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Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  ve Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (Pashider) tarafından; “2. 
Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi” 20-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 
Kongremiz ülke genelinde Palyatif Sağlık ve Bakım hizmetleri alanında tüm paydasların bir araya 
gelmesi ve sağlık bakım çalısanlarının özellikli konularda eğitim almasını amaçlanmıştır.

Bu seneki kongre programımızda;
-Dünyada Palyatif Bakım
-Türkiyede Palyatif Bakım
-Bütünleşik Palyatif Bakım
-Pediatrik Palyatif Bakım
-Palyatif Bakımda Kontrolü Gözardı Edilen Semptom / Ağrı
-Palyatif Bakımda Tartışmalı Konular
-Palyatif Bakımda Ulusal Politika Oluşturma
-Palyatif Bakımda Sosyokültürel Bir Yolculuk
-Palyatif Bakım Yaklaşım
-Palyatif Bakımda Multidisipliner Yaklaşım
-Örnek Palyatif Bakım Klinikleri ve Uygulamaları
-Palyatif Bakımda Yaşam Sonu Kararları
-Palyatif Bakımda Manevi Bakım
-Palyatif Bakımda Psiko-sosyal Destek
-Türkiyede ve Dünyada Palyatif Bakım Uygulamaları / Örnekleri
-Palyatif Bakımda Uzun Dönem Bakım
-Palyatif Bakım Özlük Hakları
-Yerel Yönetimlerde Palyatif Bakım
-Palyatif Bakımda STK’nın Yeri
-Palyatif Bakımda Geleneksel ve İnovatif Tıp Uygulamaları

konularına değinilmiştir.

Kongre konusunda uzman bilim insanları katılımcılara bilgi ve birikimlerini aktarmış olup, sizleri de 
aramızda görmüş olmaktan onur duyduk.

 
Doç. Dr. Fatih GÖKSEL

Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

5



www.sadefe.org.tr

2. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

6

KONGRE 
KONUŞMACILARI 
SUNUM ÖZETLERİ



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

7

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 

 
ÖZET 

 

 

Kronik hastalıkların artan yaygınlığı, palyatif bakım yoluyla hastanın ve ailesinin yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi için acil bir ihtiyaç doğurmuştur. Palyatif bakım, tıbbı hizmetler dışında hastaların ihtiyaç duyduğu 
başka bir hizmet şeklidir. Kronik hastalıklarda tıbbi hizmetler tek başına yeterli olmamaktadır dolayısıyla 
hastaya ve ailesine yönelik bir dizi sosyal, psikolojik ve ekonomik hizmetler ile güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Hem hasta hem de aile üzerinde ciddi etkileri olan kronik hastalıklar, sosyal hizmet uzmanının sosyo-kültürel 
bağlamda ve sağlık hizmetleri sistemi çerçevesinde müdahalesini gerektirmektedir. Sağlık sisteminde sosyal 
hizmet uygulaması, sosyal hizmetin en önemli alanlarından biridir. Bu alan aracılığıyla sosyal hizmet uzmanı, 
birçok mesleki yeterliliğe sahip olmasını gerektiren birçok rolü yerine getirir. Palyatif bakımda sosyal hizmet 
uzmanının rolü sadece hastayı ve ailesini desteklemekle sınırlı değildir, aynı zamanda bu rol multidisipliner 
ekipteki meslektaşları da desteklemeye kadar uzanmaktadır. Bu alandaki sosyal hizmet uzmanı, acil durumlarla 
başa çıkmada yeni roller icat etmesini gerektiren birçok durum, zorluk ve değişiklikle de karşı karşıyadır. Hiç 
şüphe yok ki, sosyal hizmet uzmanı bu alanda çalışırken birçok baskı ile karşı karşıya kalıyor ve bu da hastaya, 
ailesine, palyatif bakım ekibine ve sosyal hizmet uzmanının kendisine karşı rollerini yerine getirebilmek için öz 
bakım (Self-Care) yapmasını gerektiriyor. Bu bağlamda, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW), bir 
sosyal hizmet uzmanının palyatif bakım ekibinin bir parçası olarak sahip olması gereken mesleki bilgi ve 
yapması beklenen rolleri belirlemiştir. NASW tarafından belirlenen standartlar, palyatif bakım ekibindeki 
mesleki uygulamalarda sosyal hizmet uzmanı için temel rehber olarak kabul edilir. 
Bu bildiride sosyal hizmet uzmanlarının palyatif bakım ekibindeki rolleri, ihtiyaç duydukları en önemli mesleki 
uygulama yeterlikleri, multidisipliner ekipte çalışırken karşılaştıkları engeller ve bunların nasıl aşılacağı 
tartışılacaktır. Bildiri, palyatif bakım ekibindeki sosyal hizmet uzmanının hastaya, ailesine, ekibe, çevreye ve 
öfke ve anksiyeteyi yönetmeye yönelik birçok temel ve önemli rolü olduğu sonucuna varmaktadır. 

 
 
 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, sosyal hizmet, psikososyal hizmetler, tıbbı sosyal hizmet uygulamaları. 
 

Palyatif Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü 
 
Yaser SNOUBAR 

 
Assistant Professor of Social Work, Qatar University, ysnoubar@qu.edu.qa 
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Türkiye nüfusunun %27,2 sini çocuk nüfus oluşturmaktadır. Çocuklarda görülen kronik hastalık oranları %18- 
35.3 arasında değişen geniş bir aralığa sahiptir. Palyatif bakıma ihtiyaç duyan 0-19 yaş arası çocukların büyük 
çoğunluğu (>% 97) düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Pediatrik palyatif bakım ihtiyacının; 

HIV / AIDS'li çocuklar ve konjenital malformasyonlar (~%46) 
Aşırı prematüre ve doğum travması olan çocuklar (~%18) 
Yaralanmalar (%16) oluşturmaktadır. 
Kanser, çocuklarda genel ihtiyacın daha küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. 

Afrika bölgesi, çocuklar arasında palyatif bakıma olan ihtiyacın yarısından fazlasını oluşturmakta, bunu Güney 
Doğu Asya (%20), Doğu Akdeniz (%12) ve Batı Pasifik (%8) izlemektedir. Avrupa ve Amerika birlikte, çocuk 
palyatif bakım ihtiyacının yalnızca %9'unu oluşturmaktadır. 
Çocuk ve erişkin arasında palyatif bakım yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar çocukların büyüme 
gelişmesinin devam etmesi, iletişim gereksinimlerinin biliçsel seviyelerine göre değişmesi, yetişkinlere bağımlı 
olmaları, aileler üzerindeki etkisinin çok daha yoğun olması, pediatrik formülasyonların olmaması ve klinik 
çevrenin çocukta stres yaratmasıdır. Pediatrik palyatif bakım özel bilgi ve beceri gerektirir. Çocuklara yönelik 
birinci basamak sağlık bakımı verenler ve pediatrik bakım hizmetleri verenlerin tüm bu yeterliliklere sahip  
olması esastır. Her yıl pediatrik palyatif bakıma ihtiyaç duyan çocuk (yenidoğan, bebek, çocuk  ve ergenler)  
sayısı giderek artmaktadır. 2011 yılında yapılan bir çalışmada, ülkelerin%65.6'sında Pediatrik Palyatif Bakım 
hizmeti bulunamamıştır. Çocuklar için palyatif bakıma erişimin sağlık sistemlerinin etik sorumluluğudur. Halk 
sağlığı sistemlerine palyatif bakımın entegrasyonu, evrensel sağlığın korunmasında Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefinin başarılması için şarttır. 
Çocuklara yönelik birinci basamak sağlık bakımı verenler ve pediatrik bakım hizmetleri verenlerin tüm bu 
yeterliliklere sahip olması esastır. Dünya Sağlık Örgütü, palyatif bakımın temel bir insan hakkı olduğunu ve 
kompleks hastalık sürecinde öncelikle sürekli bakım sağlayanların hemşireler olduğunu belirtmiştir. Palyatif 
bakım hemşiresi olmak için Avrupa’da 160 saat, Amerika’da 12 ayda 500 saatlik pediatrik palyatif hemşirelik 
uygulamaları ya da 24 ayda pediatrik palyatif hemşirelik uygulamaları ve 1000 saat yoğun eğitim yapmak 
gerekmektedir. Aynı zamanda daha önce belirli terminal hastalıklar hakkında tecrübesi olanlar hemşireler tercih 
edilmektedir. Palyatif bakım hemşireleri sıklıkla hastanın ailesi ile koordinasyon sağladığı için güçlü iletişim 
becerilerine sahip olmalıdırlar. Değişen bakım ihtiyaçlarını belirleyip hastaya ve ailesine duruma uygun bütüncül 
bakım verebilme ve koordinasyon kurabilme becerisi olmalıdır. Yaşamı kaybetme konusu olduğunda duygular 
yoğunlaşacağı için empati ve şefkat duygusuna sahip olması gerekir. Pediatrik palyatif bakım, aile biriminin 
bakımıdır ve hemşireler bu tür bir desteğin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Çocuk ve ailesinin 
savunuculuğunu üstlenmesi gerekmektedir. 
Son zamanlarda yasal düzenlemeler ve Sağlık Bakanlığının desteği ile çok ciddi ilerlemeler olmuştur. Ankara 
Ulus Devlet Hastanesinde 2013 yılında palyatif bakım merkezi hizmet sunmaya başlamıştır. Resmi Gazete’ de  
04 Şubat 2014 tarihli yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında 
Bakanlığın 28 Eylül 2015 tarihli ve 816 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş ve Palyatif Bakım Hemşireliği 
Sertifikalı Eğitim Programı başlatılmıştır. “Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifika Eğitim”i 35 saat (5 iş günü) 
teorik eğitim ve 80 saat (10 iş günü) uygulama eğitimi olarak yapılmaktadır. Bu eğitimin pediatrik  palyatif 
bakım hemşireliğine özgü verilmesi gerekmektedir. Örneğin Amerika’da Yaşam Sonu Hemşirelik Eğitimi 
Konsorsiyumu (ELNEC), hemşirelerde Palyatif bakımı geliştirmek için oluşturulmuş ulusal bir eğitim 
girişimidir. 2000 yılının Şubat ayında başlayan proje, lisans ve lisansüstü hemşirelik fakültesi, sürekli eğitim 
sağlayıcıları, uzman pediatri hemşireleri, onkoloji, yoğun bakım ve geriatri ve palyatif bakım eğitimi alan 
hemşirelere eğitimler vermektedir. Böylece hemşirelik öğrencilerine ve hemşirelerin uygulamalarına palyatif 

Türkiye’de Pediatrik Palyatif Bakım Hemşirelik Yaklaşımı 
 
Dilek Yıldız 

 
Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., 
dilek.yildiz@sbu.edu.tr 
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bakım temel bilgisi öğretilmektedir. Yedi ayrı eğitimi bulunan ELNEC eğitimlerinin üçünde pediatrik palyatif 
bakım hemşireliği bakımını ilgilendiren eğitimler bulunmaktadır. 
1- ELNEC-Advanced Practice Registered Nurses (APRN): Katılımcılar yetişkin veya çocuk odaklı bakım olmak 
üzere iki bölümden birine katılmayı seçebilir. 
2- ELNEC-İletişim: Bu kurs yenidoğanlarla ve yaşlı yetişkinlere çalışanlar için uygundur. 
3- ELNEC-Pediatrik Palyatif Bakım: 2003 yılında pilot uygulamayla başlamıştır. ELNEC hemşirelik 
eğitimlerinde “Pediatrik Palyatif Bakım” ayrı bir bölüm olarak yer almakta, içerikte perinatal ve yenidoğan 
palyatif bakımda bulunmaktadır. 
Üniversiteler ve hastanelerin işbirliği ile hemşirelere yönelik pediatrik palyatif bakım hemşireliği konusunda 
eğitimler düzenlenmektedir. Ancak bu eğitimler klinik uygulama olmadan sadece teorik eğitimle kısıtlı 
kalmaktadır. Palyatif bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönergede hemşirenin rollerinin 
açık olarak tanımlanması gerekmektedir. Pediatrik palyatif bakım hemşireliği için; iletişim, etik /yasal konular, 
ağrı yönetimi, semptom yönetimi, ölüm zamanında bakım, ömür boyu bakım, ailenin bakımı/desteklenmesi, 
kayıp, keder ve yas bakımı gibi bakım konularını içeren hemşirelere yönelik kanıta dayalı ulusal rehbere ya da 
uygulama protokollerine ihtiyaç vardır. Pediatrik palyatif bakım hemşireliğine özgü sertifika programları olmalı 
ve sertifika sınavları konuları derecelendirerek hazırlanmalıdır. Pediatrik palyatif bakımla ilgili çalışmaların 
sayısının artması ve bunların yayınlanacağı süreli yayınların olması gerekmektedir. Kanıtları oluşturacak havuz 
olan pediatrik palyatif bakıma yönelik yapılmış hemşirelik alanındaki tezler Türkiye’de 2010-2021 yılları 
arasında sadece 4 tanedir (3 yüksek lisans, 1 doktora tezi). Bu tezler “Hekim ve hemşirelerin kanserli çocuklara 
yönelik palyatif bakım uygulamaları”, “Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin YD palyatif bakıma ilişkin 
uygulama ve tutum düzeylerinin belirlenmesi”, “Yenidoğan palyatif bakım tutum ölçeğinin geçerlilik ve 
güvenirlik çalışması” yüksek lisans tezleri olup genellikle tutum ve davranış belirleme konularıdır. Tek doktora 
tezi ise Yıldız ve Boyraz’ın yaptığı (2019), “Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması 
ve Yenidoğan Hemşirelerine Verilen Web Tabanlı Palyatif Bakım Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi” 
başlıklı çalışmadır. Bu çalışmalarda pediatri hemşirelerinin çoğunluğu, pediatrik palyatif bakım konusunda 
eğitim almadıklarını, kötü haber verme, iletişim, etik ve yasal konular, kayıp sonrası yas ve destek bakımı 
konularında eğitim gereksinimleri olduğunu belirtmişlerdir. 
Pediatri hemşireliğinde yapılan tezler genellikle 2018 yılından itibaren yoğunluk kazanmıştır. 
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ABSTRACT 

 

 
Child population constitutes 27.2% of Turkey's population. Chronic disease rates in children have a wi 
range of 18-35.3%. The vast majority (> 97%) of children aged 0-19 in need of palliative care live in lo 
and middle-income countries. Pediatric palliative care need; 

Children with HIV / AIDS and congenital malformations (~ 46%) 
Extremely premature children and children with birth trauma (~ 18%) 
Injuries (16%) constitute. 
Cancer accounts for a smaller percentage of the general need in children. 

The African region accounts for more than half of the need for palliative care among children, 
followed by South East Asia (20%), the Eastern Mediterranean (12%) and the West Pacific (8%). 
Together, Europe and America account for only 9% of child palliative care needs. There are 
differences between children and adults in terms of palliative care. These are the continuation of the 
growth and development of children, their communication needs changing according to their cognitive 
levels, being dependent on adults, the effect on families is much more intense, the absence of pediatric 
formulations and the clinical environment causing stress in the child. Pediatric palliative care requires 
special knowledge and skills. It is essential that primary health care providers and pediatric care 
providers for children have all these competencies. The number of children (newborns, infants, 
children and adolescents) who need pediatric palliative care is increasing every year. In a 2011 study, 
Pediatric Palliative Care service was not found in 65.6% of countries. 
Access to palliative care for children is the ethical responsibility of health systems. 
Integration of palliative care into public health systems is essential to the achievement of the 
Sustainable Development Goal in the protection of universal health. 
It is essential that primary health care providers and pediatric care providers for children have all these 
competencies. The World Health Organization stated that palliative care is a basic human right and 
that nurses are primarily the ones who provide continuous care during the complex disease process. 
To become a palliative care nurse, 160 hours in Europe, 500 hours in 12 months in America or 
pediatric palliative nursing practices in 24 months and 1000 hours of intensive training are required. 
Also, nurses with previous experience with certain terminal diseases are preferred. 
Since palliative care nurses often coordinate with the patient's family, they must have strong 
communication skills. It should have the ability to identify changing care needs and to provide holistic 
care and coordination to the patient and their family. Since the emotions will intensify when it comes 
to losing life, they must have a sense of empathy and compassion. Pediatric palliative care is the care 
of the family unit and nurses play a critical role in providing this type of support. He has to take on the 
advocacy of the child and his family. 
Recently, very serious progress has been made with the legal regulations and the support of the 
Ministry of Health in Turkey. Palliative care center started to provide services in Ankara Ulus State 
Hospital in 2013. Within the scope of the Ministry of Health Certified Training Regulation published 
in the Official Gazette on February 04, 2014, it entered into force with the approval of the Ministry on 
September 28, 2015 and numbered 816 and Palliative Care Nursing Certified Training Program was 
initiated. “Palliative Care Nursing Certificate Training” is provided as 35 hours (5 working days) of 
theoretical training and 80 hours (10 working days) of practical training. This training should be given 
specific to pediatric palliative care nursing. For example, the End of Life Nursing Education 
Consortium (ELNEC) in the United States is a national training initiative created to improve palliative 
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care in nurses. The project, which started in February 2000, provides training to undergraduate and 
graduate nursing faculties, continuing education providers, specialist pediatric nurses, oncology, 
intensive care and geriatric and palliative care training nurses. Thus, basic knowledge of palliative 
care is taught to nursing students and practices of nurses. Three of the ELNEC trainings, which have 
seven different trainings, have trainings related to pediatric palliative care nursing care. 
1- ELNEC-Advanced Practice Registered Nurses (APRN): Participants can choose to participate in 
one of two parts, adult or child-centered care. 
2- ELNEC-Communication: This course is suitable for those working with newborns and older adults. 
3-ELNEC-Pediatric Palliative Care: Started with a pilot in 2003. 
“Pediatric Palliative Care” takes place as a separate section in ELNEC nursing education and includes 
perinatal and neonatal palliative care. 
Pediatric palliative care nursing training is organized for nurses in cooperation with universities and 
hospitals. However, these trainings are limited to theoretical training without clinical practice. The 
roles of the nurse should be clearly defined in the directive on the application procedures and 
principles of palliative care services. For pediatric palliative care nursing; Evidence-based national 
guidelines or implementation protocols are needed for nurses that include care issues such as 
communication, ethical / legal issues, pain management, symptom management, care at the time of 
death, lifelong care, family care / support, loss, grief and grief care. There should be certification 
programs specific to pediatric palliative care nursing and certification exams should be prepared by 
grading the subjects. The number of studies on pediatric palliative care should increase and there 
should be periodicals to be published. There are only 4 theses in the field of nursing  made  for 
pediatric palliative care between 2010-2021 in Turkey (3 master's, 1 doctoral dissertation). These 
theses are "Palliative care practices of physicians and nurses for children with cancer", "Determination 
of the practice and attitude levels of nurses working in the intensive care unit regarding neonatal 
palliative care", "Validity and reliability study of the neonatal palliative care attitude scale" are master 
theses. are the issues of determination. His only doctoral dissertation is the study titled "Adaptation of 
Neonatal Palliative Care Attitude Scale to Turkish and Evaluation of the Effectiveness of Web-Based 
Palliative Care Training for Newborn Nurses" by Yıldız and Boyraz (2019). In these studies, the 
majority of pediatric nurses stated that they did not receive training in pediatric palliative care, and 
that they had training requirements in terms of reporting bad news, communication, ethical and legal 
issues, grief after loss and supportive care. Theses in pediatric nursing have generally intensified since 
2018. The publication of theses contributes to career advancement as well as creating new information 
and evidence in the field of interest. For this reason, publishing and projecting these theses should 
injure all nurses at national level. There are also 18 review articles and 6 research articles in Turkish 
on palliative care in nursing. Of these, only 6 reviews are related to pediatric palliative care nursing 
(The effect of psychological support practices on children receiving palliative care in pediatric 
oncology -2021, The historical development process, principles and nursing care of palliative / 
pediatric palliative care -2019, Palliative Care Nursing in Children -2015, palliative care -2011, 
Pediatric palliative care and nursing -2006, Palliative care in children -2005). Given the complexity of 
palliative care delivery, the acquisition of skills and competencies is seen as a priority. Formal training 
in palliative care and grief care is required. Today, "Palliative Care and End of Life Care" is included 
in the elective course of Internal Medicine Nursing or oncology nursing as a 2-credit course subject in 
some of the Nursing Faculties and colleges of universities in Turkey. The Department of Child Health 
and Disease Nursing of the Faculty of Nursing of a limited number of universities is taught as a  
subject in master's and doctoral education. For this reason, it is necessary to integrate pediatric 
palliative care content into the nursing undergraduate and graduate nursing curriculum in our country, 
regarding the definition of pediatric palliative care nursing practices, planning, implementation and 
reporting of nursing approaches in line with theoretical and conceptual knowledge. 
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ÖZET 

 

Kronik ve yaşamı tehdit eden hastalığı olan çocukların palyatif bakım ihtiyaçları gün geçtikçe artmaktadır. 
Pediatrik palyatif bakım (PPB) altta yatan hastalık tanısı farklı olan birçok çocuk hasta ile ilgilenir.  Bu 
çocuklarda görülen en sık görülen semptom ağrıdır. Yüksek ağrı insidansına rağmen çocuklarda ağrı genellikle 
hafife alınır ve yetersiz tedavi edilir. 
Ağrı, var olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen hoşa gitmeyen duyusal ve 
emosyonel bir deneyimdir. Ağrı kökenine göre nosiseptif (somatik-visseral) ve nöropatik ağrı olarak 
sınıflandırılabilir. PPB alan çocukların hastalık tanısı ağrının kaynağını ve türünü belirlemede yardımcı olabilir. 
Kanserli çocuklarda kemik metastazları kaynaklı nosiseptif somatik ağrı; hepatik distansiyon veya bağırsak 
duvarı ödemine bağlı nosiseptif visseral ağrı ve periferik sinirlerin tümör infiltrasyonuna bağlı nöropatik ağrı 
olabilir. Şiddetli gelişim bozukluğu olan çocukların, kırık, idrar yolu enfeksiyonu, gastroözofageal reflü, kabızlık 
veya spastisite kaynaklı nosiseptif ağrıları ve visseral hiperaljezi veya merkezi nöropatik ağrı kaynaklı nöropatik 
ağrıları olabilir. 
PPB’de ağrı tedavisinin temeli ağrıyı uygun şekilde değerlendirmektir. Tedavi mümkün olduğunca hasta 
bildirimlerine dayandırılmalıdır. Bu amaçla 3-8 yaş arası çocuklar için görsel temsil araçları (yüz skalaları), 8-11 
yaş arası çocuklar için görsel ölçekli analog araçlar, 11 yaş üstü çocuklar için ise aracı kullanmadan sayısal 
derecelendirme ölçekleri kullanılabilir. Üç yaşın altındaki çocuklarda ve ağır nörolojik engeli nedeniyle 
konuşamayan çocuklarda ağrıyı değerlendirmek için özel skalalar geliştirilmiştir. Bu ağrı skalaları, çocukların 
yüz ifadelerinin puanlanmasına, avutulabilme durumuna, bakım verenle etkileşim seviyesine, ekstremite ve 
gövde motor yanıtlarına ve sözlü yanıtlara dayanır. 
Ağrı tedavisi hem non-farmakolojik hem de farmakolojik müdahaleleri içermelidir. Ağrı kontrolü için 
alınabilecek non-farmakolojik önlemlerden bazıları cilt teması sağlama, emzirme, oyun oynama, kitaplara 
bakma, film izletme olabilir. Masaj, yoga, aromaterapi, oyun terapisi, akupunktur, biofeedback ise 
uygulanabilecek diğer non-farmakolojik ağrı tedavi yöntemleridir. 
Farmakolojik ağrı tedavisinin temelini ise non-opioid analjezikler, opioidler ve ko-analjezikler oluşturur. Dünya 
Sağlık Örgütü çocuklar için ağrı tedavisini iki basamaklı olarak belirlemiştir. Buna göre hafif ağrıda non-opioid 
analjezikler ve/veya ko-analjezikler kullanılırken, şiddetli ağrıda opioidler ve/veya non-opioidler ve/veya ko- 
analjezikler kullanılmalıdır. Çocuklarda en sık kullanılan non-opioid analjezikler asetaminofen ve ibuprofendir. 
Opioidler genellikle orta veya şiddetli ağrı veya non-opioid analjeziklere dirençli ağrısı olan hastalarda kullanılır. 
Çocuklarda üzerinde en çok çalışma yapılan opioid türevi morfindir. Bu yüzden çocuklarda opioid tedavisinde 
altın standarttır. İnvaziv ağrılı işlemlerde ve akut şiddeti ağrılarda intravenöz opioid tedavisi kullanılabilir. Fakat 
ağrı tedavisi mümkün olduğunca invaziv olmayan yollarla, tercihen oral yolla yapılmalıdır. Opioid yan etkileri 
önceden tahmin edilmeli ve proaktif olarak tedavi edilmelidir. Opioidlerin en önemli yan etkileri bulantı-kusma, 
kabızlık, sedasyon, bilişsel işlev bozukluğu, solunum depresyonu, miyoklonus, hiperaljezi ve kaşıntıdır. Hayatı 
tehdit eden hastalığı olan çocuklarda opioid tedavisi bağımlılığa yol açmaz, ancak fiziksel toleransa yol açabilir. 
Ko-analjezikler şiddeti ne olursa olsun, ağrısı olan her çocukta kullanılabilir. Bu ajanlar analjezik etkinliği 
artırabilir, eşzamanlı semptomları tedavi edebilir ve/veya belirli ağrı türleri için bağımsız analjezik aktivite 
sağlayabilir. Bu amaçla antikonvülzanlar, antidepresanlar, kortikosteroidler, ketamin, benzodiazepinler ve 
baklofen kullanılabilir. 
Palyatif bakımdaki birçok çocuğun karışık somatik, nöropatik, kronik ve psiko-sosyal-ruhsal ağrıları vardır. 
PPB’de gelişmiş ağrı yönetimi non-farmakolojik ve farmakolojik yaklaşımların kombinasyonunu kullanan 
disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir. Bu hastalarda ağrıyı yönetmek için daha çok kanıta dayalı veriye ihtiyaç 
vardır. 
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ABSTRACT 

 

Palliative care needs of children with life-threatening diseases are increasing. Many children with different 
underlying diagnoses are treated in pediatric palliative care (PPC) centers. The most common symptom seen in 
these children is pain. Despite the high incidence of pain, pain in children is often underestimated and 
inadequately treated. 
Pain is an unpleasant sensory and emotional experience that accompanies or can be identified with existing or 
possible tissue damage. According to the source of the pain, it can be classified as nociceptive (somatic-visceral) 
and neuropathic pain. The underlying diagnosis of the disease in children receiving PPC can help determine the 
source and type of pain. Children with cancer may experience nociceptive somatic pain due to bone metastases, 
nociceptive visceral pain due to hepatic distension or intestinal wall edema, and neuropathic pain due to tumor 
infiltration of peripheral nerves. Children with severe developmental disorders may have nociceptive pain caused 
by fractures, urinary tract infections, gastroesophageal reflux, constipation or spasticity,  and neuropathic pain 
due to visceral hyperalgesia or central neuropathic pain. 
The basis of pain treatment is to evaluate the pain appropriately. Whenever possible, treatment should be based 
on patient self-reports. For this purpose, visual tools (face scales) can be used in children aged 3-8 years. Visual 
scale analog tools can be used in children aged 8-11. Adolescents can report their pain without using a tool. 
Special tools have been developed to evaluate pain in children under three years of age and children who cannot 
speak due to severe neurological disability. These pain scales are based on the scoring of children's facial 
expressions, their comfort level, level of interaction with the caregiver, limb and trunk motor responses, and 
verbal responses.Pain management should include both non-pharmacological and pharmacological interventions. 
Some of the non-pharmacological measures are skin contact, breastfeeding, playing games, looking at books, 
watching movies. Massage, yoga, aromatherapy, play therapy, acupuncture, and biofeedback are other non- 
pharmacological pain treatment methods. 
Non-opioid analgesics, opioids and co-analgesics are the basis of pharmacological pain management. The World 
Health Organization has defined pain management for children in two steps. Accordingly, non-opioid analgesics 
and/or co-analgesics are used in mild pain. Opioids and/or non-opioids and/or co-analgesics should be used in 
severe pain. Commonly used non-opioid analgesics in children are acetaminophen and ibuprofen. Opioids are 
typically used in patients with moderate or severe pain or pain that is resistant to non-opioid  analgesics. 
Morphine is the gold standard in opioid treatment in children since it has the major literature among the opioid 
derivates in children. Intravenous opioid therapy can be used in invasive painful procedures and acute severe 
pain. However, pain management should be provided through non-invasive routes whenever possible, preferably 
orally. Opioid side effects should be anticipated and treated proactively. The most important side effects of 
opioids are nausea-vomiting, constipation, sedation, cognitive dysfunction, respiratory depression, myoclonus, 
hyperalgesia and pruritus. Opioid therapy in children with life-threatening illnesses does not lead to addiction, 
but can lead to physical tolerance. Co-analgesics can be used in any child with pain, regardless of the pain 
severity. These agents can increase analgesic efficacy, treat concomitant symptoms, and/or provide independent 
analgesic activity for certain types of pain. Anticonvulsants, antidepressants, corticosteroids, ketamine, 
benzodiazepines and baclofen can be used for this purpose. 
Many children in palliative care have mixed somatic, neuropathic, chronic, and psycho-social-spiritual pain. 
Advanced pain management in PPC requires an interdisciplinary approach using a combination of non- 
pharmacological and pharmacological methods. More evidence-based data are needed to manage pain in these 
patients. 
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ÖZET 

 

 

Palyatif bakımda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli semptomlardan biri olan ağrı, malign veya 
nonmalign progressif ve ileri evre hastalığı olan hastaların birçoğunda görülür. Tedavi edilmeyen kronik ağrı 
uykusuzluk, iştahsızlık ve depresyona neden olabilir, dikkati, hafızayı, konsantrasyonu ve düşünce içeriğini 
bozabilir. Kansere bağlı ağrı tanı anında %25 iken, ileri evrede %75, yaşam sonunda %90 gibi yüksek oranlarda 
bildirilmektedir.1 Kanser hastalarında ağrı tümör invazyonu veya kompresyonuna, kanser tedavisine (cerrahi, 
kemoterapi, radyoterapi) veya kanser dışı nedenlere bağlı olabilir. Palyatif bakım gereksinimi olan nonmalign 
kronik hastalıklarda da bası ülserleri, artrit, gastrit, oral kandidiazis, vasküler hastalık veya nöropati gibi 
nedenlerle ağrı sık rastlanan bir semptomdur. Palyatif bakımın felsefesinde hastanın aktif, ağrısız bir yaşam 
sürmesine yardımcı olan gelişmiş bir bakım planlaması ve desteğinin sağlanması amaçlanır. 
Ağrı yönetiminin ana hedefleri erken tanıma, erken en uygun tedavi, izleme ve dokümantasyondur. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından kanser ağrısı için 1986’da tanımlanan “analjezi merdiveni” günümüzde kanser dışı 
ağrılar için de yaygın olarak kullanılmaktadır.2 Ağrı mekanizmasına göre analjezik seçimi ve multimodal 
platformda revizyonlarla da halen güncelliğini korumaktadır.3 İlk basamakta opioid olmayan asetil salisilik asit, 
parasetamol ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), ağrı geçmezse ikinci basamakta zayıf opioidler ve 
üçüncü basamakta güçlü opioidler kullanılmaktadır. Analjezi merdiveninin tüm basamaklarında 
kontrendikasyon yoksa parasetamol ve NSAİİ kullanılabilir. Her basamakta endikasyon varsa adjuvan ilaçlar 
tedaviye eklenebilir. Ağrı şiddeti dikkate alındığında ise orta şiddetteki ağrıda zayıf opioidler, şiddetli ağrıda 
kuvvetli opioidler kullanılır. Opioidlere yetersiz yanıt veren nöropatik ağrıda ilk tercih edilecek ilaçlar 
antikonvülzanlardır. En sık kullanılan adjuvan ilaçlar; antidepresanlar, antikonvülzanlar, kortikosteroidler ve 
lokal anesteziklerdir. Ağrı tedavisinin sürekliliği göz önünde bulundurularak hasta için en kolay ve en az invazif 
tedavi tercih edilmelidir. Farmakolojik tedavi yanı sıra nonfarmakolojik girişimsel ağrı (intratekal port/pompa, 
nörolitik bloklar, nöroablatif girişimler vb) ve rehabilitasyon (egzersiz, gevşeme, uyku yönetimi, ağrı eğitimi, 
bilişsel yeniden yapılandırma vb) teknikleri kullanılabilir. Tamamlayıcı tedavilerin (akupunktur, müzik terapisi, 
yoga vb) ağrı yönetimine entegrasyonu önerilmektedir. 
Öznel doğasıyla ağrının fiziksel boyutu kadar psikolojik, sosyal ve manevi boyutları da değerlendirme ve tedavi 
süreçlerinde dikkatle ele alınmalıdır. Total ağrı konsepti çerçevesinde bireysel, multimodal ve interdisipliner 
yaklaşımla ağrı yönetimi yapılmalıdır. Ağrı tedavisi planlanırken hasta ve aile mutlaka sürece dahil edilerek 
tedavi alternatifleri tartışılmalı, varsa ağrı yönetiminin önündeki engeller belirlenmeye çalışılmalıdır. Özellikle 
kanser ağrısında ve yaşam sonunda etkin ağrı yönetiminde morfinin daha liberal kullanımı önemlidir. Opioid 
kullanımı ile ilgili yanlış inanışlar ve korkuların anlaşılması ve giderilmesi gerekir. Palyatif bakımda opioidlere 
erişim ve rasyonel kullanımı ile etkin ağrı kontrolünün sağlanması gelişmişlik göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. 
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ABSTRACT 

 

 

Pain is one of the important symptoms in palliative care that negatively affects the quality of life, it is seen in 
many patients with malignant or non-malignant progressive and advanced disease. Untreated chronic pain can 
cause insomnia, anorexia, and depression, impairing attention, memory, concentration and thought content. 
While cancer-related pain is 25% at the time of diagnosis, it is reported as high as 75% at the advanced stage 
and 90% at the end of life.1 In cancer patients, pain may be due to tumor invasion or compression, cancer 
treatment (surgery, chemotherapy, radiotherapy) or non-cancer causes. Pain is a common symptom in 
nonmalignant chronic diseases requiring palliative care due to pressure ulcers, arthritis, gastritis, oral 
candidiasis, vascular disease or neuropathy. In the philosophy of palliative care, it is aimed to provide an 
advanced care planning and support that helps the patient to lead an active, pain-free life. 
The main goals of pain management are early recognition, early optimal treatment, monitoring and 
documentation. The "analgesia ladder" defined by the World Health Organization for cancer pain in 1986 is 
also widely used today for non-cancer pain.2 It is still up-to-date with the selection of analgesics according to 
the pain mechanism and revisions in the multimodal platform.3 In the first step, non-opioid acetyl salicylic acid, 
paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), weak opioids in the second step and strong 
opioids in the third step, if the pain does not disappear. If there are no contraindications in all steps of the 
analgesia ladder, paracetamol and NSAIDs can be used. Adjuvant drugs can be added to the treatment if there 
is an indication in each step. Considering the severity of pain, weak opioids are used in moderate pain, and 
strong opioids are used in severe pain. Anticonvulsants are the first choice of drugs in neuropathic pain with 
inadequate response to opioids. The most commonly used adjuvant drugs; antidepressants, anticonvulsants, 
corticosteroids and local anesthetics. Considering the continuity of pain treatment, the easiest and least invasive 
treatment should be preferred for the patient. In addition to pharmacological treatment, non-pharmacological 
interventional pain (intrathecal port/pump, neurolytic blocks, neuroablative interventions etc.) and rehabilitation 
(exercise, relaxation, sleep management, pain training, cognitive therapy, etc.) techniques can be used. 
Integration of complementary therapies (acupuncture, music therapy, yoga, etc.) into pain management is 
recommended. 
Due to its subjective nature, the psychological, social and spiritual dimensions of pain and the physical 
dimension should be carefully considered in the evaluation and treatment processes. Pain management should 
be done with an individual, multimodal and interdisciplinary approach within the concept of total pain. When 
planning pain management, the patient and family should be included in the process, the treatment alternatives 
should be discussed, and the bariers to pain management should be determined. More liberal use of morphine 
is important, especially in cancer pain and effective pain management at the end of life. Myths and fears about 
opioid use need to be understood and resolved. Achieving effective pain control with access to and rational use 
of opioids in palliative care is regarded as an indicator of development. 
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ÖZET 

 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) istatistiklerine göre her yıl 50 milyon kadar insan ölüyor ve yaklaşık 100 milyon 
insan palyatif bakıma ihtiyacı duyuyor. 
Kanser sıklığındaki artış, tedavi seçeneklerindeki hızlı gelişmeler kanserli hastalardaki semptomların ve 
tedaviyle ilişkili yan etkilerin yönetiminde, özellikle de metastatik ve/veya son dönem kanserli hastaların 
semptom kontrollerinde palyatif bakım ihtiyacını artırmıştır. Ayrıca nüfusun yaşlanıyor olması ve eşlik eden 
kronik hastalıklar, nörolojik hastalıklar palyatif bakımın artık son yılların yönetilmesi gereken en önemli sağlık 
konusu olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. 
Ülkemizde bu alanda ilk yönerge “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge”si olarak 09.10.2014 tarihli ve 640 sayı ile yürürlüğe girmiştir. Sonra palyatif bakım merkezlerine 
yönelik asgari standartları düzenleyen “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge” 07/07/2015 tarih ve 253 sayılı makam oluruyla düzenlenmiş ve önceki yönerge yürürlükten 
kaldırılmıştır. 24.12.2014 SUT’ da palyatif bakım merkezlerinin tanımlanması yapılmış, “palyatif bakım tedavisi 
günde en fazla 1 (bir) kez faturalandırılır” şartı getirilmiştir. Bu genelgeye göre Palyatif Bakım Ünitesinin Sahip 
Olması Gereken Fiziksel Koşullara Ait Yapılanma Palyatif bakım üniteleri, palyatif bakım tanımına uygun 
şekilde ve multidisipliner tıbbi bakımın bütün gereklerini yerine getirecek bir konumda yapılanmalıdır, 
denilmiştir. 
Bazı ülkelerde “hospis” sistemi olarak da tanımlanan uzman palyatif bakım ünitelerinin doğrudan bir hastane 
içinde veya bir hastaneye yakın bir konumda yer alması önerilmektedir. Buradaki amaç, uzman palyatif bakım 
ünitelerinde veya diğer palyatif bakım merkezlerinde hastanın isteği ve tıbbi gerekliliği halinde, en uygun tıbbi 
veya cerrahi tedavinin ve radyolojik tetkik veya lokal tedavi işlemlerinin doğru, uygun ve hızlı bir şekilde 
yapılabilmesidir. 
Türkiye de henüz özel hastaneler mevzuat ve politika belirsizliği nedeniyle ciddi girişim yapamamıştır. 
Ülkemizde Üniversite, Sağlık Bakanlığı ve Özel sektörde olmak üzere 3 ayrı hizmet sunucusunda palyatif bakım 
hizmeti verilmektedir. Özel hastaneler içinde de yatak sayısının ortalama %20 sinin palyatif bakım yatağı olarak 
ayrılmasına izin verilmektedir. Ülkemizde şu anda yaklaşık 5000 civarı palyatif bakım yatağı mevcuttur. 
Özel hastanelerin bu hizmeti bakım olarak değil de dahili hasta bakımı olarak tedavi ve takip edebiliyor olması 
hastane yataklarından özel bir merkez açacak ayrımı yapması konusunda engel yarattığı düşünülmektedir. Bu  
nedenle Palyatif Bakım Hizmetleri ile ilgili politika belirlenerek özel sektörün rolü tanımlanmalıdır. 
Sunulan hizmetlerin süreçleri ve kuralları tanımlanmalıdır. 
En önemlisi bu merkezlerde çalışacak mesleki alana özgü eğitim alacak kişiler istihdam politikası olarak çalışılıp 
tanımlanmalıdır. 
Sağlık turizmi içerisine uluslararası anlaşmalarla bakım ücretleri dahil edilip, özellikle yurtdışında çalışan 
yurttaşlarımızın zor zamanlarında, kendi ülkesinde bu bakımı alabilmeleri sağlanmalıdır. 
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Kanser sıklığındaki artış, tedavi seçeneklerindeki hızlı gelişmeler kanserli hastalardaki semptomların ve 
tedaviyle ilişkili yan etkilerin yönetiminde, özellikle de metastatik ve/veya son dönem kanserli hastaların 
semptom kontrollerinde palyatif bakım ihtiyacını artırmıştır. Ayrıca nüfusun yaşlanıyor olması ve eşlik eden 
kronik hastalıklar, nörolojik hastalıklar palyatif bakımın artık son yılların yönetilmesi gereken en önemli sağlık 
konusu olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. 
Ülkemizde bu alanda ilk yönerge “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge”si olarak 09.10.2014 tarihli ve 640 sayı ile yürürlüğe girmiştir. Sonra palyatif bakım merkezlerine 
yönelik asgari standartları düzenleyen “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge” 07/07/2015 tarih ve 253 sayılı makam oluruyla düzenlenmiş ve önceki yönerge yürürlükten 
kaldırılmıştır. 24.12.2014 SUT’ da palyatif bakım merkezlerinin tanımlanması yapılmış, “palyatif bakım tedavisi 
günde en fazla 1 (bir) kez faturalandırılır” şartı getirilmiştir. Bu genelgeye göre Palyatif Bakım Ünitesinin Sahip 
Olması Gereken Fiziksel Koşullara Ait Yapılanma Palyatif bakım üniteleri, palyatif bakım tanımına uygun 
şekilde ve multidisipliner tıbbi bakımın bütün gereklerini yerine getirecek bir konumda yapılanmalıdır, 
denilmiştir. 
Bazı ülkelerde “hospis” sistemi olarak da tanımlanan uzman palyatif bakım ünitelerinin doğrudan bir hastane 
içinde veya bir hastaneye yakın bir konumda yer alması önerilmektedir. Buradaki amaç, uzman palyatif bakım 
ünitelerinde veya diğer palyatif bakım merkezlerinde hastanın isteği ve tıbbi gerekliliği halinde, en uygun tıbbi 
veya cerrahi tedavinin ve radyolojik tetkik veya lokal tedavi işlemlerinin doğru, uygun ve hızlı bir şekilde 
yapılabilmesidir. 
Türkiye de henüz özel hastaneler mevzuat ve politika belirsizliği nedeniyle ciddi girişim yapamamıştır. 
Ülkemizde Üniversite, Sağlık Bakanlığı ve Özel sektörde olmak üzere 3 ayrı hizmet sunucusunda palyatif bakım 
hizmeti verilmektedir. Özel hastaneler içinde de yatak sayısının ortalama %20 sinin palyatif bakım yatağı olarak 
ayrılmasına izin verilmektedir. Ülkemizde şu anda yaklaşık 5000 civarı palyatif bakım yatağı mevcuttur. 
Özel hastanelerin bu hizmeti bakım olarak değil de dahili hasta bakımı olarak tedavi ve takip edebiliyor olması 
hastane yataklarından özel bir merkez açacak ayrımı yapması konusunda engel yarattığı düşünülmektedir. Bu  
nedenle Palyatif Bakım Hizmetleri ile ilgili politika belirlenerek özel sektörün rolü tanımlanmalıdır. 
Sunulan hizmetlerin süreçleri ve kuralları tanımlanmalıdır. 
En önemlisi bu merkezlerde çalışacak mesleki alana özgü eğitim alacak kişiler istihdam politikası olarak çalışılıp 
tanımlanmalıdır. 
Sağlık turizmi içerisine uluslararası anlaşmalarla bakım ücretleri dahil edilip, özellikle yurtdışında çalışan 
yurttaşlarımızın zor zamanlarında, kendi ülkesinde bu bakımı alabilmeleri sağlanmalıdır. 
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According to the statistics of the World Health Organization (WHO), up to 50 million people die each year and 
approximately 100 million people need palliative care. 
Increase in cancer frequency and rapid advances in treatment options have increased the need for palliative care 
in the management of symptoms and treatment-related side effects in cancer patients, especially in symptom 
control of metastatic and / or end-stage cancer patients. In addition, the aging of the population and 
accompanying chronic diseases, neurological diseases have revealed the fact that palliative care is the most 
important health issue to be managed in recent years. 
The first directive in this field in our country entered into force as the "Directive on the Application Procedures 
and Principles of Palliative Care Services" dated 09.10.2014 and numbered 640. Later, the "Directive on the 
Application Procedures and Principles of Palliative Care Services", which regulates the minimum standards for 
palliative care centers, was issued with the approval of the authority dated 07/07/2015 and numbered 253, and 
the previous directive was abolished. The definition of palliative care centers has been made in SUT on 
24.12.2014 and the condition of "palliative care treatment is invoiced at most once a day". According to this 
circular, it is stated that Palliative care units should be structured in accordance with the definition of palliative 
care and in a position to fulfill all the requirements of multidisciplinary medical care. 
In some countries, it is recommended that specialist palliative care units, also defined as “hospice” systems, be 
located directly within or close to a hospital. The aim here is to perform the most appropriate medical or surgical 
treatment and radiological examination or local treatment procedures accurately, appropriately and rapidly in 
specialist palliative care units or other palliative care centers, if the patient's request and medical necessity. 
Private hospitals in Turkey have not been able to make serious attempts yet due to legislative and policy 
ambiguities. In our country, palliative care services are provided in 3 different service providers, including the 
University, the Ministry of Health and the private sector. In private hospitals, an average of 20% of the number  
of beds is allowed as palliative care beds. There are currently around 5900 palliative care beds in our country. 
And unfortunately, only one out of 623 private hospitals has 20 beds. 
It is thought that the fact that private hospitals can treat and follow this service as internal patient care rather than 
as a care creates an obstacle to distinguish between hospital beds and opening a private center. For this reason, 
the policy regarding Palliative Care Services should be determined and the role of the private sector should be 
defined. 
The processes and rules of the services provided should be defined. 
Most importantly, people who will work in these centers who will receive professional training should be studied 
and defined as an employment policy. 
Care fees should be included in health tourism with international agreements, and it should be ensured that our 
citizens working abroad can receive this care in their own country, especially in difficult times. 
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Demans Alzeimer Hatalığı,.Parkinson(PH) Hastalığı,Multisistem Atrofi ,Progresif supranükleer palsi,Lewy 
cisimcikli demans, Amiyotrofik lateral skleroz (ALS)gibi birçok nörodejeneratif hastalığın sıklığı yaşla 
artmaktadır (1)İnme geçiren hastaların %70 i 65 yaşın üzerindedir (2). Tedavisi mümkün olmayan kronik 
hastalıklar içinde önemli yer tutan nörolojik hastalıklarla mücadelede, genel olarak yaşlı nüfusun bulunduğu 
palyatif bakım kliniklerinin (PBK)yeri önemlidir. 
2016 yılında Colarado Tıp fakültesinde nörolojik hastalıklar için palyatif bakım (PB) konsültasyonlarını 
inceleyen retrospektif bir çalışmada nörolojik hastalıkların sıklığı %9 .2 olup (3).Hastalık sıklıkları İnme 
,demans ,sinir sistemi tümörleri,PH,multıbl skleroz,santral sinir sistemi tümörleri ve ALS idi.Bu hastalar inme 
pnomoni,üriner sistem enfeksiyonu ilerlemiş demans hipernatremi hiponatremi sepsis ya da solunum yetmezliği 
ile hastaneye başvurmakta idiler.Genellikle başvuru şikayetleri bozulmuş zihinsel durum ,güçsüzlük ,konuşma 
zorluğu,ağrı ,ayakta duramama düşmeye eğilim,nefes darlığı ve oral alım bozukluğu idi. 
Hastalar için en çok bakım hedeflerinin ortaya çıkartılması, psikososyal manevi destek ve yaşam sonu bakım ile 
ilgili PB konsültasyonları istenmiş olup bunları ileri bakım planlaması ve ağrı takip etmekteydi.Bakım hedefleri 
arasında konforlu yaşam bakımı aile ile kaliteli zaman geçirme ,yaşam kalitesini iyileştirme ,semptom kontrolü 
,evde ölüm aile yükü olmamak manevi kaygıları ele alma vardı.Bu araştırmadaki veriler PB konsültasyonlarının 
nörolojik hastalıklarda artma eğiliminde olduğu yönünde idi. (3)ALS hastalarında yapılan diğer bir çalışmada da 
multidisipliner çalışılan ünitelerde hastaların yaşam süreleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu bakım verenlerinin 
hasta ve yakınlarının yükünü azaltmada etkili olduğu yönündeydi. (4).Önceden bakım planlaması, hastaların, 
ailelerinin ve sağlık hizmet sağlayıcılarının, hastanın hedeflerini, değerlerini ve inançlarını yansıttığı, mevcut ve 
gelecekteki tıbbi bakımı nasıl ve nasıl bilgilendirmeleri gerektiğini tartışan ve sonuçta bu bilgileri hastanın 
gelecekteki sağlık bakımı seçimlerini doğru bir şekilde belgelemek için kullanan bir bakım planıdır. Palyatif 
dönemde, bakımın ana vurgusu semptomların farmakolojik kontrolünden yaşam kalitesini artıran önlemlere 
doğru kaymasıdır.(5) 
Hastaların rutin bakımları varsa trakeostomi ,gastrostomi (PEG) tüpü, port,kateter vb pansumanları, subkutan 
enjeksiyon ya da aspirasyon işlemleri hasta yakınlarına basit hale getirilerek onların anlayacağı şekilde 
anlatılmalıdır. Dispne disfaji dizartri yorgunluk, spasisite,siyalore, ağrı,kas ağrıları ve spazmları uyku 
problemleri ve diğer semptomlarla mücadelede medikal tedaviler yanısıra fizyoterapistlerden destek alınabilir. 
Özellikle disfaji ile mücadelede yutma terapisti önerilerini uygulayarak hastanın mümkün olduğu kadar oral 
yolla beslenmesi desteklenebilir. Tekrarlama riski yüksek olan İnme hastalığında Atrial Fibrilasyon 
Hipertansiyon hiperlipidemi ve diyabet ile ilgili ilaçlar bakımverenlere ayrıntılı olarak anlatılmalıdır(7). 
Polifarmasi ile mücadele edilmeli yaşlı kırılgan hastaların fayda zarar oranına bakarak ilaçları düzenlenmelidir. 
(8)Amerikan Hospis ve Palyatif Bakım Akademisi ileri evre demans olan ve beslenme problemi olan hastalarda 
duruma göre nazogastrik veya (PEG) tüpü ile beslenmeyi tavsiye etmektedir. Demans hastalarında beslenme 
tüpü ile beslemenin uzun dönemde yaşam süresini uzatma, aspirasyon riskini azaltma, malnutrisyonu engelleme, 
bası  ülserlerini  engelleme  gibi  üstünlüğünün  olmadığı  da  belirtilmiştir.  Semptomatik  disfajisi  olan ALS 
hastalarında PEG yerleştirme (Grade 2B) önerilir.Kilo kaybı olan ALS hastalarında Grade C düzeyinde disfaji 
olmasa da PEG önerilmekte .(4) Bilinci açık ALS hastaları başta olmak üzere konuşma yetisini kaybetmiş ev tipi 
ventilatöre bağlı olan hastalar için geliştirilen bilgisayar yazılım programları hastaların dış dünya ile iletişimini 
sağlaması açısından önemlidir.Hastaların engel düzeylerine göre sağlık sisteminin belirlediği haklardan da 
yararlanabilmesi için sosyal hizmet uzmanlarından destek alınabilir.(9)Tıp fakültelerinde palyatif bakım eğitim 
açığının  giderilmesi  ile nörolojik hastaların zamanında palyatif bakım hizmetinden yararlanabileceği 
söylenebilir (3). 
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Hastaların rutin bakımları varsa trakeostomi ,gastrostomi (PEG) tüpü, port,kateter vb pansumanları, subkutan 
enjeksiyon ya da aspirasyon işlemleri hasta yakınlarına basit hale getirilerek onların anlayacağı şekilde 
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The frequency of many neurodegenerative diseases such as Dementia Alzheimer's Disease, Parkinson's (PD) 
disease, Multiple System Atrophy, Lewy body dementia, Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) increases with age 
(1). 70% of patients with stroke are over 65 years of age (2). Palliative care clinics (PCC) with the elderly 
population, in general, have an important place in the fight against neurological diseases, which have an 
important place among the chronic diseases that cannot be treated. 
In a retrospective study examining palliative care (PC) consultations for neurological diseases at Colorado 
Medical Faculty in 2016, the frequency of neurological diseases was 9.2% (3). The most common diseases are 
stroke, dementia, nervous system tumours, Parkinson disease, multiple sclerosis, central nervous system 
tumours. 
Palliative care centres are most often consulted on goals of care, psychosocial support and end-of-life care, 
advanced care planning, and pain management. It is explained in palliative care centres that families have no 
responsibility for death at home, and their moral concerns are resolved. The data in this study showed an 
increasing trend in neurological diseases among palliative care consultations. (3). In another study conducted 
with ALS patients, it was stated that the units working in multidisciplinary studies had a positive effect on the 
life span of the patients and it was effective in reducing the burden of the patients and their relatives of the 
caregivers. (4) Advance care planning reflects the patient's goals, values, and beliefs, discusses how and how 
they should inform current and future medical care, and ultimately uses this information to accurately document 
the patient's future healthcare choices. In the palliative care period, the main emphasis of care is to shift from 
pharmacological control of symptoms to measures that improve quality of life (5) 
If patients have routine care, tracheostomy, gastrostomy (PEG) tube, port, catheter dressings, subcutaneous 
injection or aspiration procedures should be simplified and explained to their relatives in a way that they can 
understand. Dyspnea, dysarthria, fatigue, spasms, sialorrhea, pain, muscle aches and spasms, sleep problems and 
other symptoms should be tried to be solved with medical treatments and help should be sought from 
physiotherapists when necessary. Especially in the fight against dysphagia, oral nutrition of the patient can be 
supported as much as possible by following the recommendations of the swallowing therapist. Atrial Fibrillation, 
hypertension, hyperlipidemia, and diabetes mellitus-related drugs in stroke disease with a high recurrence risk 
should be explained to caregivers in detail. (7). Polypharmacy should be fought, and medications should be 
regulated by looking at the benefit-harm ratio of frail elderly patients. (8 )The American Academy of Hospice 
and Palliative Care recommends nasogastric or (PEG) feeding in patients with advanced dementia and nutritional 
problems. It has also been stated that feeding tube feeding in dementia patients does not have any advantages 
such as prolonging the life span, reducing the risk of aspiration, preventing malnutrition, and preventing pressure 
ulcers in the long term. PEG implantation (Grade 2B) is recommended in ALS patients with symptomatic 
dysphagia. PEG is recommended in ALS patients with weight loss even if Grade C level dysphagia is not. (4) 
Computer software programs developed for patients connected to home-type ventilators who have lost their 
ability to speak, especially those with conscious ALS, are important in terms of enabling patients to 
communicate with the outside world. By eliminating the palliative care training gap in medical faculties, it can 
be said that neurological patients can benefit from palliative care services in a timely manner (3). 
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Sağlık bilimde hemşirelik hem sanat hem de bilim olarak kabul edilmektedir. Ancak unutulmaması gereken 
hemşireliğin alturistik değerler boyutudur. Alturistik boyut kişinin hem fiziksel hem psikososyal olarak yardım 
isteyen kişiye kendini adamasıdır. Sanat olarak hemşirelik mesleki açıdan yeterli bilgi ve teknik beceriye sahip 
olmayı ifade ederken bilim olarak bilimsel ilkelerin dayandığı üzerine temellendiği biyososyal bilimlerin 
kavranması anlamına gelmektedir. FlorenceNightingale(1860) Hemşireliği, hastalığı iyileştirmek için hasta 
çevresini düzenleme ve iyileştirme çabası olarak tanımlamıştır Dr. L.F Simpson(1914) hemşirelik sanattır ve 
hemşire sanatkârdır demiştir. VirgineHenderson(1955 PB felsefesine en yakın hemşirelik tanımlamasını 
“Hemşirenin asli ve öncelikli görevi bireye, sağlığa ve topluma katkıda bulunan faaliyetlerin yerine getirilmesini 
sağlama ve yaşamın son anında en iyi ölüme yardım etmektir demiştir. İlk palyatif yaklaşımlı  hemşirelik 
tanımını yapmıştır. 
PB felsefesinin özü hastanın tedavi sürecinde hastayı rahatlama üzerine ve yaşam kalitesini arttırma üzerine 
kurgulanmıştır. Bu nedenle sürekli dinamik bir enerjiye gereksinim vardır. PB hemşiresi hastasına günlük klinik 
uygulamaların ve prosedürlerin ötesine geçen özel, kişisel ve insani bir tutumla bakım yaklaşımları uygular. 
Çünkü PB yaklaşımı hastanın tanı alması ile başlayıp hastanın kaybı sonrası ailenin yas sürecinde desteklenmesi 
ile devam eden uzun bir süreçtir. Bu süreçte içerisinde hastalar evde, hastanede, bakımevinde yaşamlarını 
kaybedebilirler ancak nerede yaşamları son bulursa bulsun tanı veya koşullarının ne olduğuna bakılmaksızın PB 
alma hakları vardır. Bu sebeplerden ötürüdür ki PB faklı meslek disiplinlerin mesleki etik ilkeler dahilinde 
liderliğin hasta lehine zaman zaman değişeceğini kabul ederek ortak hedef için birlikte çalışmasını zorunlu 
kılmaktadır. PB hemşiresine bu doğrultuda PB hastasının son anına kadar etkin, etkili ve kaliteli bakımı sunmada 
önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. 
PB hemşiresi semptom yönetiminde, hastanın klinik tedavisi sonrası evde bakım sorumluluğunu üstlenecek 
bireylerin bakıma dair özgüvenlerinin gelişmesine katkı sunacak eğitimlerin planlanmasında ve verilmesinde, 
hasta ve ailesi ile PB ekibi arasında hasta için gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında, bilimsel 
hemşirelik sürecinin kullanılarak hasta veaile odaklı konforlu bakım sunulmasında etkin rol alırlar. Tüm 
hemşirelik uygulamalarında hemşirelik etik ilkeleri doğrultusunda, hasta güvenliğini önemseyerek kaliteli bakım 
hizmeti sunarlar. PB politika geliştirmek, protokoller ve uygulama standartları belirlemek gibi konularda liderlik 
yaparlar. Eğitim ve yetkinliklerini hasta bakım uygulamalarında hasta lehine kullanmak için sürekli geliştirirler. 
Kanıta dayalı uygulama ve araştırma faaliyetlerine katılır ve destek olurlar. Hasta, aile ve PB ekibi arasında 
iletişimi sağlayarak, ekip üyeleri ile işbirliği yapar, disiplinler arası olumlu ilişkiler kurulmasına katkı sunar lar. 
İnsan hakları ve insan onuruna yakışır bakımı sunmada, mahremiyet ve sır saklama gibi konularda sorumluluk 
alırlar. 
19 Nisan 2011 revize edilen Hemşirelik Yönetmeliğinde PB süresinde hemşirenin görev. yetki ve sorumlulukları 
tanımlanmıştır.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm 
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Abstract 

