gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınılabilir.  

Daha sonrasında tedaviyi sonlandırma ihtimali de düĢünülebilir 
(Schneiderman, Jecker & Jonsen,1990).  

Klinikte tedavinin fayda sağlamadığı, istenilen etkiyi göstermediği 

hastalığın giderek kötüleĢtiği bu nedenle geri döndürülemediği, özellikle 

terminal döneme giren hastanın bakımı sırasında tedavinin sonlandırılma 



Öğr. Gör. Kevser GÜRSAN, Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN| 86 

 

ihtimali yüksektir. Terminal dönemdeki hastaların semptom kontrolü ve 

konforlu olması önemlidir.  Hastanın konforuna katkı sağlamayan ve ömrü 
uzatmada etkili olmayan müdahaleler durdurulmalıdır. Bu uygulanacak 

tedavilerin temelini oluĢturmaktadır. 

 

6.2.Çift etki doktrini ve Palyatif Sedasyon 
Çift etki doktrini, bir terapötik müdahalenin potansiyel yararlarını 

bilinen yükler ve olası risklerle dengelerken, amaçlanan sonuçlar (bir 
müdahalenin faydalı etkileri) ile tahmin edilebilen ancak istenmeyen sonuçlar 

arasında ayrım yapma olarak tanımlanabilmektedir. Çift etki doktrinine 

klinikte örnek verilecek olursa kemoterapinin amaçlanan etkisi, malign 
hücrelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak bu bahsedilen durumda yarar 

gözetilirken, aynı zamanda hastanın nötropenik sepsisten kaynaklanan 

istenmeyen sonuçları da öngörülebilir olmalıdır. Nötropenik sepsisin ölümle 

sonuçlanabileceği riski hekim tarafından bilinmelidir.  
Terminal dönemdeki hastaların dayanılmaz ağrı ve acı çektikleri 

dönemde ―sedasyon‖ uygulanır. Sedasyon;  tanımlı prosedür ve kılavuzlar 

temel alınarak hastaların ağrı, acı, rahatsızlık ve endiĢe durumlarını azaltmak 
veya yok etmeye yardımcı yatıĢtırıcı/sakinleĢtirici ilaçlara verilen isimdir.  

Palyatif sedasyon (PS), yaĢamın sonunda, diğer terapilere dirençli, 

kabul edilemez derecede bir acıyı hafifletmek için veya diğer terapilerin 
belirli bir zaman diliminde yardımcı olmayacağı tahmin edildiğinde kullanılır. 

PS, geleneksel opioid bazlı tedaviler acıyı kontrol etmede yetersiz kaldığında 

ya da güçlü komplikasyonlara sebep olduğunda kullanılır. PS genellikle 

deliryum, ağrı, dispne, mide bulantısı veya diğer fiziksel bulguları 
iyileĢtirmek/ azaltmak için de tercihen kullanılır. PS, hasta yaĢamının son 

günleri ve saatlerindeki ajitasyonla iliĢkilidir (mariecurie.org). PS‘nin amacı, 

hastanın ölümüne neden olmak veya ölümünü hızlandırmak değildir. PS, 
terminal dönemdeki semptomların Ģiddetini hafifletmektir. Sedasyon seviyesi 

ayarlanırken semptomların kontrolünü sağlayacak en düĢük dozda 

ayarlanmalıdır (Morita, Inoue & Chihara, 1996).  
PS, hasta/hasta yakını/bakım veren ve sağlık personeli arasında 

tedavinin uygunluğu hakkında fikir birliği sağlandığında bilgilendirilmiĢ 

onam alınarak uygulanır (Olsen, Swetz & Mueller, 2010). 