 

 

In health science, nursing is recognized as both an art and a science. However, it should not be forgotten that the 
altruistic values dimension of nursing. The altruistic dimension is the devotion of the person to the person 
seeking help both physically and psychosocially. While nursing as an art means having  sufficient  knowledge 
and technical skills in terms of profession, it means understanding the biosocial sciences that are based on 
scientific principles as a science. FlorenceNightingale (1860) defined nursing as an effort to organize and 
improve the patient's environment in order to cure the disease. L.F Simpson (1914) said nursing is the art and 
nurse is an artist. VirgineHenderson (1955, the closest definition of nursing to the PD philosophy, said “The 
primary and primary duty of the nurse is to ensure the fulfillment of activities that contribute to the individual, 
health and society, and to help the best death at the last moment of life.” He made the first definition of palliative 
approach nursing. 
The essence of the PD philosophy is based on relaxing the patient and increasing the quality of life during the 
patient's treatment process. Therefore, there is a need for a continuous dynamic energy. The PD nurse applies 
care approaches to the patient in a private, personal and human manner that goes beyond daily clinical practices 
and procedures. Because the PD approach is a long process that starts with the diagnosis of the patient and 
continues with the support of the family in the grief process after the patient's loss. In this process, patients may 
lose their lives at home, hospital, nursing home, but wherever their life ends, they have the right to receive PC 
regardless of their diagnosis or conditions. For these reasons, PB requires different professional disciplines to 
work together for a common goal by accepting that leadership will change from time to time in favor of the 
patient within the principles of professional ethics. In this direction, the PD nurse has important roles and 
responsibilities in providing effective, effective and quality care until the last moment of the PD patient. 
PC nurse in symptom management, planning and delivering trainings that will contribute to the development of 
self-confidence of individuals who will undertake home care after clinical treatment, provide the necessary 
coordination and cooperation between the patient and his family and the PD team, and provide patient and 
family-oriented comfortable care by using the scientific nursing process. they take an active role. In all nursing 
practices, in line with nursing ethical principles, they care about patient safety and provide quality care services. 
They take the lead in issues such as developing PB policy, setting protocols and implementation standards. They 
continuously improve their training and competencies to use in patient care practice in favor of the patient. They 
participate and support evidence-based practice and research activities. By establishing communication between 
the patient, family and the PD team, they cooperate with team members and contribute to establishing positive 
interdisciplinary relationships. They take responsibility for issues such as privacy and confidentiality in 
providing human rights and decent care. 
The duty of the nurse during PC period in the Revised Nursing Regulation on 19 April 2011. authorities and 
responsibilities are defined.https: //www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm 
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GİRİŞ Türkiye'de 2008 yılında Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı, Türk Onkoloji Grubu, Palyatif Bakım 
Organizasyonu, Medikal Onkoloji Organizasyonu ve Ağrı Derneği tarafından ulusal palyatif bakım programı  
için bir çalışma başlatılmıştır. 2009 yılında palyatif bakımı da kapsayan 5 yıllık ulusal kanser kontrol programı 
açıklanmış, 2010 yılında Sağlık Bakanlığının Palya-Türk projesiyle palyatif bakım medikal bir disiplin olarak 
kabul edilmiştir. Palyatif bakıma dair yönerge 2014 yılında yürürlüğe girmiş ve geri ödeme kapsamına  
alınmıştır. 
GELİŞME Ülkemizdeki sorunlar şu başlıklarda incelenebilir. Palyatif bakımın tanımı konusunda yanlış 
değerlendirme, sağlık profesyonellerindeki eğitim yetersizliği ve alışkanlıklar, standart yönlendirme kriterlerinin 
tanımlanmaması, palyatif bakım hizmetlerinde çeşitlilik ve bakımın devamının sağlanmasındaki sorunlar, 
iletişim ve kültürel sorunlar, maliyet ve bürokratik kısıtlamalardır. 
Palyatif bakımın 10 yıllık hedeflerinin çoğu ilk 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve bakım 
prensiplerinin standardizasyonu, palyatif bakımın interdisipliner ekibinin organizasyonu, opioidlere ulaşımın 
kolaylaştırılması, hasta ve çalışan haklarının düzenlenmesi, hospis gibi yataklı sağlık tesisleri dışındaki bakım 
yerlerinin oluşturulması, hasta ve hasta yakını eğitimi konuları için çalışmalar devam etmektedir. 
SONUÇ Ülkemizde palyatif bakımın ayrı bir uzmanlık alanı olmasından çok, multidisipliner hizmet sunabilecek 
palyatif bakım merkezleri sayesinde gereksiz yoğun bakım yatışlarının, aynı zamanda gereksiz hastane 
harcamalarının azaltılması, evde yada bakım evlerinde profesyonel ekiplerce kaliteli palyatif bakım hizmetlerin 
sağlanması, bu hizmetlerin aile bütçesini yıkıcı olmasının önüne geçecek önlemlerin alınması, bakım güvence 
sisteminin kurulması, sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile desteklenmesi, 
çocuk palyatif bakım merkezlerine de yönelik düzenleme yapılması, palyatif bakım hizmetlerinin ülke genelinde 
birinci, ikinci ve üçüncü basamak arasında entegre bir şekilde yürütülmesi için politikaların belirlenmesi, 
gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının sürece dahil edilmesi, ülkemizin sosyokültürel ve yaşam biçimine 
uygun hospis çalışmalarının başlatılması önerilmektedir. 
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INTRODUCTION A study for the national palliative care program was initiated in Turkey in 2008 by the 
Ministry of Health Cancer Department, the Turkish Oncology Group, the Palliative Care Organization, the 
Medical Oncology Organization and the Pain Association. In 2009, a 5-year national cancer control program 
including palliative care was announced, and in 2010, with the Palya-Turk project of the Ministry of Health, 
palliative care was accepted as a medical discipline. The directive on palliative care entered into force in 2014 
and was included in the scope of reimbursement. 
The problems in our country can be examined under the following headings. Misconceptions about the definition 
of palliative care, lack of training and habits in health professionals, not defining standard routing criteria, 
diversity in palliative care services and problems in maintaining care, communication and cultural problems, cost 
and bureaucratic constraints. 
Most of the 10-year goals of palliative care have been achieved in the first 5 years. Studies are ongoing for the 
standardization of education and care principles, the organization of the interdisciplinary team of palliative care, 
facilitating access to opioids, regulation of patient and employee rights, establishment of care facilities other than 
inpatient health facilities such as hospices, and patient and patient care training. 
CONCLUSION In our country, palliative care is not a separate area of specialization, but with palliative care 
centers that can provide multidisciplinary services, reducing unnecessary intensive care hospitalizations as well 
as unnecessary hospital expenses, providing quality palliative care services at home or in nursing homes by 
professional teams, will prevent these services from destroying the family budget. To take precautions, to 
establish a care assurance system, to support healthcare professionals with pre and post graduation training 
programs, to make arrangements for pediatric palliative care centers, to determine policies to ensure that 
palliative care services are carried out in an integrated manner between primary, secondary and tertiary levels 
throughout the country, It is recommended to include non-governmental organizations in the process and initiate 
hospice studies in accordance with the sociocultural and life style of our country. 
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Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta 
yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken 
saptanması ve etkili değerlendirmeler ve tedaviler yapılarak önlenmesi veya rahatlatılması ile arttıran bir 
yaklaşımdır. Palyatif bakım gelişmekte olan ülkelerde henüz yapılanma aşamasında iken sağlık hizmetleri belirli 
bir düzeye ulaşmış ülkelerde sağlık sistemlerine entegre olmuştur.Palyatif bakım ülkemizde henüz başlangıç 
aşamasındadır. 
Günümüzde çocukların tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Öncesinde prematürelik, doğum 
komplikasyonları ve konjenital anomaliler nedeniyle yaşam şansı çok düşük olan ya da kaybedilen birçok çocuk, 
bilimsel ve tıbbi gelişmelere bağlı olarak uzun yıllar, çoğunlukla da karmaşık gereksinimleri ile yaşamlarını 
sürdürmektedirler. 
Yetişkin palyatif bakım merkezlerinde onkoloji ve kardiyoloji hastaları, pediatrik palyatif bakım veren 
merkezlerde ise prematüre şartlarından kaynaklanan hastalar, konjenital hastalıklar ve kronik hastalıkları olan 
pediatrik hastaları yatan hastaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
Hasta grubu farklılığı nedeniyle pediatrik palyatif hastalarında semptom sıklığı ve tedavisi de yetişkin 
hastalardan farklıdır. Pediatrik palyatif hasta grubunda epilepsi, ağrı, kemik ve eklem deformiteleri, kas 
tonusukaynaklı komplikasyonlar, solunum (dispne, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, salivasyon, 
sekresyon) ve sindirim sistemi problemleri ortaya çıkabilir. Özellikle yutma bozuklukları, gastrointestinal 
hareketlilik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sistemi problemleri en sık karşılaşılan semptomlardır.Semptomların 
uygun bir şekilde yönetimi çok önemlidir. 
Pediatrik palyatif bakımsadece çocuğun semptom yönetimine değil, aynı zamanda hem çocuğun hem de ailenin 
sosyal, psikolojik ve ruhsal olarak yaşam kalitesinin yükselmesine odaklanır. Pediatrik palyatif bakımın rolü, 
semptom yönetimine (fiziksel, sosyal, psikolojik, ruhsal) yardımcı olmak, ailelere, hastalara ve sağlık hizmeti 
sağlayıcılarına karar verme süreçlerinde yardımcı olmak, uygulayıcılar arasındaki bakımın koordine edilmesine 
yardımcı olmak ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmektir. 
Amerikan pediatrik akademisi pediatrik palyatif bakımın temel ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler “Çocuğun 
palyatif bakım ve tedavisi tanı ile başlar, çocuğun tedavisi ya da ölümüne kadar devam eder, yas dönemini de 
içerir. Palyatif bakımda yaşam ve ölüm normal süreçler olarak görülür, ölüm ne geciktirilir ne hızlandırılır. 
Palyatif bakım aile merkezlidir, aile tüm sürece dahil edilir. Ailenin kültür, inanç, ırk, dil, din, etnik farklılıkları, 
beklentileri, yaş ve eğitim düzeylerine göre bakım planlanmalı ve sürekli olması sağlanmalı. Palyatif bakım 
sağlık hizmetinin verildiği tüm ortamlarda sunulmalı, buna ihtiyaç duyan tüm çocuklar için erişilebilir olmalı, 
hatta gerektiğinde çocuğun evinde de verilmelidir”. Pediatrik palyatif bakım felsefesi ve hizmeti sadece palyatif 
merkezi olan hastanelerde değil, palyatif bakım merkezi olmayan hastanelerde de ihtiyacı olan çocukhastalara 
palyatif bakım verilebilmesini kapsar. 
Türkiye’nin çocuk nüfusu ve demografik yapısı söz konusu olduğunda pediatrik palyatif hizmetlerinin hızla 
sağlık sistemine entegrasyon sağlanmalıdır. 
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ABSTRACT 

 

Palliative care is both a philosophy of care and an organized and highly structured care system. Palliative care is 
generally seen as a service provided in countries where health service shave reached a certain level. In 
developing countries, it is mostly at the stage of structuring compared to developed countries. In Turkey, 
palliative care is supported and tried to be integrated into our health system. Palliative care has shown a 
remarkable development and progress in our country. However, meeting the needs of children and their families 
in need of palliative care, and the child palliative philosophy and system are still in the infancy in our country. 
There have been important developments in the treatment of children from past to present. Until recently, many 
children who had low possibility of living or died due to prematurity, birth complications and congenital 
anomalies continue their lives for many years, mostly with complex needs, depending on scientific and medical 
developments. While oncology patients constitute the majority of hospitalized patients in adult palliative care 
centers, in pediatric palliative care centers, patients arising from premature conditions constitute pediatric 
patients with congenital diseases and chronic diseases. Due to the patient group difference, the frequency and 
treatment of symptoms in pediatric palliative patients are also different from adult patients. In the pediatric 
palliative patient group, epilepsy, pain, bone and joint deformities, complications caused by changes in the 
muscle tone, respiratory (dyspnea, recurrent respiratory tract infections, salivation, secretion) and digestive 
system problems may occur. In particular, swallowing disorders, gastrointestinal motility, constipation or  
diarrhea are among the most common digestive system problems. Proper management of these common 
symptoms is crucial. In pediatric palliative care, it focuses not only on the symptom management of the child,  
but also on the social, psychological and mental improvement of the quality of life of both the child and the 
family. The role of pediatric palliative care is to assist in symptom management (physical, social, psychological, 
spiritual), asist families, patients and health care providers in decision-making processes, help coordinate care 
among practitioners, and improve patients' quality of life. 
The American Academy of Pediatric has established the basic principles of pediatric palliative care. According  
to these principles, the palliative care and treatment of the child begins with the diagnosis, continues until the 
child's treatment or death, and includes the mourning period. Life and death are seen as normal processes in 
palliative care, death is neither delayed nor accelerated. Palliative care is family-centered, the family is included 
in the whole process. Care should be planned and maintained according to the family's culture, belief, race, 
language, religion, ethnic differences, expectations, age and education level. Palliative care should be provided  
in all settings where health care is provided, accessible to all children in need, and even at the child's home when 
necessary. Pediatric palliative care philosophy and service includes the provision of palliative care to pediatric 
patients in need not only in hospitals with palliative care centers, but also in hospitals that do not have a  
palliative care center. 
When it comes to Turkey's child population and demographic structure, pediatric palliative services should be 
integrated into the health system rapidly. 
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Giriş: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yataklarının akılcı kullanımı açısından palyatif bakım (PB) merkezlerinin çok 
önemli bir yeri bulunmaktadır. YBÜ’de takip edilen hastaların yaklaşık % 14-20’si palyatif bakım desteği 
gerektirmektedir (1). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da bu oranın % 35 civarında olduğu saptanmıştır (2). Asıl 
hedef bu hastaların palyatif bakım ünitelerine geçirilerek YBÜ’deki kompleks ve aşırı tedavilerden 
uzaklaştırılarak konforlarının sağlanması olmalıdır. Ancak bu hastalar eğer kurumda yetkin bir palyatif bakım 
ekibi yoksa veya YBÜ hekimlerinin palyatif bakım bilgisi yeterli değilse YBÜ’de yoğun bakım hizmeti almaya 
devam etmektedirler. Bu sunumun amacı palyatif bakım hastalarının YBÜ’den palyatif bakıma geçişinde  
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmektir. 
Gelişme: YBÜ’de yatmakta olup PB gerektiren hastaların çoğunlukla büyük şehirlerde, kar amacı gütmeyen 
hastane tiplerinde ve karışık hasta takip eden genel yoğun bakımlarda olduğu belirlenmiştir ( 2). Bu hastaların  
PB yataklarının yetersiz olduğu durumlarda YBÜ’de PB ilkelerine uygun takip edilmeleri halinde YBÜ yatış 
süresinde azalma, yaşam sonu kararlarında artış, hospise geçişte artış ve yararsız tedavilerde azalma gibi 
avantajlar elde edilir. Bunun sağlanabilmesi için YBÜ ekibinin PB deneyiminin olması veya PB ekibiyle ve 
hasta/hasta yakınıyla özel bir iletişimde olması gereklidir. Ülkemizde PB yatak sayısı son yıllarda artırılmış 
olmasına rağmen yoğun bakım sayısının fazla olduğu şehirlerde ihtiyaca göre yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca 
YBÜ ekibinin PB eğitiminin genellikle yetersiz olması nedeniyle PB ünitelerine geçişleri de gecikebilmektedir. 
Eğitim ve bilgilendirme sürecine hasta/hasta yakınlarının da dahil edilebilmesi PB ünitesi’ne geçişte hasta yakını 
direncini de azaltacaktır. 
Sonuç ve Öneriler: Ülkemizde PB yataklarının ihtiyacın yüksek olduğu bölgelere kaydırılması, PB doktorlarının 
sayısının ve YBÜ doktorlarının PB eğitimlerinin artırılması, etkin bir konsültasyon sisteminin ve hasta takip ve 
geçiş rehberlerinin netleştirilmesi ve hasta/hasta yakını eğitimi ile geçiş sorunlarında iyileşme sağlanabileceği 
kanısına varılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: Palliative care (PC) centers have a very important place in terms of rational use of intensive care 
unit (ICU) beds. Approximately 14-20% of the patients followed in the ICU require palliative care support (1).   
In a study conducted in our country, this rate was found to be around 35% (2). The main goal should be to 
transfer these patients to palliative care units and to ensure their comfort by removing them from complex and 
excessive treatments in the ICU. However, these patients continue to receive intensive care service in the ICU if 
there is no competent palliative care team in the institution or if the palliative care knowledge of ICU physicians 
is not sufficient. The purpose of this presentation is to evaluate the problems and solution suggestions in the 
transition of palliative care patients from ICU to palliative care. 
Maintenance: It has been determined that patients who are hospitalized in the ICU and require PC are mostly in 
big cities, non-profit hospital types and general intensive care units following mixed patients (2). If these patients 
are followed up in the ICU in accordance with the principles of PC in the ICU in cases where PC beds are 
insufficient, advantages such as a decrease in the duration of ICU stay, an increase in end-of-life decisions, an 
increase in hospitalization and a decrease in unhelpful treatments are obtained. In order to achieve this, the ICU 
team must have PC experience or have a special communication with the PC team and the patient / patient 
relative. Although the number of PC beds has been increased in recent years in our country, it may  be 
insufficient in cities where the number of intensive care units is high. In addition, the ICU team's transition to PC 
units may be delayed due to the generally inadequate PC training. Including patient / patient relatives in the 
training and informing process will also reduce the resistance of the patient relatives in the transition to the PC 
unit. 
Conclusion and Recommendations: It has been concluded that improvement in transition problems can be 
achieved by shifting PC beds to regions where there is a high need in our country, increasing the number of PC 
physicians and PC training of ICU doctors, clarifying an effective consultation system and patient follow-up and 
transition guidelines, and patient / relative training. 
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Gündüz bakım hizmeti, genellikle yatılı hizmete yönelik olarak tasarlanmamış kuruluşlarda, yaşlıların sağlık, 
beslenme, sosyal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilen hizmet bütününü ifade 
etmektedir. Bu hizmet grup ortamında, profesyonel ve multidisipliner bir ekip tarafından sunulmaktadır. Gündüz 
bakım hizmetleriyle enformel bakım sağlayan akraba, aile üyeleri ve yakınlarına rahatlık sağlamak, bireyin 
iletişim kurma ve sosyalleşmesine imkan tanımak amaçlanmaktadır. Yemek ve ulaşım hizmetleri de sunulan 
imkanlar arasındadır. 
Engelli ve yaşlılara yönelik gündüz hizmet merkezi olarak ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun tanımlar 
başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (9) numaralı alt bendinde Aktif Yaşam Merkezi tanımı 
yer almaktadır. Buna göre: «Aktif Yaşam Merkezi» Yaşlı bireyler ile engelli bireylerin yaşam kalitesinin 
artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerine 
rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını ifade 
eder. Aktif Yaşam Merkezleri Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. 
Bakanlığımıza bağlı 23 müstakil, 105 kuruluşa bağlı olmak üzere engelli bireylere yönelik gündüz bakım 
merkezi bulunmaktadır. Belediyelere bağlı olarak engelli ve yaşlı bireylere hizmet veren toplam 129 gündüz 
hizmet merkezi bulunmaktadır. Bu 129 merkezin 63’ü yaşlı bireylere, 64’ü engelli bireylere 2’si ise her iki gruba 
hizmet sunmaktadır. Bu merkezlerde kayıtlı hizmet alan sayısı 121.094’dir. Bunların 6.885’ü yaşlı birey, 
114.209’si engelli bireydir. Ülkemizde, Alzheimer ve Demans hastalarına özel olarak ihtisaslaşmış gündüz 
bakım merkezi sayısı 2020 yılsonu itibarıyla 17 olup bu merkezler Ankara, Aydın, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Mersin ve Konya’da bulunmaktadır. 
Gündüz hizmet modelinin Bakanlığımız yanı sıra, özel sektör, belediyeler, vakıflar ve sivil  toplum 
kuruluşlarınca da standartları belirlenmiş şekilde yürütülebilmesine ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu amaçla; örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeren 
«Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi» hazırlanmıştır. Söz konusu rehber ile gündüz 
hizmet merkezi açmak amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmek hedeflenmiştir. 
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Gündüz bakım hizmeti, genellikle yatılı hizmete yönelik olarak tasarlanmamış kuruluşlarda, yaşlıların sağlık, 
beslenme, sosyal ve günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilen hizmet bütününü ifade 
etmektedir. Bu hizmet grup ortamında, profesyonel ve multidisipliner bir ekip tarafından sunulmaktadır. Gündüz 
bakım hizmetleriyle enformel bakım sağlayan akraba, aile üyeleri ve yakınlarına rahatlık sağlamak, bireyin 
iletişim kurma ve sosyalleşmesine imkan tanımak amaçlanmaktadır. Yemek ve ulaşım hizmetleri de sunulan 
imkanlar arasındadır. 
Engelli ve yaşlılara yönelik gündüz hizmet merkezi olarak ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun tanımlar 
başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (9) numaralı alt bendinde Aktif Yaşam Merkezi tanımı 
yer almaktadır. Buna göre: «Aktif Yaşam Merkezi» Yaşlı bireyler ile engelli bireylerin yaşam kalitesinin 
artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla, engelli ve yaşlı bireyler ile ailelerine 
rehberlik ve destek hizmeti ile evde gündüz bakım hizmeti sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını ifade 
eder. Aktif Yaşam Merkezleri Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. 
Bakanlığımıza bağlı 23 müstakil, 105 kuruluşa bağlı olmak üzere engelli bireylere yönelik gündüz bakım 
merkezi bulunmaktadır. Belediyelere bağlı olarak engelli ve yaşlı bireylere hizmet veren toplam 129 gündüz 
hizmet merkezi bulunmaktadır. Bu 129 merkezin 63’ü yaşlı bireylere, 64’ü engelli bireylere 2’si ise her iki gruba 
hizmet sunmaktadır. Bu merkezlerde kayıtlı hizmet alan sayısı 121.094’dir. Bunların 6.885’ü yaşlı birey, 
114.209’si engelli bireydir. Ülkemizde, Alzheimer ve Demans hastalarına özel olarak ihtisaslaşmış gündüz 
bakım merkezi sayısı 2020 yılsonu itibarıyla 17 olup bu merkezler Ankara, Aydın, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Mersin ve Konya’da bulunmaktadır. 
Gündüz hizmet modelinin Bakanlığımız yanı sıra, özel sektör, belediyeler, vakıflar ve sivil  toplum 
kuruluşlarınca da standartları belirlenmiş şekilde yürütülebilmesine ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu amaçla; örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeren 
«Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi» hazırlanmıştır. Söz konusu rehber ile gündüz 
hizmet merkezi açmak amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmek hedeflenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Gündüz bakım, engelli gündüz bakım, yaşlı gündüz bakım, gündüz sosyal hizmet, aktif 
yaşlanma. 

 

Engelli ve Yaşlılara Yönelik Gündüz Bakım Hizmetleri 
 
Coşgun Gürboğa1, Rumeysa Ceylan2 

 
1 Genel Müdür Yrd. V., Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cosgun.gurboga@ailevecalisma.gov.tr 
2 ASHB Uzman Yrd., Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, rumeysa.ceylan@ailevecalisma.gov.tr 

2. INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PALLIATIVE CARE 

ABSTRACT BOOK 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage: 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

Day care service refers to the whole service process provided to meet the health, nutritional, social, and daily 
living needs of the elderly in institutions that are not generally designed for residential services. This service is 
provided in a group environment by a professional and multidisciplinary team. With day care services, it is 
aimed to provide comfort to relatives, family members, and relatives who provide informal care and to enable  
the individual to communicate and socialize. Food and transportation services are also among the facilities 
offered. 
As a day service center for persons with disabilities and elderly people, the definition of Active Living Center is 
included in the sub-clause (9) of item (f) of the first clause of the 3rd clause of the Social Services Law 
numbered 2828. According to this: «Active Living Center» refers to the daytime social service organizations that 
provide guidance and support services to persons with disabilities and elderly people in addition to their families 
to increase the quality of life and to contribute to their active participation in social life. The Active Living 
Centers Regulation Draft was prepared. 
There are day care centers for persons with disabilities, including 23 independent and 105 organizations 
affiliated with our Ministry. Affiliated to the municipalities, there are 129 day care service centers serving 
persons with disabilities and elderly people. Of these 129 centers, 63 serve elderly people, 64 persons with 
disabilities, and 2 to both groups. The number of registered service users in these centers is 121,094. 6.885 of 
them are elderly individuals and 114.209 are persons with disabilities. In our country, the number of day care 
centers specialized specifically for Alzheimer's and Dementia patients is 17 as of the end of 2020, and these 
centers are located in Ankara, Aydın, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, and Konya. 
The day care service model needs to be implemented by the private sector, municipalities, foundations, and non- 
governmental organizations, as well as our Ministry, in a manner that has determined the standards, and to be 
widespread throughout the country. For this purpose; A “Day Care Service Center Guide for Persons with 
Disabilities”, which includes the structuring and operation process of a sample day service center, has been 
prepared. With this guide, it is aimed to set an example for institutions and organizations that aim to open a day 
care service center. 
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ÖZET 

 

 

Acı çekmeden, güzel ölüm amacından yola çıkarak, palyatif bakımda psikoloğun rolü, hastaların ve ailelerinin 
uzamış hastalık ve bakım sürecine, yas, ölüm ve ölüm sonrasına adaptasyonunu kolaylaştırmaktır. Palyatif 
bakımda öncelik hastalar olmakla birlikte hasta yakınları ve klinik çalışanları bu sürecin dışında tutulmamalıdır. 
Bu kapsamda psikolog tarafından önce hastanın kişilik özellikleri, hastalık öncesi yaşamı, mesleği, kültürü, 
inancı, sosyal çevresi, ailesi için ifade ettiği anlam, hastalığın ortaya çıkış şekli ve nasıl yorumlandığı, hastalık ve 
süreçle ilgili yanlış bilgi ve inanışlar, netleştirilememiş soru işaretleri gibi hasta ve süreci etkileyen tüm 
parametreler değerlendirilmelidir. Psikoloğa düşen en zor görev ise sadece palyatif bakımda değil yaşam 
boyunca konuşmaktan kaçınılan, yüz yüze gelindiğinde oldukça zorlayan ölümü konuşulabilir kılmaktır. İnsanlar 
ölüm hakkında konuşulduğunda kaygının artacağını ve baş edilemeyeceğini düşünür. Oysaki hastaların birkaç 
gün üzüntü ve keder yaşadığı fakat sonrasında kendini toparlayıp kalan zamanını en iyi şekilde geçirmeye 
çalıştığı görülmektedir. Ölüm kaygısı her insanda ortaktır. Ölümü konuşabilmek rahatlatır, vedalaşabilme ve 
geride kalacak olanı düzene sokma olanağı verir. Sürecin diğer bir parçası olan hasta yakınının, kabul ve 
farkındalık düzeyi, hastaya sağlanan bakımın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Psikolog, klinikte sürekli 
hastanın yanında olan aile bireylerine, hem kendi ruh sağlıkları açısından hem de hastaya verilen bakımın kalite 
ve devamlılığının sağlanması açısından psikolojik destek ve psiko-eğitim süreci oluşturmalıdır. Her ailenin ve 
dolayısıyla her hastanın dinamiği farklıdır ve bu süreçte farklı tutumlar sergileyebilirler. Bu nedenle psikolog, 
destek sürecini bireysel görüşme ve terapiler, aile fertleri ya da klinikteki diğer hasta yakınları ile grup terapileri 
gibi farklı şekillerde planlamalıdır. Palyatif bakımda psikoloğun gözden kaçırmaması gereken bir diğer unsur ise 
klinik çalışanlarıdır. Günden güne ölmekte olan hastalara bakım vermek, kendi ölüm kaygısının, 
tamamlayamadığı yaslarının tetiklendiği bir klinikte çalışmak oldukça zordur. Bu nedenle sağlık personelinde 
mesleki yetersizlik hissinin yanı sıra tükenmişlik ve depresyon görülebilir. Personelin ölüm kaygısının fazla 
olması ölmekte olan hasta ile birlikte çalışmada isteksizlik yaratabilir veya hasta yakınlarına karşı hissedilen 
empati, öfkeye yada sempatiye dönüşebilir ve hastaya verilen bakımı ve klinik işleyişini aksatabilir. Bu yüzden 
hastayla etkileşimde olan klinik çalışanları ile duygularını, düşüncelerini konuşabilecekleri paylaşım grupları 
yapmak, iletişim, stres ile baş etme, problem çözme yöntemleri gibi hizmet içi eğitimleri süreğen hale getirmek 
herkes için fayda sağlayacaktır. Sonuç olarak palyatif bakımda çalışan psikolog; hasta, hasta yakınları ve klinik 
çalışanlarını beraber ele alındığında süreç tam olarak amacına ulaşılmış olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: psikolog, psikolojik destek, palyatif bakım, hasta yakını, palyatif çalışanı 

 

 
Palyatif Bakımda Psikoloğun Rolü 

Seda Kertlez Gündüzalp 

Psikolog, S.B.Ü. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, S.Kertlezgunduzalp@saglik.gov.tr 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

31

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 

 
ÖZET 
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inancı, sosyal çevresi, ailesi için ifade ettiği anlam, hastalığın ortaya çıkış şekli ve nasıl yorumlandığı, hastalık ve 
süreçle ilgili yanlış bilgi ve inanışlar, netleştirilememiş soru işaretleri gibi hasta ve süreci etkileyen tüm 
parametreler değerlendirilmelidir. Psikoloğa düşen en zor görev ise sadece palyatif bakımda değil yaşam 
boyunca konuşmaktan kaçınılan, yüz yüze gelindiğinde oldukça zorlayan ölümü konuşulabilir kılmaktır. İnsanlar 
ölüm hakkında konuşulduğunda kaygının artacağını ve baş edilemeyeceğini düşünür. Oysaki hastaların birkaç 
gün üzüntü ve keder yaşadığı fakat sonrasında kendini toparlayıp kalan zamanını en iyi şekilde geçirmeye 
çalıştığı görülmektedir. Ölüm kaygısı her insanda ortaktır. Ölümü konuşabilmek rahatlatır, vedalaşabilme ve 
geride kalacak olanı düzene sokma olanağı verir. Sürecin diğer bir parçası olan hasta yakınının, kabul ve 
farkındalık düzeyi, hastaya sağlanan bakımın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Psikolog, klinikte sürekli 
hastanın yanında olan aile bireylerine, hem kendi ruh sağlıkları açısından hem de hastaya verilen bakımın kalite 
ve devamlılığının sağlanması açısından psikolojik destek ve psiko-eğitim süreci oluşturmalıdır. Her ailenin ve 
dolayısıyla her hastanın dinamiği farklıdır ve bu süreçte farklı tutumlar sergileyebilirler. Bu nedenle psikolog, 
destek sürecini bireysel görüşme ve terapiler, aile fertleri ya da klinikteki diğer hasta yakınları ile grup terapileri 
gibi farklı şekillerde planlamalıdır. Palyatif bakımda psikoloğun gözden kaçırmaması gereken bir diğer unsur ise 
klinik çalışanlarıdır. Günden güne ölmekte olan hastalara bakım vermek, kendi ölüm kaygısının, 
tamamlayamadığı yaslarının tetiklendiği bir klinikte çalışmak oldukça zordur. Bu nedenle sağlık personelinde 
mesleki yetersizlik hissinin yanı sıra tükenmişlik ve depresyon görülebilir. Personelin ölüm kaygısının fazla 
olması ölmekte olan hasta ile birlikte çalışmada isteksizlik yaratabilir veya hasta yakınlarına karşı hissedilen 
empati, öfkeye yada sempatiye dönüşebilir ve hastaya verilen bakımı ve klinik işleyişini aksatabilir. Bu yüzden 
hastayla etkileşimde olan klinik çalışanları ile duygularını, düşüncelerini konuşabilecekleri paylaşım grupları 
yapmak, iletişim, stres ile baş etme, problem çözme yöntemleri gibi hizmet içi eğitimleri süreğen hale getirmek 
herkes için fayda sağlayacaktır. Sonuç olarak palyatif bakımda çalışan psikolog; hasta, hasta yakınları ve klinik 
çalışanlarını beraber ele alındığında süreç tam olarak amacına ulaşılmış olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: psikolog, psikolojik destek, palyatif bakım, hasta yakını, palyatif çalışanı 

 

 
Palyatif Bakımda Psikoloğun Rolü 

Seda Kertlez Gündüzalp 

Psikolog, S.B.Ü. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, S.Kertlezgunduzalp@saglik.gov.tr 

2. INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PALLIATIVE CARE 

ABSTRACT BOOK 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage: 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

With the goal of honorable dying without suffering, the role of the psychologist in palliative care is to simplify 
the adaptation of patients and their families to prolonged life-threatening disease and care process, mourning, 
death and post-death. Although patients are the main issue in palliative care, their families and clinical staff 
should not be excluded from this process. In this context, the psychologist should mainly evaluated the all 
parameters such as patient's personality traits, life type before the illness, profession, culture, belief, social 
environment, meaning for his family, the way the disease occurs and how disease is interpreted,  false 
information and beliefs about the disease and the process. Talking about death is the most difficult task of the 
psychologist, not only in palliative care, it is an issue that is undesirable to talk throughout life, and it is very 
difficult when faced with it. People think that when talking about death, anxiety will increase and it cannot be 
overcome. But seen that patients experience sadness and sorrow for a few days, but then recover and try to spend 
the remaining life time in the best way. Death anxiety is common in every human. Talking about death is 
comforting, it gives us the opportunity to last farewell and organize what will be left behind. Awareness and 
acceptance of the families, which is another part of the process, directly affects the quality of care provided to  
the patient. Psychologists should made a psychological support and psycho-education process for family 
members who are always with the patient in the clinic, on the other hand this support helps their own mental 
health and ensuring the quality and continuity of the care given to the patient. The dynamics of every family is 
different and therefore every patient are different and distinct attitudes may occur in this process. For this reason, 
the psychologist should plan the support process in wide variety such as individual talking, therapies and family 
members even with other patient families or group therapies in the clinic. Another factor that should not be  
overlooked by the psychologist in palliative care is the clinical staff. It is very difficult to work in a clinic where 
care for patients who are in life-time ending and their own death anxiety and griefs that they cannot  complete 
and are triggered. For this reason, exhausted and depression can be seen in healthcare professionals as well as the 
feeling of professional inadequacy. The excessive death anxiety of the staff may cause unwillingness to work 
with the dying patient or the empathy feel towards the patient's families may turn into anger or sympathy and 
disrupt the care and clinical functioning give for the patient. For this reason, permanent make in-service trainings 
such as communication, dealing with stress, problem solving methods by organizing sharing groups where they 
can talk about their feelings and thoughts with clinic staff who interact with the patient, will be beneficial for 
everyone. As a result, the psychologist working in palliative care; when the patient, patient families and clinical 
staff are examining together, the purpose of the process will be achieved. 
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Hastanelerin palyatif bakım merkezlerinde uzun süreli yatan hastalarda, meydana gelen komplikasyonların 
giderilmesinde 1960’lı yıllardan itibaren fizyoterapistler de görev yapmaya başlamışlardır. Hastalarda gelişen 
kontraktür ve deformiteleri önlemek, hastanın fonksiyonel kapasitesini artırmak, oluşacak kas atrofilerini ve kas 
kısalıklarını önlemeye çalışmak, yapacağı solunum egzersizleri ile hastanın solunum tedavisine destek olmak, 
ağrısı olan hastanın ağrı kontrollerine yardımcı olmak, hastanın mobilizasyonunu artırmak ve yine hastaların 
genel olarak yaşam kalitelerini artırmaya çalışmak fizyoterapistlerin palyatif rehabilitasyondaki öncelikli 
amaçlarındandır. 
Bu tedavi protokolünde fizyoterapistin elindeki en önemli argümanlardan biri egzersizlerdir. Her hastaya en 
uygun egzersiz modeli seçilmelidir. Genç ve genel durumu daha iyi olan hastalarda aktif ve izotonik egzersizler 
seçilirken kaşektik, yaşlı ve patolojik kırık riski olan hastalarda dirençli egzersizler tercih edilmeyip daha çok 
izometrik ve aktif yardımlı egzersizler tercih edilmelidir. 
Egzersiz ile birlikte komplikasyonları önlemenin diğer bir yöntemi de hastaların kendilerine göre en uygun 
şekilde doğru pozisyonlanmalarıdır. 
Hastaların solunum kapasitelerinin artırılmasına yönelik yapılacak torakal ve abdominal solunum egzersizleri ile 
birlikte postüral drenajın da önemi çok büyüktür. Postüral drenaj yerçekimi yardımı ile hastaya özel 
pozisyonlarda, hastanın akciğerlerindeki sekresyonlarından arındırılması ve temizlenmesi uygulamasıdır. 
Fizyoterapist perküsyon ve vibrasyon teknikleri ile postural drenaj uygulamasını yapar. 
Uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarda özellikle distal eklemlerde görülen deformitelerin önlenmesinde 
fonksiyonel, el ve ayak splintlerinden yararlanılmalıdır. 
Kronik hastalığı olan bireylerin rehabilitasyon programlarının etkin olabilmesi için multidisipliner ekibin tüm 
üyeleri ile birlikte fizyoterapistin de önemi büyüktür. 
Ayrıca hastaya bakımda destek olan aile bireylerinin de bilgi, bakım, destek, empati, motivasyon gibi 
gereksinimleri ve yükü üzerinde dikkatle durulmalıdır. 
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Hastanelerin palyatif bakım merkezlerinde uzun süreli yatan hastalarda, meydana gelen komplikasyonların 
giderilmesinde 1960’lı yıllardan itibaren fizyoterapistler de görev yapmaya başlamışlardır. Hastalarda gelişen 
kontraktür ve deformiteleri önlemek, hastanın fonksiyonel kapasitesini artırmak, oluşacak kas atrofilerini ve kas 
kısalıklarını önlemeye çalışmak, yapacağı solunum egzersizleri ile hastanın solunum tedavisine destek olmak, 
ağrısı olan hastanın ağrı kontrollerine yardımcı olmak, hastanın mobilizasyonunu artırmak ve yine hastaların 
genel olarak yaşam kalitelerini artırmaya çalışmak fizyoterapistlerin palyatif rehabilitasyondaki öncelikli 
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Bu tedavi protokolünde fizyoterapistin elindeki en önemli argümanlardan biri egzersizlerdir. Her hastaya en 
uygun egzersiz modeli seçilmelidir. Genç ve genel durumu daha iyi olan hastalarda aktif ve izotonik egzersizler 
seçilirken kaşektik, yaşlı ve patolojik kırık riski olan hastalarda dirençli egzersizler tercih edilmeyip daha çok 
izometrik ve aktif yardımlı egzersizler tercih edilmelidir. 
Egzersiz ile birlikte komplikasyonları önlemenin diğer bir yöntemi de hastaların kendilerine göre en uygun 
şekilde doğru pozisyonlanmalarıdır. 
Hastaların solunum kapasitelerinin artırılmasına yönelik yapılacak torakal ve abdominal solunum egzersizleri ile 
birlikte postüral drenajın da önemi çok büyüktür. Postüral drenaj yerçekimi yardımı ile hastaya özel 
pozisyonlarda, hastanın akciğerlerindeki sekresyonlarından arındırılması ve temizlenmesi uygulamasıdır. 
Fizyoterapist perküsyon ve vibrasyon teknikleri ile postural drenaj uygulamasını yapar. 
Uzun süre yatağa bağımlı olan hastalarda özellikle distal eklemlerde görülen deformitelerin önlenmesinde 
fonksiyonel, el ve ayak splintlerinden yararlanılmalıdır. 
Kronik hastalığı olan bireylerin rehabilitasyon programlarının etkin olabilmesi için multidisipliner ekibin tüm 
üyeleri ile birlikte fizyoterapistin de önemi büyüktür. 
Ayrıca hastaya bakımda destek olan aile bireylerinin de bilgi, bakım, destek, empati, motivasyon gibi 
gereksinimleri ve yükü üzerinde dikkatle durulmalıdır. 
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ABSTRACT 

 

 

Physiotherapists have also started to work in the elimination of complications occurring in patients that are long 
term hospitalized in palliative care centers since the 1960s. The primary goal of physiotherapists in palliative 
rehabilitation is to prevent contractures and deformities that develop in patients, to increase the functional 
capacity of the patient, to try to prevent muscle atrophies and muscle shortness, to support the patient's 
respiratory therapy with breathing exercises, to help the pain control of the patient with pain, to increase the 
patient's mobilization and to increase the overall quality of life of the patients. 
One of the most important arguments of the physiotherapist in this treatment protocol is exercises. The most 
suitable exercise model should be chosen for each patient. While active and isotonic exercises are selected in 
young patients in a generally better condition, cachectic, elderly and patients with pathological fracture risk 
should not prefer resistant exercises, but rather isometric and active assisted exercises. 
Another method of preventing complications with exercise is the correct positioning of the patients in the most 
appropriate way. 
Postural drainage is also of great importance along with thoracic and abdominal breathing exercises to increase 
the respiratory capacity of the patients. Postural drainage is the practice of cleansing and cleansing the secretions 
of the patient's lungs in patient-specific positions with the help of gravity. Physiotherapists apply postural 
drainage with percussion and vibration techniques. 
In patients who are bedridden for a long time, functional hand and foot splints should be used to prevent 
deformities especially in the distal joints. 
In order for the rehabilitation programs to be effective for individuals with chronic diseases, all members of the 
multidisciplinary team as well as the physiotherapists are of great importance. 
In addition, the family members who support the patient in care with knowledge, care support, empathy and 
motivation should be carefully emphasized. 
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ÖZET 

 

 

Palyatif bakım (PB) hastaları büyük oranda altta yatan hastalık ile ilişkili olarak bakım süreci boyunca herhangi 
bir zaman diliminde orta veya şiddetli derecede ağrı çekerler. Ağrı semptomu, palyatif bakım süreci boyunca 
yaşam kalitesini en fazla bozan ana semptom olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Palyatif bakımda çocuk, genç veya kırılgan yaşlı gibi çok geniş bir yelpazede fizyolojik ve genel sağlık durumu 
çok değişken bir hasta popülasyonunda, multifaktöriyel nedenler ve bu nedenlerin altında yatan farklı 
nörofizyolojik mekanizmalarla ilişkili olarak, değişen şiddet ve tipte nosiseptif, nöropatik ya da her iki 
komponentin birarada olduğu çok çeşitli ağrılar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu hastalarda tanı anından 
yaşamın sonuna varan bakım süreci boyunca ağrının klinik prezentasyonu da son derece dinamik bir zeminde 
seyretmektedir. Genellikle ağrının ön planda nedeni ya PB gereksiniminin altında yatan medikal, cerrahi ya da 
travmatik hastalıklar ya da buna yönelik uygulanan PB tedavileridir. Örneğin bir kanser hastasında tümörün 
doku, sinir ya da kemik invazyonuna bağlı olarak primer hastalık kaynaklı ağrılar olabileceği gibi, tedavi amaçlı 
uygulanan kemo-radyoterapiye sonrası gelişen nöropati-pleksopati gibi tedaviyle ilişkili komplikasyonlara bağlı 
ağrılar da olabilir. Arteriel veya venöz kanülasyon açılması, göğüs tüpü takılması gibi invazif girişimler ya da 
röntgen çekimi USG yapılması gibi tanısal PB prosedürlerinin hepsi bir ağrı kaynağıdır. Bunun yanı sıra en başta 
pozisyon verme, yara bakımı, aspirason gibi rutin hemşirelik bakımları sırasında da hastalar şiddetli ağrı 
çekebilirler. Diğer taraftan immobilizasyona bağlı eklem ağrıları veya dekübit ülserleri de ağrı nedenleri 
arasındadır. Ayrıca bu hastaların bir çoğunda halihazırda var olan kronik hastalıklara bağlı ağrılar ya da yeni 
gelişen akut problemlere bağlı ağrıların da eş zamanlı olarak ağrıya neden olabileceği unutulmamalıdır. 
Palyatif bakımda temel kalite göstergesi olan yaşam kalitesinin artırılması ve en yüksek seviyede tutulabilmesi, 
hastaların ağrı ve acı semptomlarının en iyi şekilde yönetilebilmesi ile elde edilebilir. Etkin bir ağrı yönetiminin 
ön koşulu ve temeli ise ağrının doğru ve zamanında değerlendirilmesidir. Bu amaçla detaylı bir anamnez ve fizik 
muayene ile ağrının fiziksel özellikleri ortaya konulmalıdır. Ağrının lokalizasyonu, şiddeti, yayılımı, 
zamanlaması (akut, kronik, kaçak ağrı), niteliği (sızlama, acıma, yanıcı, batıcı vb), artıran ve azaltan faktörleri 
(sıcak, soğuk, hareket vb) sorgulanarak, ağrının etiyolojik nedeni (kanser, nöropati, osteoporoz, dekübit vb) ve 
tipi (somatik, visseral, nöropatik, miks ağrı) ortaya konmalıdır. Ağrının yaşam kalitesi ve günlük aktiviteler 
üzerine etkisi, analjeziklere yanıtı düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Diğer taraftan ağrıya etkili diğer 
faktörlerin varlığı da araştırılmalıdır. Çünkü ağrı biyo-pisko-sosyal öznel bir deneyimdir ve yalnızca fiziksel ve 
biyolojik boyutlarıyla ele alınamaz. Bu bağlamda hastalara bütüncül yaklaşım esastır. Bu nedenle hastalar 
sosyoloik, psikolojik ve manevi yönleriyle ait oldukları aile ve topluluklar ile ele alınmalı, tüm bunların ortak 
paydasında toplanıp çekilen ızdırap hastanın total ağrısı olarak kabul edilmelidir. 
Ağrının değerlendirilmesinde, hastanın yaşı ve kognitif durumuna uygun bir ağrı ölçüm aracı kullanılması 
gerekliliği tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Ağrının varlığının ve şiddetinin ortaya konulmasında altın 
standart, hastanın ağrısını kendisinin bildirmesidir. Ağrının değerlendirilmesinde mümkün olan her durumda 
hastanın kendi bildirimine olanak tanıyan bir ağrı ölçüm aracı kullanılmalıdır. Hastanın yaşı, fonksiyonel 
durumu, anlama düzeyi, eğitimi, kültürel ve dilsel farklılıkları, duygusal durumu göz önüne alınarak uygun bir 
ağrı ölçüm yöntemi seçilmelidir. Bu amaçla sıkça kullanılmakta olan geçerlik ve güvenirliği onaylanmış tek 
boyutlu ağrı değerlendirme araçlarından faydalanılabilir: VAS: Vizüel (görsel) analog skala, NRS: Numerik 
(sayısal) derecelendirme skalası, VRS: Verbal (sözel) derecelendirme skalası,yüz ağrı derecelendirme skalası). 
Ayrıca içerisinde ağrının değerlendirildiği Edmonton semptom tanılama ölçeği, memorial semptom tanılama 
ölçeği gibi, palyatif bakım değerlendirme ölçekleri de bu amaçla kullanılabilir. Pediatrik hastalarda uygun yaşlar 
için ebeveyn kontrolünde tek boyutlu ağrı değerlendirme araçları kullanılabilir ancak farklı gelişimsel dönemlere 
uygun olacak şekilde farklı ölçüm yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. İnfantlarda; CRIES, FLACC, oyun 
çocuklarında; FLACC, FACES pain scale, okul çağında; FACES pain scale, VAS, NRS bu amaçla kullanılabilir. 
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Palyatif bakım (PB) hastaları büyük oranda altta yatan hastalık ile ilişkili olarak bakım süreci boyunca herhangi 
bir zaman diliminde orta veya şiddetli derecede ağrı çekerler. Ağrı semptomu, palyatif bakım süreci boyunca 
yaşam kalitesini en fazla bozan ana semptom olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Palyatif bakımda çocuk, genç veya kırılgan yaşlı gibi çok geniş bir yelpazede fizyolojik ve genel sağlık durumu 
çok değişken bir hasta popülasyonunda, multifaktöriyel nedenler ve bu nedenlerin altında yatan farklı 
nörofizyolojik mekanizmalarla ilişkili olarak, değişen şiddet ve tipte nosiseptif, nöropatik ya da her iki 
komponentin birarada olduğu çok çeşitli ağrılar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu hastalarda tanı anından 
yaşamın sonuna varan bakım süreci boyunca ağrının klinik prezentasyonu da son derece dinamik bir zeminde 
seyretmektedir. Genellikle ağrının ön planda nedeni ya PB gereksiniminin altında yatan medikal, cerrahi ya da 
travmatik hastalıklar ya da buna yönelik uygulanan PB tedavileridir. Örneğin bir kanser hastasında tümörün 
doku, sinir ya da kemik invazyonuna bağlı olarak primer hastalık kaynaklı ağrılar olabileceği gibi, tedavi amaçlı 
uygulanan kemo-radyoterapiye sonrası gelişen nöropati-pleksopati gibi tedaviyle ilişkili komplikasyonlara bağlı 
ağrılar da olabilir. Arteriel veya venöz kanülasyon açılması, göğüs tüpü takılması gibi invazif girişimler ya da 
röntgen çekimi USG yapılması gibi tanısal PB prosedürlerinin hepsi bir ağrı kaynağıdır. Bunun yanı sıra en başta 
pozisyon verme, yara bakımı, aspirason gibi rutin hemşirelik bakımları sırasında da hastalar şiddetli ağrı 
çekebilirler. Diğer taraftan immobilizasyona bağlı eklem ağrıları veya dekübit ülserleri de ağrı nedenleri 
arasındadır. Ayrıca bu hastaların bir çoğunda halihazırda var olan kronik hastalıklara bağlı ağrılar ya da yeni 
gelişen akut problemlere bağlı ağrıların da eş zamanlı olarak ağrıya neden olabileceği unutulmamalıdır. 
Palyatif bakımda temel kalite göstergesi olan yaşam kalitesinin artırılması ve en yüksek seviyede tutulabilmesi, 
hastaların ağrı ve acı semptomlarının en iyi şekilde yönetilebilmesi ile elde edilebilir. Etkin bir ağrı yönetiminin 
ön koşulu ve temeli ise ağrının doğru ve zamanında değerlendirilmesidir. Bu amaçla detaylı bir anamnez ve fizik 
muayene ile ağrının fiziksel özellikleri ortaya konulmalıdır. Ağrının lokalizasyonu, şiddeti, yayılımı, 
zamanlaması (akut, kronik, kaçak ağrı), niteliği (sızlama, acıma, yanıcı, batıcı vb), artıran ve azaltan faktörleri 
(sıcak, soğuk, hareket vb) sorgulanarak, ağrının etiyolojik nedeni (kanser, nöropati, osteoporoz, dekübit vb) ve 
tipi (somatik, visseral, nöropatik, miks ağrı) ortaya konmalıdır. Ağrının yaşam kalitesi ve günlük aktiviteler 
üzerine etkisi, analjeziklere yanıtı düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Diğer taraftan ağrıya etkili diğer 
faktörlerin varlığı da araştırılmalıdır. Çünkü ağrı biyo-pisko-sosyal öznel bir deneyimdir ve yalnızca fiziksel ve 
biyolojik boyutlarıyla ele alınamaz. Bu bağlamda hastalara bütüncül yaklaşım esastır. Bu nedenle hastalar 
sosyoloik, psikolojik ve manevi yönleriyle ait oldukları aile ve topluluklar ile ele alınmalı, tüm bunların ortak 
paydasında toplanıp çekilen ızdırap hastanın total ağrısı olarak kabul edilmelidir. 
Ağrının değerlendirilmesinde, hastanın yaşı ve kognitif durumuna uygun bir ağrı ölçüm aracı kullanılması 
gerekliliği tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Ağrının varlığının ve şiddetinin ortaya konulmasında altın 
standart, hastanın ağrısını kendisinin bildirmesidir. Ağrının değerlendirilmesinde mümkün olan her durumda 
hastanın kendi bildirimine olanak tanıyan bir ağrı ölçüm aracı kullanılmalıdır. Hastanın yaşı, fonksiyonel 
durumu, anlama düzeyi, eğitimi, kültürel ve dilsel farklılıkları, duygusal durumu göz önüne alınarak uygun bir 
ağrı ölçüm yöntemi seçilmelidir. Bu amaçla sıkça kullanılmakta olan geçerlik ve güvenirliği onaylanmış tek 
boyutlu ağrı değerlendirme araçlarından faydalanılabilir: VAS: Vizüel (görsel) analog skala, NRS: Numerik 
(sayısal) derecelendirme skalası, VRS: Verbal (sözel) derecelendirme skalası,yüz ağrı derecelendirme skalası). 
Ayrıca içerisinde ağrının değerlendirildiği Edmonton semptom tanılama ölçeği, memorial semptom tanılama 
ölçeği gibi, palyatif bakım değerlendirme ölçekleri de bu amaçla kullanılabilir. Pediatrik hastalarda uygun yaşlar 
için ebeveyn kontrolünde tek boyutlu ağrı değerlendirme araçları kullanılabilir ancak farklı gelişimsel dönemlere 
uygun olacak şekilde farklı ölçüm yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir. İnfantlarda; CRIES, FLACC, oyun 
çocuklarında; FLACC, FACES pain scale, okul çağında; FACES pain scale, VAS, NRS bu amaçla kullanılabilir. 
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Sık kullanılan FACES pain scale (yüz ağrı derecelendirme skalası) ve FLACC skalası (yüz, bacak hareketliliği, 
aktivite, ağlama, teselli edilebilirlik skalası) Şekil 2 ve Tablo 1 de gösterilmiştir. 
Özellikle iletişim kurulamayan, bellek ve algılama sorunları olan hastalarda, bakım verenlerden ve aile 
üyelerinden yardım alınmalı aynı zamanda Davranışsal Ağrı Skalası (behavioral pain scale: BPS) veya Yoğun 
Bakım Ağrı Gözlem Aracı (Critical Care Pain Observation Tool: CPOT) gibi geçerliliği ve güvenilirliği 
gösterilmiş çeşitli davranışsal ağrı ölçüm araçlarından faydalanılmalıdır (Tablo 2,3). Çok Boyutlu Gözlemsel 
Ağrı Değerlendirme Aracı (MOPAT) ve Nosiseptif Koma skalası (NCS) son yıllarda kullanıma giren diğer 
davranışsal temelli ağrı ölçüm araçları arasında sayılabilir. Ciddi demanslı bireylerde ağrı değerlendirmesi 
karmaşıktır ve oldukça zor olabilir. Özellikle orta evreden itibaren ağrılarını dile getiremeyen demans 
hastalarında ağrı, ajitasyon ve agresyon gibi davranışsal semptomlar şeklinde prezente olabilmektedir. Ağrı, 
saldırganlık, distres, anksiyete, bakımda direnç ya da geri çekilme ile demansın diğer davranışsal belirtileri 
arasındaki ilişkinin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu hastalar için PAINAD (Pain Assessment 
in Advanced Dementia) (Tablo 4), PADE (Pain Assessment for the Dementing Elderly), PACSLAC ya da 
Doloplus-2 gibi çeşitli davranışsal ağrı ölçüm skalaları kullanılabilir. 
Sonuç olarak palyatif bakım hastalarında multiföktöriyel nedenlerle oluşan ağrının kapsamlı ve doğru bir şekilde 
değerlendirilmesi, etkili ağrı yönetimine ulaşmanın ilk adımı olarak görülmeli ve özel bir önem ve hassasiyetle 
yapılmalıdır. 
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  ABSTRACT  

 

Palliative care (PC) patients experience moderate or severe pain at any time during the care process, largely 
associated with the underlying disease. During the palliative care process, the pain symptom appears as the 
symptom that disrupts the quality of life the most. 
In palliative care, in a wide range of patients with a wide range of physiological and general health conditions, 
such as children, young and frail elderly, multifactorial causes and different neurophysiological mechanisms 
underlying these causes, varying severity and type of nociceptive, neuropathic or both components are 
observed together. We are faced with a wide variety of pain. In these patients, the clinical presentation of the 
pain continues on an extremely dynamic basis throughout the care process from the moment of diagnosis to 
the end of life. Generally, the main cause of the pain is medical, surgical or traumatic diseases associated with 
the need for PC, or the PC treatments applied for this. For example, a cancer patient may have primary disease-
related pain due to tissue, nerve or bone invasion of the tumor, or pain associated with treatment- related 
complications such as neuropathy-plexopathy that develops after therapeutic chemo-radiotherapy. Diagnostic 
PC procedures such as opening arterial or venous cannulation, invasive procedures such as inserting a chest 
tube, or x-ray USG are all a source of pain. In addition, patients may experience severe pain during routine 
nursing care such as positioning, wound care, and aspiration. On the other hand, joint pain due to 
immobilization or decubitus ulcers are among the causes of pain. In addition, it should be kept in mind that in 
most of these patients, pain due to existing chronic diseases or pain due to newly developed acute problems 
may simultaneously cause pain. 
Increasing the quality of life, which is the basic quality indicator in palliative care, and keeping it at the 
highest level can be achieved by managing pain and pain symptoms in the best way. The prerequisite and  
basis of effective pain management is accurate and timely assessment of pain. For this purpose, physical 
characteristics of pain should be revealed with a detailed history and physical examination. By questioning the 
localization, severity, spread, timing of pain (acute, chronic, stray pain), nature (tingling, pity, burning, 
stinging, etc.), increasing and decreasing factors (heat, cold, movement, etc.), the etiological cause of pain 
(cancer, neuropathy, etc.) , osteoporosis, decubitus etc.) and its type (somatic, visceral, neuropathic, mixed 
pain) should be determined. The effect of pain on quality of life and daily activities, and its response to 
analgesics should be reviewed regularly. On the other hand, the presence of other factors affecting pain should 
also be investigated. Because pain is a bio-psycho-social subjective experience and cannot be addressed solely 
in its physical and biological dimensions. 
Therefore, patients should be evaluated with their sociological, psychological and spiritual aspects and their 
families and communities, and the pain and suffering should be considered as the patient's total pain. 
In the assessment of pain, it is necessary to use a pain measurement tool suitable for the patient's age and 
cognitive state. The gold standard in determining the presence and severity of pain is the patient's self- 
reporting of the pain. Whenever possible, a pain measurement tool that allows the patient to report himself 
should be used in the assessment of pain. An appropriate pain measurement method should be chosen 
considering the age, functional status, level of understanding, education, cultural and linguistic differences  
and emotional state of the patient. For this purpose, one-dimensional pain assessment tools with validated 
validity and reliability can be used: VAS: Visual (visual) analog scale, NRS: numerical (numerical) grading 
scale, VRS: Verbal (verbal) grading scale, facial pain grading scale). In addition, palliative care assessment 
scales such as the Edmonton symptom diagnosis scale, memorial symptom diagnosis scale, in which pain is 
evaluated, can be used for this purpose. One-dimensional pain assessment tools can be used in parental control 
in pediatric patients for appropriate ages, but it is recommended to use different measurement methods to suit 

 

Causes of Pain in Palliative Care Pain Assessment Scales 
 

Suna Akın Takmaz 
 

Prof.Dr.,University of Health Sciences Anesthesiology and Reanimation Clinic, Algology Department” 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

37

2. INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PALLIATIVE CARE 

ABSTRACT BOOK 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage: www.sadefe.org.tr 

 

 

 
  ABSTRACT  

 

Palliative care (PC) patients experience moderate or severe pain at any time during the care process, largely 
associated with the underlying disease. During the palliative care process, the pain symptom appears as the 
symptom that disrupts the quality of life the most. 
In palliative care, in a wide range of patients with a wide range of physiological and general health conditions, 
such as children, young and frail elderly, multifactorial causes and different neurophysiological mechanisms 
underlying these causes, varying severity and type of nociceptive, neuropathic or both components are 
observed together. We are faced with a wide variety of pain. In these patients, the clinical presentation of the 
pain continues on an extremely dynamic basis throughout the care process from the moment of diagnosis to 
the end of life. Generally, the main cause of the pain is medical, surgical or traumatic diseases associated with 
the need for PC, or the PC treatments applied for this. For example, a cancer patient may have primary disease-
related pain due to tissue, nerve or bone invasion of the tumor, or pain associated with treatment- related 
complications such as neuropathy-plexopathy that develops after therapeutic chemo-radiotherapy. Diagnostic 
PC procedures such as opening arterial or venous cannulation, invasive procedures such as inserting a chest 
tube, or x-ray USG are all a source of pain. In addition, patients may experience severe pain during routine 
nursing care such as positioning, wound care, and aspiration. On the other hand, joint pain due to 
immobilization or decubitus ulcers are among the causes of pain. In addition, it should be kept in mind that in 
most of these patients, pain due to existing chronic diseases or pain due to newly developed acute problems 
may simultaneously cause pain. 
Increasing the quality of life, which is the basic quality indicator in palliative care, and keeping it at the 
highest level can be achieved by managing pain and pain symptoms in the best way. The prerequisite and  
basis of effective pain management is accurate and timely assessment of pain. For this purpose, physical 
characteristics of pain should be revealed with a detailed history and physical examination. By questioning the 
localization, severity, spread, timing of pain (acute, chronic, stray pain), nature (tingling, pity, burning, 
stinging, etc.), increasing and decreasing factors (heat, cold, movement, etc.), the etiological cause of pain 
(cancer, neuropathy, etc.) , osteoporosis, decubitus etc.) and its type (somatic, visceral, neuropathic, mixed 
pain) should be determined. The effect of pain on quality of life and daily activities, and its response to 
analgesics should be reviewed regularly. On the other hand, the presence of other factors affecting pain should 
also be investigated. Because pain is a bio-psycho-social subjective experience and cannot be addressed solely 
in its physical and biological dimensions. 
Therefore, patients should be evaluated with their sociological, psychological and spiritual aspects and their 
families and communities, and the pain and suffering should be considered as the patient's total pain. 
In the assessment of pain, it is necessary to use a pain measurement tool suitable for the patient's age and 
cognitive state. The gold standard in determining the presence and severity of pain is the patient's self- 
reporting of the pain. Whenever possible, a pain measurement tool that allows the patient to report himself 
should be used in the assessment of pain. An appropriate pain measurement method should be chosen 
considering the age, functional status, level of understanding, education, cultural and linguistic differences  
and emotional state of the patient. For this purpose, one-dimensional pain assessment tools with validated 
validity and reliability can be used: VAS: Visual (visual) analog scale, NRS: numerical (numerical) grading 
scale, VRS: Verbal (verbal) grading scale, facial pain grading scale). In addition, palliative care assessment 
scales such as the Edmonton symptom diagnosis scale, memorial symptom diagnosis scale, in which pain is 
evaluated, can be used for this purpose. One-dimensional pain assessment tools can be used in parental control 
in pediatric patients for appropriate ages, but it is recommended to use different measurement methods to suit 
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different developmental stages. In infants; CRIES, FLACC, in game children; FLACC, FACES pain scale, at 
school age; FACES pain scale, VAS, NRS can be used for this purpose. The frequently used FACES pain 
scale (facial pain rating scale) and FLACC scale (face, leg mobility, activity, crying, consolation scale) are 
shown in Figure 2 and Table 1. 
Help should be obtained from caregivers and family members, especially in patients who cannot 
communicate, with memory and perception problems, and also the validity and reliability of the Behavioral 
Pain Scale (BPS) or Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) has been demonstrated. Various behavioral 
pain measurement tools should be used. The Multidimensional Observational Pain Assessment Tool  
(MOPAT) and the Nociceptive Coma Scale (NCS) are among the other behavioral-based pain measurement 
tools that have been used in recent years. Assessment of pain in individuals with severe dementia is complex 
and can be very difficult. It may present in the form of behavioral symptoms such as pain, agitation and 
aggression, especially in dementia patients who cannot express their pain starting from the middle stage. The 
relationship between pain, aggression, distress, anxiety, resistance to care or withdrawal and other behavioral 
symptoms of dementia needs to be carefully considered. Various behavioral pain measurement scales such as 
PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) (Table 4), PADE (Pain Assessment for the Dementing 
Elderly), PACSLAC or Doloplus-2 can be used for these patients. 
In conclusion, a comprehensive and accurate assessment of pain caused by multifactorial causes in palliative 
care patients should be seen as the first step in achieving effective pain management and should be done with 
special care and sensitivity. 
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Palyatif bakımda ağrı, yaşam kalitesini etkileyen en önemli semptomlardan biridir. Kansere bağlı ağrı prevalansı 
tanı anında % 25, ilerlemiş hastalık ve terminal dönemde ise % 75'in üzerinde bildirilmiştir. Küratif tedavisi 
tamamlanmış kanser hastalarının %33'ünde kronik ağrı gelişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel 
bir sağlık sorunu olarak tanımlanan ağrı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tanının geç konulması ve opioid 
analjeziklere erişimdeki sorunlar nedeniyle yetersiz tedavi edilmektedir. Hastaların yaklaşık %10-20'sinde ağrı 
semptomu tedaviye dirençli olup, kontrolünde güçlükler yaşanmaktadır. 
Kanser ağrısında opioidler en önemli farmakolojik tedavi yöntemini oluşturur. Opioidlerin uygun kullanımıyla 
hastaların çoğunda yeterli analjezi sağlanmakla birlikte % 10-20 hastada kompleks değerlendirme ve tedavi 
yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Nosiseptif, nöropatik veya mikst fizyopatolojik mekanizmalara sahip olan 
dirençli ağrı literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kanıta dayalı farmakolojik / non-farmakolojik 
yöntemlerle tedavi hedeflerine ulaşılamamış olması, yaşam kalitesi ve günlük fonksiyonel kapasitede iyileşme 
sağlanamaması, tolere edilemeyen yan etkilerin gelişmesi, psikiyatrik bozukluklar veya ağrıyı etkileyebilecek 
psikososyal faktörlerin tanımlanmış ve etkin yönetilmiş olması 'dirençli ağrı' tanısını değerlendirmede önemlidir. 
Palyatif bakımda yönetimi güç olan önemli ağrı tipleri arasında nöropatik ağrı, istemli veya istemsiz hareketle 
tetiklenen kaçak ağrı ve psikososyal distresle ilişkili ağrı sayılabilir. Genç yaş, bazal ağrı düzeyi, opioidlere bağlı 
hiperaljezi, opioid bağımlılığı veya bazı visseral ağrı sendromları da tedavide güçlük oluşturabilmektedir. 
Nöropatik ağrı periferik veya santral sinir sisteminin tümörle infiltrasyonu /kompresyonu, cerrahi, kemoterapi 
veya radyoterapi gibi nedenlere bağlı gelişir. Genellikle olumsuz bir ağrı göstergesi olarak kabul edilen  
nöropatik ağrı yüksek doz analjezik ve adjuvan ilaç kullanımını gerektirir. Kemik metastazlarına bağlı hareketle 
artan ağrı hastanın fiziksel aktivitesini sınırlayarak yaşam kalitesini azaltır. Artan opioid dozları, hareketle olan 
ağrıyı kontrol ederken istirahatte sedasyona neden olabilir. Depresif ruh hali ve anksiyetesi olan hastalarda da 
semptom şiddetinin yoğun yaşandığı bilinmektedir. Palyatif bakımda, özellikle terminal dönemde çok sık  
görülen deliryum, ağrıyla en sık karıştırılan semptomdur. Farkedilmeyen deliryumu olan hastalar genellikle ağrı 
nedeniyle konsülte edilmekte, uygunsuz opioid doz artışları deliryum bulgularında da artışa neden olmaktadır. 
Bağımlılık öyküsü olan hastalarda ise klinisyenlerin bağımlılığı arttırma endişesiyle opioid reçete etmekten 
kaçınması veya dozların yetersiz kullanımı tedavinin başarısını etkilemektedir. Yaşam sonunda refrakter ağrı 
veya kontrol edilemiyen diğer sempomların varlığında palyatif sedasyon uygulaması düşünülebilir. 
Palyatif bakımda ağrı fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel yönleriyle biyopsikososyal bir model olan 'total ağrı' 
kapsamında incelenmelidir. Tedavisi zor olan dirençli ağrı varlığında hastanın multidisipliner bir yaklaşımla 
değerlendirilmesi, deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından gerekli farmakolojik ve girişimsel tedavi 
yöntemlerinin uygulanmasıyla yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmelidir. 
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tanı anında % 25, ilerlemiş hastalık ve terminal dönemde ise % 75'in üzerinde bildirilmiştir. Küratif tedavisi 
tamamlanmış kanser hastalarının %33'ünde kronik ağrı gelişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel 
bir sağlık sorunu olarak tanımlanan ağrı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tanının geç konulması ve opioid 
analjeziklere erişimdeki sorunlar nedeniyle yetersiz tedavi edilmektedir. Hastaların yaklaşık %10-20'sinde ağrı 
semptomu tedaviye dirençli olup, kontrolünde güçlükler yaşanmaktadır. 
Kanser ağrısında opioidler en önemli farmakolojik tedavi yöntemini oluşturur. Opioidlerin uygun kullanımıyla 
hastaların çoğunda yeterli analjezi sağlanmakla birlikte % 10-20 hastada kompleks değerlendirme ve tedavi 
yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Nosiseptif, nöropatik veya mikst fizyopatolojik mekanizmalara sahip olan 
dirençli ağrı literatürde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kanıta dayalı farmakolojik / non-farmakolojik 
yöntemlerle tedavi hedeflerine ulaşılamamış olması, yaşam kalitesi ve günlük fonksiyonel kapasitede iyileşme 
sağlanamaması, tolere edilemeyen yan etkilerin gelişmesi, psikiyatrik bozukluklar veya ağrıyı etkileyebilecek 
psikososyal faktörlerin tanımlanmış ve etkin yönetilmiş olması 'dirençli ağrı' tanısını değerlendirmede önemlidir. 
Palyatif bakımda yönetimi güç olan önemli ağrı tipleri arasında nöropatik ağrı, istemli veya istemsiz hareketle 
tetiklenen kaçak ağrı ve psikososyal distresle ilişkili ağrı sayılabilir. Genç yaş, bazal ağrı düzeyi, opioidlere bağlı 
hiperaljezi, opioid bağımlılığı veya bazı visseral ağrı sendromları da tedavide güçlük oluşturabilmektedir. 
Nöropatik ağrı periferik veya santral sinir sisteminin tümörle infiltrasyonu /kompresyonu, cerrahi, kemoterapi 
veya radyoterapi gibi nedenlere bağlı gelişir. Genellikle olumsuz bir ağrı göstergesi olarak kabul edilen  
nöropatik ağrı yüksek doz analjezik ve adjuvan ilaç kullanımını gerektirir. Kemik metastazlarına bağlı hareketle 
artan ağrı hastanın fiziksel aktivitesini sınırlayarak yaşam kalitesini azaltır. Artan opioid dozları, hareketle olan 
ağrıyı kontrol ederken istirahatte sedasyona neden olabilir. Depresif ruh hali ve anksiyetesi olan hastalarda da 
semptom şiddetinin yoğun yaşandığı bilinmektedir. Palyatif bakımda, özellikle terminal dönemde çok sık  
görülen deliryum, ağrıyla en sık karıştırılan semptomdur. Farkedilmeyen deliryumu olan hastalar genellikle ağrı 
nedeniyle konsülte edilmekte, uygunsuz opioid doz artışları deliryum bulgularında da artışa neden olmaktadır. 
Bağımlılık öyküsü olan hastalarda ise klinisyenlerin bağımlılığı arttırma endişesiyle opioid reçete etmekten 
kaçınması veya dozların yetersiz kullanımı tedavinin başarısını etkilemektedir. Yaşam sonunda refrakter ağrı 
veya kontrol edilemiyen diğer sempomların varlığında palyatif sedasyon uygulaması düşünülebilir. 
Palyatif bakımda ağrı fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel yönleriyle biyopsikososyal bir model olan 'total ağrı' 
kapsamında incelenmelidir. Tedavisi zor olan dirençli ağrı varlığında hastanın multidisipliner bir yaklaşımla 
değerlendirilmesi, deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından gerekli farmakolojik ve girişimsel tedavi 
yöntemlerinin uygulanmasıyla yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmelidir. 
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ABSTRACT 

 

 

Pain is one of the most important symptoms affecting the quality of life in palliative care. The prevalence of 
cancer-related pain has been reported to be 25% at the time of diagnosis and over 75% in the advanced disease 
and terminal period. Chronic pain develops in 33% of cancer patients after curative treatment.  Pain is defined as 
a global health problem by the World Health Organization. It is under-treated due to late diagnosis and problems 
in accessing opioid analgesics, especially in developing countries. Approximately 10-20% of the patients are 
resistant to treatment and have difficulty controlling the pain symptom. 
Opioids constitute the most important pharmacological treatment method in cancer pain. Although adequate 
analgesia is provided in most patients with the appropriate use of opioids, a complex assessment and treatment 
approach is required in 10-20% of patients. Refractory pain with nociceptive, neuropathic, or mixed 
physiopathological mechanisms has been described in different ways in the literature. Failure to achieve 
treatment goals with evidence-based pharmacological / non-pharmacological methods, inability to improve 
quality of life and daily functional capacity, development of intolerable side effects, definition and management 
of psychiatric disorders or psychosocial factors that may affect pain are important in evaluating the diagnosis of 
'refractory pain.' Important types of pain that are difficult to manage in palliative care include neuropathic pain, 
breakthrough pain triggered by voluntary or involuntary movement, and pain associated with psychosocial 
distress. Young age, basal pain level, opioid-induced hyperalgesia, opioid addiction or some visceral pain 
syndromes may also cause difficulties in treatment. Neuropathic pain develops due to causes such as 
infiltration/compression of the peripheral or central nervous system with tumor, surgery, chemotherapy or 
radiotherapy. Neuropathic pain, which is generally regarded as a negative pain indicator, requires the use of high 
doses of analgesic and adjuvant drugs. Pain that increases with movement due to bone metastases limits the 
patient's physical activity and reduces the quality of life. Increasing opioid doses can cause sedation at rest while 
controlling pain with movement. It is known that patients with depressive mood and anxiety experience intense 
symptom severity. Delirium, which is very common in palliative care, especially in the terminal period, is the 
most frequently mixed symptom with pain. Patients with unrecognized delirium are generally consulted for pain, 
and inappropriate opioid dose escalations result in an increase in delirium symptoms. In patients with a history of 
addiction, clinicians' refraining from prescribing opioids or inadequate use of doses because of worrying about 
increasing addiction affects the success of the treatment. Palliative sedation may be considered in the presence of 
refractory pain or other uncontrollable symptoms at the end of life. 
Pain in palliative care should be assessed within the scope of 'total pain,' which is a biopsychosocial model with 
its physical, psychological, social, and spiritual aspects. In the presence of refractory pain that is difficult to treat, 
it should be aimed to evaluate the patient with a multidisciplinary approach and to increase the quality of life by 
applying the necessary pharmacological and interventional treatment methods by experienced healthcare 
professionals. 
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Kalp yetmezliği, hasta, aile ve bakım verenlerinde önemli fiziksel ve psikolojik semptomlar oluşturmasının 
yanında yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili kronik, ilerleyici ve sonuçta ölümcül bir hastalıktır. Palyatif 
bakım, prognozdan bağımsız olarak, yaşamı tehdit eden tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp yetmezliğinde de 
hasta, aile ve bakım verenlerin yükünü ve acılarını azaltmaya odaklanan, yaşam kalitesini arttırmaya çalışan, 
multidisipliner bir uzmanlık dalıdır. Bununla birlikte, kardiyoloji klinisyenleri tarafından sağlanacak temel 
palyatif bakım desteği (örneğin, temel fiziksel ve duygusal semptom yönetimi, önceden bakım planlaması), 
hastalığın seyri sırasında ve öncesinde karşılanmayan palyatif ihtiyaçları belirlemek için çok önemlidir. 
Kalp yetmezliğinde geleneksel tedavi yöntemleriyle, hastanın semptomları düzeltilemediği zaman palyatif 
bakımın son çare olarak başlatılması artık uygun değildir. Kalp yetmezliği tedavilerindeki ilerlemelere rağmen, 
hastaların yaklaşık % 40'ı ilk yatışlarından bir yıl sonra ölmektedir (1). Önceden bakım planlaması yapılmaması, 
özellikle hastaya prognozu ile ilgili yeterli bilgi verilmemesi hasta, aile ve bakım verenlerini yüksek riskli ve 
karmaşık tedavilerle (örneğin kalp cihazları, nakil) ilgili kararlarla karşı karşıya bırakmaktadır (2). 
Palyatif bakım gerektiren ileri evre kalp hastalığı olan hastaların çoğu kalp yetmezliği tanısı alan hastalardır. 
İhtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak palyatif bakım, kalp  yetmezliği hastaları için bu hizmeti  
yeteri kadar verememekte ve ileri evre kalp yetmezliği olan birçok hastanın kötüleşen semptomları, sık sık acil 
hastane girişleriyle ve kötü koordine edilmiş bakım süreciyle yaşam kaliteleri giderek kötüleşmektedir. 
Palyatif bakım, ağrı ve semptom yönetimini içerir; psikolojik, manevi ve sosyal destek sağlar; tedavi seçenekleri 
konusunda karar vermeye yardımcı olur; ve her an değişebilecek bakım planının koordinasyonunu sağlar. 
Palyatif bakım hizmetiyle sağkalım ve yaşam kalitesi arttığı, semptomların ve sağlık harcamalarının azaldığı 
çalışmalarda gösterilmiş ancak bu çalışmaların çoğu onkoloji hastalarıyla yapılmıştır (3). 
Palyatif bakım bu hasta grubunda iki bölüm şeklinde uygulanabilir. Kalp yetmezliği hastalarını tedavi eden 
primer klinisyenler tarafından (dahiliye uzmanı, kardiyolog) temel palyatif bakım desteği sağlanmalı ve 
sonrasında palyatif bakım eğitimi alan bir palyatif bakım uzmanının, altta yatan hastalığı takip eden klinisyenler 
ile birlikte palyatif bakım ihtiyaçlarını belirleyip birlikte bir palyatif bakım planı hazırlanmalıdır. 
Temel palyatif bakım desteği, kalp yetmezliği olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanabilir, 
ölçeklenebilir ve genelleştirilebilir olmalıdır. Geleneksel kalp yetmezliği yönetimi stratejileri, palyatif bakım 
prensiplerini içermelidir. Semptom yönetimi, iletişim, psikososyal destek ve bakım koordinasyonunu içeren 
palyatif bakım hizmeti, genel olarak hasta, aile ve bakımverenlerin yükünü azaltmak amacıyla kapsamlı kalp 
yetmezliği tedavi sürecinin bir parçası olmalıdır. Ayrıca, kalp yetmezliği olan birçok hasta palyatif bir bakım 
uzmanı gerektiren karmaşık veya zorlu ihtiyaçlara gereksinim duymayabilir, ancak yine de temel palyatif bakım 
desteğinin kalp yetmezliği tedavi programlarına entegrasyonundan fayda görebilir. 
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yanında yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili kronik, ilerleyici ve sonuçta ölümcül bir hastalıktır. Palyatif 
bakım, prognozdan bağımsız olarak, yaşamı tehdit eden tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp yetmezliğinde de 
hasta, aile ve bakım verenlerin yükünü ve acılarını azaltmaya odaklanan, yaşam kalitesini arttırmaya çalışan, 
multidisipliner bir uzmanlık dalıdır. Bununla birlikte, kardiyoloji klinisyenleri tarafından sağlanacak temel 
palyatif bakım desteği (örneğin, temel fiziksel ve duygusal semptom yönetimi, önceden bakım planlaması), 
hastalığın seyri sırasında ve öncesinde karşılanmayan palyatif ihtiyaçları belirlemek için çok önemlidir. 
Kalp yetmezliğinde geleneksel tedavi yöntemleriyle, hastanın semptomları düzeltilemediği zaman palyatif 
bakımın son çare olarak başlatılması artık uygun değildir. Kalp yetmezliği tedavilerindeki ilerlemelere rağmen, 
hastaların yaklaşık % 40'ı ilk yatışlarından bir yıl sonra ölmektedir (1). Önceden bakım planlaması yapılmaması, 
özellikle hastaya prognozu ile ilgili yeterli bilgi verilmemesi hasta, aile ve bakım verenlerini yüksek riskli ve 
karmaşık tedavilerle (örneğin kalp cihazları, nakil) ilgili kararlarla karşı karşıya bırakmaktadır (2). 
Palyatif bakım gerektiren ileri evre kalp hastalığı olan hastaların çoğu kalp yetmezliği tanısı alan hastalardır. 
İhtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak palyatif bakım, kalp  yetmezliği hastaları için bu hizmeti  
yeteri kadar verememekte ve ileri evre kalp yetmezliği olan birçok hastanın kötüleşen semptomları, sık sık acil 
hastane girişleriyle ve kötü koordine edilmiş bakım süreciyle yaşam kaliteleri giderek kötüleşmektedir. 
Palyatif bakım, ağrı ve semptom yönetimini içerir; psikolojik, manevi ve sosyal destek sağlar; tedavi seçenekleri 
konusunda karar vermeye yardımcı olur; ve her an değişebilecek bakım planının koordinasyonunu sağlar. 
Palyatif bakım hizmetiyle sağkalım ve yaşam kalitesi arttığı, semptomların ve sağlık harcamalarının azaldığı 
çalışmalarda gösterilmiş ancak bu çalışmaların çoğu onkoloji hastalarıyla yapılmıştır (3). 
Palyatif bakım bu hasta grubunda iki bölüm şeklinde uygulanabilir. Kalp yetmezliği hastalarını tedavi eden 
primer klinisyenler tarafından (dahiliye uzmanı, kardiyolog) temel palyatif bakım desteği sağlanmalı ve 
sonrasında palyatif bakım eğitimi alan bir palyatif bakım uzmanının, altta yatan hastalığı takip eden klinisyenler 
ile birlikte palyatif bakım ihtiyaçlarını belirleyip birlikte bir palyatif bakım planı hazırlanmalıdır. 
Temel palyatif bakım desteği, kalp yetmezliği olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanabilir, 
ölçeklenebilir ve genelleştirilebilir olmalıdır. Geleneksel kalp yetmezliği yönetimi stratejileri, palyatif bakım 
prensiplerini içermelidir. Semptom yönetimi, iletişim, psikososyal destek ve bakım koordinasyonunu içeren 
palyatif bakım hizmeti, genel olarak hasta, aile ve bakımverenlerin yükünü azaltmak amacıyla kapsamlı kalp 
yetmezliği tedavi sürecinin bir parçası olmalıdır. Ayrıca, kalp yetmezliği olan birçok hasta palyatif bir bakım 
uzmanı gerektiren karmaşık veya zorlu ihtiyaçlara gereksinim duymayabilir, ancak yine de temel palyatif bakım 
desteğinin kalp yetmezliği tedavi programlarına entegrasyonundan fayda görebilir. 
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ABSTRACT 

 

 