Ağrının yorumlanması ve değerlendirilmesi, ağrı yönetimini sağlamak 
için kritik ve iyi bir adımdır (Wells, Pasero & McCaffery, 2008). Ağrı 

değerlendirmesinin yapılmaması,   ağrının kontrol altına alacak 

mekanizmaların belirlenememesine yol açar (Anderson et al., 2000).   
Ağrı değerlendirmesinde ağrıyı oluĢturan faktörlerin belirlenmesi ve 

derecelendirilmesinin uygulanması için birçok tavsiye ve/veya yönergeler 

vardır. Ancak, pek çok öneri hasta bakım pratiğinde uygulanamayabilir. Ağrı 

yönetimi, çoğu ağrının uygun müdahalelerle iliĢkili sağlık çalıĢanlarının 
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beceri, deneyim ve klinik bilgisiyle tesirli biçimde kontrol edilebileceği 

bildirilmektedir (Al-Mahrezi, 2017).  
Ağrı değerlendirmesi, standart bir format kullanılmalıdır. Bu kapsamda 

değerlendirme parametreleri, hastane/birim politikaları ve prosedürleri 

içerisinde açıkça yer almalıdır (Follin & Charland, 1997). Hastaların 

ihtiyaçlarını karĢılamak için, etkiyi değerlendirmek ve modifikasyon gerekip 
gerekmediğini belirlemek için her müdahaleden sonra ağrı yeniden 

değerlendirilmelidir (Wells, Pasero & McCaffery, 2008). Bu teknik, PS 

sırasında istenmeyen olumsuz etki geliĢme riskini en aza indirmeyi sağlar. 
Sedasyon düzeyi, hasta/hasta yakını/bakım veren semptom gidermenin 

etkinliğine verdiği değere, bu tür bir rahatlamanın algılanan faydalarına ve 

ilacın etkileĢim yeteneğinin azalması/yokluğunu da kapsayacak biçimde 

dengelenmelidir (Temesgen et al., 2021). 

 

6.3.Kısıtlı Kaynak Kullanımı 
Ülke ekonomileri ve sağlık giderlerinin fazla olması dikkate alındığında 

sağlık hizmetleri/bakımı/rehabilitasyon kurum ve kuruluĢlarında kaynaklar 

kısıtlıdır. Bu durum, palyatif bakım gerektiren bireylere uygulanacak bakımı 
da kısıtlamaktadır. Kısıtlı kaynaklarla bakımın sunulması etik problemlerin 

geliĢmesine neden olmaktadır. Bu etik problemlerin baĢında hekimin, hangi 

hastaya, hangi kaynağı kullanacağını, tedaviyi ne kadar süre uygulayacağına 
nasıl karar vereceğidir.  

Palyatif bakımda, belirtilen ana hedef, palyatif bakım alan bireylerin 

yaĢam kalitesini yükseltmektir. Hastaların öznel deneyimlerini bütüncül bir 

Ģekilde iyileĢtirmeye çalıĢmanın doğasında var olan zorluklardan biri, 
hastanın neye ihtiyacı olduğu ile ne isteyebileceği arasında net bir sınır 

olmamasıdır. Bir diğer zorluk ise, hangi müdahalelerin gerçekten faydalı 

olduğunu bilmemektir. Sonuç ölçütleri olmadan, sadece yararlı olabileceğine 
inanılan tedavilerin hastalara uygulanması, sınırlı olan kaynağı amacı dıĢında 

kullanılmasına neden olacağından bu uygulamanın gerekli olduğu hastanın 

hakkına zarar verecektir. Böylece, bu durum etik bir sorun haline 
dönüĢecektir.  

Sağlık hizmetlerinde kaynaklara ulaĢmanın en iyi yolu sağlık 

ekonomisini dengeli tutmaktır (ÇalıĢkan, 2008). Bu ekonominin denge de 

tutulabilmesi için ülkelerin palyatif bakıma tahsis edilen sağlık kaynaklarının 
oranının sağlık ekonomisi açısından ne ölçüde yararlı ve/veya verimli 

olduğunu belirlemek gerekir.  

Optimal kaynak tahsisi, kaynakların her birine yapılan yatırımın, 
mümkün olduğunca her terapötik alana ve bu alanlarda hizmet verilen 

hastalara maksimum faydalanmasını temel alır (Haycox,  2009; Wong et. al., 

2012).  
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Hastalara palyatif bakım sağlanmasıyla elde edilen faydalar (yaĢam 

niceliği ve kalitesindeki iyileĢmeler), diğer terapötik alanlarda harcanan her 
giderden daha düĢük görünmektedir (Hughes, 2005).  