Heart failure is a chronic, progressive fatal disease associated with high morbidity and mortality, as well as 
causing significant physical and psychological symptoms in patients, families and caregivers. Palliative care, 
regardless of the prognosis, is a multidisciplinary specialty that focuses on reducing the burden and pain of 
patients, families and caregivers in heart failure, as in all life-threatening diseases, and tries to improve the 
quality of life. 
It is no longer appropriate to initiate palliative care as a last resort when the symptoms of the patient cannot be 
corrected with traditional treatment methods in heart failure. Despite advances in heart failure treatments, 
approximately 40% of patients die one year after their first hospitalization (1). Lack of prior care planning, 
especially not providing adequate information about the patient's prognosis, exposes patients, families and 
caregivers to decisions regarding high-risk and complex treatments (eg heart devices, transplantation) (2). 
Most patients with advanced stage heart disease requiring palliative care are patients diagnosed with heart 
failure. Their needs need to be determined. However, palliative care cannot provide this service sufficiently for 
patients with heart failure, and the quality of life of many patients with advanced heart failure gradually 
deteriorates with worsening symptoms, frequent emergency hospital entrances and poorly coordinated care 
process. 
Palliative care includes pain and symptom management; provides psychological, spiritual and social support; 
helps make decisions about treatment options; and ensures the coordination of the ever-changing care plan. It has 
been shown in studies that survival and quality of life increase and symptoms and health expenditures decrease 
with palliative care, but most of these studies were conducted with oncology patients (3). 
Palliative care can be applied in two sections in this patient group. Basic palliative care support should be 
provided by primary clinicians (internal medicine specialists, cardiologists) who treat patients with heart failure, 
and then a palliative care specialist should identify the palliative care needs of a palliative care specialist with the 
clinicians who follow the underlying disease, and palliative care plan should be prepared together. 
Basic palliative care support should be feasible, scalable, and generalizable to meet the needs of patients with 
heart failure. Palliative care, including symptom management, communication, psychosocial support and care 
coordination, should be part of the comprehensive heart failure treatment process in order to reduce the burden 
on patients, families and caregivers in general. In addition, many patients with heart failure may not need the 
complex or demanding needs that require a palliative care professional, but still benefit from the integration of 
basic palliative care support into heart failure treatment programs. 
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Bakım felsefesi olan palyatif bakım, ancak toplum ve sağlık profesyonellerinin farkındalığı, palyatif bakım 
eğitimi ve sağlık sistemine iyi bir entegrasyon ile sağlanabilir. Değişik ülkelerde sağlık sistemi 
organizasyonundaki yapılanmaya göre palyatif bakım modelleri ve örgütlenmede farklılıklar görülmektedir. Bu 
çalışmada, Türkiye’de Ulusal Sağlık Politikaları ile güçlü bir şekilde desteklenen palyatif bakım hizmetlerinin 
durumu ve kanser hastaların palyatif bakımdaki yeri değerlendiremeye çalışıldı. Bu kapsamda 2014-2020 yılları 
arasında açılan 422 palyatif bakım merkezi ve 5941 yatak değerlendirilmiştir. Ayrıca palyatif destek 
gereksinimine neden olan hastalık tanısı, semptomlar, opioid kullanımı, yatış süresi ve taburculuk oranları 
ülkemiz gerçekleri dikkate alınarak literatürler taranarak değerlendirilmiştir. Palyatif bakımın nitelik yönünden 
iyileştirilmesine yönelik eğitimi, hastane dışı organizasyonlar ve evde bakım ile palyatif bakımın 
entegrasyonunun sürekliliği yönünde adımlar atılması gerektiği değerlendirilmiştir 
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Palliative care, which is holistic care philosophy, can only be achieved with the awareness of the society and 
health professionals, palliative care training and a good integration into the health system. There are differences 
in palliative care models and organization according to the structure of health system organization in different 
countries. In this study, we tried to evaluate the status of palliative care services and the place of cancer patients 
in palliative care, which is strongly supported by National Health Policies in Turkey. In this context, 422 
palliative care centers and 5941 beds opened between 2014-2020 were evaluated. In addition, the diagnosis of 
the disease that causes palliative support, symptoms, opioid use, length of stay and discharge rates were 
evaluated by reviewing the literature considering the facts of our country. It was evaluated that steps should be 
taken to improve the quality of palliative care, non-hospital organizations and the continuity of the integration of 
home care and palliative care. 
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İnsanoğlu tarih boyunca iletişim halinde olmak, haberleşmek ve bilgiyi paylaşarak aktarabilmek için farklı 
yöntemler denemiştir. Çok eski zamanlarda dumanla haberleşilen dönemlerde bile, kişilerin birbirinin varlığı ve 
sağlığı ile ilgili iletişim yöntemlerini kullandığı, hatta kabileler arası salgın hastalıklar konusunda uyarılar 
yapılmaya çalışıldığı bilinmektedir. İlerleyen dönemlerde Roma ve Mısır hiyerogliflerinden, yazılı metinlere 
kadar çeşitli yöntemlerle sağlık bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı, daha sonraki nesillere deneyim aktarmaya 
yönelik çalışmalar yapıldığı gözlenmektedir. Yıllar içinde teknolojinin gelişmesiyle iletişim ve haberleşme 
alanındaki dönüşümler, kişilerin sağlığın da dahil olduğu farklı alanlarda bilgi ve deneyimlerin mesafelerden 
bağımsız yayılmasına imkan tanımıştır. Savaş alanlarındaki ölü ve yaralıların tespiti, nakil süreciyle ilgili 
planlamaların merkez karargahlara bildirilmesi gibi uygulamaların çoğu uzun yıllar önce de uzaktan sağlık 
uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu ve bu alanda farklı çözüm arayışları yaşandığını düşündüren önemli 
örnekler olarak kabul görmektedir. 
Yıllar öncesinde telsiz, telgraf gibi yöntemlerle de olsa uzaktan destek sistemleri kullanılırken, ilerleyen  
teknoloji iletişim ve haberleşme ağının genişlemesine ve kişilerin dünyanın her köşesindeki gelişmeleri 
izleyebilmesine fırsat tanımaya başlamıştır. Bunun yanı sıra dünya genelindeki gelişmeleri takip eden insanoğlu, 
küresel sağlık sorunları, salgın hastalıklar gibi durumlarda da teknolojinin imkanlarını kullanarak deneyimlerini 
paylaşma, bölgesel ve küresel boyutta planlamalar yapma imkanı bulmuştur. 
Bu bağlamda 20. Yüzyılın sonlarına doğru sağlık alanında teknolojik imkanların kullanımı gündeme gelerek, 
“uzaktan sağlık sunumu, desteği” uygulamaları “telemedicine” kavramı ile anılmaya başlanmıştır. Giderek artan 
gereksinim ve kullanımı sonrasında, Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında yayınladığı Küresel e-sağlık Anketi 
Raporunda tele sağlık kavramını “hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının birbirlerinden uzak olduğu 
durumda sunulan sağlık hizmeti” olarak tanımlamıştır. Bu hizmetler sayesinde ilişim ve iletişim alanındaki 
teknolojilerin kullanılmasıyla kişilerin tanı ve tedaviye yönelik bilgilendirilmesi, aradaki coğrafi engellerin 
aşılması ve bu sayede tedavi sonuçlarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir . “Telemedicine” kavramı 
Türkçe kullanımda “telesağlık”, “teletıp”, “e-sağlık” gibi farklı şekillerde ifade edilse de bu ifadelerin tam olarak 
birbirini karşılamadığı ve kapsamlarının farklı olduğu düşünülmektedir. Telesağlık kavramı DSÖ uluslararası 
politikaları ile daha yakından ilişkilidir. Telesağlık milletlerin ve toplumların sağlığını, sağlık eğitimini, ulusal ve 
uluslararası sağlık sistemlerinin gelişimini ve epidemiyolojisini kapsarken; Teletıp kavramının daha çok klinik 
uygulamalarla ilişkili olduğu tanımlanmaktadır. 
Geçtiğimiz yıl global pandemiye yol açan COVİD-19 enfeksiyon süreci de teknolojinin günlük hayatımızda daha 
yoğun kullanılmasıyla sağlığın korunma ve geliştirilmesi, sürecin seyrine yönelik planlamalar, tedavi 
protokollerindeki değişim ve dönüşüm, eğitim faaliyetlerin sürdürülebilmesi gibi farklı uygulamalara imkan 
tanıyarak teletıp kavramının günlük yaşantımızda daha populer hale gelmesiyle sonuçlanmıştır. 
Değişen ve dönüşen dünyanın bir diğer gerçeği de erken tanı, etkili tedavi ve yaşlanan toplumla birlikte 
hastalıkla geçen yaşam sürelerinde artış sonucu palyatif bakım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasıdır.  
Palyatif bakım hizmetlerinin bir insan hakkı olarak kabul edildiği ve her sağlık profesyonelinin sorumluluğu 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise her bireyin palyatif bakım hizmetlerine erişiminin sosyal devlet 
yapısı için bir zorunluluk olduğu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda dünya genelinde palyatif bakım 
hizmetlerine erişilebilirliğinin artırılmasında teletıp uygulamaları daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 
COVİD pandemi süreciyle hastanelerde artan servis ve yoğun bakım yatak ihtiyaçları, sağlık profesyonellerinin 
artan işyükü ve sağlık kaynaklarının etkin kullanımı zorunluluğu, pek çok ayaktan ve yataklı palyatif bakım 
merkezlerinin kapanmasına ya da pandemi birimlerine dönüşümüne yol açmıştır. Ayrıca palyatif bakım 
hastalarının çoklu hastalıkları ve sıklıkla yüksek riskli grupta olmaları, hastane başvurularındaki bireysel 

 

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNDE TELETIP UYGULAMALARI 
 
Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK 

 
 Doç. Dr., SBÜ İzmir Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği,  dryko38@gmail.com. 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

45

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 

 
ÖZET 

 

 

İnsanoğlu tarih boyunca iletişim halinde olmak, haberleşmek ve bilgiyi paylaşarak aktarabilmek için farklı 
yöntemler denemiştir. Çok eski zamanlarda dumanla haberleşilen dönemlerde bile, kişilerin birbirinin varlığı ve 
sağlığı ile ilgili iletişim yöntemlerini kullandığı, hatta kabileler arası salgın hastalıklar konusunda uyarılar 
yapılmaya çalışıldığı bilinmektedir. İlerleyen dönemlerde Roma ve Mısır hiyerogliflerinden, yazılı metinlere 
kadar çeşitli yöntemlerle sağlık bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı, daha sonraki nesillere deneyim aktarmaya 
yönelik çalışmalar yapıldığı gözlenmektedir. Yıllar içinde teknolojinin gelişmesiyle iletişim ve haberleşme 
alanındaki dönüşümler, kişilerin sağlığın da dahil olduğu farklı alanlarda bilgi ve deneyimlerin mesafelerden 
bağımsız yayılmasına imkan tanımıştır. Savaş alanlarındaki ölü ve yaralıların tespiti, nakil süreciyle ilgili 
planlamaların merkez karargahlara bildirilmesi gibi uygulamaların çoğu uzun yıllar önce de uzaktan sağlık 
uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu ve bu alanda farklı çözüm arayışları yaşandığını düşündüren önemli 
örnekler olarak kabul görmektedir. 
Yıllar öncesinde telsiz, telgraf gibi yöntemlerle de olsa uzaktan destek sistemleri kullanılırken, ilerleyen  
teknoloji iletişim ve haberleşme ağının genişlemesine ve kişilerin dünyanın her köşesindeki gelişmeleri 
izleyebilmesine fırsat tanımaya başlamıştır. Bunun yanı sıra dünya genelindeki gelişmeleri takip eden insanoğlu, 
küresel sağlık sorunları, salgın hastalıklar gibi durumlarda da teknolojinin imkanlarını kullanarak deneyimlerini 
paylaşma, bölgesel ve küresel boyutta planlamalar yapma imkanı bulmuştur. 
Bu bağlamda 20. Yüzyılın sonlarına doğru sağlık alanında teknolojik imkanların kullanımı gündeme gelerek, 
“uzaktan sağlık sunumu, desteği” uygulamaları “telemedicine” kavramı ile anılmaya başlanmıştır. Giderek artan 
gereksinim ve kullanımı sonrasında, Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında yayınladığı Küresel e-sağlık Anketi 
Raporunda tele sağlık kavramını “hastaların ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının birbirlerinden uzak olduğu 
durumda sunulan sağlık hizmeti” olarak tanımlamıştır. Bu hizmetler sayesinde ilişim ve iletişim alanındaki 
teknolojilerin kullanılmasıyla kişilerin tanı ve tedaviye yönelik bilgilendirilmesi, aradaki coğrafi engellerin 
aşılması ve bu sayede tedavi sonuçlarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir . “Telemedicine” kavramı 
Türkçe kullanımda “telesağlık”, “teletıp”, “e-sağlık” gibi farklı şekillerde ifade edilse de bu ifadelerin tam olarak 
birbirini karşılamadığı ve kapsamlarının farklı olduğu düşünülmektedir. Telesağlık kavramı DSÖ uluslararası 
politikaları ile daha yakından ilişkilidir. Telesağlık milletlerin ve toplumların sağlığını, sağlık eğitimini, ulusal ve 
uluslararası sağlık sistemlerinin gelişimini ve epidemiyolojisini kapsarken; Teletıp kavramının daha çok klinik 
uygulamalarla ilişkili olduğu tanımlanmaktadır. 
Geçtiğimiz yıl global pandemiye yol açan COVİD-19 enfeksiyon süreci de teknolojinin günlük hayatımızda daha 
yoğun kullanılmasıyla sağlığın korunma ve geliştirilmesi, sürecin seyrine yönelik planlamalar, tedavi 
protokollerindeki değişim ve dönüşüm, eğitim faaliyetlerin sürdürülebilmesi gibi farklı uygulamalara imkan 
tanıyarak teletıp kavramının günlük yaşantımızda daha populer hale gelmesiyle sonuçlanmıştır. 
Değişen ve dönüşen dünyanın bir diğer gerçeği de erken tanı, etkili tedavi ve yaşlanan toplumla birlikte 
hastalıkla geçen yaşam sürelerinde artış sonucu palyatif bakım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasıdır.  
Palyatif bakım hizmetlerinin bir insan hakkı olarak kabul edildiği ve her sağlık profesyonelinin sorumluluğu 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise her bireyin palyatif bakım hizmetlerine erişiminin sosyal devlet 
yapısı için bir zorunluluk olduğu gündeme gelmektedir. Bu bağlamda dünya genelinde palyatif bakım 
hizmetlerine erişilebilirliğinin artırılmasında teletıp uygulamaları daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 
COVİD pandemi süreciyle hastanelerde artan servis ve yoğun bakım yatak ihtiyaçları, sağlık profesyonellerinin 
artan işyükü ve sağlık kaynaklarının etkin kullanımı zorunluluğu, pek çok ayaktan ve yataklı palyatif bakım 
merkezlerinin kapanmasına ya da pandemi birimlerine dönüşümüne yol açmıştır. Ayrıca palyatif bakım 
hastalarının çoklu hastalıkları ve sıklıkla yüksek riskli grupta olmaları, hastane başvurularındaki bireysel 
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kaygılar, izolasyon uygulamaları gibi pek çok neden de palyatif bakım hizmet sunumunda telesağlık 
uygulamalarının daha yoğun kullanımına yol açmıştır. 
Teletıp uygulamalarındaki tüm bu global gelişmelerin yanısıra bu süreçlerde kişisel verilerin korunması, 
mahremiyet, onam sorunları, yükümlülükler, sınırların nasıl belirleneceği gibi etik ve hukuki bazı belirsizliklerle, 
oluşabilecek risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Bu sunumda son yıllarda tıp literatüründe sıkça gündeme gelen teletıp uygulamalarının palyatif bakım alanındaki 
kullanımı ile ilgili güncel literatür tartışılarak, palyatif bakım hizmetlerine gönül veren sağlık profesyonelleri ile 
palyatif bakım hizmet sunumunun her aşamasında rol alan paydaşlara telepalyatif bakım uygulamalarıyla ilgili 
önemli ipuçlarının paylaşılması planlanmıştır. 
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ABSTRACT 

 

 

Throughout history, human beings have tried different methods to keep in touch, communicate and transfer 
information by sharing. It is known that in ancient times, even in the periods when the only communication way 
was with smoke, people used communication methods regarding the existence and health of each other, and even 
warnings were made about epidemics between tribes. In the following periods, it is observed that health 
information and experiences were shared with various methods from Roman and Egyptian hieroglyphs to written 
texts, and studies were carried out to convey experience to future generations. With the development of 
technology over the years, the transformations in the field of conversation and communication have enabled 
people to spread knowledge and experience in different fields, including health, regardless of distances. 
Moreover many of the practices, such as identifying the dead and wounded in battlefields, notifying central 
headquarters about the planning of the transport process, are considered as important examples suggesting that 
remote health practices were needed many years ago and different solutions were being sought in this era. 
Years ago, while remote support systems were used, albeit with methods such as wireless devices and telegraph, 
the advancing technology led to expand the conversation and communication network and allow people to 
follow the developments all over the world. In addition, following developments around the world, human 
beings have had the opportunity to share their experiences and make regional and global plans by using the 
capabilities of technology in various issues such as global health problems and epidemics. 
In this context, towards the end of the 20th century, the use of technological possibilities in the field of health 
came to the agenda, and the applications of "remote health provision, support" referred to be known with the 
concept of "telemedicine". Following the ever-increasing need and use, the concept of telehealth is defined as 
“healthcare services provided when patients and healthcare providers are distant from each other” by the World 
Health Organization, in the Global e-health Survey Report published in 2016. Regarding these services, it has 
been stated that it is aimed to inform people about diagnosis and treatment, to overcome geographical barriers 
and thus to improve treatment outputs, by using technologies in the field of conversation and communication. 
Although the concept of "telemedicine" is expressed in different ways such as "telemedicine", "telemedicine", 
"e-health" in Turkish, it is thought that these expressions do not correspond exactly and their scope is different. 
The concept of telehealth is more closely related to WHO International policies. While telehealth covers the 
health of nations and societies, health education, development and epidemiology of national and international 
health systems, it is defined that the concept of telemedicine is more associated with clinical practice. 
By the COVID-19 infection process which led to the global pandemic last year; with the more widespread use of 
technology in our daily lives by enabling different practices such as health protection and improvement, planning 
the course of the process, change and transformation in treatment protocols, and continuity of educational 
activities, the concept of telemedicine became more popular in our daily routine. 
Another reality of the changing and transforming world is the increase in the need for palliative care services as a 
result of an increase in life expectancy with diseases; along with the early diagnosis, effective treatment, and 
aging society. Considering that palliative care services are accepted as a human right and every healthcare 
professional has a responsibility about the topic, it comes to the fore that the access of each individual to 
palliative care services is a necessity for the social state structure. In this context, telemedicine applications have 
been used with increasing frequency in order to improve the accessibility of palliative care services worldwide. 
Especially with the COVID pandemic process, the increasing need for service and intensive care beds in 
hospitals, over workload of health professionals and the neccessity about the effective use of health resources 
have led to the closure of many outpatient and inpatient palliative care centers or their transformation into 
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been stated that it is aimed to inform people about diagnosis and treatment, to overcome geographical barriers 
and thus to improve treatment outputs, by using technologies in the field of conversation and communication. 
Although the concept of "telemedicine" is expressed in different ways such as "telemedicine", "telemedicine", 
"e-health" in Turkish, it is thought that these expressions do not correspond exactly and their scope is different. 
The concept of telehealth is more closely related to WHO International policies. While telehealth covers the 
health of nations and societies, health education, development and epidemiology of national and international 
health systems, it is defined that the concept of telemedicine is more associated with clinical practice. 
By the COVID-19 infection process which led to the global pandemic last year; with the more widespread use of 
technology in our daily lives by enabling different practices such as health protection and improvement, planning 
the course of the process, change and transformation in treatment protocols, and continuity of educational 
activities, the concept of telemedicine became more popular in our daily routine. 
Another reality of the changing and transforming world is the increase in the need for palliative care services as a 
result of an increase in life expectancy with diseases; along with the early diagnosis, effective treatment, and 
aging society. Considering that palliative care services are accepted as a human right and every healthcare 
professional has a responsibility about the topic, it comes to the fore that the access of each individual to 
palliative care services is a necessity for the social state structure. In this context, telemedicine applications have 
been used with increasing frequency in order to improve the accessibility of palliative care services worldwide. 
Especially with the COVID pandemic process, the increasing need for service and intensive care beds in 
hospitals, over workload of health professionals and the neccessity about the effective use of health resources 
have led to the closure of many outpatient and inpatient palliative care centers or their transformation into 
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pandemic units. In addition, many reasons such as comorbid diseases of palliative care patients and being 
frequently in the high-risk group, individual concerns about hospital admissions, and isolation procedures have 
led to more intensive use of telehealth applications in palliative care delivery. 
Besides all these global developments in telemedicine applications; it is emphasized that some ethical and legal 
uncertainties during the progress, such as personal data protection, privacy, consent issues, obligations, how to 
determine boundaries and risks that may arise should not be ignored. 
In this presentation, it is planned to discuss the current literature on the use of telemedicine applications in the 
field of palliative care, which has come to the fore frequently in the medical literature in recent years, and to 
share important tips on telepalliative care practices with health professionals who are passionate about palliative 
care services and stakeholders involved in every stage of palliative care service delivery. 
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ABSTRACT 
 

 

The increase in life expectancy, which is a natural result of the demographic transformation, has exposed society 
to problems, the care services being in the first place, requiring a solution. As a consequence of this demographic 
transformation, the young population is replaced by an aged population in both developed and developing 
countries, and health care needs in society are reshaped according to this situation. World Health Organization 
defines Long Term Care Services as the aggregate services provided to those unable to take care of themselves 
while preserving their autonomy and dignity and enabling their participation in the process with satisfaction. 
Long term care service is a service that encompasses the process of continuing the treatment and care of 
patients/elders at institutional patient, disability, or elderly care centers or home after their discharge from 
intensive care or other hospital units. 
Long term care includes insurance models, central and local government services, home care, and institutional 

care that are formed to fulfill the healthcare and social needs at the same time. The service aims to increase life 
quality by diminishing the outcomes of disability, old age, and especially mental retardation-disorder-illness and 
the solitude resulting from them. Long Term Care Services must be planned by the professional health and 
nursing staff with an interdisciplinary approach in their own field and with a multidisciplinary approach in the 
health, care, and finance fields. The principal requisite for a quality service is providing the coordination  
between the health and care services on the horizontal dimension and providing the transition between 
institutional and home care models on the vertical dimension. The most significant deficiency in long term care 
services today is the difficulties encountered in providing a holistic service due to its multidisciplinary nature. 
However, it is expected from the long term nursing services to provide a holistic perspective and regard the 
individual differences. In other words, based on the holistic service perspective, it is necessary to provide the 
coordination between social services and healthcare. Even though Long Term Health Services is a new 
phenomenon for many countries including Turkey, it has been years since the developed countries established 
the foundation of the service by defining old age and disability. There is a need for comprehensive perspective 
and policies in order to solve the problems emerging in the Long Term Health Services sector. 
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Palyatif bakım kişinin sosyal ve fiziki durumunu iyileştirmek, bununla birlikte yaşam kalitesini artırmak için 
yapılır. Hastalığın kendisi veya tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkileri hastanın yaşam kalitesini düşürebilir. 
Hastanın yaşam kalitesini artırmak için son zamanlarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve fitoterapi sıkça 
kullanılmaktadır. Kanser hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada, hastaların %62’sinin tamamlayıcı tedaviler 
kullandığı gösterilmiştir. Bu hastaların da %82’sinin en az bir bitkisel ürün kullandığı ve %30’unun kemoterapi 
ilaçları ile birlikte bitkisel ürün kullandığı rapor edilmiştir. Fitoterapi ürünlerinin kullanımı destek amaçlı 
takviyeden, tedaviye kadar geniş bir yelpazeye sahiptir ve semptomlarla mücadelede oldukça etkilidir. Bu 
sunumda preklinik ve klinik çalışmalarla palyatif bakımda etkinliği gösterilmiş ürünlerden bahsedilecektir. 
Zerdeçal, sarımsak ve ginseng gibi bitkilerin preklinik çalışmalarında antikanser etkilerine yönelik çok fazla 
çalışma mevcuttur. Palyatif bakımda özellikle kanser hastalarında en sık görülen semptomlardan yorgunlukta 
Ginseng en çok kullanılan bitkidir. Yorgunlukta adaptojen bitkilere ek olarak düzenli beslenme, stres  yönetimi 
ve egzersiz de hastaların tedavi planına eklenebilir. Radyoterapi veya kemoterapi alan palyatif bakım 
hastalarında radyodermatit ve oral mukozitte Aynı Sefa sık kullanılan bir bitkidir. Bu bitkinin standardize 
ekstresini içeren topikal formülasyonlar, mevcut tedavilere ek olarak tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olarak 
kullanılmaktadır. Sık karşılaşılan diğer bir problem ise basınç ülserleri başta olmak üzere yaralardır. Aloe Vera 
jeli ve Sarı Kantaron Yağı yara tedavisinde en çok tercih edilen bitkisel ürünlerdir. Sık rastlanan semptomlar ve 
kullanılan bitkisel tedaviler den bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Depresyon da Sarı Kantaron, uykusuzlukta 
Kediotu, venöz yetmezlikte At kestanesi, demansta Ginkgo Biloba, benign prostat hiperplazisinde Cüce Palmiye, 
erektil disfonksiyonda Yohimbine, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hiperlipemide Sarımsak, dispeptik 
yakınmalar ve ÜSYE de Papatya, Nane, eklem yakınmalarında Zencefil yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Fitoterapötik ürünler palyatif bakım hastalarında semptom odaklı kullanılmalıdır. Bu kullanım kanıta dayalı 
çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış bitkilerin doğru şekilde, fitoterapi eğitimi almış hekim kontrolünde, her bireye 
özgü ve hastalığın evresine göre olması gerekir. 
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Palyatif bakım hemşiresinin amacı tanı anından başlayarak yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip çocuk ve 
ailenin yaşam kalitesini arttırmak, çocuğun huzurlu ölümünü sağlamak ve çocuğun vefatından sonra yas 
sürecinde aileye destek olmaktır. Bu süreçte peditari hemşiresi çocuk ve ailenin konforunu sağlayabilmek için 
bir çok yaklaşım ve modeller kullanmaktadır. Pediatrik palyatif bakım hemşiresi çocuk ve aileye bakım verirken 
aşağıdaki yaklaşımları kullanmaktadır. 
• Holistik yaklaşım 
• Aile merkezli yaklaşım 
• Kültüre duyarlı yaklaşım 
• Multidispliner yaklaşım 
• Kanıt temelli bakım yaklaşımı 
Pediatri hemşiresi çocuk ve aileyi holistik bir yaklaşımla ele alması çok önemlidir. Holistik bakım analyışı 
çocuğu fiziksel, mental, ruhsal, sosyo-kültürel boyutlarıile bir bütün olarak ele alır ve her çocuğun biricik 
olduğunu kabul eder. Bu yaklaşımda hemşire çocuğun fiziksel ve psikosoyal sorunlarını belirlemeye yönelik 
kapsamlı bir şekilde veri toplaması, sorunlarını belirlemesi ve bunların ortadan kaldırılması için girişimlerini 
planlaması gerekir. Yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip olmak sadece çocuğu değil tüm aileyi de etkileyen bir 
durumdur. O nedenle hemşire aile merkezli yaklaşımla çocuk ve aileyi ele almaktadır. Aile merkezli bakımda 
amaç; çocuk ve aile arasındaki bağları sürdürmek, ailenin çocuğun bakımına katılımını sağlamak, çocuğun 
hastane ortamında da kendini güvende hissetmesini sağlamak, hastalık ve tedavinin çocuk ve aile üzerindeki 
olumsuz etkilerini önlemektir. Aile merkezli bakım anlayışında palyatif bakım hemşiresi ebeveynlerin çocuğun 
bakımına katılmasını destekler, çocuğa uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerini anlamalarına yardım eder, soru 
sormalarına izin verir, her zaman ulaşılabilirdir. 
Etkili palyatif bakım hasta ve aileye odaklı multidisipliner yaklaşımı gerektirir. Palyatif bakım doktoru, 
hemşiresi, psikoloğu, diyetisyeni, eczacısı, din görevlisiyle özel bir alandır. Bu ekip üyeleri kendi yeteneklerinin 
ve sınırlılıklarının farkında olmalıdırlar. Hasta ve ailesinin gereksinimlerine göre çocuğu ilgili bölüme 
yönlendirmelidir. Palyatif bakım ekibi içinde hemşirenin bu alanda özelleşmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olması, palyatif bakım ilkelerini bilmesi, bakımı bu ilkeleri göz önünde bulundurarak planlaması gerekir. 
Hemşire çocuğa bakım verirken kültürel özelliklerini dikkate almalı ve en son kanıtları kullanmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: palyatif, pediatrik, hemşirelik. 

 

Dünya’da Pediatrik Palyatif Bakım Hemşirelik Yaklaşımı 
 
Ayfer Aydın 

 
Doç. Dr. Ayfer Aydın, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, e-mail: ayayin@ku.edu.tr 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

51

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 

 
ÖZET 

 

 

Palyatif bakım hemşiresinin amacı tanı anından başlayarak yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip çocuk ve 
ailenin yaşam kalitesini arttırmak, çocuğun huzurlu ölümünü sağlamak ve çocuğun vefatından sonra yas 
sürecinde aileye destek olmaktır. Bu süreçte peditari hemşiresi çocuk ve ailenin konforunu sağlayabilmek için 
bir çok yaklaşım ve modeller kullanmaktadır. Pediatrik palyatif bakım hemşiresi çocuk ve aileye bakım verirken 
aşağıdaki yaklaşımları kullanmaktadır. 
• Holistik yaklaşım 
• Aile merkezli yaklaşım 
• Kültüre duyarlı yaklaşım 
• Multidispliner yaklaşım 
• Kanıt temelli bakım yaklaşımı 
Pediatri hemşiresi çocuk ve aileyi holistik bir yaklaşımla ele alması çok önemlidir. Holistik bakım analyışı 
çocuğu fiziksel, mental, ruhsal, sosyo-kültürel boyutlarıile bir bütün olarak ele alır ve her çocuğun biricik 
olduğunu kabul eder. Bu yaklaşımda hemşire çocuğun fiziksel ve psikosoyal sorunlarını belirlemeye yönelik 
kapsamlı bir şekilde veri toplaması, sorunlarını belirlemesi ve bunların ortadan kaldırılması için girişimlerini 
planlaması gerekir. Yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip olmak sadece çocuğu değil tüm aileyi de etkileyen bir 
durumdur. O nedenle hemşire aile merkezli yaklaşımla çocuk ve aileyi ele almaktadır. Aile merkezli bakımda 
amaç; çocuk ve aile arasındaki bağları sürdürmek, ailenin çocuğun bakımına katılımını sağlamak, çocuğun 
hastane ortamında da kendini güvende hissetmesini sağlamak, hastalık ve tedavinin çocuk ve aile üzerindeki 
olumsuz etkilerini önlemektir. Aile merkezli bakım anlayışında palyatif bakım hemşiresi ebeveynlerin çocuğun 
bakımına katılmasını destekler, çocuğa uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerini anlamalarına yardım eder, soru 
sormalarına izin verir, her zaman ulaşılabilirdir. 
Etkili palyatif bakım hasta ve aileye odaklı multidisipliner yaklaşımı gerektirir. Palyatif bakım doktoru, 
hemşiresi, psikoloğu, diyetisyeni, eczacısı, din görevlisiyle özel bir alandır. Bu ekip üyeleri kendi yeteneklerinin 
ve sınırlılıklarının farkında olmalıdırlar. Hasta ve ailesinin gereksinimlerine göre çocuğu ilgili bölüme 
yönlendirmelidir. Palyatif bakım ekibi içinde hemşirenin bu alanda özelleşmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olması, palyatif bakım ilkelerini bilmesi, bakımı bu ilkeleri göz önünde bulundurarak planlaması gerekir. 
Hemşire çocuğa bakım verirken kültürel özelliklerini dikkate almalı ve en son kanıtları kullanmalıdır. 
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Türk Dil Kurumu sözlüğünde simülasyon, “benzetim”, “öğrence” olarak tanımlanmakta; benzetim ise taklit 
etme, benzerini yapma olarak açıklanmaktadır.Simülasyon, kompleks klinik işleyişin taklit edilip öğrenene 
güvenli ortamlarda deneyim yaşatarak geribildirim ve refleksiyon ile öğrenmesinin kolaylaştırılmasının 
hedeflendiği bir eğitim yöntemidir. Simülasyon bir teknoloji değil deneysel ve reflektif öğrenmeyi sağlayan bir 
tekniktir.Özellikle son yıllarda hasta güvenliğinin ön plana çıkması, yeni eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyaç ve 
standardize edilmiş eğitim ve değerlendirme ortamlarını sunma fırsatının sağlanmasına yönelik planlamalar 
simüle ortamlarda eğitimi gerekli hale getirmektedir. hasta güvenliğine yönelik tutum ve davranışların gerek 
mezuniyet öncesi gerekse mezuniyet sonrası sağlık uygulayıcılarında yerleşmesi sağlıkta kalite kültürünün 
oluşmasında kilit noktalardandır.Gerek mezuniyet öncesi gerekse mezuniyet sonrası süreçlerde klinik beceriler 
konusunda yeterince pratik yapmadan ve davranışa dönüşmeden mezun olan sağlık çalışanlarında acemiliğe, 
tecrübe eksikliğine bağlı gerginlik oluşurken, hasta güvenliği açısından da potansiyel riskler doğurmaktadır. 
Çünkü klinik beceri hataları, bazen çok ciddi hasta güvenliğini tehdit eden sonuçlara yol açabilmektedir. 
Sağlık hizmet sunumunda palyatif bakımda; iyi yapılandırılmış eğitimlerle kimlik tanımlama, hasta 
mahremiyetini sağlama, hasta düşmelerine yönelik önlemler, hasta transferi, hareket kısıtlama, kateter bakımı, 
trakeostomi bakımı, beslenme durumunun değerlendirilmesi, ekstremite nabız takibi, ağız bakımı ve takibi, ilaç 
güvenliği, güvenli cerrahi uygulamaları, transfüzyon güvenliği, bası ülseri ve diğer yara bakımları, el hijyeni 
başta olmak üzere enfeksiyonların önlenmesine yönelik uygulamalar gibi pek çok teknik ve iletişim, ekip 
çalışması, disiplinler arası koordinasyon ve entegrasyon, mesleklerarası etkileşim, klinik yönetişim, rıza ve onam 
alma, raporlama-bildirimde bulunma, sözel order verme, bilgi güvenliğini sağlama, eksiksiz kayıt tutma, kriz 
kaynak yönetimi, liderlik gibi non-teknik konularda eğitim verilebilir.Hasta güvenliğini riske etmeyecek şekilde 
tutum ve davranışların kazanılması için; ihtiyaca uygun kullanılacak simülasyon çeşidine göre, iyi yazılmış 
senaryoların eğitime etkili biçimde entegre edilmesi ve yetkin eğiticiler eşliğinde verilmesi çok önemlidir. 
Palyatif bakımda eğitim amacıyla yarım beden/parça beceri maket ve mankenlerden, tüm beden düşük-orta- 
yüksek gerçeklikli simülatörlere, oyun bazlı yazılımlara, hasta rolü yapan standardize/simüle hastalara kadar pek 
çok yöntem kullanılabilir. 
Sağlık eğitiminde öğrenenlere bilişsel, psikomotor ve tutumsal davranışlar kazandırmada etkili bir yeni nesil 
öğrenme metodu olan simülasyona dayalı eğitim, palyatif bakımda sağlık profesyonellerine gerçek klinik ortama 
benzetilmiş ortamlarda kritik durumlarla başa çıkabilmeleri için gereken bilgi beceri ve tutumu kazandırmayı 
kolaylaştırmaktadır. Öğrenenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, hangi simülasyon çeşidinin kullanılacağının 
saptanması, simülasyonun yatay ve dikey müfredata entegrasyonun sağlanması, eğitici kadroların oluşturulması, 
uygun teknik alt yapı hazırlanması, maliyet analizleri yapılıp, kaynak ve bütçe göz önünde bulundurularak 
programların oluşturulması, simülasyon eğitimlerinin etkinliğini arttıracağından bu parametrelerin sağlanması 
çok önemlidir. Ayrıca ülkemizde simülasyon ile yapılan eğitimin kalitesini ve maliyet/yarar etkinliğini inceleyen 
çalışmaların yapılması ve bilgi paylaşımı yapılması gerekmektedir. Özellikle hasta güvenliği ile ilgili verilen 
eğitimlerin sahadaki kazanımlarına yönelik verilere ihtiyaç vardır. 
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Palyatif bakım ünitelerinde en sık karşılaşılan yara tipi basınç yaralanmalarıdır. Basınç yaralanmaları Sağlık 
Bakanlığı’nın kamu ve özel hastaneler için öngördüğü standartlarda kalite göstergelerinden biri olarak ele 
alınmakta olup, önlenmesi ve tedavisi bütüncül bakım anlayışına sahip multidisipliner ekip yaklaşımını 
gerektirmektedir. Gelişme: Temel Hedeflerimiz; Basınç yaralanması oluşumunu engellemek. Basınç yaralanması 
gelişmiş hastaların evre ilerlemesini durdurmak. Tedavi etmek (medikal / cerrahiye hazırlanması). İyileşen 
hastalarda tekrar yara açılmasını önlemek. Bakım sağlayıcıların eğitimini tamamlamak. Risk Değerlendirme; 
Akut Bakım’da; İlk kabulde, en az 48 saate bir hastanın durumu değiştikçe yapılır. Uzun Süreli Bakım’da; İlk 
kabulde, 4 hafta boyunca haftada bir, rutin olarak 3 ayda bir, hastanın durumu değiştikçe yapılır. Evde Bakımda 
ise; İlk görüldüğünde ve her ziyarette yapılır (1). Basınç yaralanması riskini değerlendirmede yapılandırılmış bir 
yaklaşım, kapsamlı bir cilt değerlendirmesi ve klinik karar ile kombine edilen bir risk değerlendirme ölçeğinin 
kullanımıyla başarılabilir (2). Basınç Yaralanması Gelişme Riskini Artıran Etmenler; nem/ıslaklık 
artışı,perfüzyon ve oksijenasyon, kötü beslenme, beden ısısında artış, ileri yaş, duyusal algı, hemotolojik değerler 
(düşük hemoglobin, albumin, kan kaybı vb), genel sağlık durumudur (3).Sonuç: Palyatif bakım hastalarının 
çoğunda, kontrol altına alınamayan medikal durum nedeniyle yara iyileşmesi hedefine ulaşılamayabilir.Yarayı 
olduğu durumda korumak, ilerlemesini önlemek ve yeni yara oluşumunu engellemek terminal dönemdeki 
hastalar için gerçekçi bir hedeftir. 
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Palyatif bakım ünitelerinde en sık karşılaşılan yara tipi basınç yaralanmalarıdır. Basınç yaralanmaları Sağlık 
Bakanlığı’nın kamu ve özel hastaneler için öngördüğü standartlarda kalite göstergelerinden biri olarak ele 
alınmakta olup, önlenmesi ve tedavisi bütüncül bakım anlayışına sahip multidisipliner ekip yaklaşımını 
gerektirmektedir. Gelişme: Temel Hedeflerimiz; Basınç yaralanması oluşumunu engellemek. Basınç yaralanması 
gelişmiş hastaların evre ilerlemesini durdurmak. Tedavi etmek (medikal / cerrahiye hazırlanması). İyileşen 
hastalarda tekrar yara açılmasını önlemek. Bakım sağlayıcıların eğitimini tamamlamak. Risk Değerlendirme; 
Akut Bakım’da; İlk kabulde, en az 48 saate bir hastanın durumu değiştikçe yapılır. Uzun Süreli Bakım’da; İlk 
kabulde, 4 hafta boyunca haftada bir, rutin olarak 3 ayda bir, hastanın durumu değiştikçe yapılır. Evde Bakımda 
ise; İlk görüldüğünde ve her ziyarette yapılır (1). Basınç yaralanması riskini değerlendirmede yapılandırılmış bir 
yaklaşım, kapsamlı bir cilt değerlendirmesi ve klinik karar ile kombine edilen bir risk değerlendirme ölçeğinin 
kullanımıyla başarılabilir (2). Basınç Yaralanması Gelişme Riskini Artıran Etmenler; nem/ıslaklık 
artışı,perfüzyon ve oksijenasyon, kötü beslenme, beden ısısında artış, ileri yaş, duyusal algı, hemotolojik değerler 
(düşük hemoglobin, albumin, kan kaybı vb), genel sağlık durumudur (3).Sonuç: Palyatif bakım hastalarının 
çoğunda, kontrol altına alınamayan medikal durum nedeniyle yara iyileşmesi hedefine ulaşılamayabilir.Yarayı 
olduğu durumda korumak, ilerlemesini önlemek ve yeni yara oluşumunu engellemek terminal dönemdeki 
hastalar için gerçekçi bir hedeftir. 
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Giriş: Pediatrik palyatif bakım, yaşamı tehdit eden veya yaşamı kısaltan ciddi hastalıklar karşısında çocuklar ve 
aileleri için yaşam kalitelerini iyileştirmek ve bu süreçte karşılaşılabilecek ek komplikasyonları önlemek 
amaçlanan bir bakımdır. Pediatrik palyatif bakım hastalarının %40’dan fazlasının ciddi nörolojik bozukluğu olan 
hastalar oluşturmasına rağmen halen kılavuzlarda nörolojik hastalıklar için spesifik öneriler bulunmamaktadır. 
Pediatrik palyatif bakım ünitelerinde takip edilen kazanılmış beyin hasarı olan hastalar, nörolojik hastalıklar 
içinde önemli bir bölümü oluşturmaktadır. 
Gelişme: Pediatrik palyatif bakımda kazanılmış beyin hasarı rehabilitasyonu diğer hastalıklara göre bir takım 
farklılıklar içermektedir. Semptomların daha kompleks olması, kognitif bozuklukların olması, beslenme 
bozuklukları ve aspirasyon riski olması, hastalığın değişken prognozu ve süresi uygulanan rehabilitasyonu ve 
bakımı zaman zaman zorlaştırabilir. Hastalarda ağrı (muskuloskelatal, visseral, nöropatik), visseral semptomlar, 
epilepsi, ajitasyon, deliryum, psikolojik problemler, sekresyon problemleri, uyku-yanıklık problemleri, otonomik 
bozukluklar ve miyoklonus, bası yarası, kontraktür, heterotopik ossifikasyon gibi komplikasyonlar oldukça sık 
karşımıza çıkmaktadır. Bu geniş semptom ağı ile mücadele ederken bir yandan hastanın konfor ve yaşam 
kalitesini arttıracak şekilde tedavi sağlarken bir yandan da semptomların neler tarafından provake edildiği (ateş, 
elektrolit bozukluğu, hipoglisemi, enfeksiyon vs.) araştırmalı ve sebebe yönelik de ek tedaviler polifarmasiye 
dikkat edilerek sağlanmalıdır. Hastalarda üst motor nöron hasarı nedeniyle çok sık görülen spastisite, ataksi, 
distoni gibi durumlara yönelik eklem hareket açıklığı, germe, pozisyonlama, mobilite egzersizleri uygulanmalı, 
hastaya uygun gerekli adaptif cihazlar temin edilmeli, yutma, konuşma ve kognitif disfonksiyonlara yönelik özel 
rehabilitasyon programları hazırlanmalıdır. Bu uzun ve zorlu süreçte fizik tedavi uzmanı, nöroloji uzmanı, 
pediatri uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı, bakım hemşiresi, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, 
diyetisyenden oluşan bir ekip çalışması gerekmektedir. Bu dönemde fiziksel ve ruhsal olarak yıpranan aile 
unutulmamalı, tanı konulduktan itibaren hem aileye gerekli eğitsel, sosyal ve tıbbi destek sağlanmalı hem de 
çocuğun durumuna karar verme konusunda ekibin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 
Sonuç: Kazanılmış beyin hasarı olan çocukların pediatrik palyatif ünitelerinde bakımı özel bir rehabilitasyon 
ekibi tarafından yönetilmelidir. Bu süreçte hasta ve ailenin konforunu arttırmak amaçlanmalı, karşılaşılabilecek 
sorunlara ve komplikasyonlara yönelik gerekli önlemler alınmalıdır. 
Öneriler: Kazanılmış beyin hasarı olan hastalarda pediatrik palyatif bakım konusunda literatürde sınırlı sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Bu konuda ufuk açan daha ileri çalışmalar ve klinisyenleri yönlendiren kılavuzlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Giriş: Semptom yönetimi palyatif bakımın çekirdeğini oluşturur. Palyatif bakımda ekibin liderliği görevindeki 
hekimin birçok sorumluluğu ve görevi vardır. 
Gelişme: Palyatif bakım sorumlu hekimi, kendisine bağlı personelin görev dağılımını, mevzuata uygun şekilde 
planlar. Palyatif bakım servisindeki aksaklıkları tespit eder, hizmetin geliştirilmesi ile ilgili kararlar alır ve 
uygulanmasını sağlar. Palyatif bakım servisindeki demirbaş, araç, gereç ve malzeme ihtiyacını tespit eder, temini 
ve uygun koşullarda kullanılmasını, muhafazasını sağlar. Sorumlu hekim, hizmetle ilgili kayıtları tutar, 
istatistikleri düzenler, verilerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmesini sağlar. Palyatif bakım kalite göstergelerinin 
takibini ve kaydını yapar. Evde sağlık hizmetleri, aile hekimleri ve diğer palyatif bakım çalışanları ile iş birliği  
ve koordinasyonu sağlar. Sorumlu tabip, verilen hizmetlerin; hasta haklarına, tıbbi deontoloji ve etik ilkelere, 
mevzuata göre yürütülmesine katkı verir. Palyatif tedavinin temeli olarak fiziksel ağrıları azaltır, stres verici 
semptomların azaltılmasını ve giderilmesini sağlar. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Normal bir süreç 
olarak ölüme saygı duyulmasını sağlar. Danışmanlık hizmeti verir. Belli aralıklarla hizmet içi eğitimler 
düzenlemelidir. 
Sonuç: Palyatif bakımda görevlendirilen hekimler, palyatif bakımla ilgili gerekli eğitimleri almalıdır. Hastanın 
serviste takip edildiği süre boyunca tedavisini düzenler. Hastalarının taburculuk sürecini planlar, ilaçlarını nasıl 
kullanması gerektiğini hasta ve hasta yakınına anlatır. Taburcu edeceği hastanın hangi durumlarda hastaneye 
başvurması gerektiği ile ilgili bilgiler verir, süreç hakkında bilgilendirir. 
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Giriş: Semptom yönetimi palyatif bakımın çekirdeğini oluşturur. Palyatif bakımda ekibin liderliği görevindeki 
hekimin birçok sorumluluğu ve görevi vardır. 
Gelişme: Palyatif bakım sorumlu hekimi, kendisine bağlı personelin görev dağılımını, mevzuata uygun şekilde 
planlar. Palyatif bakım servisindeki aksaklıkları tespit eder, hizmetin geliştirilmesi ile ilgili kararlar alır ve 
uygulanmasını sağlar. Palyatif bakım servisindeki demirbaş, araç, gereç ve malzeme ihtiyacını tespit eder, temini 
ve uygun koşullarda kullanılmasını, muhafazasını sağlar. Sorumlu hekim, hizmetle ilgili kayıtları tutar, 
istatistikleri düzenler, verilerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmesini sağlar. Palyatif bakım kalite göstergelerinin 
takibini ve kaydını yapar. Evde sağlık hizmetleri, aile hekimleri ve diğer palyatif bakım çalışanları ile iş birliği  
ve koordinasyonu sağlar. Sorumlu tabip, verilen hizmetlerin; hasta haklarına, tıbbi deontoloji ve etik ilkelere, 
mevzuata göre yürütülmesine katkı verir. Palyatif tedavinin temeli olarak fiziksel ağrıları azaltır, stres verici 
semptomların azaltılmasını ve giderilmesini sağlar. Yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Normal bir süreç 
olarak ölüme saygı duyulmasını sağlar. Danışmanlık hizmeti verir. Belli aralıklarla hizmet içi eğitimler 
düzenlemelidir. 
Sonuç: Palyatif bakımda görevlendirilen hekimler, palyatif bakımla ilgili gerekli eğitimleri almalıdır. Hastanın 
serviste takip edildiği süre boyunca tedavisini düzenler. Hastalarının taburculuk sürecini planlar, ilaçlarını nasıl 
kullanması gerektiğini hasta ve hasta yakınına anlatır. Taburcu edeceği hastanın hangi durumlarda hastaneye 
başvurması gerektiği ile ilgili bilgiler verir, süreç hakkında bilgilendirir. 
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Ozon (O3) üç oksijen atomundan oluşan renksiz, keskin kokulu doğal bir gazdır. Yer yüzeyi yakınlarında toksik 
ve kirletici olan ozon, stratosfer tabakasında zararlı ultraviyole ışınları süzücü rolüyle hayati önem taşır. 
Keşfinden sonraki ilk yıllarda dezenfeksiyon amacıyla kullanılırken yıllar içerisinde yapılan çalışmalar medikal 
kullanımını gündeme getirmiştir. Ozon tedavisi belirli bir miktarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına 
ya da dolaşım sistemine uygulanması olarak özetlenebilir. Ozon/oksijen gaz karışımı intravenöz, intramuskuler, 
intraartiküler, intraplevral, intrarektal ve intradiskal uygulanabildiği gibi topikal de uygulanabilir. En yaygın  
ozon uygulanma şekli majör otohemoterapidir. Bu yöntemde hastadan özel bir şişe içerisine alınan 50–270 ml 
kan ozon/oksijen karışımı ile belirli bir süre temas ettirilir ve daha sonra tekrar vücuda geri verilir (reinfüzyon). 
Palyatif bakım hastalarında gelişen decubitis yaralarında ve diabetik ayak tedavisinde ise torba ozon ve kupa 
ozon uygulamaları da yapılmaktadır. 
Ozon uygulaması esnasında oksidatif stres ve lipid oksidayonu sonucu oluşan hidrojen peroksit ikincil haberci 
gibi davranarak ozon tedavisinin biyolojik etkilerine aracılık eder. Tekrarlayan ozon uygulamaları sonucunda 
antioksidan sistem uyarılarak oksidatif strese karşı direnç gelişir. Ayrıca hücre membranında bulunan yağ 
asitlerinin oksidasyonuna bağlı olarak çeşitli sitokin düzeyleri de artar. Ozon tedavisi özellikle inflamatuar 
sürecin yoğun olarak yaşandığı ve immün sistemin ön planda yer aldığı fizyopatolojik durumlarda yardımcı 
tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır Palyatif bakım hastalarının genel durumu göz önüne alındığında bu etkisi 
çok önem arz etmektedir. Bu durumlardan bazıları yara iyileşmesi, yaşa bağlı makuler dejenerasyon, iskemik ve 
infeksiyöz hastalıklardır. 
Medikal ozon bakteri ve mantar öldürücü, virüs çoğalmasını önleyici özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların 
dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Düşük 
dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır, bağışıklık sistemini harekete geçirir. 
Ozon tedavisinin genel olarak kullanıldığı medikal durumlar: 
Dolaşım bozuklukları 
Virüslerin sebep olduğu hastalıklar 
Zor iyileşme eğiliminde olan enfekte yaralar, örnek olarak bacaklardaki açık yaralar,yanıklar,mantar 
enfeksiyonları,diabetik ayak yaraları 
Bağırsak hastalıkları 
Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi 
Cilt hastalıkları 
Yaşlanmaya karşı koruyucu tedavi 
Migren ve multiple skleroz gibi sinir sistemi hastalıkları 
Göz hastalıkları ağrı tedavisi 
Diş eti hastalıkları 
Romatizmal hastalıklar 
Kronik bronşit, astım ve alerji gibi bazı hastalıklardır. 
Ozon tedavisi belirli bir miktarda oksijen/ozon karışımının vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine 
uygulanmasıdır; bu karışım intravenoz, intramuskuler, intraartikuler, intraplevral ,intrarektal ve intradiskal 
uygulanabildiği gibi topikal de uygulanabilir. Ozon palyatif bakım hastalarında kullanılan destekleyici tedaviler 
arasında;genel durumun düzeltilmesi,enfeksiyon hastalıklarında, özellikle diabetik ayak  ve  dekübitis 
ülserlerinde ki başarılı kullanımı ile ayrı bir yere sahiptir. 
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Palyatif bakımda en sık görülen solunum sistemi hastalıkları KOAH, akciğer kanseri, intertisyel akciğer 
hastalıkları, pulmoner hipertansiyon ve akciğer nakli adaylarıdır. KOAH, en çok ölüme neden olan hastalıklar 
sıralamasında iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklardan sonra üçüncü sıradadır. Akciğer  
kanseri ise, çoğu ülkede ve ülkemizde en sık görülen kanser ve her iki cinsiyette de kanser ölümünün ana 
nedenidir. Solunum sistemi semptomları; hem hasta ve hasta yakını hem de palyatif bakım çalışanları için 
zorlayıcı ve genelde acil müdahale edilen semptomlardır. 
Dispne, soluk alıp vermenin farkında olma halidir, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörler arasındaki 
çoklu etkileşimlerden kaynaklanan ve sonrasında fizyolojik ve davranışsal tepkilere neden olan bir his/duyum 
halidir. Her hastalığın ileri evresinde nefes darlığı gözlenir, bu nedenle semptom yaklaşımı her palyatif bakım 
çalışanı için elzemdir. Palyatif Bakımda Farmakolojik tedavide Birinci sırada sistemik etkili opioidler yer alır. 
Opioid kullanımıyla solunum depresyonu ortaya çıkabilmesine rağmen, önemli depresyon kanıtı sınırlıdır ve 
hiçbir çalışma dispne için opioid kullanımıyla ilişkili aşırı mortalite bulamamıştır. Bununla birlikte, uyku apnesi 
olan hastalarda, eşzamanlı benzodiazepin kullanımı olanlarda ve karbondioksit yüksekliği öyküsü olanlarda 
dikkatli olunmalıdır. Her durumda, dozlar yavaşça titre edilmeli ve etkinlik ve yan etkiler açısından izlenmelidir. 
Dispne opioid ile gerilemezse veya hastada endişe de varsa opioid tedavisine «benzodiazepin» eklenmelidir. 
Nonfarmakolojik yaklaşımlarda pulmoner rehabilitasyon, relaksasyon, enerji tasarrufu, akupunktur, fan tedavisi, 
oksijen ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon uygun hastalarda kulanılır. Yaşamın son dönemindeki hastanın 
solunum sıkıntısı standart tedaviler ile geçmezse solunumunu baskılamayan sedasyon infüzyonu önerilir. 
Öksürük mukosilier transport yetersizliğinde havayollarını mukus ve yabancı cisimlerden temizleme 
mekanizmasıdır. Solunum sistemi hastalıkları dışında asteni, kas güçsüzlüğü ve nörolojik hastalıklar gibi yutma 
refleksinin azalmasına da bağlı gelişebilir. Opioidler, orta ila şiddetli kronik öksürüğü olan,  özellikle  
intratorasik kanserli palyatif bakım hastaları için farmakolojik tedavinin temel dayanağıdır. 
Hemoptizi ve Stridorda acil müdahale edilmesi gereken semptomlardır, altta yatan sebebe veya prognoza göre 
yaklaşım önemlidir, sağkalım beklenmiyorsa palyatif sedasyon gerekebilir. 
Terminal sekresyon, ölüm çıngırağı (death rattle) olarak da bilinir ve kaçınılmaz olarak yaşamın son birkaç 
saatini veya kısa günlerini haber veren bir işarettir. Göğüs sekresyonuna benzeyen bir sese sahiptir ve bazen akut 
pulmoner ödem sesi ile karıştırılabilir. Bu nedenle klinisyenlerin bu semptomu tanıyabilmeleri ve  göğüs 
röntgeni, intravenöz antibiyotikler ve EKG izlemesi gibi gereksiz incelemelerden kaçınmak için diğer 
koşullardan ayırt edebilmeleri önemlidir. 
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Palyatif bakımda en sık görülen solunum sistemi hastalıkları KOAH, akciğer kanseri, intertisyel akciğer 
hastalıkları, pulmoner hipertansiyon ve akciğer nakli adaylarıdır. KOAH, en çok ölüme neden olan hastalıklar 
sıralamasında iskemik kalp hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklardan sonra üçüncü sıradadır. Akciğer  
kanseri ise, çoğu ülkede ve ülkemizde en sık görülen kanser ve her iki cinsiyette de kanser ölümünün ana 
nedenidir. Solunum sistemi semptomları; hem hasta ve hasta yakını hem de palyatif bakım çalışanları için 
zorlayıcı ve genelde acil müdahale edilen semptomlardır. 
Dispne, soluk alıp vermenin farkında olma halidir, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörler arasındaki 
çoklu etkileşimlerden kaynaklanan ve sonrasında fizyolojik ve davranışsal tepkilere neden olan bir his/duyum 
halidir. Her hastalığın ileri evresinde nefes darlığı gözlenir, bu nedenle semptom yaklaşımı her palyatif bakım 
çalışanı için elzemdir. Palyatif Bakımda Farmakolojik tedavide Birinci sırada sistemik etkili opioidler yer alır. 
Opioid kullanımıyla solunum depresyonu ortaya çıkabilmesine rağmen, önemli depresyon kanıtı sınırlıdır ve 
hiçbir çalışma dispne için opioid kullanımıyla ilişkili aşırı mortalite bulamamıştır. Bununla birlikte, uyku apnesi 
olan hastalarda, eşzamanlı benzodiazepin kullanımı olanlarda ve karbondioksit yüksekliği öyküsü olanlarda 
dikkatli olunmalıdır. Her durumda, dozlar yavaşça titre edilmeli ve etkinlik ve yan etkiler açısından izlenmelidir. 
Dispne opioid ile gerilemezse veya hastada endişe de varsa opioid tedavisine «benzodiazepin» eklenmelidir. 
Nonfarmakolojik yaklaşımlarda pulmoner rehabilitasyon, relaksasyon, enerji tasarrufu, akupunktur, fan tedavisi, 
oksijen ve Noninvaziv Mekanik Ventilasyon uygun hastalarda kulanılır. Yaşamın son dönemindeki hastanın 
solunum sıkıntısı standart tedaviler ile geçmezse solunumunu baskılamayan sedasyon infüzyonu önerilir. 
Öksürük mukosilier transport yetersizliğinde havayollarını mukus ve yabancı cisimlerden temizleme 
mekanizmasıdır. Solunum sistemi hastalıkları dışında asteni, kas güçsüzlüğü ve nörolojik hastalıklar gibi yutma 
refleksinin azalmasına da bağlı gelişebilir. Opioidler, orta ila şiddetli kronik öksürüğü olan,  özellikle  
intratorasik kanserli palyatif bakım hastaları için farmakolojik tedavinin temel dayanağıdır. 
Hemoptizi ve Stridorda acil müdahale edilmesi gereken semptomlardır, altta yatan sebebe veya prognoza göre 
yaklaşım önemlidir, sağkalım beklenmiyorsa palyatif sedasyon gerekebilir. 
Terminal sekresyon, ölüm çıngırağı (death rattle) olarak da bilinir ve kaçınılmaz olarak yaşamın son birkaç 
saatini veya kısa günlerini haber veren bir işarettir. Göğüs sekresyonuna benzeyen bir sese sahiptir ve bazen akut 
pulmoner ödem sesi ile karıştırılabilir. Bu nedenle klinisyenlerin bu semptomu tanıyabilmeleri ve  göğüs 
röntgeni, intravenöz antibiyotikler ve EKG izlemesi gibi gereksiz incelemelerden kaçınmak için diğer 
koşullardan ayırt edebilmeleri önemlidir. 
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Palyatif bakımda nütrisyon tedavisi mevcut ağırlığı korur. Buna ek olarak; enerji ve besin öğelerini, 
enfeksiyonlara karşı direnci, kas yıkımı ve bası yaralarının en aza indirilmesini, tedavinin sürdürülebilirliğini ve 
normallik duygusunun korunmasını sağlar. Günlük makro ve mikro besin öğesi gereksinimlerinin doğru 
hesaplanması ve saptanması, uygun ürünün seçimi ve hastanın nütrisyonel açıdan izlenmesine bağlıdır. Hastalık 
ve hastanın klinik durumuna göre bazal metabolizma hızı, total enerji harcaması, protein, karbonhidrat ve yağ 
gereksinimleri ile su, elektrolit, eser element ve vitamin gereksinimlerinin güncel rehber önerileri ve araştırmalar 
doğrultusunda anlatılması planlanmaktadır. Teorik-pratik bilgiler ve olgu eşliğinde palyatif bakımda nütrisyonel 
tedavi yaklaşımlarında gereksinimlerin hesaplanması ile ilgili güncel bilgiler aktarılacaktır. 
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Kanser insidansı gün geçtikçe artmakta olup hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kaza dışı ölümlerde 
en sık nedenlerden biridir. Tedavilerde ilerlemeler ile onkolojik çocuk hastalarda yüksek başarılar elde 
edilmektedir. Kanserden kurtulan bu hastalar ilerde erişkin olarak yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ancak hem tanı 
ve tedavi süresince hem de tedavi sonrası bakım ihtiyacı bu hastalarda olabilmektedir. Çünkü en sık nedenler olan 
hematolojik, beyin ve solid organ kanserlerinin bile davranışları, tedavi seçenekleri ve komplikasyonları farklıdır. 
Bu yüzden onkolojik çocuk hastalarda erişkinlerde standart olan palyatif bakım tanı aşamasından itibaren her 
çocuğa uygulanmalıdır. Her merkezin birbirine benzemesi elbette ki beklenmemektedir. Ancak standartların 
arttırılması bu hastaların bakımının ulaşılabilirlik, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik ile daha iyi yapılmasını 
sağlayacaktır. Elbette ki çocuk, ailenin pes etmek istememesi, yaşam sonu algısı ve onkoloğa bağlı benim hastam 
şeklinde sahiplenme durumları gibi bazı engeller olacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki palyatif bakım ekibi 
tamamlayıcı bir rolü vardır. Son dönem pediatrik onkoloji hastalarında ağrı ve semptom yönetimi, iletişim, yaşam 
boyu süren tedavileri geri çekme kararlarının desteklenmesi ve tartışılması, gizlilik, ailenin fiziksel, duygusal 
ihtiyaçlarının karşılanması, ailenin desteklenmesi, ebeveyn rolünü yerine getirmek, maneviyat ve dini / kültürel 
konulara dikkat etmek, süreklilik / bakımın koordinasyonu sağlanmalıdır. 
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Teknoloji alanındaki gelişmeler ve tıp alanındaki ilerlemeler çocuk hastaların mortalite oranlarını azaltmakla 
birlikte kronik hastalığı olan çocuk sayısında artışa neden olmuştur. Pediatrik palyatif bakım, yaşamı 
sınırlandıran/tehdit eden hastalığa sahip çocuklar ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan en üst 
düzey bakım sistemidir. 
Kasım 2018-Mayıs 2021 tarihleri arasında, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Pediatrik Palyatif Bakım Merkezi’nde toplam 201 hasta, 403 yatış yapılarak izlenmiştir. Yaş ortalaması 
5,0±4,6 (0,1-17) yıl, %56.2’si (n=113) erkek, %43,8’i (n=88) kızdır. Kardeş sayısı ortalama 1,41±1,81(0-15) 
saptanmıştır. Tanı gruplarına bakıldığında nörolojik hastalıklar %54.2, metabolik hastalıklar 
%16.9, genetik hastalıklar %9.5, onkolojik hastalıklar %1.5 ve diğer hastalık grupları %17.9 oranında görülmüştür. 
Epilepsi sıklığı %65.5 oranında ve komorbid epilepsisi olanlar hastalar hastanede daha uzun kalmışlardır (p 
<0.004). Yaşam kalitesinin artırılması için, bakım veren ebeveynlere “sosyal destek” sağlanmasının kritik etkisi 
olduğu (p <0.001) saptanmıştır. Çocuk hekimlerinin pediatrik palyatif bakım hakkında sınırlı bilgiye sahiptir ve 
asistan hekimlerin daha çok analjezik (p <0.001) kullandığı saptanmıştır. 
Nörometabolik hastalıklar başta olmak üzere pek çok farklı hastalık palyatif bakım gereksinimine yol açmaktadır. 
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Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre palyatif bakım; kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi ile hastalar 
tarafından yaşanan fiziksel, psikososyal ve manevi semptomların giderilmesini, aynı zamanda ailenin 
arkadaşların ,bakım verenlerin desteklenmesini ve acıların hafifletilmesini amaçlar. 
Palyatif bakım, ilerleyici nörolojik hastalıklar ( Alzheimer hast,ALS, multipl skleroz….), ileri dönem organ 
yetmezlikleri,tedaviye yanıtsız kanserler, HIV çocuklarda genetik/konjenital,ilerleyici hastalıkları sıklıkla 
içerir.Bu daha çok ileri dönem fonksiyonel yetersizlikleri olan engelli hastaları karşımıza getirir. 
Palyatif bakım süresince kişinin fiziksel yeteneklerine göre fonksiyonel bağımsızlığını devam ettirebilmesi 
önemlidir. Uygun düzenlemeler kişinin yaşam kalitesini arttırırken, uygunsuz düzenlemeler fonksiyonel  
yeteneği az olan kişileri tamamen o fonksiyonlarını yapamaz hale getirir. Fonksiyonel bağımsızlık için palyatif 
bakım hastalarının ev ve çevre adaptasyonları, kişinin fonksiyonel kapasiteye özel planlanmalıdır. Çevre 
düzenlemeleri ve ev içi değişiklik yapılırken standart kabul edilen değişiklikler yerine kişinin gereksinimleri 
göz önüne alınmalıdır. 
Ev içi düzenlemeler: 
Kişinin mental fiziksel durumuna 
Vücut yapısına 
Hareket yeteneğine 
Araç -gereç kullanıp kullanmamasına 
Ulaşma kapasitesine 
Kavrama becerisine göre kişiye göre planlanmalıdır. 
Palyatif bakım hastası evine rahatça dolaşabilmeli ve günlük yaşam aktivitelerini (yemek yapmak, çamaşır ve 
bulaşık yıkamak,tuvaleti ve banyoyu kullanmak,ütü yapmak,dolapları ve tezgahları kullanmak gibi aktiviteleri) 
yürüme yardımcıları veya tekerlekli sandalye ile rahatça yapabilmelidir. 
Ev dışı çevre düzenlemeleri: 
Ev dışı çevre engelsiz ulaşıma sahip olmalıdır. Bina girişlerinde rampa sistemi olmalı,bina-kat ulaşımı tekerlekli 
sandalyeye uygun asansör sistemi ile sağlanmalı 
Rampa: Yükseklik farkını güvenli aşmak ve ergonomik açıdan gerekli koşulları sağlar. 
Mobilite Yardımcıları: Tekerlekli sandalye,Walker,Baston 
Günlük yaşamı kolaylaştırıcı ekipmanlar: 
Adapte edilmiş ekipmanlar ile palyatif bakım hastası beslenme, hijyen,giyinme,boş zaman aktivitelerini 
bağımsız veya hafif yardımla yerine getirebilir. 
Beslenme aktiviteleri: Kalın saplı bıçak,kaşık ,çatal ,iki kulplu bardak,elektrikli ekmek kesme aparatı…. 
Giyinme aktiviteleri: Uzun saplı giyinme aparatları, fermuar çekme ve düğme kullanım yardımcıları, velkrolu 
gömlek ve ayakkabılar 
Banyo ve kişisel hijyen : Kavramayı kolaylaştıran uzun saplı banyo araçları ,elektrikli diş fırçası 
Boş zaman aktiviteleri: Balık avlama,golf,bahçe işleri aktiviteleri için uyarlanmış aktiviteler 
Asistif Teknoloji: 
Destekleyici ve Alternatif İletişim Teknikleri - Augmentative Alternative 
Communication (AAC) 
Konuşma yeteneğini kaybeden palyatif bakım hastalarına her türlü iletişim olanağı sağlar. 