Sınırlı sağlık kaynakları palyatif bakıma tahsis edildikten sonra, bu 

kaynaklardan muhtemel en yüksek hasta yararının elde edilmesini sağlamak 

için optimum verimlilikle kullanılması etik sorunların çözümünde etkilidir.  
Yakın zamanda COVID-19 pandemisinin etkileri tüm dünyada 

hissedilmiĢtir. Bu pandeminin etkileri Afrikalı Amerikalı hastaların bakımında 

kaynak tahsisi ve öncelik belirleme tartıĢmalarının da odağı olmuĢtur. Yapılan 
bir çalıĢmada etik sorunların bu dönemde fazlasıyla yaĢandığının özellikle 

kaynakların sınırlı olduğu dönemde adalet ve kültürel alçakgönüllülük 

ilkesiyle bireysel olarak hastanın gerçekliğine bağlı kalınarak etik değerlere 

en iyi Ģekilde örtüĢen kararlar uygulanmıĢtır (Johnson, Quest & Curseen, 
2020). 

6.4.Terminal Dönemde Hastaların Karar Verme Durumları 
Birçok hasta, genellikle yaĢamın son döneminde, karar verme yetisini 

kaybeder. Bu durumda hastalar uygulanacak tedaviye de karar veremez. 

Hastalar, karar verme yetisini kaybetmeden önce, nasıl bakım almak 
istediklerini dile getirdiklerinde, sağlık çalıĢanlarının hasta otonomisine saygı 

duyması kolaylaĢır. 

Resmi olarak hastaların istekleri yazıldığında, hastaların önceden aldığı 
kararlar (vasiyetname) profesyoneller için normalde yasal olarak bağlayıcıdır. 

Bununla birlikte, önceden karar vermenin yararlarının yanı sıra, bir hastanın 

daha sonra fikrini değiĢtirebileceğini ve bu aĢamada bunu bakıcılarına 
iletmede büyük zorluk yaĢayabileceğini dikkate almak gereklidir. Bu sebeple, 

yalnızca önceden hazırlanmıĢ bir belgeye güvenmek yerine, mevcut isteklerin 

bilinmesini sağlamak için hastayla iletiĢim kurulmalıdır. Bu iletiĢimin 

sağlanabilmesi için sağlık personellerinin çaba göstermesi önemlidir. 
SÇ‘ler, hastaya ait belirli bir bilgiye ulaĢamadığında ya da hastanın 

yazılı bir beyanı olmadığı durumlarda hastanın ne isteyebileceğini bulmak 

önemlidir. Hasta için yarar-zarar ilkesi korunarak hasta hakları güvence altına 
alınacak Ģekilde bakım sağlanması, ahlaki açıdan uygun ve yasal olarak da 

adaletli olmanın Ģartıdır.   

 

6.5.Sağlık ÇalıĢanlarında Etik Ġlkeler 
Sağlık ÇalıĢanlarının (SÇ)  palyatif dönemde etik sorunları 

çözülebilmesi için bağlı kalmaları gereken bazı etik ilkeler mevcuttur.  Etik 
ilkeler yalnızca, palyatif ya da terminal dönemde değil sağlığın ve iĢ ahlakının 

her alanında gereklidir. Bu ilkeler çalıĢanların davranıĢ ve tavırlarının 

nedenini, sonucunu, iyi veya kötü yorumlanması gibi değerlendirmeleri 
kapsamaktadır.  Yani SÇ‘lerin neyi nasıl, ne Ģekilde yapmaları ve/veya ne gibi 

durumlardan sakınmaları için bir yol gösterici niteliktedir.  
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Sağlık etiği kavramının temelinde insan ve hasta haklarının ilkeleri 

mevcuttur. Aynı zamanda sağlık çalıĢanların bağlı olduğu Dünya Tabipler 
Birliği, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu, Dünyadaki Ulusal Fizyoterapi 

Dernekleri ve Uluslararası HemĢireler Konseyi gibi kuruluĢların temelinde de 

sağlık etiği kavramları mevcuttur. Tüm SÇ‘ler, etik ve ahlaki olarak 

profesyonel meslek kurum ve kuruluĢlarının sunduğu standart ilkeler ve 
prosedürlere uymakla mükelleftir. 

Sağlık hizmetinde uygulanan etik kuralların ana ilkesi, SÇ‘lerin hasta 

haklarına uygun olarak hareket etmesi ve müdahaleleri gerçekleĢtirmesidir. 
SÇ‘ler, hastanın çıkarlarını ve yararlarını gözetmelidir. Bütün SÇ‘leri, bağlı 

olduğu kurum, kuruluĢ ve meslek odalarının belirlediği ilkelere bağlı kalarak 

iĢ ahlakıyla ters düĢmeyecek davranıĢ ve tutumlarda bulunmalıdır. SÇ‘leri, 

görev tanımına, mesleki ilkelere, bazı etik ve ahlaki davranıĢlara herhangi bir 
sebepten dolayı uymaması durumunda yasal olarak suçlu konuma düĢebilirler. 

Bu durum, yetkisini ve görevini kötüye kullanmaya neden olarak hastalara, 

hasta yakınlarına kendine, diğer SÇ‘lere zarar verebilmektedir. 
SÇ‘ler, palyatif bakım döneminde mesleklerini icraa ederken bazı 

mesleki etik ilkelere uymakta sıkıntı yaĢayabilmektedir. SÇ‘ler, mesleki etik 

ilkelerinin bir kısmını yerine getirirken bazılarına uymayabilir. Bu nedenle 
SÇ‘ler, her olayı (vakayı, hastayı, durumu) kendi içinde değerlendirmeli ve 

her birey için en uygun çözümü bulup uygulamalıdır. Bu çözümün 

bulunmasında, SÇ‘lerin kendi bilgi, deneyim, profesyonellik, beceri, 

rasyonalist, gerçekçi, ayırt etme gibi özellikleri ön plana çıkmaktadır. SÇ‘lerin 
hem kendi kiĢisel özellikleri hem de prosedürlere, etik ilkelere ve kurallara 

bağlı kalınması meslek kollarında belirli disiplini düzeni oluĢturmaktadır. Bu 

disiplin ve iĢ ahlakı sayesinde palyatif ve terminal dönemde, SÇ‘lerin, hasta 
ve hasta yakınlarına, temel insani değerlerinin farkında olarak insan Ģerefine 

yakıĢacak, mahremiyetini koruyacak biçimde davranması beklenir. 

Tarihte etik kavramına bakıldığında, Milattan önce 460-370 yılları 
arasında yaĢayan ―tıbbın babası‖ olarak bilinen Hipokrat geçmiĢte hekimlerin 

uyması gereken bazı etik ilkelerin ve kurallarının olduğunu ifade etmiĢtir. Bu 

ifade günümüze kadar uzanmıĢtır. Günümüzde tıp fakültesinden mezun 

olmadan öğrencilere ―Hipokrat Yemini (Andı)‖ söylettirilerek yemin edilmesi 
istenir. Bu yeminin kapsamında hekimlerin mesleklerini onurlu Ģekilde 

sürdüreceğine, hastanın çıkarları ve yararlarının gözetilmesine iliĢkin çeĢitli 

―söz‖ler yer almaktadır.  Bu ―söz‖‘lere, tüm sağlık mensubuna ait bireyler de 
uymakla yükümlüdür. Türkiye‘de SÇ‘lerin mesleksel etiğine iliĢkin bazı 

geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Bu mesleksel etik için “11.04.1928 tarihli ve 1219 

sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” yürürlüğe 

girmiĢtir. ―663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin” verdiği yetkiye 
istinaden Sağlık Meslekleri Kurulu‘nun tanımladığı etik ilkelerin amacı; 