 

Anahtar Kelimeler: Laser işaretleyici, saydam alfabe tablosu,AAC Bilgisayar çözümleri,Head Mouse,infrared 
camera , beyin bilgisayar ara yüz, göz takip sistemi 
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Günümüzde insanoğlunun beklenen yaşam süresi uzamakta, yaşlanma ve kronik hastalık yükünün oluşmasıyla 
tıbbi bakım, sosyal bakım ve desteğe olan ihtiyacın artması da kaçınılmaz hale gelmektedir. Teknolojideki 
gelişmelerin tıp bilimine yansıması ile hastalıklar erken teşhis edilebilmekte ve daha fazla bilgiye erişim ve 
öğrenme ihtiyacı doğmaktadır. Bakıma ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla evde bakım, 
palyatif bakım ve yaşam sonu bakım ile ilgili konularda sağlık profesyonelleri, hasta/aile/bakıcı ve topluma 
yönelik eğitimin önemine odaklanmak gerekmektedir. 
Dünya çapında palyatif bakıma ihtiyaç duyan bireylerin sadece %14’ü bu bakımı almaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından palyatif bakıma erişimin arttırılması, kaynakların etkin kullanımının sağlanması 
gerektiği belirtilmektedir. Tüm hekimler tarafından temel palyatif bakım hizmetlerinin daha fazla sunulmasının 
desteklenmesi ve eğitime önem verilmesi vurgulanmaktadır. 
Palyatif bakım kronik hastalığı olan bireylerin uzun süreli koordine bakımıdır. Palyatif bakım sürecinin 
merkezinde hasta ve hastayla birlikte aile/bakım veren birey bulunmaktadır. Bu süreçte, bireylerin fiziksel, 
psikolojik, sosyal ve manevi sorunları ortaya çıkabilmekte ayrıca süreç içerisinde beklenti, ihtiyaçlar, umutlar ve 
korkular da yer almakta, hastalıkların yanı sıra ölüm ve yas dönemlerini de içermektedir. Eğitim, bu süreçlerin 
işleyişi açısından çözümlere odaklanabilmek amacıyla bir tür anahtar niteliği taşımaktadır. Palyatif bakım ve 
entegre olabilen tüm iş gücü kapasitesi ve hasta-aile/bakım veren kişi eğitimin içinde yer almalıdır. Çünkü 
palyatif bakım süreci herkes için yaşam boyu öğrenme gereksinimi doğurmaktadır. 
Tıp eğitim programları için altı adımlı bir yaklaşım modeli tasarımı bulunmaktadır. Avrupa Palyatif Bakım 
Derneği tarafından, palyatif bakım alanında çalışan profesyoneller için (hemşireler, doktorlar gibi) bu altı 
basamaklı modelden yola çıkılarak eğitim programları düzenlenmesi önerilmektedir. Bu öneriler içerisinde, 
palyatif bakımın uygulamasında olduğu gibi multidisipliner ekip yaklaşımı baz alınarak eğitim  basamakları 
farklı disiplinler için bilgi birikimi ile yeterliliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca toplumun her bir bireyi 
için “insan yaşamının bir parçası olan ölüm ve ölmek” ile ilgili temaları içeren temel palyatif bakım eğitimini 
almasına yönelik öneriler dikkati çekmektedir. Avrupa’da bazı ülkelerde, ülkeden ülkeye süre ve uygulama şekli 
değişmekle birlikte, tıp eğitim programına uyarlanmış teorik, pratik ve araştırma projesi içeren palyatif bakım 
eğitimleri bulunmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen “Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı 
Eğitim Programları, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programları ve Evde Sağlık 
Hizmetleri Temel Eğitim Programları” mevcuttur. 
Sağlık profesyonelleri için palyatif bakım eğitimleri, bilgi birikimi ve yeterliliğin arttırılmasının yanı sıra hastalar 
ve aileler için en önemli olan konularda konuşma yapabilmek, iletişim becerileri kazanmak ve iletişim 
tekniklerini öğrenmek ve süreci doğru yönetebilmek için fırsatlar sunabilir. Hasta/aile/bakım veren bireylerin 
eğitimleri ile hastanın öz bakım becerileri güçlendirilebilir, yaşam kalitesinin artması sağlanabilir. Ayrıca sağlık 
tesislerine gereksiz başvuruların önlenmesi, sağlık tesislerinde yatış süresinin kısaltılması, stres düzeyi ve bakım 
yükünün azaltılması ve mevcut kaynakların etkin kullanımı üzerine olumlu etkiler sağlanabilir. Toplumun 
eğitilmesiyle palyatif bakım, hasta bakımı ve yaşam sonu bakım ile ilgili farkındalık oluşturulabilir. 
Bakım sürecinin yönetilmesi, bakım hedeflerini ve yaşam kalitesini sağlayan yöntemler ile ilgili eğitimler; ev 
temelli hizmetlerin hasta odaklı ve bütüncül sunulabilmesi için iyi bir fırsattır. (Evde bakım, evde sağlık, ev 
temelli palyatif bakım ve gezici sağlık hizmetleri ve benzeri) Bu nedenle uygun palyatif bakımı sağlayabilmek  
ve hastaların ve ailelerin zorlu ihtiyaçlarını karşılamak, mümkün olan en yüksek bakım standartlarını sağlamak 
için eğitim önemlidir. 
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DSÖ palyatif bakımı, yaşam kalitesini optimize etmeyi ve hastaların acılarını hafifletmeyi amaçlayan bir tür özel 
tıbbi bakım olarak nitelendirmektedir. 
Palyatif bakım, multidisipliner ekip yaklaşımı kullanarak hastaların fiziksel, psikososyal ve ruhsal yönlerini ele 
alır. Palyatif bir ekip, palyatif doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, papaz ve eczacı dahil olmak üzere çok 
çeşitli profesyonellerden oluşur. Cicely Saunders 1967 deki palyatif bakım hareketi, “Dünya'da ölen insanların 
acısına, izolasyonuna ve ihmaline karşı bir protesto olarak ortaya çıktı” demiştir. Yapılan bir araştırmada MI 
geçiren 71 hasta için 1 kardiyolog, yeni tanı konmuş her 141 kanser hastası için 1 onkolog varken palyatif bakım 
ihtiyacı olan 1200 hasta için 1 palyatif bakım doktoru bulunmaktadır. 
İyi ölüm” ve “iyi ölmek” kavramı tartışılmakta DSÖ herkesin onurlu ölümü hak ettiğini ve palyatif bakımın 
insanlık hakkı olduğunu bildirmektedir. Terminal dönemde semptom yönetimi yapılamadığında, ölüm hasta ve 
aile için zorlu bir süreç haline gelir. Ölüm kasvetli ve korkutucudur. Hasta ve yakınları terk edilme hissi ve 
çaresizdir. Ölen kişinin ailesi ve sevenleri uzun süre bu acının anıları ile yaşarlar. Bu nedenle hasta ve ailenin 
multidisipliner bir yaklaşımla değer yargıları ve tercihleri göz önüne alınarak psikososyal ve manevi olarak 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Palyatif bakım yan dal uzmanlığı için, ana dal eğitimini tamamladıktan sonra tanınan bir palyatif bakım veya 
hospiste 12 ay eğitim süresi zorunludur. 2006 yılında, Amerikan Tıp Uzmanlıkları Kurulu Anesteziyoloji, Aile 
Hekimliği, Dahiliye (Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji dahil), Acil Tıp, Pediatri (Pediatrik Onkoloji dahil), 
Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi dahil), Kadın doğum (jinekolojik onkoloji dahil), Psikiyatri / Nöroloji ve 
Fiziksel Tıp palyatif bakımı bir alt uzmanlık olarak eklemiştir. 2008 yılından bu yana, hospis ve palyatif tıp 
uzmanlık düzeyinde artan sayıda hekimi sertifikalandırmıştır. 2014 yılından bu yana, tüm doktorların sertifika 
sınavına girmeye hak kazanabilmesi için 12 aylık, akredite, hospis ve palyatif tıp kursunu tamamlamaları 
gerekmektedir. Ülkemizde ise palyatif bakım oldukça yeni olduğu için palyatif bakım uzmanlığı olmadığı gibi 
TUKMOS uzmanlık eğitimi Çekirdek Müfredatında birçok uzmanlık alanında palyatif bakım yer almamaktadır. 
Yoğun Bakım, tıbbi onkoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanlık 
eğitimi çekirdek müfredatında palyatif bakım bulunmaktadır. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de yaşlı nüfusun artması, bakım ihtiyacı olan kritik hastaların artmasına yol 
açmıştır. Bu nedenle palyatif bakımın evde bakımla entegre edilmesi, sağlık profesyonellerinin müfredatlarına 
palyatif bakımın dahil edilmesi, hizmet içi palyatif bakım sertifika ve eğitimlerinin düzenlenmesi palyatif 
bakımın anesteziyoloji ve reanimasyon, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji, dahiliye ve aile hekimliği 
eğitim programlarına dahil edilmesi gerekmektedir. 
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İyi ölüm” ve “iyi ölmek” kavramı tartışılmakta DSÖ herkesin onurlu ölümü hak ettiğini ve palyatif bakımın 
insanlık hakkı olduğunu bildirmektedir. Terminal dönemde semptom yönetimi yapılamadığında, ölüm hasta ve 
aile için zorlu bir süreç haline gelir. Ölüm kasvetli ve korkutucudur. Hasta ve yakınları terk edilme hissi ve 
çaresizdir. Ölen kişinin ailesi ve sevenleri uzun süre bu acının anıları ile yaşarlar. Bu nedenle hasta ve ailenin 
multidisipliner bir yaklaşımla değer yargıları ve tercihleri göz önüne alınarak psikososyal ve manevi olarak 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Palyatif bakım yan dal uzmanlığı için, ana dal eğitimini tamamladıktan sonra tanınan bir palyatif bakım veya 
hospiste 12 ay eğitim süresi zorunludur. 2006 yılında, Amerikan Tıp Uzmanlıkları Kurulu Anesteziyoloji, Aile 
Hekimliği, Dahiliye (Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji dahil), Acil Tıp, Pediatri (Pediatrik Onkoloji dahil), 
Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi dahil), Kadın doğum (jinekolojik onkoloji dahil), Psikiyatri / Nöroloji ve 
Fiziksel Tıp palyatif bakımı bir alt uzmanlık olarak eklemiştir. 2008 yılından bu yana, hospis ve palyatif tıp 
uzmanlık düzeyinde artan sayıda hekimi sertifikalandırmıştır. 2014 yılından bu yana, tüm doktorların sertifika 
sınavına girmeye hak kazanabilmesi için 12 aylık, akredite, hospis ve palyatif tıp kursunu tamamlamaları 
gerekmektedir. Ülkemizde ise palyatif bakım oldukça yeni olduğu için palyatif bakım uzmanlığı olmadığı gibi 
TUKMOS uzmanlık eğitimi Çekirdek Müfredatında birçok uzmanlık alanında palyatif bakım yer almamaktadır. 
Yoğun Bakım, tıbbi onkoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanlık 
eğitimi çekirdek müfredatında palyatif bakım bulunmaktadır. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de yaşlı nüfusun artması, bakım ihtiyacı olan kritik hastaların artmasına yol 
açmıştır. Bu nedenle palyatif bakımın evde bakımla entegre edilmesi, sağlık profesyonellerinin müfredatlarına 
palyatif bakımın dahil edilmesi, hizmet içi palyatif bakım sertifika ve eğitimlerinin düzenlenmesi palyatif 
bakımın anesteziyoloji ve reanimasyon, yoğun bakım, göğüs hastalıkları, onkoloji, dahiliye ve aile hekimliği 
eğitim programlarına dahil edilmesi gerekmektedir. 
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Modern anlamda hospis Türkçe karşılığı son dönem hasta bakım merkezidir. İlk hospis hizmeti İngiltere’de 
hemşire ve sosyal çalışma uzmanı Cicely Saunders tarafından St. Christopher’s Hospis adı altında 1967’de 
Londra’da başlatılmıştır. Sonra sırasıyla Kanada (Royal Victoria), ABD (Hotwitz Center), Yeni Zelanda, 
Avustralya, Japonya şeklinde devam etmiştir. 1990 yılında, Polonya’daki Tıp Akademisi onkoloji kürsüsü 
altında Avrupa'nın bu bölümünde ilk hospis bakım departmanı kuruldu. Hekimler ve hemşireler için yıllık eğitim 
kurslarının düzenlenmeye başlandı. Hospis bakım ile hastaya bütüncül bir yaklaşım olan eski tıp gelenekleri 
yeniden canlandırılmıştır. Hospis tedaviye yanıt vermeyen hastaların, semptom kontrolünün sağlandığı ev 
benzeri atmosfere sahip merkezlerdir. Hastanın kalan son günlerini rahat geçirmesini sağlayarak onurlu bir 
ölümü hedefler. Günümüzde hospis felsefesi; hasta ve ailenin merkezde yer aldığı interdisipliner ekip tarafından 
gerçekleştirilen, tedaviden çok bakım sunularak, hastanın ağrı ve diğer semptomların kontrolünü sağlanması ile 
hastanın yaşamının son günlerini onurlu ve rahat yaşamasını, evi ya da evi benzeri bir ortamda geçirmesini 
sağlayan bir hizmet programıdır. Hastalıktan çok hastaya, hastalığı tedavi etmek ya da yaşamı uzatmaktan çok 
hastayı rahatlatmaya önem verilir. Hasta ve ailenin bütün olarak ele alındığı bütüncül bir bakımı yaklaşımıdır. 
Türkiye’de genel olarak hospis bakım hizmetlerinin gelişimi dünyadaki gelişimine göre daha geç olmasının 
nedeni, ülkemizdeki aile yapısı ve kültürel özelliklerden dolayı hastalara evde bakma ve mümkün olduğu kadar 
yaşamın sonuna kadar bütün tıbbi tedavi seçeneklerin uygulanması çabası, bu alandaki uzman insan gücünün 
yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hospis bakımı aktif olarak kullanan ülkelerde, daha uygun 
yaşam sonu bakımına yönelik olumlu eğilimler gösteren bazı yeni kanıtlar vardır. Değişiklikler özellikle hospis 
bakımın artması ile yoğun bakım ünitelerinin kullanımında azalmanın görülmesidir. Gelişmiş ülkelerde hospis 
bakımının kullanımı ve kalış süresi de artmıştır. Bu veriler, yaşam sonu bakımı ve kullanımında daha fazla 
gelişmenin kanıtını sağlar. Hospis bakımı alırken ölen hastalar 2000'de %21.6'dan, 2015'te %50.4'e yükselmiştir. 
3 gün veya daha kısa süreli hospis bakımında ölenlerin sayısı 2009'da % 9.8 iken 2015'te % 7.7'ye düşmüştür. 
Ancak Dünya Sağlık Örgütü, kanser ve diğer yaşamı sınırlayan hastalıkları olan 40 milyon hastanın bakımevinde 
bakıma ihtiyacı olduğunu tahmin etmektedir; ancak sadece % 14'ü hospis bakımı aldığını  belirtmiştir.  
Tayvan'da ülke genelinde yaklaşık on yıl süren kohort çalışmasında, hospis bakımı altında 516.409 kanser 
hastası yaşamın son üç ayında yaşam sürdürücü tedaviler kullandı. Kanser hastalarının yaşam sonu bakım 
sırasında kardiyopulmoner resüsitasyon, endotrakeal entübasyon, mekanik ventilasyon desteği, nazogastrik tüple 
beslenme ve toplam parenteral beslenme dahil olmak üzere yaşam sürdürme tedavilerini alması, hizmet 
almayanlara kıyasla daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın bulguları, bu tür bir bakıma ihtiyaç duyan 
kanserli hastalar için hospis bakım hizmetlerinin teşvik edilmesi zorunludur. Hospis bakım ile hastaların daha 
uzun süre hayatta kalma yolu açılmış olacaktır. Ülkemizde de hospis bakımın artırılması ve bu konuda eğitimli 
insan gücünü yetiştirilmesi ile insanlarımızın hak etiği kaliteli yaşam sonu bakımın verilmesi sağlanmalıdır. 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), palyatif bakımı ″yaşamı tehdit eden bir hastalıkla; yüz yüze kalan, hasta ve hasta 
yakınlarının, yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşım olup, başta ağrı olmak üzere fiziksel, 
psikososyal ve manevi problemlerin erken tespit ve tedavisini hedefler″ şeklinde tanımlamakta, manevi 
(spiritual) ihtiyaçları palyatif bakımın temel ihtiyaçları arasında kabul etmekte ve manevi bakım uzmanını, 
palyatif bakım departmanının ayrılmaz bir üyesi kabul etmektedir https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_- 
of_Palliative_Care.pdf; erişim tarihi: 05.05.2021). 
Manevî Bakım (İng.: Spiritual Care; Alm.: Geistige Pflege; Seelsorgerische Pflege; Seelsorge), palyatif bakım 
başta olmak üzere, tıbbî tedavi, tıbbî ve sosyal hizmet, tıbbî ve psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetleri gibi 
alanların önemli bir parçasıdır. Bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını desteklemeyi, hayata bağlılıklarını 
artırmayı, iç dünyalarıyla barışık olmalarını, manevî sapmaları ve korkuları gidermeyi amaçlayan sosyal nitelikli 
ve insan odaklı bakım hizmetleridir. Manevi bakım disiplinlerarası bir alandır ve Türkiye’de manevi danışmanlık 
ve rehberlik çatısı altında yapılandırılmaktadır. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik günümüz Türkiye’sinde gerek 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde tanınan akademik bir bölüm gerekse de kanunlar çerçevesinde 
tanınan bir meslek alanıdır. Ülke genelinde farklı üniversitelerde “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” alanında 
yüksek lisans bölümleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Manevi Danışmanlık meslek standardı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK 
Yönetim Kurulunca onaylanarak ve Resmi Gazete Tarih-Sayı/ 25.10.2019 – 30929 (Mükerrer) sayısında 
19UMS0728-6 referans koduyla ve “Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı” ismiyle 
yayınlanmıştır. Bunun neticesinde manevi danışmanlık ülkemizde resmi bir meslek hüviyetine de kavuşmuş 
bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, palyatif bakım, entegre ve insan merkezli sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Fiziksel, 
psikolojik, sosyal veya manevi olsun, sağlıkla ilgili ciddi acıların giderilmesi sağlık hizmetlerinin üzerinde 
evrensel bir etik sorumluluktur. Dünya çapında palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastaların sadece% 12'sinin bu 
hizmetten yararlandığı tahmin edilmektedir (https://www.who.int/health-topics/palliative-care, 05.05.2021). Bu 
sebeple ülkemizde gelişen palyatif bakım süreçlerinin iyileştirilmesi, bir insan hakkı olarak değerlendirdiğimiz 
palyatif bakım hizmetine ulaşmak noktasında manevi bakım hizmetlerinin ülkemiz insanına yeni imkanlar 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu bildiride, palyatif bakım hizmetlerinin önemli bir unsurunu 
oluşturan manevi bakım hizmetleri konusunda yurt içi ve yurt dışı literatüre değinilerek, palyatif bakımda 
manevi bakım uzmanının rolü üzerinde durulmuş ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), palyatif bakımı ″yaşamı tehdit eden bir hastalıkla; yüz yüze kalan, hasta ve hasta 
yakınlarının, yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bir yaklaşım olup, başta ağrı olmak üzere fiziksel, 
psikososyal ve manevi problemlerin erken tespit ve tedavisini hedefler″ şeklinde tanımlamakta, manevi 
(spiritual) ihtiyaçları palyatif bakımın temel ihtiyaçları arasında kabul etmekte ve manevi bakım uzmanını, 
palyatif bakım departmanının ayrılmaz bir üyesi kabul etmektedir https://www.who.int/nmh/Global_Atlas_- 
of_Palliative_Care.pdf; erişim tarihi: 05.05.2021). 
Manevî Bakım (İng.: Spiritual Care; Alm.: Geistige Pflege; Seelsorgerische Pflege; Seelsorge), palyatif bakım 
başta olmak üzere, tıbbî tedavi, tıbbî ve sosyal hizmet, tıbbî ve psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetleri gibi 
alanların önemli bir parçasıdır. Bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını desteklemeyi, hayata bağlılıklarını 
artırmayı, iç dünyalarıyla barışık olmalarını, manevî sapmaları ve korkuları gidermeyi amaçlayan sosyal nitelikli 
ve insan odaklı bakım hizmetleridir. Manevi bakım disiplinlerarası bir alandır ve Türkiye’de manevi danışmanlık 
ve rehberlik çatısı altında yapılandırılmaktadır. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik günümüz Türkiye’sinde gerek 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde tanınan akademik bir bölüm gerekse de kanunlar çerçevesinde 
tanınan bir meslek alanıdır. Ülke genelinde farklı üniversitelerde “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” alanında 
yüksek lisans bölümleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Manevi Danışmanlık meslek standardı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK 
Yönetim Kurulunca onaylanarak ve Resmi Gazete Tarih-Sayı/ 25.10.2019 – 30929 (Mükerrer) sayısında 
19UMS0728-6 referans koduyla ve “Manevi Danışman (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı” ismiyle 
yayınlanmıştır. Bunun neticesinde manevi danışmanlık ülkemizde resmi bir meslek hüviyetine de kavuşmuş 
bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, palyatif bakım, entegre ve insan merkezli sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Fiziksel, 
psikolojik, sosyal veya manevi olsun, sağlıkla ilgili ciddi acıların giderilmesi sağlık hizmetlerinin üzerinde 
evrensel bir etik sorumluluktur. Dünya çapında palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastaların sadece% 12'sinin bu 
hizmetten yararlandığı tahmin edilmektedir (https://www.who.int/health-topics/palliative-care, 05.05.2021). Bu 
sebeple ülkemizde gelişen palyatif bakım süreçlerinin iyileştirilmesi, bir insan hakkı olarak değerlendirdiğimiz 
palyatif bakım hizmetine ulaşmak noktasında manevi bakım hizmetlerinin ülkemiz insanına yeni imkanlar 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda bu bildiride, palyatif bakım hizmetlerinin önemli bir unsurunu 
oluşturan manevi bakım hizmetleri konusunda yurt içi ve yurt dışı literatüre değinilerek, palyatif bakımda 
manevi bakım uzmanının rolü üzerinde durulmuş ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 
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Palyatif bakım gelişme süreci ülkemizde 2008 yılında çeşitli çalışmalarla başlamış, 2010 yılında palya türk 
projesi ile medikal bir disiplin olarak kabul edilmiştir. 2014 yılında Palyatif bakıma dair Palyatif Bakım 
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe girmiş ve Planlama kapsamında Sağlık 
kurumlarının bünyesinde açılacak olan merkezlerin yatak sayısı, bünyesinde açılacağı sağlık tesisinin yatak 
sayısı belirlenmiştir. Ayrıca bu yönerge ile sağlık uygulama tebliği(SUT) geri ödeme kapsamına da alınan 
palyatif bakım hizmetlerinin 2015 yılından itibaren tescil işlemlerine başlanmıştır. 2021 yılına geldiğimizde 
ülkemiz genelinde 5879 tescilli yatağa ulaşılmıştır 
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Palyatif bakım, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek, hayatı tehdit eden hastalıkların iyileştirilmesi, sorunların 
erken tanısı ve tedavisi, fiziksel, psikolojik, manevi problemlerin çözümünü sağlamak için oluşturulmuş önemli 
kliniklerdir. 
Palyatif bakım kliniklerinde genellikle, tedavi sonuçlarının beklenmesi gereken nörolojik hastalar, destek tedavisi 
devam eden kronik solunumsal-kardiyovasküler hastalar, cerrahi ve medikal tedavilerin tükendiği ileri evre kanser 
hastaları ve vücut fonksiyonlarının yeterince yerine getirilemediği yaşlı hastalar yatar. 
Bu hastaların palyatif bakım kliniklerinde yatarken tedavinin olmazsa olmaz major kompanenti nütrisyon 
tedavisidir. Özellikle kanser hastalarında malnütrisyon oranları %30-80 oranında değişmektedir. Kanser 
hastalarının %25’inde ölüm nedeni malnütrisyondur.  
Nütrisyon, hasta ve yakınları için hayatın ve umudun simgesi, sosyal bir eylemdir. Hastalarda  nütrisyonel 
durumun düzeltilmesi ile kendini iyi hissetme önemli bir motivasyon kaynağıdır. Özellikle terminal dönem kanser 
hastalarının beslenmesi ve beslenmesinde izlenecek yöntemler ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bilinen 
gerçek, her zaman fizyolojik yol olan enteral yol ile beslenme yöntemlerini kullanmaktır. Ancak enteral yolun 
kullanılamadığı zaman parenteral nütrisyon tercih edilmelidir. 
Burada terminal dönem, metastatik pankreas kanseri olgusu tartışılmıştır. Hastanın oral alabildiği dönemde enteral 
yol ile beslenmesi sağlanmış, daha sonra oral yeteri kalori alamadığı dönemde kombine yöntem dediğimiz hem 
enteral hem de parenteral yol ile nütrisyon tedavisi gerçekleştirilmiştir.  
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Palyatif bakım, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek, hayatı tehdit eden hastalıkların iyileştirilmesi, sorunların 
erken tanısı ve tedavisi, fiziksel, psikolojik, manevi problemlerin çözümünü sağlamak için oluşturulmuş önemli 
kliniklerdir. 
Palyatif bakım kliniklerinde genellikle, tedavi sonuçlarının beklenmesi gereken nörolojik hastalar, destek tedavisi 
devam eden kronik solunumsal-kardiyovasküler hastalar, cerrahi ve medikal tedavilerin tükendiği ileri evre kanser 
hastaları ve vücut fonksiyonlarının yeterince yerine getirilemediği yaşlı hastalar yatar. 
Bu hastaların palyatif bakım kliniklerinde yatarken tedavinin olmazsa olmaz major kompanenti nütrisyon 
tedavisidir. Özellikle kanser hastalarında malnütrisyon oranları %30-80 oranında değişmektedir. Kanser 
hastalarının %25’inde ölüm nedeni malnütrisyondur.  
Nütrisyon, hasta ve yakınları için hayatın ve umudun simgesi, sosyal bir eylemdir. Hastalarda  nütrisyonel 
durumun düzeltilmesi ile kendini iyi hissetme önemli bir motivasyon kaynağıdır. Özellikle terminal dönem kanser 
hastalarının beslenmesi ve beslenmesinde izlenecek yöntemler ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bilinen 
gerçek, her zaman fizyolojik yol olan enteral yol ile beslenme yöntemlerini kullanmaktır. Ancak enteral yolun 
kullanılamadığı zaman parenteral nütrisyon tercih edilmelidir. 
Burada terminal dönem, metastatik pankreas kanseri olgusu tartışılmıştır. Hastanın oral alabildiği dönemde enteral 
yol ile beslenmesi sağlanmış, daha sonra oral yeteri kalori alamadığı dönemde kombine yöntem dediğimiz hem 
enteral hem de parenteral yol ile nütrisyon tedavisi gerçekleştirilmiştir.  
 

   Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Enteral Nütrisyon, Parenteral Nütrisyon 
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Palyatif Bakımda Psikolojik Sorunların erken farkedilmesi oldukça önemlidir. Palyatif bakım ünitesinde hastalar 
tanıyla başlayan ve yaşamın son dönemine kadar devam eden fiziksel, psikolojik ve sosyal bir değişim içindedir. 
Hastalar bu değişimin zorluklarıyla mücadele ve bu değişime uyum çabasındadır. Fiziksel olduğu kadar 
psikososyal boyutta da zorlaşarak devam eden bu süreç hasta ve yakınları açısından komplex bir hal 
alabilmektedir. İngiltere Ulusal Hospis ve Uzman Palyatif Bakım Servisleri Konseyi Psikososyal bakımı 
‘Benlik saygısı, hastalığa uyum, iletişim, sosyal işlevsellik ve kişisel ilişkilerle ilgili konular dâhil olmak üzere 
hastanın ve ailesinin/bakıcılarının psikolojik ve duygusal refahıyla ilgili iyilik hali’ olarak tanımlamıştır. 
Deliryum dikkatte, kognitif fonksiyonda ve duygu durumda akut başlangıçlı ve dalgalı seyirli bozukluk ile 
karakterize akut organik bir beyin sendromudur. 
Yapılan araştırmalarda deliryum oranının %10-80 arasında olduğu, 65 yaş ve üzeri hastalarda sikliğinin arttiği, 
hastaların hastaneye yattıkları anda deliryum tanı kriterlerini karşılama oranı %10-20 arasında saptandığı ve 
hastaneye yattıktan sonra bu oranın % 25-60 arasında değiştiği saptanmıştır. Deliryum olgularının %25 öldüğü 
ifade edilmektedir. 
Deliryum risk faktörleri predispozan ve tetikleyici faktörler olarak değerlendirilmektedir. Deliryumda Bakım 
Yönetimi 
Deliryumu önlemek tedavi etmekten daha kolaydır. Süreç içerisinde deliryuma yol açabilecek faktörler fark 
edilmeli ve erken önlem alınmalıdır. 
• İletişim, etkin iletişim, göz teması ve etkin dinleme 
• Kendini tanıtma 
• Mümkünse hemşire ve bakıcı değişikliği yapılmamalı 
• Mümkünse hastanın yatağı ya da servisi değiştirilmemeli 
• Gece ve gündüz değişimi hissettirilecek şekilde uygun aydınlatma 
• Karanlık deliryumu tetikleyebilir bu nedenle gece loş ışık 
• Hastaların görebileceği yerlere takvim ve saat konabilir 
• Gün ve zaman oryantasyonu 
• Hasta gözlük veya işitme cihazı kullanıyorsa bu yardımcı cihazların temin edilmeli 
• Otonomi kaybı önlenmeli 
• Ağrıyı giderme 
• Dengeli beslenme 
• Yeterli hidrasyon 
• Konstipasyonun önlenmesi 
• Egzersiz öncesi hastanın uygunluğu 
• Egzersiz kontrendikasyon varlığı Palyatif Sedasyon 
• Hastanın bilincini baskılayacak şekilde çeşitli ilaçların uygulanması ile derinliği kontrollü olarak 
ayarlanabilen uyku halinin sağlanmasına palyatif sedasyon denir. İlk kez 1990’lı yıllarda Enck tarafından yaşam 
sonu bakım çalışmaları derlenirken literatüre geçmiştir. 
Palyatif bakım hizmetinin her aşamasında hasta yakınları desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Palyatif sedasyon 
doktor kontrollü ötenazi ile karıştırılmamalıdır. Palyatif sedasyon ömrü kısaltmak için (zarar verme amacıyla) 
uygulanmaz. Ancak palyatif sedasyonun solunum depresonu ve hemodinamik bozukluklara yol açabileceği 
unutulmamalıdır. Ülkemizde palyatif sedasyon ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. 
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Nursing Approach In Delirium And Palliative Sedation 

Gönül DÜZGÜN 
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gonul.duzgun@tinaztepe.edu.tr 
 
Abstract  
Early recognition of psychological problems is very important in palliative care. Patients are in a physical, 
psychological and social changes that begins with diagnosis and continues until the end of life. in the palliative 
care unit. Patients struggle with the difficulties of this change and try to adapt to this change. This process, which 
continues to be difficult in both physical and psychosocial dimensions, can become complex for the patient and 
their relatives. UK National Council of Hospital and Specialist Palliative Care Services defined  the Psychosocial 
care  as "well-being related to the psychological and emotional well-being of the patient and his family / 
caregivers, including issues related to self-esteem, adaptation to illness, communication, social functioning and 
personal relationships”. 
Delirium is an acute organic brain syndrome characterized by an acute onset and wavy course of disturbances in 
attention, cognitive function, and mood. In the studies conducted, it was determined that the delirium rate was 
between 10-80%, the frequency of patients aged 65 and over increased, the rate of meeting the delirium 
diagnostic criteria at the time of hospitalization was determined to be between 10-20%, and this rate varied 
between 25-60% after hospitalization. It is stated that 25% of delirium cases die 
Delirium risk factors are considered as predisposing and triggering factors.  
Care Management in Delirium 
Delirium is easier to prevent than to cure. Factors that can cause delirium should be recognized and early 
precautions should be taken during the process. 