Türkiye’deki mesleki yetkisi olan sağlık mensuplarının, mesleklerini 

uygularken hasta, toplum ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerini belirleyen tavır, 
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davranış ve fiillerini belirleyerek ortaya çıkarmaktır (Sağlık Bakanlığı). Etik 

ilkeler, tanımlanırken toplum ve milletin değerleri, kültürel özellikleri, ulusal 
ve/veya uluslararası insan/hasta hakları ve değerleriyle profesyonel mesleki 

kuruluĢların etik ilkeleri benimsenmiĢtir. Bu etik ilkelerin, mesleki ve 

toplumsal değiĢim ve geliĢimle beraber değiĢebilir olduğu unutulmamalıdır. 

Sağlık profesyonelleri etik sorunlarda sağlık ve tıp eğitiminde verilen 
ana ilkeler bağlamında mesleki yaĢantılarını sürdürmelidir. Bu temel ilkeler 

arasında; otonomi, yararlı olma, aydınlatılmıĢ onam, dürüstlük/doğruluk, 

sadakat, gerçeğe uyma, sır tutma, zarar vermeme, adalet ilkesi sayılabilir 
(MEGEP, 2015). 

 

 6.5.1. Hasta Özerkliğine Saygı Ġlkesi (Otonomi)  
Otonomi, özerklik anlamına gelmektedir. Ġngilizce dilinde kullanılan  

"Autonomy" sözcüğü , Yunanca' dan köken almaktadır. ―Autonomy", 

sözcüğünin kökündeki "autos"  sözcüğü kendi kendine, ―Nomos" sözcüğü ise 
yönetim, yasa veya kural manasını ifade eder. Bahsedilen bu farklı iki 

kelimenin birleĢmesiyle otonomi sözcüğü oluĢmuĢtur. Günümüzde kullanılan 

anlamı ise insanların hiç bir zorlama veya baskıya maruz kalmadan kendine 

ait kural ve kanunlarını yapabilme veya kendi-kendini yönetebilme, idare 
edebilme manasında kullanılmaktadır (Ersoy & Aydın, 1994). 

Sağlık hizmetlerinin temelinde en iyi Ģekilde hastaya hizmet etme 

amacı vardır. Hastaya iyi bir Ģekilde hizmet verebilmesinin temel koĢulu insan 
hakları çerçevesinde ĢekillenmiĢ hasta haklarıdır. SÇ‘ler, hasta haklarına 

uygun hareket etmelidir. Hasta haklarına saygı duymaları SÇ‘lerin önceliği 

olmalıdır. Hastaya yönelik, tıbbi müdahaleler ve kararlar alınırken hasta ve 
hasta yakınlarının da görüĢü alınarak, bu sürece katılımları sağlanmalıdır.   

SÇ‘ler,  hastanın özerk (kendi) seçimlerine saygı duymalıdır. Herhangi 

müdahaleye ya da tıbbi giriĢime baĢlamadan önce hastanın bilgisine 

baĢvurulmalıdır. Hastadan ilgili iĢlemle alakalı onay alınmalıdır.  Bazı 
durumlarda, bahsedilen hastadan onay alınması durumu mümkün 

olmamaktadır. Hastanın aklı dengesi yerinde değilse, mental ve/veya 

psikolojik olarak problemleri varsa, bebek, çocuk gibi bazı istisnai 
durumlarda velisi (anne, baba, ebeveyn) ya da yasal olarak atanmıĢ vasi tayin 

edilmiĢse bu kiĢiden onay alınmalıdır. Ayrıca hastanın bilinci kapalı ve hasta 

yakınlarına ulaĢılamıyorsa, hastaya acil müdahale edilmesi gerekiyorsa, hasta 

yararı ve iyiliği gözetilerek SÇ‘ler hasta özerkliğine saygı duyma ilkesini ihlal 
edebilirler. Bu durum, hasta yararı gözetildiği için SÇ‘lerin suçlu durumuna 

düĢmesini engellemektedir.  

 

6.5.2. Yararlılık (Fayda) Ġlkesi  
Sağlık meslek etiğinin temelleri Hipokrat tarafından atılarak günümüze 

kadar gelmiĢtir. Bu ilkelerin temelinde hastaya yararlılık (fayda) ilkesi vardır. 

Yararlılık ilkesi, temelinde bireylere yardım etme amacı taĢıyarak, faydalı 
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olma anlamını taĢır. Hipokrat yeminin kapsamında da olduğu üzere SÇ‘lerin 

mesleksel olarak etik davranıĢ sergilemesinin temel Ģartlarından birisi de 
hastaya yararlılık ilkesidir. Bu ilke sayesinde, hastaya uygulanacak her 

müdahele de hastanın ihtiyaçları giderilerek hastanın yaĢamı 

desteklenmektedir.  

 

6.5.3. AydınlatılmıĢ (BilgilendirilmiĢ) Onam Ġlkesi  
AydınlatılmıĢ  (BilgilendirilmiĢ) onam ilkesi, hastaya uygulanacak olan 

tüm müdahaleler hakkında hasta/hasta yakınlarına detaylı bilgilendirmeyi 

içermektedir. Detaylı bilgi kapsamında; hekimce belirlenen hastanın tanısı ve 

teĢhisi, hastanın durumu, hastaya uygulanacak müdahale ve tedavi, hastaya 
sunulan tedaviden baĢka sunulacak tedavi alternatiflerinin varlığı/yokluğu, 

önerilen tedaviyi almamasının doğuracağı sonuçlar, tedavinin riskleri, baĢarı 

Ģansı ve yan etkileri yer almaktadır. Aydınlatma, hastanın sosyal, psikolojik 

ve eğitimsel durumuna uygun olmalıdır. Bilgiler, hastaların anlayabileceği 
Ģekilde sunulmalıdır.  

Sağlıkla ilgili tüm müdahaleler, ilgili kiĢinin özgür ve bilgilendirilmiĢ 

onamıyla gerçekleĢtirilebilir. Hastalar bilgilendirilmiĢ onamlarını istedikleri 
zaman geri alabilirler. Bu ilkeye göre hasta/hasta yakınından terapötik 

müdahaleler için izin alınması ile yasal ve ahlaki yükümlülük yerine 

getirilebilir. Zorlama, tehdit, eksik açıklama veya aldatma yoluyla alınan izin 
geçersizdir.  

Hastanın durumunun aciliyeti ve hastanın 18 yaĢını doldurmaması 

(reĢit), akli dengesinin yerinde olmaması veya karar veremeyecek durumda 

olması gibi durumlarında vasisinin onayı alınmalıdır. Bazı istisnai durumlarda 
tedavisi kanunlarla mecbur tutulan rahatsızlıkların, toplumsal dinamik sağlığı 

bozabileceği öngörüldüğü için hasta/hasta yakınlarının onamı alınmadan 

yapılması da mümkün olabilmektedir. 

 

6.5.4. Adalet Ġlkesi  
Adalet ilkesi, her bireyin hukuk, eĢitlik ve hak kavramları temel 

alınarak hakkına düĢeni almasıdır. Bu ilkeye göre, tıbbi kaynakların ihtiyaca 

göre adil, eĢit ve hakkaniyetli biçimde dağıtılmasını gerektirir. Bu etik ilke 

doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik araç, gereç ve teknik ekipman 
kaynakları, hastaların bireysel ihtiyaçları belirlenerek eĢitlik ilkesine uygun 

olarak belirlenir ve tahsis edilir. Ġnsanların, ırkları, siyasi inançları, 

cinsiyetleri, ulusal kökenleri, mezhepleri, dinleri, kiĢisel ya da karakter 
özellikleri farketmeksizin ihtiyaç duyulan sağlık ve bakım hizmetlerine eĢit 

biçimde ulaĢabilme hakkı vardır. SÇ‘ler, hizmet vermekle mükellef oldukları 

hastalara eĢit ve adil bakım sağlama sorumluluğuna sahiptir. Bakım toplumun 

tüm üyelerine, aynı oranda sağlanmayabilir, ancak insanların bakıma eĢit 
eriĢim hakkı vardır. 
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6.5.5. Dürüstlük ve Doğruluk Ġlkesi  
Dürüstlük ve doğruluk ilkeleri birbirini tamamlayan iki ilkedir.  SÇ‘ler 