• Effective communication, eye contact and active listening 
• Introduce yourself 
• If possible, nurses and caregivers should not be changed. 
• If possible, the patient's bed or service should not be changed. 
• Proper lighting to make you feel the change of day and night 
• Darkness can trigger delirium, so dim light at night 
• Calendar and clock can be placed where patients can see 
• Day and time orientation 
• If the patient wears glasses or hearing aids, these assistive devices should be provided 
• Loss of autonomy should be prevented 
• Pain relief 
• Balanced diet 
• Adequate hydration 
• Prevention of constipation 
• Compliance of the patient before exercise 
• Presence of exercise contraindications 

Palliative sedation is called as providing a sleep state that can be adjusted in a controlled way by the 
administration of various drugs in a way that suppresses the patient's consciousness. It was first mentioned in the 
literature while compiling end-of-life care studies by Enck in the 1990s. Patient relatives need support at every 
stage of palliative care. Palliative sedation should not be confused with doctor-controlled euthanasia. Palliative 
sedation is not used to shorten life (to cause harm). However, it should be kept in mind that palliative sedation 
can lead to respiratory depression and hemodynamic disturbances. There is no legal regulation regarding 
palliative sedation in Turkey. 
Keywords; Palliative Sedation, Delirium, Nursing Care 
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Palyatif Bakımda Kullanılan Değerlendirme Kriterleri 

 
Nagihan Yıldız Çeltek 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, nagieltek@yahoo.com.tr 
 
ÖZET   
 
Giriş: Palyatif bakım, ciddi sağlık sorunlarının sonuçlarından muzdarip insanların sağlık hizmeti ihtiyaçlarına 
yanıt olarak büyüyen bir alandır. Gelişen bir uzmanlık alanı olarak palyatif bakım, kaliteyi belirtmek ve ölçmek 
için yeni kriterlere ihtiyaç duymaktadır.  
Gelişme: NCP kriterlerine göre kaliteli bir palyatif bakım sekiz alanı içerir; 
1. Bakımın yapısı ve süreçleri 
2. Bakımın fiziksel yönleri 
3. Bakımın psikolojik ve psikiyatrik yönleri 
4. Bakımın sosyal yönleri 
5. Bakımın manevi, dini ve varoluşsal yönleri  
6. Bakımın kültürel yönleri 
7. Ölmek üzere olan hastanın bakımı 
8. Bakımın etik ve yasal yönleri  
NCP standartları palyatif bakım hizmetleri kurulurken ve devamında hizmet sunumu yapılırken palyatif bakımın 
güçlendirilmesine yönelik ilerlemenin nasıl ölçüleceğini ve hizmet kalitesinin nasıl iyileştirileceğini açık bir 
şekilde belirtmektedir. Palyatif bakım hizmetinin yeni yapılanma döneminde kriterleri göz önüne alarak bir yol 
haritası çizmek yetkililerin palyatif bakımın ulusal sağlık sistemi için değerini belirlemesine yardımcı olur, 
kaliteli bir palyatif bakım hizmetine erişimi sağlar ve hizmet kalitesinin ilerleyen süreçte daha da 
iyileştirilmesine yardımcı olur. 
Palyatif bakım değerlendirme kriterleri 10 başlıkta toplanabilir; 
1-Hizmet sunulan mekanın fiziksel koşullarının değerlendirilmesi 
2-Sunulan hizmetler ve bu sürece yönelik kriterler 
3-Palyatif bakım hizmeti alan kişilerin ihtiyaçlarının bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi ve etkin bir semptom 
kontrolü, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik düzenlemeler (Hastaya sunulan tedavi ve destek hizmetleri, hasta-
hasta yakınları deneyimleri, bakım veren kişilerin ihtiyaç ve gereksinimleri, bakım verenlerin eğitimi, 
psikososyal destek, toplumun palyatif bakıma bakış açısı…) 
4-Palyatif bakım hizmeti veren kişilerin değerlendirilmesi (Sağlık profesyonelleri, bakım verenler, palyatif 
bakım gönüllüleri, alandaki kişilerin eğitimi, tükenmişlik sendromu…) 
5-Etkili bir bakım planının oluşturulması ve standardize edilmesi  
6-Palyatif bakım hizmetlerinin genel sağlık sistemi üzerine etkisi, yükü ve sonuçları 
7-Palyatif bakım hizmetinin sürdürülebilirliği ve hizmete erişimde sürekliliğin sağlanması 
8-Hizmetin kapasitesini geliştirmek için yapılması gerekenler 
9-Hizmetin ülke geneline yaygınlaştırılması ve genelleştirilmesi 
10-Farklı sağlık hizmet alanları arasında geçişlerin etkin şekilde yönetilmesi 
Sonuç: Palyatif bakımda etkin bir değerlendirmenin amacı, ortam, tanı, prognoz veya yaşa bakılmaksızın ciddi 
hastalığı olan tüm insanlar için kaliteli palyatif bakıma erişimi ve sunulan hizmeti iyileştirmektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Palliative care, evaluation criteria, quality, standard. 
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Evaluation Criteria Used In Palliative Care 

 
Nagihan Yıldız Çeltek 
 
Tokat Gaziosmanpaşa University School of Medicine Department of Family Medicine 
 
 
ABSTRACT   
 
Background: Palliative care is a growing field of medical practice as response to the healthcare needs of people 
suffering from the consequences of serious health problems. Palliative care which a developing specialty in 
medicine, needs new criteria for specifying and measuring quality.  
Body: A quality palliative care includes eight areas according to NCP criteria. 
1- Composition and processes of care 
2- Physical properties of care 
3- Psychological and psychiatric component of care 
4- Social component of care 
5- Spiritual, religious and existential component of care 
6- Cultural component of care 
7- Care of dying patient 
8- Ethical and legally component of care  
The NCP standards clearly identify how to measure progress towards strengthening and how to strengthen 
service quality care in the constituting and service delivery stages of palliative care centers. Plotting a route 
according to the NCP criteria in the period of constituting time of palliative care services helps the authorities 
determine the value of palliative care for the national health system, provides access to a quality palliative care 
service and contributes to further improvement of service quality in the future. 
Palliative care evaluation criteria can be grouped under 10 headings. 
1- Evaluation of physical features of care center 
2- Health services provided and criteria for this process 
3- Evaluating the needs of people receiving palliative care services with a holistic approach and effective 
symptom control, arregements to increase the quality of life (treatment and support services offered to the 
patient, the experiences of the patient and his / her relatives, the needs of caregivers and training for caregivers, 
psychosocial support, perspectives of society to palliative care…) 
4- Evaluation of palliative care providers (Healthcare professionals, caregivers, palliative care volunteers, 
education of stakeholders, burnout syndrome) 
5- Forming and standardising an effective care plan 
6- Effects and consequences of palliative care services on the general health system 
7- Sustainability of palliative care services and providing continuity in access to services 
8- Arrangements to improve the capacity of the service 
9- Generalization of the service throughout the country 
10- Providing effective communication between different healthcare areas 
Consequence: The aim of effective evaluation in palliative care  is to improve access and service to quality 
palliative care for those with serious illness, regardless of setting, diagnosis, prognosis or age. 
Keywords: psychologist, psychological support, palliative care, patient family, palliative staff 
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ÖZET 
 

TUIK 2020 verilerine göre ülkemizdeki yaşlı nüfus oranı %9.5 olmuştur. Yaşlı popülasyonun artmasıyla sağlık 
hizmetinden beklentiler de değişmeye başlamıştır. O nedenle de geriatrik popülasyonun ihtiyaçlarını bilmek 
önem kazanmıştır. Doğumla beklenen yaşam süresinin artması ileri yaşta sık görülen hastalıkların ve  
sonuçlarına neden olmuştur. TUIK 2020 verileri ülkemizde en sık mortalite sebebinin dolaşım yolu hastalıkları 
olduğunu belirtmektedir. Yaşlı bireyde meydana gelen fizyolojik ve patolojik değişiklikler ile organ 
yetersizliklerinin artmasına neden olmuştur. Literatür geriatrik popülasyonda  organ  yetersizliklerinin, 
dejeneratif hastalıkların ileri dönemlerinde palyatif bakım ihtiyacı olacağını belirtmektedir. Nörodejeneratif bir 
hastalık olan ileri yaşta sık görülen önemli bir hastalık Alzheimer hastalığıdır ve mortalite sebepleri arasında 
önemli paya sahiptir. 
Geriatrik palyatif bakım yaşlılıkta sık görülen hastalıklara odaklanan, yaşlının fonksiyonel kapasitesini dikkate 
alarak planlanan ve ekip tarafından verilen bir hizmettir. Geriatrik Palyatif bakımdaki temeller şu şekilde 
özetlenebilir: *Hastanın tedavi ve bakımında belirlenen amaç ve hedeflerin tıbbı kayıtlarda açıklanması ,*İleri 
direktiflerin oluşturulması, yenilenmesi,*Vasi tayininin yapılması ,*Açıklıkla ve dürüstçe hasta veya hasta yakını 
veya vasisi ile tedavinin yararı ve zararlarını tartışılması, *Düşme, depresyon kendi kendine bakım konularının 
tartışılması, *Agresif tedavi yaklaşımının alternatiflerinin tartışılması, *Gerekli durumlarda bakım verenin 
desteklenmesidir. 
Geriatrik palyatif bakımda planlama yetişkin ve çocuktan bir miktar farklılıklar gösterir. Bunun nedenleri; 
yaşlıda çoklu hastalıklar, polifarmasi, organ yetersizliğinin artma riskinin olmasıdır. Her yaşlı için geçerli olmasa 
da yaş ilerledikçe bu riskler artmakta ve palyatif bakımın sınırlarını çizmektedir. Yine mortalite riskine sebep 
olan hastalıklar dışındaki geriatrik sendromlar da dikkate alınmalıdır. 
Geriatrik bakım ile palyatif bakımın temel özellikleri hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Yaşam kalitesi 
için fizyolojik iyilik hali tek başına yeterli değildir. Hastanın psikolojik, sosyolojik açıdan da iyilik halinde 
olması önemlidir. O nedenle hastanın sosyal desteği olup olmadığı araştırılmadır. Yaşlı hastanın akranlarını, 
eşini hatta çocuklarını kaybetme riski olduğunu unutulmamalıdır. Sosyal desteği azalmış hastalara palyatif bakım 
ekibinin destek olması önemlidir. Son olarak; onurlu bir ölüm herkesin hakkıdır. Bakım planı yapılırken bu 
gerçek dikkate alınmalı ve hastaya yürüdüğü yolda, kararlılıkla umutla eşlik edilmeli, huzurlu veda etmesi 
sağlanmalıdır. Yurt dışında sadece bu ihtiyaca yanıt veren ölüm eşliklerinin varlığı önemlidir. Ülkemizde 
geriatrik palyatif bakıma yaklaşımın şekillenebilmesi için öncelikle yaşlanma algısının değişmesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
Anahtar Kelimeler: Geriatri palyatif bakım, yaşlılık, geriatri 
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GERIATRIC PALLIATIVE CARE 
Sevnaz ŞAHİN 
 
Doç.Dr. Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı, sevnaz.sahin@ege.edu.tr 
 
ABSTRACT  
 
According to TuIK 2020 data, the elderly population in our county has become 9.5%. The expectation from 
healthcare services started to change with the increase of elderly population. Which is why knowing the needs of 
the geriatric population gained importance. The increased life expectancy caused diseases seen in old age and their 
outcomes. According to TUIK 2020 data, coronary diseases are the most common cause of death in our county. 
Physiological and pathological changes in the elderly caused the increase of organ failures. The literature shows 
that organ failures and degenerative diseases in the geriatric population will need palliative care in the future.  A 
neurodegenerative disease which is frequently seen in the elderly Alzheimers has an important role among mortality 
reasons. 
Geriatric palliative care is a service focusing on the frequently seen diseases in the elderly, taking into consideration 
the elderly's functional capacity and performed by a team. The principles of geriatric palliative care could be 
summarised as: *The aim and objective determined for the patient's treatment and care explained in medical 
records. *Compose advanced directives and their renovation. *Appointing a guardian. *Honestly and openly 
discussing the advantages and disadvantages of the treatment with the patient, relative or guardian. *Discussing 
topics such as falling, depression and self care. * Discussing the alternatives of aggressive treatment 
approaches.*Supporting the caregiver in needed situations. 
The planning in geriatric palliative care slightly varies from children and adults. The reason being; multiple 
diseases, polypharmacy and the risk of organ failure increasing. While this isn't valid for every single elderly, risks 
increase with age and the boundaries of palliative care are drowned. Geriatrics symptoms with mortality risks 
beside diseases should also be taken into consideration. 
The main principles of geriatric and palliative are increasing the quality of life of the elderly. Physiological wellness 
alone is not enough for quality of life. The patient being in psychological, and social wellness is also important. 
Which is why whether the patient has social support should be investigated. The fact that the patient has the risk of 
losing their friends, spouses or even children should not be forgotten. It is important for the palliative care team to 
provide support to the elderly with decreased support. Lastly; an honorable death is everyone's right. This should be 
taken into consideration while making care plans. The patient should be accompanied with determination and hope 
in the path they're taking and ensure they say goodbye in peace. Death partners abroad which only tend to this need 
are important. In our county in order for palliative care perspective to shape it is important that the perspective on 
aging change first. 
 
Keywords: Geriatrics palliative care, eldery, geriatrics 
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Doç.Dr. Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı, sevnaz.sahin@ege.edu.tr 
 
ABSTRACT  
 
According to TuIK 2020 data, the elderly population in our county has become 9.5%. The expectation from 
healthcare services started to change with the increase of elderly population. Which is why knowing the needs of 
the geriatric population gained importance. The increased life expectancy caused diseases seen in old age and their 
outcomes. According to TUIK 2020 data, coronary diseases are the most common cause of death in our county. 
Physiological and pathological changes in the elderly caused the increase of organ failures. The literature shows 
that organ failures and degenerative diseases in the geriatric population will need palliative care in the future.  A 
neurodegenerative disease which is frequently seen in the elderly Alzheimers has an important role among mortality 
reasons. 
Geriatric palliative care is a service focusing on the frequently seen diseases in the elderly, taking into consideration 
the elderly's functional capacity and performed by a team. The principles of geriatric palliative care could be 
summarised as: *The aim and objective determined for the patient's treatment and care explained in medical 
records. *Compose advanced directives and their renovation. *Appointing a guardian. *Honestly and openly 
discussing the advantages and disadvantages of the treatment with the patient, relative or guardian. *Discussing 
topics such as falling, depression and self care. * Discussing the alternatives of aggressive treatment 
approaches.*Supporting the caregiver in needed situations. 
The planning in geriatric palliative care slightly varies from children and adults. The reason being; multiple 
diseases, polypharmacy and the risk of organ failure increasing. While this isn't valid for every single elderly, risks 
increase with age and the boundaries of palliative care are drowned. Geriatrics symptoms with mortality risks 
beside diseases should also be taken into consideration. 
The main principles of geriatric and palliative are increasing the quality of life of the elderly. Physiological wellness 
alone is not enough for quality of life. The patient being in psychological, and social wellness is also important. 
Which is why whether the patient has social support should be investigated. The fact that the patient has the risk of 
losing their friends, spouses or even children should not be forgotten. It is important for the palliative care team to 
provide support to the elderly with decreased support. Lastly; an honorable death is everyone's right. This should be 
taken into consideration while making care plans. The patient should be accompanied with determination and hope 
in the path they're taking and ensure they say goodbye in peace. Death partners abroad which only tend to this need 
are important. In our county in order for palliative care perspective to shape it is important that the perspective on 
aging change first. 
 
Keywords: Geriatrics palliative care, eldery, geriatrics 
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ÖZET   
Giriş: Türk Toraks Derneği, pulmoner rehabilitasyonda mayıs 2021tarihinde uzlaşı raporu yayınlamıştır. Akut 
enfeksiyon döneminde pulmoner rehabilitasyon, postakut-kronik dönemde pulmoner rehabilitasyon, pandemi 
sürecinde kronik solunum sorunlu hastalarda fiziksel aktivite ve egzersiz önerileri şeklinde sınıflandırılmıştır. 
Akut enfeksiyon döneminde pulmoner rehabilitasyon; Solunum dinamiklerini iyileştirmek, kas-iskelet sistemini 
korumak, hareketsizliği önlemek, komplikasyonları azaltmak, fiziksel fonksiyonları ve bağımsızlığı arttırmak, 
bilişsel duygu durumunu düzeltmek ve hastanede kalış süresini kısaltmak, sonuçta uzun vadede iyileşmeyi 
sağlamayı hedeflemektir.  
Gelişme: Evde bakım hastalarında semptomsuz yedi gün sonra egzersize başlanması önerilmektedir. Egzersizler 
aerobik egzersizi ve kuvvetlendirme eğitimini içermelidir. Dispne, fonksiyonel durum, egzersiz kapasitesi, 
denge, kas kuvveti, nütrisyonel durum ve psikososyal durum değerlendirilebilir. Akut fazda hasta stabil olduğu 
andan itibaren erken başlanması önerilmektedir. Program içeriği; pozisyonlama, erken mobilizasyon, yatak içi 
egzersizler, aktif/aktif yardımlı eklem hareket açıklığı egzersizleri, günlük yaşam aktiviteleri, transfer eğitimi, 
bisiklet ergometresi, alt ve üst ekstremite egzersizleri, nöromusküler elektrik stimülasyon ve ambulasyonu 
içerebilir.  
Ağır ve kritik hastalığı olan hastalar için erken dönemde solunum egzersizleri önerilmemektedir. Bronşiyal 
hijyen teknikleri özellikle altta yatan kronik solunum hastalığı varsa uygulanabilir. İnspiratuar kas eğitimi 
başlama zamanı hakkında henüz bir öneri bulunmamakla birlikte akut dönem sonrasında uygulanabileceği 
bildirilmektedir.  Egzersizleri bağımsız olarak yapabildikleri durumda telerehabilitasyon gündeme gelebilir ya da 
yazılı materyallerden yararlanılabilir.  
Pulmonur rehabilitasyon; drenaj, perküsyon ve vibrasyon yöntemlerini içerir. Bu yöntemler solunum yollarının 
temizlenmesine, bozulmuş postür ve kısalan yardımcı solunum kaslarının rehabilitasyonuna yöneliktir. Kas-
iskelet sistemi sağlığı uzamış yaşam süresi ve kalitesinin bir parçasıdır. Çocuğun yaşı, solunum fonksiyonları ve 
eşlik eden patolojileri değerlendirilmelidir. Solunum yollarını temizleme teknikleri ile ilgili derleme, meta-analiz 
ve cochrane değerlendirmeleri tek bir yöntemin diğerlerine üstünlüğünün kanıtlanamamış olduğunu 
göstermektedir.  
Otojenik drenajın fazları; koparma, toplama ve atma fazıdır. Hastadan öncelikle verebileceği kadar nefes vermesi 
istenir. Sonrasında burundan küçük-normal bir nefes alınır, 1-3 sn tutulur, ardından uzun bir nefes verilir ve tüm 
akciğerler boşaltılır. Postür ve kısalmış solunum kaslarına yönelik germe egzersizlerinin postürü düzeltmek ve 
solunum kaslarının çalışmasına yardımcı olmak ve fiziksel aktiviteyi artırmak açısından faydalıdır.  
Sonuç ve Öneriler: Düzenli egzersizin pulmoner fonksiyonu aerobik ve anaerobik kapasiteyi artırarak solunum 
kaslarını güçlendirdiği, hava yolu temizlenmesini artırdığı bilinmektedir. Ömür boyu takip ve rehabilitasyon 
gerektiren kronik hastalıklarda, hastanın ve ailesinin eğitimi şarttır. Aile direkt olarak pulmoner rehabilitasyona 
katılmalı hem de yaş ilerledikçe hastanın bağımsızlığını kazanması açısından destek olmalıdır. Aile eğitim 
toplantıları düzenlenmeli ve aileye rehberlik etmek sadece rehabilitasyonu değil aynı zamanda hastamızda 
gelişebilecek komplikasyonlar açısından tanı ve tedavide kullanılan yöntemler aileye ve sağlık çalışanına fikir 
verecektir. 
Anahtar Kelimeler: Çocuk, palyatif bakım, pulmoner rehabilitasyon 
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ABSTRACT   
 
Introduction :The Turkish Thoracic Society published its pulmonary rehabilitation consensus report in May 2021 
during the COVID 19 pandemic process. Classification of pulmonary rehabilitation: Pulmonary rehabilitation in 
the acute infection period, pulmonary rehabilitation in the postacute-chronic period, physical activity and 
exercise recommendations in patients with chronic respiratory problems during the pandemic process. 
Pulmonary rehabilitation in the acute period of infection; It aims to improve respiratory dynamics, protect the 
musculoskeletal system, prevent immobility, reduce complications, increase physical functions and 
independence, improve cognitive mood and shorten the duration of hospital stay, ultimately achieving long-term 
recovery. 
Development: It is recommended to start exercise after seven symptom-free days in home care patients. 
Exercises should include aerobic exercises and strength training. Dyspnea, functional status, exercise capacity, 
balance, muscle strength, nutritional status and psychosocial status should be evaluated during exercises. In the 
acute phase, early initiation is recommended as soon as the patient is stable. Program content; may include 
positioning, early mobilization, in-bed exercises, active / active assisted range of motion exercises, daily living 
activities, transfer training, bicycle ergometer, lower and upper extremity exercises, neuromuscular electrical 
stimulation and ambulation. 
Early breathing exercises are not recommended for patients with severe and critical illness. Bronchial hygiene 
techniques can be applied especially if there is an underlying chronic respiratory disease. Although there is no 
recommendation about the starting time of inspiratory muscle training, it is reported that it can be applied after 
the acute period. When they can do the exercises independently, telerehabilitation or written materials can be 
used when they can do the exercises independently. 
Pulmonary rehabilitation; Includes drainage, percussion and vibration methods. These methods are aimed at 
cleansing the respiratory tract, rehabilitation of impaired posture and shortened auxiliary respiratory muscles. 
Musculoskeletal health is a part of prolonged life expectancy and quality. Child's age, respiratory functions and 
accompanying pathologies should be evaluated. Compilation, meta-analysis and cochrane evaluations of airway 
cleansing techniques show that the superiority of a single method over others has not been proven. 
Phases of autogenic drainage; it is the tearing, collecting and throwing phase. The patient is first asked to breathe 
as much as he can. Afterwards, a small-normal breath is taken through the nose, held for 1-3 seconds, then a long 
breath is given and all lungs are evacuated. Stretching exercises for posture and shortened respiratory muscles 
are beneficial in improving posture, helping respiratory muscles work and increasing physical activity. 
Conclusion and Recommendations: It is known that regular exercise increases pulmonary function, aerobic and 
anaerobic capacity, strengthens respiratory muscles and increases airway clearance. Education of the patient and 
his family is essential in chronic diseases that require lifelong follow-up and rehabilitation. The family should 
directly participate in pulmonary rehabilitation and support the patient in gaining independence as the age gets 
older. Family education meetings should be organized and guiding the family will not only give an idea to the 
rehabilitation but also the methods used in diagnosis and treatment in terms of complications that may develop in 
our patient. 
 
Keywords: Child, palliative care, pulmonary rehabilitation 
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ÖZET 
 

 

Bu araştırma, ileri evre kanser hastalarının manevi iyilik halleri ile anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bir üniversite hastanesinin onkoloji kliniğinde yatan hastaların katılımıyla 
tanımlayıcı bir korelasyonel araştırma olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, Mart 2020-Nisan 2021 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Araştırma popülasyonunu, üniversite hastanesinin onkoloji kliniğine ve polikliniğine kabul 
edilen 18 yaş ve üstü 3. ve 4. evre kanser takibi ile kayıtlı 300 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi 
yapılan güç analizi ile anlamlılık düzeyi 0.05, etki büyüklüğü 0.08 ve evreni temsil etme yeteneği 0.95 alınarak 
169 olarak belirlenmiştir. Araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sosyal bilgilendirme ile 200 
hasta aranmış, araştırma hakkında bilgi verilip, sözel onam alındıktan sonra, hastalara ait cep telefonlarına 
bilgilendirilmiş onam ve anket formları bir bağlantı ile gönderilmiştir. (Akıllı telefon kullanamayan 50 hastanın 
ise sözel izinleri alındıktan sonra yakınlarına ait cep telefonlarına bilgilendirilmiş onam ve anket formları bir 
bağlantı ile gönderilmiş ve yakınlarından hastalarına okunarak cevapların kaydedilmesi istenmiştir.) İlk aşamada 
anket, araştırmaya katılmayı kabul eden 190 hastaya gönderilmiş; bunlardan 180'i hasta/yakınları tarafından iade 
edilmiştir. Eksik veya yanlış doldurulan veya dahil edilme kriterlerini karşılamayan 10 anket çalışma dışında 
bırakılmıştır. Araştırma 170 kişi ile tamamlanmıştır. Araştırmada olasılıksız örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan Hasta Tanıtım Formu, FACIT Manevi İyi Oluş Ölçeği (FACIT-Sp) ve 
Durumluluk Anksiyete Ölçeği (STAI) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, 
ortalama ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hastaların % 63,5'inin 45-71 yaşları arasında 
olduğu, bunların % 55,3'ünü kadınların oluşturduğu, % 86,2'sinin evli olduğu, % 43,4'ü lise mezunu olduğu ,% 
86,8'inin işsiz olduğu, % 35,8'inin gastrointestinal kanser hastası olduğu ve % 45'inin 3-11 ay önce son dönem 
kanser teşhisi aldığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hastaların FACIT-Sp ve STAI ortalama puanları 
incelendiğinde, manevi iyi oluş düzeylerinin yüksek ve anksiyetelerinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür. 
Araştırmada son dönem kanser hastalarının manevi seviyelerin artmasıyla birlikte anksiyete düzeylerinin de 
azaldığı belirlenmiştir (p = 0.00). Kanser hastaları sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da etkiler. Hasta 
bakımında önemli roller üstlenen hemşirelerin, manevi yönlerini bakıma dahil ederek hastalara bütüncül 
yaklaşmaları önerilebilir. 
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ABSTRACT 
 

 

This study was conducted to determine the relationship between the spiritual well-being and anxiety levels of 
advanced cancer patients. The study was conducted as a descriptive correlational study with the participation of 
patients hospitalized in an oncology clinic of a university hospital. Data were collected between March 2020- 
April 2021. The study population consisted of 300 patients aged 18 years and older who were admitted to the 
oncology clinic and outpatient clinic of the university hospital and registered for stage 3 and 4 cancer follow-up. 
The sample size was determined as 169, the significance level of 0.05, the effect size of 0.08, and the ability to 
represent the population of 0.95 by the power analysis performed to determine the sample of the study. The 
improbable sampling method was used in the study. With social information, 200 patients were called, informed 
consent and questionnaire forms were sent to the patients' mobile phones with a link after they were informed 
about the study and verbal consent was obtained. (For 50 patients who could not use smart phones, after 
obtaining verbal consent, informed consent and questionnaire forms were sent to their relatives with a link, and 
their relatives were asked to read and record their answers.) In the first stage, the questionnaire was sent to 190 
patients who agreed to participate in the study; 180 of these were returned by their patients / relatives. 10 
questionnaires that were incomplete or incorrectly filled or did not meet the inclusion criteria were excluded. The 
research was completed with 170 people. The improbable sampling method was used in the study. The Patient 
Introduction Form prepared by the researcher, FACIT Spiritual Well-Being Scale (FACIT–Sp), and The State 
Anxiety Scale (STAI) were used to collect data. Number, percentage, average and correlation analysis were used 
to evaluate the data. 63.5% of the patients participating in the study were between the ages of 45-71, 55.3% of 
them were women, 86.2% were married, 43.4% were high school graduates, 86.8% were 35.8% of them had 
gastrointestinal cancer and 45% were diagnosed with end-stage cancer 3-11 months ago. When the FACIT-Sp 
and STAI average scores of the patients included in the study were examined, it was seen that their spiritual 
well-being levels were high and their anxiety levels were low. In the study, it was determined that the anxiety 
levels of the end-stage cancer patients decreased as the spiritual levels increased (p = 0.00). Cancer affects 
patients not only physically but also mentally. Nurses, who play important roles in patient care, may be 
recommended to approach patients in a holistic way by including their spiritual aspects in care. 

 
Keywords: Advanced Cancer Patients, Anxiety, Spiritual Well-Being. 
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ABSTRACT 
 

 

This study was conducted to determine the relationship between the spiritual well-being and anxiety levels of 
advanced cancer patients. The study was conducted as a descriptive correlational study with the participation of 
patients hospitalized in an oncology clinic of a university hospital. Data were collected between March 2020- 
April 2021. The study population consisted of 300 patients aged 18 years and older who were admitted to the 
oncology clinic and outpatient clinic of the university hospital and registered for stage 3 and 4 cancer follow-up. 
The sample size was determined as 169, the significance level of 0.05, the effect size of 0.08, and the ability to 
represent the population of 0.95 by the power analysis performed to determine the sample of the study. The 
improbable sampling method was used in the study. With social information, 200 patients were called, informed 
consent and questionnaire forms were sent to the patients' mobile phones with a link after they were informed 
about the study and verbal consent was obtained. (For 50 patients who could not use smart phones, after 
obtaining verbal consent, informed consent and questionnaire forms were sent to their relatives with a link, and 
their relatives were asked to read and record their answers.) In the first stage, the questionnaire was sent to 190 
patients who agreed to participate in the study; 180 of these were returned by their patients / relatives. 10 
questionnaires that were incomplete or incorrectly filled or did not meet the inclusion criteria were excluded. The 
research was completed with 170 people. The improbable sampling method was used in the study. The Patient 
Introduction Form prepared by the researcher, FACIT Spiritual Well-Being Scale (FACIT–Sp), and The State 
Anxiety Scale (STAI) were used to collect data. Number, percentage, average and correlation analysis were used 
to evaluate the data. 63.5% of the patients participating in the study were between the ages of 45-71, 55.3% of 
them were women, 86.2% were married, 43.4% were high school graduates, 86.8% were 35.8% of them had 
gastrointestinal cancer and 45% were diagnosed with end-stage cancer 3-11 months ago. When the FACIT-Sp 
and STAI average scores of the patients included in the study were examined, it was seen that their spiritual 
well-being levels were high and their anxiety levels were low. In the study, it was determined that the anxiety 
levels of the end-stage cancer patients decreased as the spiritual levels increased (p = 0.00). Cancer affects 
patients not only physically but also mentally. Nurses, who play important roles in patient care, may be 
recommended to approach patients in a holistic way by including their spiritual aspects in care. 
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Palyatif Bakım Ünitelerinde Çalışanların Tele Tıp Uygulamalarına İlişkin Bilgi Ve 
Görüşlerinin Belirlenmesi: Anket Çalışması 

Mahcube Çubukçu 

Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 
MAHCUBE.CUBUKCU@saglik.gov.tr 

ÖZET 
 

Amaç: Tele-tıp, toplumun ve kişinin sağlık düzeyini iyileştirmek, kaza ve hastalıkları önlemek için uzaktan ve 
geçerliliği olan iletişim yöntemlerini kullanarak, sağlık profesyonelleri tarafından, sağlık hizmetlerinin 
verilmesidir.¹˒² Palyatif bakımda tele tıp (video-konferans, telefon vb) uygulamaları COVID-19 pandemisinde 
daha etkin kullanılabilmektedir.³Amacımız, Samsun ilimizde palyatif bakım servislerinde görev yapan sağlık 
çalışanlarının tele tıp konusundaki bilgi ve görüşlerini tespit etmektir. 
Yöntem: Çalışmamız, 01.03.2021-30.04.2021 tarihleri arasında Samsun ilindeki Palyatif Bakım Ünitelerinde 
görev yapan hekim ve hemşirelere online görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmadaki veriler, 6 soruluk sosyo- 
demografik özellikler formu ve anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Tele tıp ile ilgili sorular, literatür 
taranarak elde edilmiştir.⁴  ˒⁵   Beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır. 1 kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 
kararsızım, 4 katılıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum derecelendirilen bir ölçekle 10 soru sorulmuştur. Verilerin 
değerlendirilmesinde Pearson chi-square testi kullanılmıştır. 
Bulgular: 58 kişinin yaş ortalaması 36,24±6,30 (min:20 maks:56) yıl idi. Çalışmaya katılanların %62,1‘i hemşire 
idi. Çalışanların %52,5’i kadın idi. 5 yıldan daha uzun süre çalışanların oranı %50,4 idi. Hemşirelerin ve 
doktorların tamamının tele tıp konusunda eğitim almadıkları saptandı. “E-nabız uygulaması tele tıp alanında en 
çok bilinen uygulamadır (%99,8)”, “Tele-radyoloji tele tıp uygulamalarının en çok kullanılan alanıdır”(%97,5)  
en yüksek oranda bilinmektedir. “Tele tıp ile tele sağlık aynı anlama gelmektedir”, “ Palyatif  bakım 
ünitelerinden taburcu olan hastaların video-konferans yöntemiyle elektronik sağlık kayıtları değerlendirilebilir” 
en düşük (%37,6, %24,3) oranda bilinmektedir. Tele tıp ile bilgi düzeyi yüksek olanların, kadın ve meslekte 
çalışma süresi 1-4 yıl olan sağlık çalışanları olduğu görülmüştür (p=0,002, p=0,045) 
Sonuç: Palyatif bakım ünitelerinde çalışanların tele tıp konusundaki bilgi düzeyleri yetersizdir. Kadın sağlık 
çalışanı, 5 yıldan az mesleki çalışma süresine sahip olanların tele tıp konusundaki bilgi düzeyinin daha iyi  
olduğu saptandı. Palyatif bakım çalışanları tele tıp ile ilgili olumlu düşünceleri olduğu belirlendi. 
Öneriler: Tele tıp yöntemleri özellikle pandemi döneminde palyatif bakımdan taburcu olan hastaların 
takiplerinde kullanılabilir. Sağlık çalışanlarına palyatif bakımda tele tıp uygulamalarının kullanılabilirliği ile 
ilgili eğitimler verilmelidir. 
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ABSTRACT 
 

Objective: Tele-medicine is the giving of health care services, by using validated communication methods 
remotely and improve the health level of society and the individuals via health professionals 1,2 During COVID- 
19, telemedicine applications (video-conference, phone, etc.) are used more effectively in palliative care 
maintenance.3 Our aim is to determine the knowledge and opinions of healthcare professionals working in 
palliative care services in Samsun province on telemedicine. 
Method: Our study was conducted from March 1st to April 30th, 2021. The physician and nurses serving in the 
palliative care units in Samsun province were included by the online interview method. The data in the study 
were obtained using the 6-question socio-demographic form and an additional questionnaire form. Questions 
related to Tele Medicine were obtained by scanning the literature. A 5-point Likert scale was used. (1) Strongly 
disagree; (2) Disagree; (3) Neither agree nor disagree; (4) Agree; (5) Strongly agree with a scale rated 10 
questions were asked. Pearson Chi-Square test was used in the evaluation of data. 
Results: Average age of 58 participants were 36.24 ± 6.30 (min: 20 max: 56) years. 62.1% of the participants 
were nurses, 52.5% of employees were female. The rate of employees with more than 5 years of experience in 
the field was 50.4%. It was determined that all nurses and doctors have not received training on telemedicine. "E-
Nabiz application is the most known method for telemedicine. (99.8%)", "Tele-radiology is the most commonly 
used area of Telemedicine applications" (97.5%) is known to be the highest rate. " Telemedicine and telehealth 
have the same meaning ", "Electronic health records can be evaluated by the video-conference method of patients 
who were discharged from palliative care units” are known to be the lowest accordingly (37.6%, 24.3%). Health 
workers with high levels of knowledge about telemedicine practice were women and profession with 1-4 years of 
experience. (p= 0.002, p= 0.045) 
Conclusion: The level of knowledge about telemedicine is insufficient in palliative care units. The female health 
worker and professionals with less than 5 years of experience were found to be better about telemedicine. 
Palliative care employees were determined to have positive thoughts about telemedicine. 
Recommendations: During the pandemic period, telemedicine methods can be used in the follow-up of patients 
who were discharged from the palliative care units. Vocational training about telemedicine practices should be 
provided to health professionals in palliative care units. 

Keywords: tele medicine, palliative care, tele health 
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ABSTRACT 
 

Objective: Tele-medicine is the giving of health care services, by using validated communication methods 
remotely and improve the health level of society and the individuals via health professionals 1,2 During COVID- 
19, telemedicine applications (video-conference, phone, etc.) are used more effectively in palliative care 
maintenance.3 Our aim is to determine the knowledge and opinions of healthcare professionals working in 
palliative care services in Samsun province on telemedicine. 
Method: Our study was conducted from March 1st to April 30th, 2021. The physician and nurses serving in the 
palliative care units in Samsun province were included by the online interview method. The data in the study 
were obtained using the 6-question socio-demographic form and an additional questionnaire form. Questions 
related to Tele Medicine were obtained by scanning the literature. A 5-point Likert scale was used. (1) Strongly 
disagree; (2) Disagree; (3) Neither agree nor disagree; (4) Agree; (5) Strongly agree with a scale rated 10 
questions were asked. Pearson Chi-Square test was used in the evaluation of data. 
Results: Average age of 58 participants were 36.24 ± 6.30 (min: 20 max: 56) years. 62.1% of the participants 
were nurses, 52.5% of employees were female. The rate of employees with more than 5 years of experience in 
the field was 50.4%. It was determined that all nurses and doctors have not received training on telemedicine. "E-
Nabiz application is the most known method for telemedicine. (99.8%)", "Tele-radiology is the most commonly 
used area of Telemedicine applications" (97.5%) is known to be the highest rate. " Telemedicine and telehealth 
have the same meaning ", "Electronic health records can be evaluated by the video-conference method of patients 
who were discharged from palliative care units” are known to be the lowest accordingly (37.6%, 24.3%). Health 
workers with high levels of knowledge about telemedicine practice were women and profession with 1-4 years of 
experience. (p= 0.002, p= 0.045) 
Conclusion: The level of knowledge about telemedicine is insufficient in palliative care units. The female health 
worker and professionals with less than 5 years of experience were found to be better about telemedicine. 
Palliative care employees were determined to have positive thoughts about telemedicine. 
Recommendations: During the pandemic period, telemedicine methods can be used in the follow-up of patients 
who were discharged from the palliative care units. Vocational training about telemedicine practices should be 
provided to health professionals in palliative care units. 
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ÖZET 
 

Web tabanlı palyatif bakım uygulamalarında hemşireler merkezi bir konumdadır. Hemşireler, hematolojik 
malignensi tanılı hastaların hastalık ve tedavi ilişkili semptomlarını ve psikososyal durumlarını değerlendiren, 
semptomların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan ve palyatif bakıma karar verme sürecine eşlik eden sağlık 
profesyonelleridir. Bu literatür derlemesi, hematolojik malignensi tanılı hastalarda web tabanlı palyatif bakım 
uygulamalarında hemşirelerin rol ve sorumluluklarını incelemek amacıyla yazılmıştır. Bu bildirinin 
hazırlanmasında, Türkçe “hematolojik malignensi”, “palyatif bakım hemşireliği” ve “web tabanlı girişimler” ile 
İngilizce “hematologic malignancy”, “palliative care nursing” ve “web-based intervention” anahtar kelimeleriyle 
PubMed, EBSCO HOST-CINAHL Complete, Cochrane Library, Web of Science, Science Direct, Scopus ve 
ULAKBİM veri tabanlarıyla yıl sınırlaması olmaksızın tarama gerçekleştirilmiştir. Web tabanlı palyatif bakım 
uygulamalarının en uygun şekilde sunulabilmesi için hemşirelerin bilgi, beceri ve deneyimlerinin farkında 
olmaları, mevcut eksikliklerin giderilmesi için uygun eğitimler almaları ve kendi kendine raporlama 
yeteneklerinin gelişmiş olması gerektiği belirtilmektedir. Web tabanlı uygulamalar, hematolojik malignensi tanılı 
hastaların web tabanlı palyatif bakım uygulamalarına erişimlerinin kolay olması, palyatif bakım uygulamalarının 
yararlı bir öğrenme aracı ve bilgi aktarımı için etkin bir yöntem olması, öz-yönetim becerilerinin geliştirilmesi, 
karar verme sürecinin güçlendirilmesi, hemşirelerin somut klinik uygulamalarla bağlantı kurmasına olanak 
sağlaması nedeniyle oldukça yararlı uygulamalardır. Web tabanlı palyatif bakım uygulamaları genellikle 
kemoterapi eşliğinde telefon görüşmeleri, baş etme yöntemleri, semptom iletişim koçluğu, öz-yönetim desteği, 
bireyselleştirilmiş bakım kılavuzları doğrultusunda sunulan eğitimler, web tabanlı destek grupları, SMS ve e- 
posta ile hatırlatmalar ve motivasyonel görüşmeleri içeren kompleks yapılardan oluşmaktadır. Web tabanlı 
palyatif bakım uygulamalarının, telefon yanıt sistemlerine ve ses kayıtlarına göre öz-yönetim girişimlerinde, 
semptomların yönetiminde, problem çözme becerilerinde ve karar verme süreçlerinde etkili olduğu bulunmuştur. 
Ayrıca, bireyselleştirilmiş web tabanlı palyatif bakım eğitimleri ve telefonla koçluk girişimlerinin uygulanması 
ile hastaların semptom yönetiminin iyileştiği, hastaneye başvuru sayısının ve yatış sürelerinin önemli düzeyde 
azaldığı belirtilmektedir. Web tabanlı palyatif bakım uygulamaları doğrultusunda verilen eğitimlerin hastalarda 
problem çözme becerilerini geliştirmesi, alternatif çözümleri analiz etmesi, verilen eğitimi yeniden gözden 
geçirmesi ve kanıt temelli referans kaynaklar sunması nedeniyle etkili bir yöntem olduğu bildirilmektedir. Bu 
uygulamaların, hastalara kapsamlı bakım hizmeti sunulmasına olanak sağladığı, sürekli öğrenmeye teşvik ettiği 
ve güncel bilgiler ışığında eğitimler verilmesine imkân sağladığı belirtilmektedir. Sonuçta, hemşireler tarafından 
sağlanan web tabanlı palyatif bakım uygulamalarının hastaların hastalıklarının etkin şekilde yönetilmesinde, 
komplikasyon görülme oranlarının azaltılmasında ve yaşam kalitelerinin artırılmasında yararlı olduğu 
bildirilmektedir. Web tabanlı palyatif bakım uygulamaları, sağlık hizmetlerine eşit ulaşım olanağı sağlayabilecek 
ve bakımın kalitesini artırabilecek teknolojik bir uygulama olarak kullanılmaktadır. Web tabanlı palyatif bakım 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ile, hastalık ve tedavi ilişkili çoklu semptom yaşayan hematolojik malignensi 
tanılı hastaların, sürekli ve yakından takip edilmesine olanak sağlanabileceği öngörülmektedir. Web tabanlı 
palyatif bakım uygulanan hematolojik malignensi tanılı hastalarda web tabanlı girişimlerin etkinliğine yönelik 
randomize kontrollü çalışmaların artırılması, uzaktan semptom yönetimi için palyatif bakım uygulamalarının 
yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
 

Nurses have a central position in web-based palliative care practices. Nurses are healthcare professionals who 
evaluate the disease and treatment-related symptoms and psychosocial conditions of patients diagnosed with 
hematological malignancy, ensure effective management of symptoms and accompany the palliative care 
decision-making process. This literature review was written to examine the roles and responsibilities of nurses in 
web-based palliative care practices in patients diagnosed with hematological malignancy. In the preparation of 
this report, with Turkish and English keywords "hematological malignancies", "palliative care nursing" and 
"web-based interventions" PubMed with the keywords, EBSCO HOST-CINAHL Complete, Cochrane Library, 
Web of Science, Science Direct, Scopus, and ULAKBIM databases were searched without any year limitation. It 
is stated that to present web-based palliative care interventions most appropriately, nurses should be aware of 
their knowledge, skills, and experiences, receive appropriate training to overcome existing deficiencies, and have 
developed self-reporting skills. Web-based interventions allow patients diagnosed with hematological 
malignancy to have easy access to web-based palliative care interventions, making palliative care interventions a 
useful learning tool and an effective method for knowledge transfer, improving self-management skills, 
strengthening decision-making processes, connecting nurses with concrete clinical practices. They are very 
useful interventions due to their possibilities. Web-based palliative care interventions generally consist of 
complex structures including telephone calls accompanied by chemotherapy, coping methods, symptom 
communication coaching, self-management support, training offered in line with individualized care guides, web-
based support groups, reminders via SMS and e-mail, and motivational interviews. Web-based palliative care 
interventions are effective in self-management initiatives, symptom management, problem-solving skills, and 
decision-making processes, according to telephone response systems and voice recordings. In addition, it is stated 
that the application of individualized web-based palliative care training and telephone coaching interventions 
improves the symptom management of patients, and the number of hospital admissions and length of stay has 
decreased significantly. It is reported that the training given in line with web-based palliative care intervention is 
an effective method because it improves problem-solving skills in patients, analyzes alternative solutions, revises 
the training given, and provides evidence-based reference resources. It is stated that these practices enable 
patients to provide comprehensive care services, encourage continuous learning, and provide training in the light 
of current information. It is stated that web-based palliative care interventions provided by nurses are useful in 
effectively managing patients' illnesses, reducing the incidence of complications, and increasing their quality of 
life. Web-based palliative care interventions are used as a technological application that can provide equal access 
to healthcare services and increase the quality of care. With the widespread use of web-based palliative care 
interventions, it is anticipated that patients with hematological malignancies who experience multiple symptoms 
related to the disease and treatment will be able to be followed up continuously and closely. It is recommended to 
increase randomized controlled studies for the effectiveness of web-based interventions in patients diagnosed 
with hematological malignancy undergoing web-based palliative care and to expand palliative care interventions 
for remote symptom management. 
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ABSTRACT 
 

Nurses have a central position in web-based palliative care practices. Nurses are healthcare professionals who 
evaluate the disease and treatment-related symptoms and psychosocial conditions of patients diagnosed with 
hematological malignancy, ensure effective management of symptoms and accompany the palliative care 
decision-making process. This literature review was written to examine the roles and responsibilities of nurses in 
web-based palliative care practices in patients diagnosed with hematological malignancy. In the preparation of 
this report, with Turkish and English keywords "hematological malignancies", "palliative care nursing" and 
"web-based interventions" PubMed with the keywords, EBSCO HOST-CINAHL Complete, Cochrane Library, 
Web of Science, Science Direct, Scopus, and ULAKBIM databases were searched without any year limitation. It 
is stated that to present web-based palliative care interventions most appropriately, nurses should be aware of 
their knowledge, skills, and experiences, receive appropriate training to overcome existing deficiencies, and have 
developed self-reporting skills. Web-based interventions allow patients diagnosed with hematological 
malignancy to have easy access to web-based palliative care interventions, making palliative care interventions a 
useful learning tool and an effective method for knowledge transfer, improving self-management skills, 
strengthening decision-making processes, connecting nurses with concrete clinical practices. They are very 
useful interventions due to their possibilities. Web-based palliative care interventions generally consist of 
complex structures including telephone calls accompanied by chemotherapy, coping methods, symptom 
communication coaching, self-management support, training offered in line with individualized care guides, web-
based support groups, reminders via SMS and e-mail, and motivational interviews. Web-based palliative care 
interventions are effective in self-management initiatives, symptom management, problem-solving skills, and 
decision-making processes, according to telephone response systems and voice recordings. In addition, it is stated 
that the application of individualized web-based palliative care training and telephone coaching interventions 
improves the symptom management of patients, and the number of hospital admissions and length of stay has 
decreased significantly. It is reported that the training given in line with web-based palliative care intervention is 
an effective method because it improves problem-solving skills in patients, analyzes alternative solutions, revises 
the training given, and provides evidence-based reference resources. It is stated that these practices enable 
patients to provide comprehensive care services, encourage continuous learning, and provide training in the light 
of current information. It is stated that web-based palliative care interventions provided by nurses are useful in 
effectively managing patients' illnesses, reducing the incidence of complications, and increasing their quality of 
life. Web-based palliative care interventions are used as a technological application that can provide equal access 
to healthcare services and increase the quality of care. With the widespread use of web-based palliative care 
interventions, it is anticipated that patients with hematological malignancies who experience multiple symptoms 
related to the disease and treatment will be able to be followed up continuously and closely. It is recommended to 
increase randomized controlled studies for the effectiveness of web-based interventions in patients diagnosed 
with hematological malignancy undergoing web-based palliative care and to expand palliative care interventions 
for remote symptom management. 
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  ÖZET  
 