özellikle terminal dönemde hasta/hasta yakınlarına hastalığın prognozu 

hakkında bilgi paylaĢmakla yükümlüdür. Bu ilke, hasta haklarıyla 

bağdaĢmaktadır. Hasta hakları kapsamında, hastaların bilgi alma (edinme) 
hakkı mevcuttur. Bilgi alma (edinme) hakkı ile hastalar, kendileri hakkındaki 

gerçeği bilmesini sağlar. Bunun için SÇ‘ler, hastaya ve yakınlarına dürüst 

olarak doğruyu söylemelidir.  

 

6.5.6. Sadakat / Sözünde Durma Ġlkesi   
Sadakat/ sözünde durma ilkesi, sadık olma, kendi dıĢında birine 

inanması anlamına gelir. Sadakat ilkesinde, hastaya verilen sözlerin yerine 

getirilmesi, hastanın SÇ‘lere olan güveninin artmasına neden olur. Hastaya, 

gerçekleĢmeyecek sözler verilmemelidir. Sözler verilmiĢse de yerine 
getirilmelidir. Böylece hastayla karĢılıklı güven iliĢkisi oluĢturulur. Bu 

durumda SÇ‘ler, hastaların tedavi süreçlerini daha iyi yürütülmesini sağlar.  

 

6.5.7. Sır Saklama Ġlkesi  
Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık meslek etiğinde yer alan 

hastaların mahremiyeti (gizliliği) koruması ilkesi yer almaktadır. SÇ‘ler, 

çalıĢtığı tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarda hastalar hakkında edindikleri tüm 

bilgileri üçüncü bir kiĢiyle paylaĢmayarak gizli tutmalıdır. Ayrıca, SÇ‘ler 

hastanın fiziksel, psiko-sosyal alanlarına da saygı göstererek mahremiyetinin 
korunmasıyla yükümlüdür. SÇ, hasta kayıtlarını saklamayı, korumayı ve gizli 

tutulmasını sağlayıcı bir takım önlemler almasıyla mükelleftir.  

 

6.5.8. Gerçeğe Uyma Ġlkesi  
Etik ve kanuni açıdan gerçeğe uymadır. SÇ‘ler, klinikte birçok etik 

sorunlarla karĢılaĢmaktadır. Bu sorunların çözümünde SÇ‘lerin, sorgulayan, 

gerçekçi, mantıksal çerçevede toplum standartlarına ve gerçekliğine uygun 

hareket edilmesi ilkesidir. SÇ‘ler,  gerçeklikle uyuĢmayan durumlarda, olayı 
sorgulama, yardım alma, araĢtırma ve gerçeklikle paralel olan ve örtüĢen 

durumları savunma hakkına sahiptir. 

 

6.5.9. Sözcülük   
Hasta kendi baĢına kararlar alamayacak halde (mental ve/veya 

psikolojik olarak problemleri varsa, bebek, çocuk vb.) ve hasta adına tayin 
edilmiĢ vasi/ veli yoksa o zaman hastaların bu yetileri yeniden kazanılana 

kadar ya da veli/vasi gelene kadar hastanın çıkarları ve hakları korunmak 

kaydıyla hastanın sözcülüğünü yapmak SÇ‘lerin yapması gereken etik 

davranıĢlardır. SÇ, hastanın sözcülüğü yaparken, bir SÇ gibi değil, hasta 
açısından düĢünerek kendi algıladığı subjektif deneyimleriyle yapması 

gerekmektedir. 
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6.6.Ötenazi 
Ġnsan ölümleri, çeĢitli hastalıklar, kazalar,  intihar etme,  cinayet, doğal 

afetler ve benzeri birçok hadiseden ötürü meydana gelmektedir (Kutlu,  

ÇavuĢoğlu & Uygun, 2018). Bireylerin kendini öldürme isteği ve bunun 

uygulanması kendine kendine ya da baĢkaları tarafından yardımlı Ģekilde 
gerçekleĢmesi ölüm olgusunu bulanıklaĢtırmaktadır.  Ölme olgusu, bir hak mı, 

suç mu ya da insani bir istek mi gibi sorular senelerdir tartıĢma konusu 

olmaya devam etmektedir. Ölme olgusu, palyatif bakımın terminal döneminde 

kliniklerde oldukça fazla gündeme gelerek ötenazi kavramını ortaya 
çıkarmıĢtır. Ötenazi kavramı, genel manasıyla terminal dönemdeki bir 

hastanın, hastalıktan ötürü çok fazla ağrı ve ızdırap çekmesinden dolayı 

bireyin yaĢamına kendi isteği doğrultusunda son vermektir. Hastanın sahip 
olduğu ağrılar ve ızdırapların yatıĢtırılamaması durumunda hasta, kendi 

yaĢantısını sonlandırmak isteyebilmektedir. Ötenazinin temelinde hastanın 

isteği vardır. Ancak hasta kendi kararlarını veremeyecek durumda olduğu 
zaman hasta yakınları/vasisi veya hekimler de bu kararı verebilmektedir. Bu 

karar hastanın kendi rızasının dıĢında olmaktadır. Bu durum bazı konularda 

etik, tıbbi, yasal ve dini inançlar konusunda sorunlara yol açmaktadır. 

Ötenazi olayı için, dört farklı sınıflandırma yapılmıĢtır. Bunlar aktif, 
pasif, kendi iradesiyle ve irade dıĢı gerçekleĢen ötenazidir. Aktif ötenazi: 

Hastanın ölümünü gerçekleĢtirmek için bir uygulamayı doğrudan hasta 

üzerine yapılarak yaĢamına son verilmesi iĢlemidir. Pasif ötenazi ise hastanın 
yaĢamına son verilirken tedavinin uygulanmayarak ölüme terk edilmesine 

denmektedir. Aktif ötenazi de bir uygulama varken, pasif ötenazide bu 

uygulamanın sonlandırılması aktif ötenazi ile pasif ötenazi arasındaki farkı 
oluĢturmaktadır.  Bilinçli bir hastanın kendi isteği ile yapılan ötenazi iradeye 

bağlı ötenazi çeĢididir. Bu ötenazi çeĢidinde hasta tüm sorumlulukları kendi 

üstüne almaktadır. Ġrade dıĢı ötenazide ise hastanın bilinci yerinde olmayıp 

velisi/vasisinin kararıyla gerçekleĢen ötenazi türü olarak literatürde yer 
almaktadır.   

Ötenazi olayı, kendi kendini öldürme, kasten öldürülme, planlayarak 

öldürme gibi farklı unsurları barındırdığı için Türkiye‘de ötenazi suçtur. 
Ayrıca, dinsel ve tıbbi açıdan da toplum değerlerine uygun düĢmemektedir. 

Hatta, Türkiye‘ de çıkartılan ―Hasta Hakları Yönetmeliğinin‖ 13. maddesine 

göre, ötenazi, yasak ve suç sayılmıĢtır (Hasta Hakları Yönetmeliği). 2021 

itibariyle ötenazi; Lüksemburg, Hollanda, Belçika (Benelüks ülkeleri) 
Kolombiya, Kanada, Yeni Zelanda, Ġspanya gibi dünya ülkelerinde ve 

Avustralya'nın bazı eyaletlerinde (Victoria/Queensland/Yeni Güney 

Galler/Tazmanya/ Güney ve Batı Avustralya) yasalaĢarak hastalara 
uygulanmaya baĢlanmıĢtır (https://www.theweek.co.uk/102978/countries-

where-euthanasia-is-legal EriĢim Tarihi: 06.12.2022). 
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