Amaç: Onkoloji hemşireliği, hemşirelerin kanser hastalarının tedavi ve bakım yönetiminde önemli rol ve 
sorumluluklara sahip olduğu bir alandır. Bu nedenle onkoloji hemşirelerinin bilgi ve farkındalık düzeylerinin 
arttırılması için eğitim programları ile desteklenmesi önemlidir. Bu araştırma, bir eğitim araştırma hastanesinde 
verilen temel düzey onkoloji hemşireliği eğitiminin hemşirelerin bilgi düzeylerine etkisini incelemek amacıyla 
yapıldı. 
Yöntem: Araştırma, İzmir’de bir eğitim araştırma hastanesinde 22 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında, ön test- 
son test ve tek gruplu tasarım modeline uygun yarı deneysel tipte yürütüldü. Araştırmanın örneklemini, dahil 
edilme ölçütlerine uygun ve eğitime katılan 15 hemşire oluşturdu. Veriler, birey tanıtım formu ve literatür 
taranarak oluşturulan bilgi skoru ile toplandı. Araştırmada, temel düzey onkoloji hemşireliği ile ilgili her biri 30 
dakikalık 10 oturumdan oluşan bir eğitim gerçekleştirildi. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındı. 
Veriler tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirildi. 
Bulgular: Araştırmada katılımcıların yaş ortalaması 39.26±8.69 (25.00-52.00) olup, tamamının kadın ve lisans 
mezunu olduğu belirlendi. Katılımcıların çoğunluğunun onkoloji servisinde çalışma deneyiminin (%86.7) ve 
kemoterapi tedavisi uygulama deneyiminin (%66.7) bulunmadığı, yarıdan fazlasının kanser hastalarına bakım 
vermeye yönelik deneyiminin (%53.3) bulunmadığı ve çoğunluğunun kemoterapi uygulamaları ile ilgili eğitim 
almadığı (%73.3) belirlendi. Katılımcıların ön testte soruların %35.4’ine, son testte ise %67.5’ine doğru cevap 
verdikleri belirlendi. Araştırmada katılımcıların ön test puan ortalaması 5.66±4.30; son test puan ortalaması 
10.80±2.39 olarak belirlendi. Katılımcıların ön test-son test puan ortalamaları karşılaştırıldığında, istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). 
Sonuç: Araştırma sonucunda hemşirelere verilen temel düzey onkoloji hemşireliği eğitiminin, bilgi düzeylerini 
anlamlı düzeyde arttırdığı belirlendi. Bu doğrultuda kanser hastalarına bakım veren hemşirelere kanser 
tedavilerinin güvenli uygulanması ve semptom yönetimi ile ilgili eğitimler düzenlenerek farkındalık 
geliştirilmesi önerilmektedir. 
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  ABSTRACT  
 

Purpose: Oncology nursing is an area where nurses have important roles and responsibilities in the treatment and 
care management of cancer patients. For this reason, it is important to support oncology nurses with training 
programs to increase their knowledge and awareness. This study was conducted to examine the effect of basic 
level oncology nursing education provided in a training and research hospital on nurses’ knowledge levels. 
Methods: The research was conducted in a training and research hospital in Izmir between April 22 and May 7, 
2021, in a semi-experimental type suitable for pre-test-post-test and single-group design model. The sample of 
the study consisted of 15 nurses who met the inclusion criteria and participated in the training. The data were 
collected using an individual identification form and an information score created by scanning the literature. In 
the study, a training consisting of 10 sessions of 30 minutes each on basic level oncology nursing was carried 
out. Ethics committee approval and institutional permission were obtained for the research. Data were evaluated 
using descriptive statistics. 
Results: The average age of the participants in the study was 39.26 ± 8.69 (25.00-52.00), and it was determined 
that all of them were women and graduates. It was determined that the majority of the participants did not have 
working experience in the oncology service (86.7%) and chemotherapy treatment application experience 
(66.7%), more than half had no experience (53.3%) to provide care to cancer patients, and the majority (73.3%) 
did not receive training on chemotherapy applications. It was determined that the participants gave correct 
answers to 35.4% of the questions in the pre-test and 67.5% in the post-test. In the research, the pre-test score 
average of the participants was 5.66 ± 4.30; post-test mean score was determined as 10.80 ± 2.39. When the pre- 
test and post-test mean scores of the participants were compared, a statistically significant difference was found 
(p <0.05). 
Conclusion: As a result of the study, it was determined that basic level oncology nursing education provided to 
nurses significantly increased their knowledge level. In this direction, it is recommended to raise awareness by 
organizing training on the safe application of cancer treatments and symptom management for nurses who care 
for cancer patients. 
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  ABSTRACT  
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care management of cancer patients. For this reason, it is important to support oncology nurses with training 
programs to increase their knowledge and awareness. This study was conducted to examine the effect of basic 
level oncology nursing education provided in a training and research hospital on nurses’ knowledge levels. 
Methods: The research was conducted in a training and research hospital in Izmir between April 22 and May 7, 
2021, in a semi-experimental type suitable for pre-test-post-test and single-group design model. The sample of 
the study consisted of 15 nurses who met the inclusion criteria and participated in the training. The data were 
collected using an individual identification form and an information score created by scanning the literature. In 
the study, a training consisting of 10 sessions of 30 minutes each on basic level oncology nursing was carried 
out. Ethics committee approval and institutional permission were obtained for the research. Data were evaluated 
using descriptive statistics. 
Results: The average age of the participants in the study was 39.26 ± 8.69 (25.00-52.00), and it was determined 
that all of them were women and graduates. It was determined that the majority of the participants did not have 
working experience in the oncology service (86.7%) and chemotherapy treatment application experience 
(66.7%), more than half had no experience (53.3%) to provide care to cancer patients, and the majority (73.3%) 
did not receive training on chemotherapy applications. It was determined that the participants gave correct 
answers to 35.4% of the questions in the pre-test and 67.5% in the post-test. In the research, the pre-test score 
average of the participants was 5.66 ± 4.30; post-test mean score was determined as 10.80 ± 2.39. When the pre- 
test and post-test mean scores of the participants were compared, a statistically significant difference was found 
(p <0.05). 
Conclusion: As a result of the study, it was determined that basic level oncology nursing education provided to 
nurses significantly increased their knowledge level. In this direction, it is recommended to raise awareness by 
organizing training on the safe application of cancer treatments and symptom management for nurses who care 
for cancer patients. 
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  ÖZET  

 

Palyatif bakım hizmetlerinde kişilerin hangi seviyede bakım hizmetine ihtiyaç duydukları, zaman içinde değişen 
gereksinimleri, aciliyet arz eden durumlar gibi farklı boyutların değerlendirilmesi ve uygun planlama 
yapılabilmesi oldukça önemlidir. Ancak bireylerin palyatif bakım ihtiyaçlarını tüm boyutlarıyla taramaya yönelik 
Türkçe geçerlik ve güvenilirliği çalışılmış ölçeklerin kısıtlılığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada son versiyonu 
2019 yılında Murray ve ark tarafından güncellenen, Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışmasının başlatılması için 
çalışma grubumuz adına izinleri yazılı ve sözlü olarak alınan SPİCT ve SPİCT4 ALL ölçeklerinin paylaşılması ve 
araştırmanın uzman görüşü ve geçerlik çalışmalarında katkı sağlayacak bilim insanlarına sunulması 
amaçlanmıştır. 
SPICT, sağlık ve bakım profesyonellerinin ileriyi düşünmek ve gelecekteki bakımı planlamak da dahil olmak 
üzere daha iyi destekleyici ve palyatif bakımdan yararlanabilecek kişileri bulmasına yardımcı olmak için 
tasarlanmış basit bir araçtır. 
SPICT- 4ALL ise, her bireyin hastadaki genel sağlığının azaldığına dair işaretleri tanımasını ve konuşmasını 
kolaylaştırarak, hasta ve bakımverenleri evde, bir bakım evinde veya hastanede yaşarken daha iyi  koordine 
edilmiş bakım ve destek almalarını amaçlamaktadır. 
SPİCT ile yapılan taramada üç aşamalı değerlendirme yapılır 
1.Kötü veya kötüleşen sağlığın genel göstergeleri 
2. Yaşamı tehdit eden bir veya daha fazla hastalığa ait belirtiler 
3. Mevcut bakımın gözden geçirilmesi ve Planlama 
Araştırma süreçleri 
Bu çalışma, DSÖ Ölçeklerin çeviri ve adaptasyonu süreçleri ve Mohler ve arkadaşlarının kültürlerarası 
çalışmalarda iyi uygulamalar kılavuzundaki (TRAPD Team Translation Model) basamaklara uygun şekilde kanıta 
dayalı yaklaşımlarla yürütülecek, her basamak ayrıntılı raporlanacaktır. 
Bu aşamalar tablo1 de gösterilmektedir. 
Tablo1. SPİCT Adaptasyon aşamaları 
Faz I 1.Aşama: Çeviri 2.Aşama: Uzman görüşü 
Faz II 3.Aşama: Ters çeviri ve revizyon 4.Aşama: Pilot uygulama 
Faz III 5.Aşama: Son versiyon 6.Aşama: Süreci değerlendirme ve dökümantasyon 7.Aşama: Uygulama ve 
Gözden geçirme 
Sonuç olarak; araştırmanın farklı aşamalarında ölçeğin uygunluk, kullanım kolaylığı, yeterlik gibi bazı 
özelliklerini test ederek değerlendirmek üzere pilot çalışmada katılımcı olmak isteyen palyatif bakım 
profesyonellerinin yanı sıra, özellikle İngilizce tercümelerin uygunluğu açısından uzman görüşü sunmak üzere 
konuya ilgi duyan ve zaman ayırabilecek akademisyenlerin çalışma ekibimizle iletişime geçmeleri  
önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

It is very important to evaluate different dimensions of palliative care needs of patients, such as level of care 
neede, cange in the requirements over time, urgencies and to be aware of making thee appropriate planning along 
palliative care delivery. However, the lack of screening tools whose Turkish validity and reliability were studied 
for evaluating the palliative care needs of individuals in all dimensions is noteworthy. In this presentation, it was 
aimed to share the initiated protocols about Turkish validity and reliability study of the last version of SPICT and 
SPICT4 ALL scales which was updated by Murray et al in 2019 and to influence the option to contribute in the 
expert opinion and validity studies for the academicians, clinicians or PC staff. 
The SPICT is a simple tool designed to help health and care professionals find people who might benefit from 
better supportive and palliative care, including thinking ahead and planning future care. However, SPICT-4ALL 
aims to make it easier for everyone to recognise and talk about signs that a person’s overall health may be 
declining so that those people and their carers get better coordinated care and support whether they are at home, 
living in a care home or hospital. 
Screening consists a three step evaluation in SPICT: 
1. Any general indicators of poor or deteriorating health. 
2. Clinical indicators of one or multiple life-limiting conditions. 
3. Review current care and care planning. 
The evidence-based approaches will be used for the translation and cross-cultural adaptation of the SPICT in 
accordance with the World Health Organisation: Process of translation and adaptation of instruments and 
TRAPD Team Translation Model – Guidelines for Best Practice in Cross-Cultural Surveys studied by Mohler P 
et al and each step will be documented in detail. 
All steps are shown in Table1. 
Table 1. Crosscultural adaptation steps for SPICT 
Phase I   Step 1: Translation Step 2:Expert review 
Phase II Step 3: Back-translation and revision Step 4: Pre-testing (e.g. standardized case vignettes, or examples 
from small clinical practice tests) 
Phase III Step 5: Final version  Step  6:  Process  appraisal  and  documentation   Step   7: 
Implementation and review 
As a result; the palliative care professionals who want to participate in the pilot study in order to test and 
evaluate some features of the scale such as suitability, ease of use, and competence at different stages of the 
study, as well as academicians who are interested in the subject and who may have spare time to provide expert 
opinion in terms of the suitability of English translations are welcomed and recommended to contact our study 
team. 
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ÖZET 
 

 

Son yıllarda hastalıkların tedavisi ve sağlığın geliştirilmesinde verilen bakım uygulamaları konusunda yapılan 
çalışmalar artış göstermektedir. Yapılan çalışmalar iyileşme ile kişi merkezli bakım arasında yakın bir ilişki 
olduğunu ortaya koymaktadır. Kişi merkezli bakım; hem hastayı hem de hemşireyi öncelikle insan  olarak 
çevresi, sevdiği ve sevmediği yönleri, zayıf ve güçlü yönleri, ailesi, geçmişi, gelecek beklentileri, hayata verdiği 
anlam ve psikososyal yönü ile ele alır. Kişi merkezli bakım aynı zamanda bireyin hastalığı ve tedavisi ile ilgili 
karar vermede ortak çalışmayı önerir. Kişi merkezli bakım, ölmekte olan kişinin ve hemşirenin hayata anlam 
verme, saygınlık, rahatsızlıkların hafifletilmesi, değerler ve inançların onaylanması gibi alanlarda çalıştığı bir 
iletişim örüntüsü ile verilmektedir. Dolayısı ile etkin bir palyatif bakımın sağlanmasında terapötik iletişim büyük 
bir önem kazanmaktadır. Hemşirelik literatürüne bakıldığında Travelbee’nin insan-insana iletişim kuramının 
yukarıda bahsedilen tüm kavramlarını içerisinde barındırdığını ve uygulama alanında bu modelin kullanımının 
faydalı olacağı söylenebilir. Bu derlemenin amacı kişi merkezli bakımın giderek önem kazandığı palyatif 
bakımlarda bu bakımın pratik olarak nasıl uygulanabileceği ile ilgili bir model sunmaktır. Hemşirelik 
kuramlarının sahada kullanımı bakımı kolaylaştırır ve hemşirelik literatürüne kanıta dayalı bilgi sunar. Travelbee 
teorisinde her bireyin kültürüne, semptom yüküne, hastalığa yüklediği anlama bağlı olarak hastalıklara yanıt 
verdiğini, herhangi bir hastaya verilen hemşirelik bakımının kalitesinin ise, hemşirenin hastalık, acı ve ölüm 
hakkındaki inançları tarafından belirlendiğini ifade etmiştir. Hastayla iletişim derinleşip insan insana ilişki 
düzeyine gelmediğinde, iletişimin bakım ilişkisi içerisinde etkisinin sınırlı kalacağını savunmuştur. Travelbee, 
kişilerarası iletişim kuramında “insan insana ilişki” diye adlandırdığı mesleki ilişkinin; ilk karşılaşma, kişiliklerin 
ortaya çıkması, empati, sempati, dostça ilişki olmak üzere beş aşamada kurulduğunu belirtmektedir. 
Travelbee’nin ”insan insana ilişki” temeline oturttuğu kişilerarası iletişim kuramı insanı bir ilişkiye katılan 
varlıklar olarak ele almaktadır. Travelbee’ nin kuramı terminal dönem bakımı ve palyatif bakımı önemli ölçüde 
etkilemiştir. Palyatif bakımın yapısı göz önüne alındığında hemşireler yaşamın sonunda her bireyin 
benzersizliğini algılamalı ve kabul etmeli ve  sonuç  olarak  acı  çekmede  anlam  bulmalarına  yardımcı 
olmalıdır. Böylece hemşire hastalığa anlam atfetmeyi veya en azından insanların semptom yükünü ve hastalığını 
veya ölümü daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Palyatif bakım felsefesine uygun olarak Travelbee'nin İnsandan 
İnsana İlişki Modelini klinik uygulamaya aktarmak için, hemşireler kendi yaklaşımlarının ve kalıplaşmış 
beklentilerinin daha fazla farkında olmalı, hasta ve ailelerini anlamak ve acılarını dindirmek için gerçekten  
istekli olmalıdır. 
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ABSTRACT 
 

 

In recent years, there has been an increase in studies on the treatment of diseases and care practices in improving 
health. Studies show that there is a close relationship between recovery and person-centered care. Person- 
centered care; It addresses both the patient and the nurse primarily with their environment, likes and dislikes, 
weaknesses and strengths, family, past, future expectations, meaning to life and psychosocial aspects. Person- 
centered care also suggests collaborative work in decision-making regarding the individual's illness and 
treatment. Person-centered care is provided through a communication pattern in which the dying person and the 
nurse work in areas such as giving meaning to life, dignity, alleviation of discomfort, and validation of values 
and beliefs. Therefore, therapeutic communication is of great importance in providing effective palliative care. 
Considering the nursing literature, it can be said that Travelbee contains all the above-mentioned concepts of 
human-human communication theory and it will be useful to use this model in the field of application. The 
purpose of this review is to present a model about how this care can be practically applied in palliative care, 
where person-centered care is increasingly important. The use of nursing theories in the field facilitates care and 
provides evidence-based information on nursing literature. In his theory of Travelbee, he stated that each 
individual responds to diseases depending on his culture, symptom burden, and the meaning he attributes to the 
disease, and the quality of nursing care given to any patient is determined by the beliefs of a nurse about illness, 
pain and death. He argued that when the communication with the patient deepens and the person does not reach 
the level of human-to-human relationship, the effect of communication in the care relationship will remain 
limited. Travelbee, in his interpersonal communication theory, refers to the professional relationship that he calls 
"human-to-human relationship"; He states that it is established in five stages: first encounter, emergence of 
personalities, empathy, sympathy, and friendly relationship. Interpersonal communication theory based on 
"human-to-human relationship" by Travelbee considers human beings as entities participating in a relationship. 
Travelbee's theory has significantly affected terminal period care and palliative care. Given the nature of 
palliative care, nurses must perceive and acknowledge each individual's uniqueness at the end of life and 
ultimately help them find meaning in suffering. Thus, the nurse can help attribute meaning to illness or at least 
make people better understand symptom burden and illness or death. In order to transfer Travelbee's Human-to- 
Human Relationship Model to clinical practice in line with palliative care philosophy, nurses must be more  
aware of their own approaches and stereotyped expectations, and genuinely willing to understand patients and 
their families and relieve their pain. 
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ÖZET 

 

 

Bu derleme çalışması, üniversite öğrencilerinin palyatif bakıma ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Palyatif bakım, yaşamı engelleyici rahatsızlıkları olan kişiler için özel bakımı kapsayan 
disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmak için erken tespitler ve 
değerlendirmelere odaklanılan bir bakım şeklidir. DSÖ’nün (2016-2020) yaşlanma ve sağlık ile ilgili yayınladığı 
eylem planına baktığımız da 2050'ye kadar her 5 kişiden 1'i 60 yaşında veya 60 yaş üzeri olacağı ve yaşlı 
insanların önceki nesillere göre daha sağlıklı yaşamadıklarını ve yaşamları boyunca engel yaşayanların sağlıksız 
olma riskinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Bu da bize tek anahtarın sağlık olduğunu işaret etmektedir. 
Şuanda ki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçlarına baktığımız da yaşam süresinin uzanması, yaşlı 
nüfusunun artması ve buna paralel olarak kronik hastalıkların fazlalaşması palyatif bakım gereksinimlerinin 
artacağını düşündürmektedir. Interdisipliner bir yaklaşım gerektiren bu palyatif bakım yönteminde, ekip 
üyelerinin her birinin palyatif bakım konusunda farkındalıkları sağlanmalıdır. Literatür göstermektedir ki  
palyatif bakım konusunda sağlık çalışanlarının bilgi düzeyi yetersizdir. Üniversite öğrencilerinin de palyatif ve 
yaşam sonu bakım konusunda bilgi eksiklikleri vardır. Araştırmalarda hemşirelik öğrencilerinin palyatif bakıma 
yönelik anksiyete, umutsuzluk, çaresizlik ve yetersizlik gibi duygular yaşadıkları görülmektedir (Cooper ve 
Barnett, 2005; Koç ve Sağlam, 2008). Bu durumun öğrencilerin bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklı olduğu 
hastalarla profesyonel bağ ve terapötik iletişim kuramamalarından kaynaklandığını düşündürmektedir. Sağlık 
profesyonellerinin yeterli düzeyde bakım verebilmeleri, palyatif bakım tutumlarının olumlu yönde gelişmesi ve 
görev-sorumluluklarını iyi düzeyde yerine getirebilmeleri için palyatif bakım bilgi düzeylerinin yeterli olması 
gerekmektedir. Bunun için; palyatif bakım hizmet içi eğitim ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması, 
sertifikasyon programlarının açılması ve lisans-lisansüstü eğitim müfredatlarına palyatif bakım ile ilgili derslerin 
eklenmesi önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

This review study was conducted to determine the attitudes of university students towards palliative care. 
Palliative care is an interdisciplinary approach that includes special care for people with  life-disabling 
conditions. It is a form of care that focuses on early detection and assessment to improve the quality of life of 
patients and their relatives. When we look at the action plan published by WHO (2016-2020) on aging and 
health, by 2050, 1 out of every 5 people will be 60 years old or over 60 and that elderly people do not live 
healthier than previous generations and those who have disabilities throughout their lives are unhealthy. It has 
been stated that the risk of occurrence is higher. This indicates that the only key is health. When we look at the 
results of the current scientific and technological developments, it is thought that the need for palliative care will 
increase with the prolongation of life span, the increase in the elderly population and parallel to this increase in 
chronic diseases. In this palliative care method, which requires an interdisciplinary approach, each team member 
should be aware of palliative care. The literature shows that the knowledge level of healthcare workers on 
palliative care is insufficient. University students also have a lack of knowledge about palliative and end-of-life 
care. Studies show that nursing students experience feelings of anxiety, hopelessness, helplessness and 
inadequacy towards palliative care (Cooper & Barnett, 2005; Koç & Sağlam, 2008). It suggests that this is due to 
the students' lack of knowledge and skills, and their inability to establish professional bonds and therapeutic 
communication with patients. In order for health professionals to provide adequate care, to develop their 
palliative care attitudes positively and to fulfill their duties and responsibilities at a good level, their palliative 
care knowledge level should be sufficient. For this; It is recommended to establish palliative care in-service 
training and continuing education programs, to open certification programs, and to add courses on palliative care 
to undergraduate and graduate education curricula. 
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ÖZET 
 

 

Palyatif bakım ciddi hayatı tehdit eden hastalıklarda maksimum hayat konforu yaratma için çalışan 
multidisipliner bir uzmanlık alanıdır (1,2). Bu amaçla sadece hastanın semptomlarını gidermeye çalışmak değil 
aynı zamanda, araya giren başka hastalıkların ve esas hastalığın mümkünse tedavisini sağlamada 
amaçlanmaktadır (1). Palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastalarda esas hastalığın semptomlarının yanında 
psikiyatrik semptomlar (depresyon, anksiyete vb.), gastrointestinal semptomlar (daire, anoreksi vb.), ağrı gibi 
hayat kalitesini etkileyen bir çok semptom bulunmaktadır (1,3). 
Palyatif bakımda sedasyon; özellikle hayatın son dönemlerinde veya çok ağrılı  dönemlerde  şiddetli  ve 
geçmeyen semptomları hafifletmek için kullanılan ‘’son çare’’ semptomları giderme yöntemidir (4). Sedasyon 
yapan ilaçların hastaya düzenli uygulanmasıyla farkındalık/bilinçsizlik arası bir spektrumda hastaların 
tutulmasıdır (4,5). Hem erişkinde hemde çocuklarda uygulanabilmektedir. Özellikle; ağrı, nefes darlığı, 
ajitasyon, deliryum, dirençli nöbetlerde tercih edilir (4,6). Öncelikle semptomun nedeni araştırılmalı tedavi 
edilebilir bir durum olup olmadığı değerlendirilmelidir (4). Tedavi edilebilecek bir durum ise primer olarak 
semptom tedavi edilirken tedavi süresinde sedasyon bilinçli sağlanabilir (4). Çocuklarda palyatif bakımda 
sedasyon başlanacak ise önce aileden yasal izin alınmalı, aileye ve çocuğa yapılacak tedavi ile ilgili ayrıntılı bilgi 
verilmelidir (7). Palyatif sedasyon gereken çocuk hastalar; 
• İleri düzeyde kanser veya ölümcül hastalığı olan çocuklar 
• Refrakter semptomları olan çocuklar 
• Akut ağrı atakları çok sık ve şiddetli olan çocuklardır (7). 
Palyatif sedasyon ilaçların uygun dozlarda kombinasyonlarından oluşur. Erişkinden farklı olarak çocuk 
hastalarda aile onayı gerekmektedir. İlaç kombinasyonları kullanımına rağmen semptomların kontrol altına 
alınması zordur. Çocuk hastalarda hastaların yaş, kilo gibi faktörlerde kullanılan ilaçlarda etkili olduğundan ilaç 
tercihleri daha zorlaşmaktadır. Sedasyon ile semptomların kontrolü sağlanırken hastanın bilinç durumuda 
korunmalıdır. Bu amaçla tercih edilen ilaçlar; midazolam, levopromazin, ketamin, dexmetotimidin, propofol 
(terminal dönem çocuk hastalarında), opioid analjezikler (en çok tercih edileni morfindir) tercih edilmektedir(7). 
Bu ilaçlar ile ağrı kontrol altına alınırken bulantı-kusma gibi semptomlarda kontrol altına alınmalıdır. Bu nedenle 
terminal dönem hastalarda yeni literatürde propofol infuzyonları tercih edilmektedir. 
Ne yazık ki erişkindeki gibi konu ile ilgili çok makale yoktur. Bizim deneyimlerimizde hastanemizde takip 
ettiğimiz hematoloji/onkoloji kliniğinin(20 çocuk hasta) morfin infuzyonu başladığımız çocuk hastalarında 
sedasyon/analjezi için güvenilir, çok iyi bir tercih olduğunu gördük. Çocuk hastaların morfin infuzyonunu iyi 
tolere ettiğini, toleransın tahminimizden daha az olduğunu, yan etkinin de daha az olduğunu gördük. 
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ABSTRACT 
 

Palliative care is a multidisciplinary specialty that works to create maximum life comfort in serious life- 
threatening diseases (1,2). For this purpose, it is aimed not only to try to relieve the symptoms of the patient, but 
also to provide treatment, if possible, of other intervening diseases and the main disease (1). In patients who need 
palliative care, there are many symptoms affecting the quality of life, such as psychiatric symptoms (depression, 
anxiety, etc.), gastrointestinal symptoms (circle, anorexia, etc.), and pain in addition to the symptoms of the main disease 
(1,3). 
Sedation in palliative care; It is a "last resort" symptom relief method used to relieve severe and persistent 
symptoms, especially in the last stages of life or in very painful periods (4). It is to keep patients in a spectrum 
between awareness / unconsciousness by regularly administering sedating drugs to the patient (4,5). It can be 
applied in both adults and children. Especially; It is preferred in pain, shortness of breath, agitation,  delirium, 
and resistant seizures (4,6). First of all, the cause of the symptom should be investigated and whether it is a 
treatable condition should be evaluated (4). In a situation that can be treated, sedation can be provided 
consciously during the treatment period while primarily treating the symptom (4). If sedation is to be initiated in 
palliative care in children, legal permission should be obtained from the family first, and detailed information 
about the treatment to be given to the family and the child should be given (7). Pediatric patients who need 
palliative sedation; 

Children with advanced cancer or terminal illness 
Children with refractory symptoms 
Acute pain attacks are frequent and severe in children (7). 

Palliative sedation consists of combinations of drugs in appropriate doses. Unlike adults, family approval is 
required for pediatric patients. Despite the use of drug combinations, symptoms are difficult to control. In 
pediatric patients, drug preferences become more difficult because the drugs used in factors such as age and 
weight are effective. While controlling the symptoms with sedation, the patient's consciousness should be 
preserved. Preferred drugs for this purpose; midazolam, levopromazine, ketamine, dexmethothymidine, propofol 
(in terminal pediatric patients), opioid analgesics (the most preferred is morphine) are preferred (7). 
While pain is controlled with these drugs, symptoms such as nausea and vomiting should be controlled. 
Therefore, propofol infusions are preferred in terminal stage patients in the new literature. 
Unfortunately, there are not many articles on the subject as in adults. In our experience, we have seen that the 
hematology / oncology clinic (20 pediatric patients) we follow in our hospital is a reliable and very good choice 
for sedation / analgesia in pediatric patients for whom morphine infusion is initiated. We found that pediatric 
patients tolerated morphine infusion well, tolerance was less than we expected, and side effects were less. 
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ÖZET 
 

Kişiselleştirilmiş bir sağlık bakımı olarak ifade edilen palyatif bakım yaklaşımında hasta ve ailesinin optimal 
yaşam kalitesine ulaşmasının sağlanması ve desteklenmesi temel ilkelerdendir (1). Literatürde palyatif bakım 
alan hastalarda ve bakım verenlerde yaşam kalitesi değerlendirilmesi ilişkili sistematik bir derlemede emosyonel, 
ruhsal, sosyal ve kognitif boyutlar ile kişisel otonomi, sağlık bakımı ve yaşam sonuna hazırlığın en önemli ölçüm 
parametreleri olduğu tanımlanmıştır (2). Tüm tarafları birçok alt boyut bağlamında değerlendirmeye yönelik 
ölçekler geliştirilmiş olmasına rağmen bunların kısıtlı kullanım alanları gözlendiğinden bu alana dikkat çekmek, 
gereğinde telepalyatif bakımın yaygınlaştırılabilmesini destekleyebilmek üzere yaşam kalitesi 
değerlendirmesinde hastaların kendi kendine uygulayabilecekleri, hasta otonomisini güçlendirecek ölçekler 
konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 
Hastaya yönelik tanımlanmış ölçekler (3,4,5): 
Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Kuruluşu Palyatif Bakım Yaşam Kalitesi Ölçeği (EORTC-QLQ-C15- 
PAL): Groenvold ve arkadaşları tarafından 15 madde olarak geliştirilmiştir. 
McGill Yaşam Kalitesi Anketi: Cohen ve arkadaşları tarafından 1995 yılında geliştirilen bu anket 16 maddeden 
oluşmaktadır. 
Kısa Form 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36): Rand Corporation 36 maddelik bu ölçeği 1992 yılında 
geliştirmiştir. 
Yaşam Kalitesi Ölçeği (The Quality of Life Scale): John Flanagan tarafından 1970’lerde geliştirilen bu ölçek 15 
maddeden oluşmaktadır. 
Kronik Hastalıklar Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesi-Palyatif Bakım (FACIT-Pal) Ölçeği: Cella ve 
arkadaşları tarafından geliştirilen bu ölçek 46 maddeden oluşmaktadır. 
Bireysel Yaşam Kalitesini Değerlendirme Ölçeği (SEIQoL): Mcgee ve arkadaşları 1991 yılında 30 maddelik self 
değerlendirilen bu ölçeği geliştirmişlerdir. 
Yaşam Sonunda Yaşam Kalitesi Anketi (QUAL-E): Steinhauser ve arkadaşları 2002 yılında 31 maddelik bu 
ölçeği geliştirmişlerdir. 
Ölmek ve Ölüm Kalitesi Anketi (QODD): Patrick ve Curtis 2001 yılında 31 maddelik bu ölçeği geliştirmiştir. 
EQ-5D Yaşam Kalitesi Ölçeği: EuroQol grubu 1990 yılında 15 maddelik bu ölçeği geliştirmiştir. 
Edmonton Semptom Tanılama Ölçeği (ESAS): Bruera ve arkadaşları tarafından 1991 yılında geliştirilen bu 
ölçek 10 maddeden oluşmaktadır. 
Palyatif Bakım Sonuç Skalası (POS): Hearn ve Higginson tarafından 1999 yılında geliştirilen 11 maddelik bu 
ölçeğin hasta ve sağlık profesyonelleri için tanımlanmış iki versiyonu bulunmaktadır. 
Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği (MSAS): Portenoy ve arkadaşları tarafından 1994 yılında geliştirilen 
bu ölçek toplam 35 madde içermektedir. 
Karnofsky Performans Ölçeği (KPS): Karnofsky ve Burchena 1948 yılında 3 bölümde 11 alt maddelik bu ölçeği 
geliştirmişlerdir. 
Palyatif Performans Ölçeği (PPS): Anderson ve arkadaşları 1996 yılında bu ölçeği geliştirmişlerdir. 
Bakım verene yönelik tanımlanmış ölçekler: 
Bakım Verenin Yaşam Kalitesi İndeksi (CQOL-C): Weitzner ve arkadaşları 1999 yılında 35 maddelik bu ölçeği 
geliştirmişlerdir. 
Yaşam Sonunda Bakım Verme Anketi: Salmon ve arkadaşları tarafından 2005 yılında 14 madde olarak 
geliştirilmiştir. 
Sağlık çalışanları için tanımlanmış ölçekler: 
Hemşireler İçin Palyatif Bakım Ölçeği (PCQN): Ross ve arkadaşları 1996 yılında 20 soruluk bu aracı 
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geliştirmişlerdir. 
Günümüzde artan palyatif bakım başvuruları ile birlikte hastaların uzaktan izlem ihtiyacı gündeme gelmektedir. 
Bu nedenle kişinin kendini değerlendirmesine yönelik ölçeklerin varlığı aslında sağlık profesyonelleri tarafından 
gözden kaçırılsa da kişilerde farkındalık oluşturularak sürecin daha kaliteli yönetiminin sağlanabileceği 
düşünülmektedir. Teletıp uygulamasının da yaygınlaşması ile bu self değerlendirmelerin işletim sistemleri 
üzerinden takibi kişilerin uzun vadede yaşam kalitesini evde palyatif bakım düzeyinde ölçmemizi 
sağlayabilecektir. 
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ABSTRACT 
 

In the palliative care approach, which is expressed as a personalized health care, ensuring and supporting the 
patient and his family to reach an optimal quality of life is one of the basic principles (1). In a systematic review 
related to the evaluation of quality of life in palliative care patients and caregivers in the literature, it was defined 
that emotional, mental, social and cognitive dimensions, personal autonomy, health care and preparation for the 
end of life are the most important measurement parameters (2). Although scales to evaluate all parties in the 
context of many sub-dimensions have been developed, it is aimed to raise awareness about scales that can be 
applied by patients on their own in quality of life assessment and that will strengthen patient autonomy in order 
to support the expansion of telepalliative care when necessary. 
Scales defined for the patient (3,4,5): 
European Organization for Cancer Treatment and Research Palliative Care Quality of Life Scale (EORTC-QLQ- 
C15-PAL): It was developed as 15 items by Groenvold et al. 
McGill Quality of Life Questionnaire: This questionnaire, developed by Cohen et al. In 1995, consists of 16 
items. 
Short Form 36 Quality of Life Scale (SF-36): Rand Corporation developed this 36-item scale in 1992. 
The Quality of Life Scale: This scale, developed by John Flanagan in the 1970s, consists of 15 items. 
Functional Assessment of Chronic Diseases Treatment-Palliative Care (FACIT-Pal) Scale: This scale, developed 
by Cella et al., Consists of 46 items. 
Individual Quality of Life Assessment Scale (SEIQoL): Mcgee et al. Developed this 30-item self-assessed scale 
in 1991. 
Quality of Life Survey at the End of Life (QUAL-E): Steinhauser et al. Developed this 31-item scale in 2002. 
The Die and Death Quality Questionnaire (QODD): Patrick and Curtis developed this 31-item scale in 2001. 
EQ-5D Quality of Life Scale: The EuroQol group developed this 15-item scale in 1990. 
Edmonton Symptom Diagnostic Scale (ESAS): This scale, developed by Bruera et al. In 1991, consists of 10 
items. 
Palliative Care Outcome Scale (POS): This 11-item scale, developed by Hearn and Higginson in 1999, has two 
versions defined for patients and healthcare professionals. 
Memorial Symptom Rating Scale (MSAS): Developed by Portenoy et al. In 1994, this scale includes 35 items in 
total. 
Karnofsky Performance Scale (KPS): Karnofsky and Burchena developed this scale with 11 sub-items in 3 parts 
in 1948. 
Palliative Performance Scale (PPS): Anderson et al. Developed this scale in 1996. 
Scales defined for the caregiver: 
Caregiver Quality of Life Index (CQOL-C): Weitzner et al. Developed this 35-item scale in 1999. 
End of Life Care Survey: It was developed as 14 items in 2005 by Salmon et al. 
Scales defined for health workers: 
Palliative Care Scale for Nurses (PCQN): Ross et al. Developed this 20-question tool in 1996. 
Nowadays, with the increasing number of palliative care applications, the need for remote monitoring of patients 
comes to the fore. For this reason, although the existence of self-assessment scales is actually overlooked by 
health professionals, it is thought that better quality management of the process can be achieved by raising 
awareness in individuals. With the widespread use of telemedicine, monitoring these self-evaluations through 
operating systems will enable us to measure the quality of life of people at home palliative care level in the long term. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: Palyatif bakımın amacı, acıyı önlemenin yanında, hastaların yaşam kalitesini artırmaktır. Ayrıca ailelerin 
yaşam kalitesini iyileştirmeyi de amaç edinir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlandığı gibi, "palyatif bakım, 
daha iyi yönetmeyi amaçlar” . Dr. Baulfor Mount, Kanada'daki bakımevi programını tanımlamak için 1975 
yılında palyatif bakım terimini icat etti ve o zamandan beri dünya çapında kabul gördü. 
Yöntem: Son yıllarda palyatif bakım merkezlerinin sayıları tüm dünyada artış göstermektedir. Gerek yaşam 
süresinin uzaması gerekse de onkolojik hastalıkların çoğalması bakım ihtiyacı olan hasta sayısı artmakta ve 
aileler bu konuda çaresiz kalmaktadırlar. Palyatif bakım merkezleri ailelerin sırtındaki bu yükü azaltmakla 
kalmayıp hastaların yaşam kalitelerini de iyileştirir. Bununla beraber palyatif bakım merkezlerinin statüsü ve 
etkinliği konusunda da tartışmalar bulunmaktadır. Her ne kadar kanser hastalarının ağrılarını azaltma ve bakımı 
ile yola başlanmış olsa da, artık palyatif bakım klinik uygulamaların her alanında ihtiyaç haline gelmiştir. Yoğun 
bakım sonrası takip, travma sonrası rehabilitasyon, terminal dönem KOAH hastalarının bakımı ve son iki yıldır 
dünyayı etkisinde bırakan Covid-19 pandemisi ile yepyeni bir boyut kazanmıştır. Ciddi solunum yetmezliği ile 
yoğun bakımda takip edilen covid-19 hastaları ev tipi ventilatör ile birlikte palyatif bakım ünitelerine verilmekte 
ve burada tedavi ve bakımlarına devam edilmektedir. Son yıllarda palyatif bakım isminin destekleyici bakım 
merkezi olarak değiştirilmesi gündeme düştü. Daha geniş kapsamlı olan destekleyici bakım merkezi ismi kabul 
görmeye başladı. Sultan Alparslan’ın Daruşşifalarıyla birlikte, Bimarhane ve şifahanelere uzanan Türk hastane 
ve yaşlı bakım tarihinde Fatih Sultan Mehmet vasiyetnamesinde bile yaşlı ve düşkünleri unutmamış, vakfiyeleri 
ile tabip ve yara sarıcılar görevlendirmiş, hastaların yaralarını sarmaları için bizzat ferman çıkarmıştır. 
Darulaceze kurumu ile de ecdadımız şefkat ve merhametle yaşlı ve hastaları gözetmişdir. Bizler ecdadımızdan 
aldığımız bu şefkat meşalesini palyatif ve destekleyici bakım merkezlerinde modern tıbbın her türlü imkanı ile 
birlikte yeni nesillere aktaracağız. 
Sonuç: Darülaceze 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulmuştur. Her ne kadar kurulma amacı 
dilenci, fakir ve kimsesizlere yardım olsa da yaşlı hastaların bakımının üstlenilmesi Darülaceze kurumunu 
destekleyici bakım merkezi haline getirmiştir. Darülaceze bünyesinde kurula şifahaneler tedavi ile birlikte 
destekleyici bakım rolü de üstlenmiştir. Palyatif bakım merkezleri modern Darülaceze olarak 
isimlendirebileceğimiz, ecdadımızdan bize miras kalan yaşlı ve hastalara azami özen ve bakımın bir göstergesi 
olarak uzun yıllar boyunca tıp ve insanlığın hizmetinde olacaklardır. 
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Amaç: Palyatif bakımın amacı, acıyı önlemenin yanında, hastaların yaşam kalitesini artırmaktır. Ayrıca ailelerin 
yaşam kalitesini iyileştirmeyi de amaç edinir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlandığı gibi, "palyatif bakım, 
daha iyi yönetmeyi amaçlar” . Dr. Baulfor Mount, Kanada'daki bakımevi programını tanımlamak için 1975 
yılında palyatif bakım terimini icat etti ve o zamandan beri dünya çapında kabul gördü. 
Yöntem: Son yıllarda palyatif bakım merkezlerinin sayıları tüm dünyada artış göstermektedir. Gerek yaşam 
süresinin uzaması gerekse de onkolojik hastalıkların çoğalması bakım ihtiyacı olan hasta sayısı artmakta ve 
aileler bu konuda çaresiz kalmaktadırlar. Palyatif bakım merkezleri ailelerin sırtındaki bu yükü azaltmakla 
kalmayıp hastaların yaşam kalitelerini de iyileştirir. Bununla beraber palyatif bakım merkezlerinin statüsü ve 
etkinliği konusunda da tartışmalar bulunmaktadır. Her ne kadar kanser hastalarının ağrılarını azaltma ve bakımı 
ile yola başlanmış olsa da, artık palyatif bakım klinik uygulamaların her alanında ihtiyaç haline gelmiştir. Yoğun 
bakım sonrası takip, travma sonrası rehabilitasyon, terminal dönem KOAH hastalarının bakımı ve son iki yıldır 
dünyayı etkisinde bırakan Covid-19 pandemisi ile yepyeni bir boyut kazanmıştır. Ciddi solunum yetmezliği ile 
yoğun bakımda takip edilen covid-19 hastaları ev tipi ventilatör ile birlikte palyatif bakım ünitelerine verilmekte 
ve burada tedavi ve bakımlarına devam edilmektedir. Son yıllarda palyatif bakım isminin destekleyici bakım 
merkezi olarak değiştirilmesi gündeme düştü. Daha geniş kapsamlı olan destekleyici bakım merkezi ismi kabul 
görmeye başladı. Sultan Alparslan’ın Daruşşifalarıyla birlikte, Bimarhane ve şifahanelere uzanan Türk hastane 
ve yaşlı bakım tarihinde Fatih Sultan Mehmet vasiyetnamesinde bile yaşlı ve düşkünleri unutmamış, vakfiyeleri 
ile tabip ve yara sarıcılar görevlendirmiş, hastaların yaralarını sarmaları için bizzat ferman çıkarmıştır. 
Darulaceze kurumu ile de ecdadımız şefkat ve merhametle yaşlı ve hastaları gözetmişdir. Bizler ecdadımızdan 
aldığımız bu şefkat meşalesini palyatif ve destekleyici bakım merkezlerinde modern tıbbın her türlü imkanı ile 
birlikte yeni nesillere aktaracağız. 
Sonuç: Darülaceze 1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulmuştur. Her ne kadar kurulma amacı 
dilenci, fakir ve kimsesizlere yardım olsa da yaşlı hastaların bakımının üstlenilmesi Darülaceze kurumunu 
destekleyici bakım merkezi haline getirmiştir. Darülaceze bünyesinde kurula şifahaneler tedavi ile birlikte 
destekleyici bakım rolü de üstlenmiştir. Palyatif bakım merkezleri modern Darülaceze olarak 
isimlendirebileceğimiz, ecdadımızdan bize miras kalan yaşlı ve hastalara azami özen ve bakımın bir göstergesi 
olarak uzun yıllar boyunca tıp ve insanlığın hizmetinde olacaklardır. 
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ABSTRACT 
 

Aim: Palliative care aims to prevent pain as well as improve the quality of life of patients. It also aims to improve 
the quality of life of families. As defined by the World Health Organization, palliative care  aims to "help people 
cope better". The term palliative care was coined by Dr. Baulfor Mount in 1975 for the nursing home program in 
Canada and has since gained worldwide acceptance. 
Method: In recent years, the number of palliative care centers has increased worldwide. Due to both the increase 
in life expectancy and the increase in oncological diseases, the number of patients requiring care and the 
helplessness of families in this regard is increasing. Palliative care centers not only reduce this burden on 
families, but also improve the quality of life of patients. However, the value and effectiveness of palliative care 
centers is controversial. Although it began with pain relief and care for cancer patients, palliative care has 
become a necessity in all areas of clinical practice. Follow-up care has taken on a whole new dimension with 
post-traumatic rehabilitation, care for end-stage COPD patients, and the Covid-19 pandemic that has been  
sweeping the world for the past two years. Covid-19 patients being treated in the ICU with severe respiratory 
failure are being transferred to palliative care units with a home ventilator where their treatment and care 
continues. The renaming of palliative care units to supportive care centers has been on the agenda  in recent 
years. The more inclusive name Supportive Care Center is catching on. Besides Sultan Alparslan's Darussifa, the 
greatest attention in the history of the Turkish Hospital was paid to the old and poor patients, up to the 
Bimarhane and the Sifahanes. Even in his will, Fatih Sultan Mehmet Han did not forget the old and the poor, he 
appointed doctors and wound nurses with his waqifs and personally issued a decree to heal the patients' wounds. 
With the establishment of Darulaceze, our ancestors took care of the old and the sick with compassion and 
mercy. We will pass this torch of compassion received from our ancestors to the new generations in palliative 
and care centers, with all the possibilities of modern medicine. 
Result: Daruelaceze was founded in 1895 by Sultan II. Abdulhamit. Although the purpose of its establishment 
was to help beggars, poor and orphans, Darulaceze became a supportive care center by caring for  elderly 
patients. The hospitals established within Darulaceze have taken on the task of providing supportive care in 
addition to treatment. The palliative care centers will continue to serve medicine and humanity for many years to 
come, as a sign of the care and concern for the elderly and patients inherited from our ancestors, which we can 
call modern Darulaceze. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: Tıbbi gelişmeler yaşamın uzamasını sağlasa da insan ölümü kaçınılmazdır. İyi ölüm “hastalar, aileleri ve 
bakıcıları için önlenebilir sıkıntı ve ıstıraptan arınmış bir ölümdür; genel olarak hastaların ve ailelerinin 
isteklerine uygun; ve klinik, kültürel ve etik standartlarla makul ölçüde tutarlıdır”  şeklinde tanımlanmaktadır. 
"İyi ölüm" giderek artan bir şekilde tıp ve sağlık bakımının bir hedefi olarak kabul edilmekle birlikte palyatif ve 
yaşam sonu bakım için hayati önem taşımaktadır. Yaşam sonu hastaların iyi bir ölüm yaşamasını sağlamaya 
yönelik çabalar, hekimler, hemşireler, aile ve bir bütün olarak toplum için değerli bir faaliyet olarak kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte, neyin iyi ölümü oluşturduğuna ilişkin algılar, kültürel geçmişe, dine ve hastaların 
ve ailelerinin ölümle ilgili geçmiş deneyimleri gibi diğer durumsal faktörlere göre değişir. Buradan hareketle bu 
araştırmanın amacı öğrenci hemşirelerin iyi ölüm algısı ve dini başa çıkma tarzlarının incelenmesidir. 
Materyal-metot: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü 
Üniversitesi Hemşirelik fakültesine devam eden 1105 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın 
örneklemini güç analizi ile 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığıyla, evreni 0.95 temsil gücüyle 358 öğrenci 
oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel tanıtım formu, iyi ölüm ölçeği ve dini başa 
çıkma tarzı ölçeği kullanılarak online olarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik, 
bağımsız gruplarda t testi, one way anova testi, bonferroni düzeltmesi ve kolerasyon analizi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmada öğrencilerin yaş ortalamasının 21.09±2.5 olduğu, %74.3’ünün kadın olduğu, %29.9’onun 
2. sınıf olduğu, %88’inin daha önce ölümle karşılaştığı, ölümle karşılaşanların %55.3’ünün ölen kişinin 
akrabaları olduğu, %39.9’onun ölüm olgusuyla karşılaştıklarında ilk hissettikleri duygunun ağlamak ve üzülmek 
olduğu, %72.3’ünün daha önce ölmekte olan bireye bakım vermediği, %44.4’ünün ölmekte olan hastaya fiziksel 
bakım vermekte ve hastaya dokunmakta zorluk yaşamadığı, %78.5’inin iyi ölümün mümkün olduğunu 
düşündüğü ve %43’üne göre ölümün “ hayatın sonu, yaşamın son bulması” olarak tanımlandığı bulunmuştur. 
Araştırmada öğrencilerin İyi ölüm ölçeği ve dini başa çıkma tarzı ölçeğinin olumlu ve olumsuz alt boyut 
ortalamalarının sırasıyla 58.8±6.12, 24.5±3.71 ve 13.3±4.21’dir. Öğrencilerin iyi bir ölüm algısına ve olumlu  
dini başa çıkma tarzına sahip olduğu görülmüştür. Yapılan kolerasyon analizi sonucunda iyi ölüm algısı ve 
olumlu dini başa çıkma arasında pozitif yönde zayıf anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.001). 
Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin iyi bir ölüm algısına ve olumlu bir dini başa çıkma tarzına sahip  
olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin iyi ölüm algıları arttıkça olumlu dini başa çıkma tarzlarının da 
arttığı görülmüştür. Hemşire eğitimcilerin öğrencilerin iyi ölüm ve dini başa çıkma farkındalıklarının 
arttırılmasına yönelik eğitimler planlaması, hemşirelik öğrencilerinin ölmekte olan bireye bakım vermesinin 
sağlanması, araştırmanın daha geniş gruplarla tekrar edilmesi önerilebilir. 
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Amaç: Tıbbi gelişmeler yaşamın uzamasını sağlasa da insan ölümü kaçınılmazdır. İyi ölüm “hastalar, aileleri ve 
bakıcıları için önlenebilir sıkıntı ve ıstıraptan arınmış bir ölümdür; genel olarak hastaların ve ailelerinin 
isteklerine uygun; ve klinik, kültürel ve etik standartlarla makul ölçüde tutarlıdır”  şeklinde tanımlanmaktadır. 
"İyi ölüm" giderek artan bir şekilde tıp ve sağlık bakımının bir hedefi olarak kabul edilmekle birlikte palyatif ve 
yaşam sonu bakım için hayati önem taşımaktadır. Yaşam sonu hastaların iyi bir ölüm yaşamasını sağlamaya 
yönelik çabalar, hekimler, hemşireler, aile ve bir bütün olarak toplum için değerli bir faaliyet olarak kabul 
edilmektedir. Bununla birlikte, neyin iyi ölümü oluşturduğuna ilişkin algılar, kültürel geçmişe, dine ve hastaların 
ve ailelerinin ölümle ilgili geçmiş deneyimleri gibi diğer durumsal faktörlere göre değişir. Buradan hareketle bu 
araştırmanın amacı öğrenci hemşirelerin iyi ölüm algısı ve dini başa çıkma tarzlarının incelenmesidir. 
Materyal-metot: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İnönü 
Üniversitesi Hemşirelik fakültesine devam eden 1105 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın 
örneklemini güç analizi ile 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığıyla, evreni 0.95 temsil gücüyle 358 öğrenci 
oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel tanıtım formu, iyi ölüm ölçeği ve dini başa 
çıkma tarzı ölçeği kullanılarak online olarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik, 
bağımsız gruplarda t testi, one way anova testi, bonferroni düzeltmesi ve kolerasyon analizi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmada öğrencilerin yaş ortalamasının 21.09±2.5 olduğu, %74.3’ünün kadın olduğu, %29.9’onun 
2. sınıf olduğu, %88’inin daha önce ölümle karşılaştığı, ölümle karşılaşanların %55.3’ünün ölen kişinin 
akrabaları olduğu, %39.9’onun ölüm olgusuyla karşılaştıklarında ilk hissettikleri duygunun ağlamak ve üzülmek 
olduğu, %72.3’ünün daha önce ölmekte olan bireye bakım vermediği, %44.4’ünün ölmekte olan hastaya fiziksel 
bakım vermekte ve hastaya dokunmakta zorluk yaşamadığı, %78.5’inin iyi ölümün mümkün olduğunu 
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ABSTRACT 
 

 

Aim: Although medical advances lead to prolongation of life, human death is inevitable. Good death “is a death 
free of preventable boredom and suffering for patients, their families and caregivers; generally suitable for the 
wishes of the patients and their families; and reasonably consistent with clinical, cultural and ethical standards ”. 
While "good death" is increasingly recognized as a goal of medicine and healthcare, it is vital to palliative and 
end-of-life care. Efforts to ensure end-of-life patients have a good death are recognized as a valuable activity for 
physicians, nurses, family and society as a whole. However, perceptions of what constitutes good death  vary 
with cultural background, religion, and other situational factors such as past experiences of patients and their 
families with death. Hence, the aim of this study is to examine student nurses' perception of good death and 
religious coping styles. 
Metot: The research has been conducted as a descriptive and relationship seeker. The universe of the study 
consisted of 1105 nursing students attending İnönü University Nursing Faculty. The sample of the study was 
composed of 358 students with the power analysis with 0.05 error, 0.95 confidence interval, and 0.95 
representation power of the universe. Data were collected online using a personal presentation form created by 
the researchers, the good death scale, and the religious coping style scale. Descriptive statistics, independent 
groups t test, one way anova test, bonferroni correction and correlation analysis were used to evaluate the data. 
Results: In the study, the average age of the students was 21.09 ± 2.5, 74.3% were women, 29.9% were 2nd 
grade, 88% had experienced death before, 55.3% of those who encountered death were relatives of the deceased, 
39.9% ' 72.3% did not care for the dying person before, 44.4% did not have difficulty in providing physical care 
and touching the dying patient, 78.5% thought that good death is possible, and It was found that death is defined 
as "the end of life, the end of life" according to 43%. In the study, the positive and negative sub-dimension 
averages of the students' good death scale and religious coping style scale are 58.8 ± 6.12, 24.5 ± 3.71 and 13.3 ± 
4.21, respectively. It was observed that the students had a good perception of death and a positive religious 
coping style. As a result of the correlation analysis, a weak and positive relationship was found between good 
death perception and positive religious coping (p <0.001). 
Conclusion: As a result of the research, it was found that the students have a good perception of death and a 
positive religious coping style. It was also observed that as students' perceptions of good death increased, their 
positive religious coping styles also increased. It can be suggested that nurse educators plan training to increase 
students' awareness of good death and religious coping, ensuring that nursing students care for the dying 
individual, and repeating the study with larger groups. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: İş doyumu, işi ile ilgili olarak kişinin kendisinin yaptığı öz değerlendirmenin sonunda duyduğu haz ya da 
ulaştığı olumlu duyguların ifadesi ya da duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk olarak tanımlanmaktadır. 
Pandemi döneminde sağlık sektöründe zorunlu olarak görev tanımı veya çalışılan birim değişiklikleri 
yapılmaktadır. Bu çalışmada, pandemi döneminde palyatif bakım merkezlerinde çalışan sağlık personelinin iş 
doyum durumlarını etkileyen faktörlerin analizi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan çalışma, ülkemizdeki palyatif bakım merkezleri çalışanlarına 
online anket olarak uygulanmıştır. Anket formunda 8 adet sosyodemografik özellik içeren soru, 32 adet ise İş 
Doyum Ölçeği’ne ait soru sorulmuştur. Elde edilen sayısal veriler istatistiksel olarak olarak analiz edilmiş ve p < 
0.05 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya toplam 64 sağlık personeli katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 35,66 ±8,63 olup, 
büyük çoğunluğu %71,9 (n:46) kadın idi. 24 kişi (%37.5) hekim, 38 kişi ise (%58,4) hemşire ve ebeydi. Palyatif 
Bakım Ünitesinde bir yıl ve daha az süredir çalışmakta olan 25 (%39,1) katılımcı vardı. Pandemi nedeniyle 
Palyatif Bakım Ünitesi dışında görevlendirilen kişi sayısı 38 (%59,4) idi. Aktif olarak Covid-19 hasta bakımında 
rol alanların oranı %70,3 (n.45 )idi. Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerin oranı %46,9 olup tümü tedavilerini evde 
tamamlamıştı .Katılımcılar %90.6 oranında (n:58) pandemi sonrası da palyatif bakımda görevlendirilmek 
istemekteydi. Çalışmaya katılanların toplam iş doyumu puanı 91,98± 1,08 olarak tespit edildi. İş doyumunu 
olumlu etkileyen boyutlar sırası ile; iş yerindeki arkadaşlık ilişkileri, iş ile ilgili verilen sorumluluk, yapılan işin 
alınan eğitime uygunluğu ve yapılan işin kişiliğe uygunluğu, işyerindeki düzen ve temizlik faktörleri olarak  
tespit edildi. Palyatif bakım çalışanlarında iş doyumunda en düşük puanın ikramiye ve prim olanakları alt 
ölçeğinde olduğu görülmekteydi. Pandemiden sonra palyatif bakım ünitesinde çalışmaya devam etmek 
isteyenlerin iş doyumu ile; işte sağlanan yükselme imkanları alt ölçeği, işyerindeki hiyerarşik yapı ve idari yapı 
ile ilgili alt ölçek, amirlerinin yöneticilik stili alt ölçeği, işyerinin fiziksel koşulları, işyerindeki sorunların 
çözülmesine idarenin yaklaşımı, işyerindeki rollerin belirginlik ve açıklık düzeyi alt ölçeklerinde olumlu yönde 
istatiksel olarak farklılık vardı. 
Sonuç: Palyatif bakım merkezleri, hizmet ve bütüncül bakım odaklı merkezlerdir. Bu nedenle çalışanlarının 
gerek pandemi öncesinde gerek pandemi esnasında gayretle çalıştıkları bilinmektedir. Çalışmamızda, palyatif 
bakım merkezlerinde çalışanlarda iş doyumunun orta düzey olduğu, iş doyumunu etkileyen en önemli faktörün 
ücretlendirme faktörü olduğu görülmektedir. Ancak yine çalışmamıza katılan katılımcıların neredeyse hepsinin 
pandemi sonrasında da Palyatif Bakım Merkezi’nde çalışmaya devam etmek istediklerinn görülmesi olumlu bir 
sonuç olarak göze çarpmaktadır. 
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ABSTRACT 
 

 

Aim: Job satisfaction is defined as the expression of pleasure or the expression of positive emotions that a person 
has at the end of self-evaluation about their job, or the satisfaction or discontent they feel. 
During the pandemic period, mandatory job descriptions or unit changes are made in the health sector. In this 
study, it was aimed to analyze the factors affecting the job satisfaction of healthcare professionals working in 
palliative care centers during the pandemic period. 
Methods: This study, which was planned as a descriptive and cross-sectional, was applied as an online 
questionnaire to palliative care center employees in our country. In the questionnaire form, 8 questions 
containing sociodemographic characteristics were asked, and 32 questions belonging to the Job Satisfaction 
Scale were asked. The numerical data obtained were analyzed statistically and p<0.05 level was accepted as 
statistically significant. 
Results: A total of 64 healthcare personnel participated in the study. The mean age of the participants was 35.66 
± 8.63, and the majority of them were 71.9% (n: 46) women. 24 people (37.5%) were physicians, 38 people 
(58.4%) were nurses and midwives. There were 25 (39.1%) participants who had been working in the Palliative 
Care Unit for one year or less. The number of people assigned outside the Palliative Care Unit due to the 
pandemic was 38 (59.4%). The rate of those actively involved in Covid-19 patient care was 70.3% (n.45). The 
rate of those who had Covid-19 infection was 46.9% and all of them completed their treatments at home. 90.6% 
(n: 58) of the participants wanted to be assigned in palliative care after the pandemic. The total job satisfaction 
score of the participants in the study was determined as 91.98 ± 1.08. The dimensions that positively affect job 
satisfaction are; Friendship relations in the workplace, responsibility given to the job, the suitability of the job to 
the training received and the suitability of the job to the personality, the order and cleanliness of the workplace 
were determined as factors. It was observed that the lowest score in job satisfaction among palliative care 
workers was on the bonus and premium opportunities subscale. With the job satisfaction of those who want to 
continue working in the palliative care unit after the pandemic; There was a positive statistical difference in the 
promotion opportunities subscale at work, the sub-scale related to the hierarchical structure and administrative 
structure in the workplace, the management style subscale of their supervisors, the physical conditions of the 
workplace, the administration's approach to solving the problems in the workplace, the level of clarity and 
openness of the roles in the workplace. 
Conclusion: Palliative care centers are centers focused on service and holistic care. For this reason, it is known 
that its employees work diligently both before and during the pandemic. In our study, it is seen that the job 
satisfaction of employees in palliative care centers is moderate and the most important factor affecting job 
satisfaction is the remuneration factor. However, it is seen as a positive result that almost all of the participants 
who participated in our study want to continue working in the Palliative Care Center after the pandemic period. 
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ÖZET 
 

 

GİRİŞ: Palyatif bakım servisimizde yatan hastaların yakınlarının ve sağlık çalışanlarının  demografik 
özelliklerine göre umutsuzluk düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
MATERYAL-METOD: Bu çalışmanın evreni; Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında Sadi Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne bağlı Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi  Palyatif Bakım  Servisinde yatan 
28 hastaya bakım veren hasta yakınları ve 29 sağlık çalışanından oluşan, fiziksel ve zihinsel herhangi bir 
problemi bulunmayan, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden, 18 yaş ve üzerinde olan katılımcılarla 
oluşturulmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşülerek Katılım Onam Formu ve Beck 
Umutsuzluk Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 
BULGULAR: Beck Umutsuzluk Ölçeği değerlendirilmesinde 0-3 puan arası minimal, 4-8 puan arası hafif, 9-14 
puan arası orta, 15 puan ve üstü şiddetli umutsuzluk olarak yorumlandı. Minimal umutsuzluk düzeyi saptanan 11 
kişi, hafif umutsuzluk düzeyi saptanan 20 kişi, orta umutsuzluk düzeyi saptanan 14 kişi, şiddetli umutsuzluk 
düzeyi saptanan 12 kişi olarak yorumlanmıştır. Eğitim düzeyine göre grupları incelediğimizde umutsuzluk 
düzeyi ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Hastaya bakım veren kişiler (eşi, 
oğlu, kızı, kardeşi, bakıcısı ve sağlık çalışanı) arasında umutsuzluk düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır. Bakım veren kişilerin yaşları 65 yaş altı ve 65 yaş üstü olarak gruplandırıldığında umutsuzluk 
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. 
SONUÇ: Çalışmamızın eksiği; kişilerin hastaya bakım verme süresinin ve hastalık ağırlık derecesinin çalışmaya 
dahil edilmemiş olmasıdır. Daha fazla sayıda bakım verenin dahil edildiği, bakım verme süreleri ve hastalık 
ağırlık derecelendirilmesinin yapıldığı çalışmalar dizayn edilmelidir. Palyatif bakım birimleri, bu birimlerdeki 
psikososyal ve manevi destek ekiplerinin önemi vurgulanmalıdır. 
. 
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ABSTRACT 
 

 

INTRODUCTION: It was aimed to evaluate the level of hopelessness of the patients' relatives and healthcare 
workers in our palliative care ward according to their demographic characteristics. 
MATERIAL-METHOD: The population of this study was composed of 29 healthcare workers, and caregivers of 
28 inpatients whom were admitted to Palliative Care ward of Prof. Dr. Murat Dilmener Emergency Hospital 
which is affiliated with Dr. SadiKonuk Training and Research Hospital in March and April 2021. The 
participants were physically and mentally healthy, above 18 years of age and all voluntarily agreed to be part of 
this study. Data was collected by conducting face to face surveys, having the participants sign the Participation 
Agreement Form and using Beck Hopelessness Scale. 
RESULTS: In the Beck Hopelessness Scale evaluation, 0-3 points were interpreted as minimal, 4-8 points as 
mild, 9-14 points as moderate, 15 points and above as severe hopelessness. 11 people were found to have 
minimal, 20 people mild, 14 people moderate and 12 people were found to have severe hopelessness level. When 
we examined the groups according to the education level, a statistically significant relationship could not be 
found between the level of hopelessness and education level. No statistically significant difference was found in 
the level of hopelessness among caregivers (spouse, son, daughter, brother, caregiver and healthcare worker). 
When the caregivers' ages were grouped as under 65 and over 65, no statistically significant difference was 
found in the hopelessness levels. 
CONCLUSION: The shortcoming of our study; the duration of providing care to the patient and the severity of 
the disease were not included in the study. Studies involving more caregivers, caregiving times and disease 
severity grading should be designed. The importance of palliative care units, psychosocial and spiritual support 
teams in these units should be emphasized. 
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ÖZET 
 

 

19. Yüzyıldan itibaren tıpta yaşanan gelişmeler insanlığın hastalıklar üstündeki ve dolayısıyla insanın yaşamı 
üzerine olan etkilerini dramatik bir biçimde geliştirmiştir. En belirgin olarak germ teorisinin tanımlanmasıyla 
enfeksiyon hastalıklarında ve anestezinin keşfiyle cerrahi girişimlerde yaşanan gelişmeler ve geliştirilen tedavi 
metotları modern tıbbın tedavi yönünü çok ön plana çıkarmış ve tıbbı insan hayatının korunmasında adeta 
mucizevi bir araç şekline getirmiştir. Enfeksiyon hastalıkları gibi birtakım hastalıklar tamamen eradike edilmiş, 
yaşam süresini kısaltan hastalıklarda ise sağkalım oranlarında anlamlı artışlar gözlenmiştir. Tıbbi gelişimlere 
paralel olarak daha sofistike şekil kazanan tedavi yöntemleri ile tıp eğitimi ve hekimlik pratik uygulamaları 
hastalıkların tedavisi ve tam sağaltım hedeflerine kilitlenmiştir. 
Tedaviye odaklanarak, koruyucu hekimlik ve hastalıkları engellemek kavramlarından uzaklaşmak neticesinde 
hekimlik pratiklerinde ön planda hastayı tamamen sağlığına kavuşturmak yer almıştır. Tıbbın bu “başarı odaklı” 
yaklaşımı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tedavisi olmayan hastalıklardan kaçmaya başlamasına ve bu 
hastalıkları taşıyan hastalardan uzaklaşmalarına neden olmuştur. Diğer yandan yaşam süresinin uzamasıyla, 
tedavi harici medikal bakım ihtiyacı belirginleşmiştir ve modern tıbbın aslında var olan fakat bilimsel gelişmeler 
neticesinde göz ardı edilen sınırlılıkları anlaşılmaya başlamıştır. Böylece tedavisi olmayan hastalıklardaki tedavi 
süreçlerini yönetme ihtiyacı sağlık personelini tam sağaltımı mümkün olmayan hastalıklara farklı bir bakış 
açısıyla yaklaştırmaya zorlamıştır. 
Palyatif tıp tanımında; “Sağaltım hedefine ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda hastada mevcut şikayetlerin 
azaltılması ve mümkünse yok edilmesidir” yer almaktadır. Tıbbın sınırlılıklarını kavramaya evrilen modern 
paradigma, hastalara “bütüncül” yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Bütüncül yaklaşım ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
“biyo-psiko-sosyal insan kavramı bakım hastalarına medikal yaklaşımları geliştirip çeşitlendirmiştir. Palyatif tıp 
da multidisipliner yaklaşımla kapsamı genişletilerek “palyatif bakım” terimi ile ifade edilmiştir. 
Çalışmada modern tıbbın hastalıklar karşısında “koşulsuz başarı” pratik yaklaşımı ve “başarı odaklı” tıp eğitimi 
yaklaşımının sınırlandırılmasıyla palyatif bakımın gelişimi arasındaki ilişki Thomas Kuhn’un “Paradigma 
Değişimi” kavramıyla felsefi olarak analiz edilmeye çalışılacaktır. 
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ABSTRACT 
 

 

Advances in medicine since the 19th century dramatically improved the effects of humanity on diseases and 
therefore on human life. Most prominently, with the definition of germ theory, developments in infectious 
diseases and surgical interventions with the discovery of anesthesia and the treatment methods developed have 
brought the treatment method of modern medicine to the forefront and made medicine a miraculous tool in the 
protection of human life. Some diseases such as infectious diseases have been completely eradicated, and 
significant increases in survival rates have been observed in diseases that shorten the life time. In parallel with 
medical developments, with more sophisticated treatment methods, medical education and practical applications 
of medicine are focused on the treatment of diseases and full cure goals. 
As a result of moving away from the concepts of preventive medicine and preventing diseases by focusing on 
treatment, it was at the forefront of medical practice to restore the patient's health completely. This “success- 
oriented” approach of medicine has caused physicians and healthcare professionals to flee from incurable 
diseases and to distance themselves from patients with these diseases. On the other hand, with the prolongation  
of life expectancy, the need for non-therapeutic medical care has become evident and the limitations of modern 
medicine, which are actually present but ignored as a result of scientific developments, have begun to be 
understood. Thus, the need to manage treatment processes in incurable diseases has forced healthcare 
professionals to approach diseases that are not fully curable from a different perspective. 
In the definition of palliative medicine; "In cases where it is not possible to reach the treatment goal, it is the 
reduction and, if possible, elimination of existing complaints in the patient".The modern paradigm that evolved 
to grasp the limitations of medicine necessitated a "holistic" approach to patients. The holistic approach and the 
concept of "bio-psycho-social human" of the World Health Organization have developed and diversified medical 
approaches to care patients." Palliative medicine has been expanded with a multidisciplinary approach and 
expressed with the term "palliative care". 
In the study, the relationship between the "absolute success" practical approach of modern medicine against 
diseases and the limitation of the "success-oriented" medical education approach and the development of 
palliative care will be philosophically analyzed with Thomas Kuhn's concept of "Paradigm Change". 
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ÖZET 
 

 

Hastalıkların şifaya kavuşma hedeflerinin gerçekleşmediği durumlarda, hastanın güncel şikayetlerine yönelerek, 
tıbbi bakım sunma amacıyla palyatif tıp devreye girmektedir. Mevcut hastalığının uzaması veya kalıcı şekle 
gelmesiyle hastanın sosyal, psikolojik problemleriyle ilgilenme ve yaşam kalitesini artırma ihtiyaçları 
doğmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2002’de palyatif bakımı “yaşamı tehdit eden durumlarda sorunlarla 
karşı karşıya olan hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı ve fiziksel, psikososyal ve manevi boyuttaki 
diğer sorunları erken dönemde belirleyip değerlendirerek ve tedavi ederek geliştiren bir yaklaşım” olarak 
tanımlamıştır. Palyatif bakım hizmeti bu anlamda hayatlarının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı öngörülen 
hastaların bu en zor dönemlerinde içinde bulundukları süreci sağlıklı yöneterek insan onuruna yakışır bir şekilde 
yaşamlarını sonlandırmalarına olanak tanımaktadır. 
Palyatif tıp ile ilgili gündeme gelen uygulamalar pek çok soruyu beraberinde getirmiştir. Konu ile ilgili yapılan 
hukuki düzenlemeler bazen yetersiz kalmakta ve uygulayıcılar için zorluklar meydana gelebilmektedir. Hukuki 
düzenlemelerin yetersiz kaldığı durumlar ise gri alanlar oluşturmakta ve tıp etiği açısından sorunlar doğmaktadır. 
Tıp alanındaki teknik ilerlemeler biyoetik başlığında pek çok sorunsalı beraberinde getirmiştir. Palyatif tıp da 
sağlık çalışanları ve sağlık sistemi, hasta ve yakınları açısından etik problemler ile karşımıza çıkmaktadır. Sağlık 
çalışanı ve sağlık sistemi açısından hizmet sunumunda adalet, yaşam sonu ve faydasız tedavi, ağrı tedavisi gibi 
konularda etik problemler ile karşılaşılmaktadır. Hasta ve yakınları açısından tedavileri sınırlandıran talimatlar  
ve medikal vasiyet gibi konularda etik problem alanları oluşmaktadır. 
Hukuki boyutta ise; kanuni düzenlemenin niteliği ve içeriğinin yeniden ele alınması uygun görünmektedir. 
Çalışmada palyatif bakımın etik yönü yukarda anılan konu başlıkları altında incelenerek problemler 
tanımlanmaya ve çıkış yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Palyatif bakımın hukuki yönüne ise kısaca mevcut 
durum değerlendirilerek öneriler getirilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

 

In cases where the goals of healing illnesses are not realized, palliative medicine steps in to provide medical care 
by addressing the patient's current complaints. With the prolongation or permanent form of the current disease, 
the need to deal with the social and psychological problems of the patient and to increase the quality of life 
arises. In 2002, the World Health Organization (WHO) defined palliative care as "an approach that improves the 
quality of life of patients and families who face problems in life-threatening situations, by identifying, evaluating 
and treating pain and other physical, psychosocial and spiritual problems at an early stage". In this sense, 
palliative care enables patients, who are predicted to never be the same as before, to end their lives in a way that 
is worthy of human dignity by managing their processes in their most difficult periods. 
Practices related to palliative medicine have brought many questions. Legal arrangements on the subject are 
sometimes insufficient and difficulties may arise for practitioners. Situations where legal regulations are 
insufficient create gray areas and problems arise in terms of medical ethics. 
Technical advances in medicine have brought many problems in bioethics. Palliative medicine confronts us with 
ethical problems in terms of healthcare professionals and the health system, patients and their relatives. Ethical 
problems are encountered in terms of justice, end-of-life and useless treatment, pain treatment in terms of service 
provision in terms of healthcare workers and the health system. Ethical problem areas arise in matters such as 
instructions and medical will that limit treatments for patients and their relatives. 
In the legal dimension; It seems appropriate to reconsider the nature and content of the legal regulation. 
In this study, the ethical aspects of palliative care were examined under the above-mentioned topics, and the 
problems were identified and their way out was tried to be revealed. Suggestions have been made regarding the 
legal aspect of palliative care by briefly evaluating the current situation. 
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  ÖZET  
 

Yoğun bakımların efektif kullanılması ve hastaların tedavi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi amacı  ile 
palyatif bakım servisleri oluşturulmaya başlandı. Ülkemizde ilk olarak Ankara Ulus Hastanesinde palyatif bakım 
merkezi kuruldu. Palyatif servislerin maliyet analizi yaparak harcama kalemlerinin belirlenmesi ve planlama 
yapılmasına referans bir çalışma yapmayı amaçladık. Ocak 2020-Aralık 2020 tarihleri arasında  Malatya eğitim 
ve Araştırma hastanesi palyatif bakım merkezinde yatan 18 yaş üstü 149 hasta çalışmaya dahil edildi. 15 günden 
az yatışı olanlar, pediatrik hastalar, yoğun bakıma devredilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hasta verileri 
hastane otomasyon sisteminden sağlandı. Hastaların demografik verileri, yatış tanıları, yatış süreleri, tedavi ve 
bakım maliyetleri Türk Lirası (TL) cinsinden (ilaçlar, günlük yatak ücreti, beslenme, yara bakım vb) incelenerek 
kaydedildi. Çalışmaya alınan hastaların 72 ‘si (%48,) erkek ve yaş ortalaması 75.4± 13.0 olarak bulundu. 
Yatış tanılarında analizinde kanser %35,6 (n:53) ve SVH %33,6 (n: 50) hastaları çoğunluğu oluşturmaktaydı. 
Hasta başı ortalama maliyet 7700 TL olarak bulduk. Palyatif bakım merkezinde ortalama maliyetlerinin 
analizinde günlük yatak (6835 TL ücreti), antibiyotik dışı ilaçlar (2395 TL) ve beslenme (1087 TL) maliyetleri 
en önemli harcama kalemleri oluşturmaktaydı. 
Palyatif bakım servisler daha az maliyetli olması ve yoğun bakım yükünün azaltması nedenliyle oldukça etkili 
birimlerdir. Bu nedenle başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere giderek yaygın hale gelmektedir. Örneğin İngiltere 
palyatif merkezlerdeki hasta sayısı yatan hastaların % 20 ‘lik bir kısmını oluşturmaktadır. Literatürde bizimde 
çalışmamızda olduğu gibi kanser ve serebrovasküler (SVH) hastalar hastaların önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bu servislerde beslenme, yara bakım, ilaçlar vb birçok harcama kalemleri mevcuttur. Bu 
maliyetlerin belirlenip analiz edilmesi sağlık planlamaların yapılmasında önemli rol oynayacaktır. Cowan ve 
arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları çalışmada; tıbbı sarf ve ilaçlar en önemli harcama kalemi olarak 
belirlediler. Bizim çalışmamızda ise en önemli maliyet kalemi yatak ücreti olarak bulduk. Tanı bazlı yaptığımız 
analizlerde travma ve SVH hastaları maliyeti en yüksek hasta grubu olarak saptadık. Literatürde çalışmalar 
genellikle evde bakım maliyetleri üzerinedir. Hastanelerde kurulan palyatif bakım maliyeti ile ilgili çalışmalar 
oldukça yetersizdir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
Sonuç olarak sağlık tesislerinde ki palyatif bakım merkezleri yoğun bakımların yükünü azaltmakta ve hastane 
giderlerinin düşürülmesinde önemli merkezlerdir. Bu merkezlerin sayıca atması sağlık sisteminin kalitesinin 
artmasına ve kronik hasta bakımının efektif olarak yapılmasını sağlamaktadır. 
. 
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  ABSTRACT  
 

Palliative care services started to be established in order to use intensive care units effectively and to reduce the 
treatment and care costs of patients. The first palliative care center was established in Ankara Ulus Hospital in 
our country. We aimed to make a reference study for determining expenditure items and planning by analyzing 
the cost of palliative services. 149 patients over the age of 18 who were hospitalized in the palliative care center 
of Malatya Training and Research Hospital between January 2020 and December 200 were included in the study. 
Those who were hospitalized for less than 15 days, pediatric patients, and patients transferred to intensive care 
were excluded from the study. Patient data were obtained from the hospital automation system. The demographic 
data of the patients, hospitalization diagnoses, length of stay, treatment and care costs were recorded in Turkish 
Lira (TL) (drugs, daily bed fee, nutrition, wound care, etc.). 72 (48%) of the patients included in the study were 
male and the mean age was 75.4 ± 13.0. 
Cancer 35.6% (n: 53) and CVH 33.6% (n: 50) were the majority of patients in the analysis of hospitalization 
diagnoses. We found the average cost per patient to be 7700 TL. Daily bed (6835 TL fee), non-antibiotic drugs 
(2395 TL) and nutrition (1087 TL) were the most important expenditure items in the analysis of average costs in 
the palliative care center. 
Palliative care services are highly effective units because they are less costly and reduce the burden of intensive 
care. For this reason, it is becoming increasingly common, especially in developed countries. For example, the 
number of patients in palliative centers in England constitutes 20% of inpatients. In the literature, as in our study, 
cancer and cerebrovascular (CVH) patients constitute a significant portion of the patients. There are many 
expenditure items such as nutrition, wound care, medicines, etc. in these services. Determining and analyzing 
these costs will play an important role in health planning. In the study conducted by Cowan et al. In 2004; They 
identified medical consumables and medicines as the most important expenditure item. In our study, we found 
the most important cost item to be the bed fee. In our diagnostic-based analyzes, we found that trauma and SVH 
patients were the patient group with the highest cost. Studies in the literature are generally on home care costs. 
Studies on palliative care costs in hospitals are quite insufficient and more studies are needed. 
As a result, palliative care centers in health facilities are important centers in reducing the burden of intensive 
care and hospital expenses. The number of these centers increases the quality of the healthcare system and 
ensures effective chronic patient care.. 
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ÖZET 
 

 

Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalıklarla karşılaşan hasta ve hasta yakınlarının fiziksel, psikososyal ve 
ruhsal problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi, giderilmesiyle hasta ve hasta yakınlarının yaşam 
kalitelerinin arttırılması olarak tanımlanır. Palyatif bakım Dünya ve ülkemiz için yeni bir disiplindir. Son yıllarda 
palyatif bakım literatürü akademik tez, makale, kitap ve bildirilerle varlık göstermeye başlamıştır. Herhangi bir 
alanda çıkan yayınlar o alana özgü boşlukları ve eksiklikleri görebilmek adına çok önemlidir. 
Araştırmanın amacı Türkiye’de palyatif bakım konusunda yapılan lisansüstü çalışmaların araştırma alanları, 
yöntemleri, yıllara göre dağılımlarının inceleyip, palyatif bakım alanında yapılacak yeni çalışmalar için kaynak 
oluşturup, palyatif bakım alanında nitelikli çalışmaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır. 
Araştırmanın örneklemini 2010 - 2021 yılları arasında yazılmış Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama 
kataloğundan ulaşılabilen 84 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan yayın sınıflama formu ile 
toplanmıştır. 
Türkiye’de palyatif bakım konusunda en fazla 2020 yılında tez yazılmıştır. Palyatif bakım konusunda yazılan 
tezlerin %61,9’u yüksek lisans, %25,0’i tıpta uzmanlık, %13,1’i doktora düzeyindedir. Palyatif  bakım 
konusunda yazılan tezlerin %46,2’si hemşirelik, %24,4’ü aile hekimliği, %9,5’i sağlık kurumları yönetimi, 
%4,7’si psikoloji anabilim dalına aittir. Palyatif bakım alanında tez yazılan diğer anabilim dalları sosyal hizmet 
(n=2), çocuk sağlığı ve hastalıkları (n=2), beslenme ve diyetetik (n=1), halk sağlığı (n=2), müzik (n=1), din 
(n=3), sağlık eğitimi (n=1), iç hastalıkları (n=1)‘dır. Tezlerin % 19,0’u bakım verenlerle ilgili olup en fazla 
çalışılan hasta grubu ise (%27,3) onkoloji hastalarıdır. 
Yazılan lisansüstü tezler konuya söz konusu anabilim dalında duyulan ilginin önemli göstergesidir. Son yıllarda 
ülkemizde palyatif bakımla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin sayısında artış olmasına rağmen sayı hala belli 
disiplinler için çok yetersizdir. Bu durum bize palyatif bakım hizmetlerine olan ilginin bir çok disiplinde yetersiz 
olduğunu; özellikle lisansüstü ve uzmanlık bazlı palyatif bakım eğitimine ağırlık verilmesinin gerekliliğini 
göstermektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

Palliative care is defined as increasing the quality of life of patients and their relatives by early detection and 
elimination of physical, psychosocial and mental problems of patients and their relatives who encounter life- 
threatening diseases. Palliative care is a new discipline for the world and our country. In recent years, the 
palliative care literature has started to exist with academic theses, articles, books and papers. Publications 
published in any field are very important in order to see the gaps and deficiencies specific to that field. 
The aim of the study is to examine the research areas, methods and distribution of postgraduate studies on 
palliative care in Turkey, to create a resource for new studies in the field of palliative care, and to contribute to 
the creation of qualified studies in the field of palliative care. 
The sample of the study consists of 84 graduate theses that can be accessed from the Council of Higher 
Education(CHE, YÖK) thesis searching catalog written between 2010 and 2021. Document analysis technique, 
one of the qualitative research methods, was used in the research. The data were collected with the publication 
classification form created by the researcher. 
The most theses on palliative care in Turkey were written in 2020. 61.9% of the theses on palliative care are at 
the master's degree, 25.0% are at the specialty in medicine, and 13.1% are at the doctoral degree. 46.2% of the 
theses written on palliative care belong to the departments of nursing, 24.4% to family practice, 9.5% to 
healthcare management, and 4.7% to departments of psychology. Other departments writing a thesis in the field 
of palliative care are social service(n = 2), pediatrics(n = 2), nutrition and dietetics (n = 1), public health (n = 2), 
music (n = 1), theology (n = 3), health education (n = 1), internal diseases (n = 1). 19.0% of the theses are about 
caregivers and the most studied patient group (27.3%) is oncology patients. 
The postgraduate theses written are an important indicator of the interest in the subject in the department in 
question. Despite the increase in the number of postgraduate theses on palliative care in our country in recent 
years, the number is still insufficient for certain disciplines. This situation shows us that the interest in palliative 
care services is insufficient in many disciplines, especially the need to focus on postgraduate and specialty-based 
palliative care training. 
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ÖZET 
 

Yaşlanan nüfus, beklenen yaşam süresinin uzaması, kanser ve kronik hastalıkların artması, evde bakımın 
güçleşmesi gibi nedenlerle palyatif bakım ihtiyacı dünya genelinde artmaktadır.2010 yılında başlatılan Palya- 
Türk Projesi ve 2015 yılında “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” nin 
yürürlüğe girmesiyle ülkemizde palyatif bakım hizmetleri ile ilgili çalışmalar hızlanmıştır. 
Palyatif bakım sunulan hizmetin yapısından dolayı karmaşık ve çok çeşitli sorunlarla tek bir kişinin başa 
çıkmasının zor olduğu bir alandır. Palyatif bakım için en uygun yaklaşım, bu sürecin gerekli eğitimini almış, 
birbiriyle uyumlu bir ekip tarafından yürütülmesidir.Palyatif bakım özellikle alanında uzmanlaşmış hemşirelerin 
yoğun katkısına ihtiyaç duyan bir alandır çünkü palyatif bakım hizmetlerinin sunumunda en önemli meslek 
grubu hemşireliktir. Bu derlemenin amacı, palyatif bakım hizmetleri alanında çalışan hemşirelerin özlük 
haklarında yaşanan sorunları değerlendirerek çözüm önerileri sunmaktır. 
Palyatif bakım hizmetlerinde çalışan hemşireleri inşan kaynakları açısından değerlendirdiğimizde; öncelikle iş 
tanımlarının ayrıntılı bir şekilde oluşturulmadığı göze çarpmaktadır. Palyatif bakım hemşireleri şiddetli ağrı 
çeken hastalarla ve ölümlerle daha sık karşılaşmaktadır. Bu durum hemşirelerin ölüme yaklaşmış hasta ve 
yakınlarına bakım verirken çok stresli bir çalışma ortamında olma, fiziksel ve ruhsal zorluklara maruz kalma, 
bakımın sonucunda başarılı olamama gibi nedenlerle tükenmişlik ve iş memnuniyetsizliği yaşamalarına neden 
olmaktadır. Bu nedenle iş tanımları yapılırken; çalışma saatleri, sahip olunması gereken nitelikler, kendisine 
bağlı kadrolar, alması gereken eğitimler vb. kriterlerin net bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
Yapılan çalışmalara bakıldığında palyatif bakım hizmetlerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri şu şekilde 
sıralanabilir; 

Hasta başına düşen hemşire sayıları yetersizdir. Sayılar 3 hastaya 1 hemşire olacak şekilde standartlaştırılmalıdır. 
Serfika programları yetersizdir. Palyatif bakım çalışanlarına sürekli eğitimler yapılmalı, hizmet içi eğitimler 
artırılmalı, sertifikanın ötesinde yüksek lisans programları açılmalıdır. 
Çalışan personelin iş tanımları netleştirilmeli ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir. 
Çalışan sorumlu hekim ve hemşireler sertifikalandırıldıktan sonra görev yerleri değiştirilmemelidir. 
Sadece bir doktor ve birkaç hemşirenin görev yaptığı merkezlerden uzman hemşireler, akademisyen 
hemşireler, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanının çalıştığı multidisipliner palyatif bakım 
merkezlerine geçilmelidir. Bu ekibin iş tanımları net olarak yapılmalı, çalışma ve hastayı görme 
algoritmaları oluşturulmalı ve ekibin etkinliği denetlenmelidir. Bu sayede performans değerlendirme 
kriterleri oluşturularak, ücret politikası bu yönde düzenlenmelidir. 
Hemşire bakım evleri (nursinghome) ve Destekevleri (Hospis) oluşturulmalıdır. 
Palyatif bakımlar başka servislerin içinde olmamalıdır. Başka servislerin içinde yer alan palyatif bakım 
birimleri döner sermaye ve nöbet ücretleri ödemesinde riskli birim sayılmamakta bu durum ise ücret ve  
özlük haklarının kaybına neden olmaktadır. Özlük haklarının kaybını önlemek için makro boyutta 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Palyatif bakımda çalışan hemşireler ile yapılan bir çalışmada çalışanlar; ücretlerin artırılması, çalışma ortamının 
ve mesleki itibarın iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması ve yöneticilerin sorun çözmedeki tutumlarını 
gözden geçirmelerini önerilmişlerdir. Ayrıca hemşireler insan kaynakları ve eğitim faaliyetleri, motivasyon, 
takdir görme, özlük haklarında iyileştirme, branşlaşma, hekim-hemşire işbirliği, sosyal faaliyetler ve eğitime  
göre değerlendirilmek ile ilgili öneriler sunmuşlardır. Sonuç olarak palyatif bakım hizmetlerinin 
sürdürülebilirliği açısından en önemli argümanın insan kaynakları olduğu söylenebilir. İnsan kaynaklarına 
yatırım yapmanın kurum, hastalar, çalışanlar ve toplum için önemli kazanımlar getireceği açıktır. 
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ABSTRACT 
 

The need for palliative care is increasing worldwide due to the aging population, the prolonged life 
expectancy, the increase in cancer and chronic diseases, and the difficultyof home care. With the Palya-
Turk Project initiated in 2010 and the “Directive on the Application Procedures and Principles of 
Palliative Care Services” in 2015, studies on palliative care services have accelerated in ourcountry.  
Palliative care is an area where it is difficult for a single person to deal with complex and diverse 
problems due to the nature of the service provided.The aim of this review is to evaluate the problems 
experienced in the personal rights of nurses working in the field of palliative care and offersolutions. 
When we evaluate the nurses working in palliative care services in terms of their human resources; First 
of all, it is striking that job descriptions are not elaborated in detail.Palliative care nurses encounter 
patients with severe pain and deaths more frequently.This situation causes nurses to experience burnout 
and job dissatisfaction due to reasons such as being in a very stressful working environment, being 
exposed to physical and mental difficulties, and not being successful as a result of care while providing 
care to patients and their relatives who are near death.Therefore, while making job descriptions; 
working hours, qualifications to be possessed, staff affiliated to him, the trainings he should take, etc. 
the criteria should be determined clearly.Considering the studies conducted, the problems experienced 
in palliative care services and solution suggestions can be listed asfollows; 
The number of nurses per patient is insufficient. Numbers should be standardized to 3 patients and1 
nurse. Certificate programs are insufficient.Palliative care workers should be given continuous training, 
in-service training should be increased, and graduate programs beyond certification should beopened. 
The job descriptions of the working personnel should be clarified and arranged indetail. 
After working responsible physicians and nurses are certified, their place of duty should not bechanged. 
The job descriptions of this team should be made clearly, algorithms for working and seeing the patient 
should be created, and the effectiveness of the team should be monitored.In this way, performance 
evaluation criteria should be established and the wage policy should be arranged in this direction. 
Nursing homes (nursing homes) and support homes (hospices) should be established. 
Palliative care should not be included in other services. 
In a study conducted with nurses working in palliative care; They were suggested to increase wages, 
improve the working environment and professional reputation, reduce working hours, and review 
managers' attitudes in problem solving.In addition, nurses offered suggestions on human resources and 
training activities, motivation, appreciation, improvement in personal rights, specialization, physician-
nurse cooperation, social activities and being evaluated according to education.As a result, it can be said 
that the most important argument for the sustainability of palliative care services is human resources.It 
is clear that investing in human resources will bring significant gains for the organization, patients, 
employees and society. 
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ÖZET 
 

 

11 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü COVID-19’u pandemi olarak ilan etti. 4 Mayıs itibariyle, dünya çapında 153 
milyon vaka ve 650.314 ölüm bildirilmiştir. COVID-19 pandemisi sağlık sisteminin yeniden düzenlemesine yol 
açmıştır: bazı hastaneler COVID 19 merkezlerine dönüştürülmüş, poliklinikler kapatılmış, elektif ameliyatlar 
askıya alınmış ve acil bakıma ihtiyaç duyan hastalar COVID olmayan hastanelere ve birimlere sevk edilmiştir. 
Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalık durumunda, fiziksel, psiko-sosyal, manevi ve sosyal  sorunların  
erken dönemde tespit edilmesi, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle acı ve ızdırabın 
azaltılmasını ve önlenmesini, hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayan bütüncül bir bakım 
sistemidir. Pandemiler, palyatif bakım hizmetlerinde benzersiz bir zorluk teşkil eder çünkü palyatif bakım 
ekiplerinin kapasitesini aşabilecek şekilde, yaşamlarının sonlarında palyatif ve hospis bakımına ihtiyaç duyan 
hastalarda artışa neden olur. Pandemi sürecinde zaten halihazırda palyatif bakım alan hastalara hızlı bir şekilde 
yeni hastaların eklenmesi yeterli palyatif bakımın sağlanmasında zorluklara sebep olmuştur. Bu zorluklar 
arasında, bütünsel disiplinler arası palyatif bakımın etkili bir şekilde sağlanmasını olumsuz etkileyebilecek 
palyatif bakım için uzmanlaşmış ekip sayısının yetersiz kalması, palyatif bakım verileceği alanın yetersiz 
kalması, sağlık profesyonelleri için koruyucu ekipmanlarının yeterince sağlanamaması, izolasyon ve sosyal 
mesafe prosedürleri yer almaktadır. COVID-19 sürecinde palyatif bakım devamlılığını sağlamak adına tele- 
sağlık hizmetleri, video konferanslar, sanal gerçeklik uygulamaları, WhatsApp, Zoom vb. uygulamaları 
kullanılmaya başlanmıştır. Mercadante ve arkadaşları “WhatsApp” uygulaması üzerinden hasta yakınlarının 
özellikle hekim ziyaretleri sırasında hastalarına eşlik etmelerini içeren bir araştırma yapmışlardır. Doktorların 
ziyareti sırasında, klinik ilerleme hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve bilgi alışverişi yapmak için aile 
üyeleri hastanın telefon numarasından canlı olarak 16 hastanın yakını aranmıştır. Görüşme sonunda hasta ve 
yakınlarının görüşme ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Aile üyelerinin çoğu ziyarete fiilen katılmaktan mutlu 
olmuştur: “Tedavi hakkında konuşurken onu ve sizi görmekten mutlu oldum”; “Sevdiklerimi çevreleyen 
atmosferi görmek bir zevkti”, “Hastam ile ilgili kararların nedenlerini açıklayarak, önerdiğiniz bakım ve 
tedavinin sonuçları hakkında bilgilendirilmekten mutlu oldum”, “Bu girişim beni mutlu edecek şekilde şaşırttı”. 
Ancak akrabaların çoğu şunları da eklemiştir: “Gerçek durumun kanunla düzenlenmiş olduğunu  biliyorum, 
ancak hiçbir teknoloji varlığımla aynı etkiyi sağlayamaz” veya “Onu son görüşüm olabilir, böyle olsun 
istemezdim”. COVID-19 salgınının sağlık hizmetleri sisteminin kapasitesini zorlaması ve hayatı tehdit eden bir 
hastalık olması nedeniyle palyatif bakımın pandemi planlamasına entegrasyonu önemli bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Birincisi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının palyatif bakım ilkeleri ve kaynaklar doğrultusunda hastaların 
nasıl triyaj yapılacağı konusunda eğitilmesi gerekmektedir. İkinci olarak, teletıp, tele-danışmanlık ve çevrimiçi 
yas destek grupları gibi palyatif bakımın sağlanması için alternatif yöntemlere ihtiyaç vardır. Son olarak, sağlık 
sistemine gelecekteki pandemilere hazırlıklı olmak adına bu deneyimden ders alınmalı ve sonuçlar 
belgelenmelidir. 
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Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalık durumunda, fiziksel, psiko-sosyal, manevi ve sosyal  sorunların  
erken dönemde tespit edilmesi, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle acı ve ızdırabın 
azaltılmasını ve önlenmesini, hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayan bütüncül bir bakım 
sistemidir. Pandemiler, palyatif bakım hizmetlerinde benzersiz bir zorluk teşkil eder çünkü palyatif bakım 
ekiplerinin kapasitesini aşabilecek şekilde, yaşamlarının sonlarında palyatif ve hospis bakımına ihtiyaç duyan 
hastalarda artışa neden olur. Pandemi sürecinde zaten halihazırda palyatif bakım alan hastalara hızlı bir şekilde 
yeni hastaların eklenmesi yeterli palyatif bakımın sağlanmasında zorluklara sebep olmuştur. Bu zorluklar 
arasında, bütünsel disiplinler arası palyatif bakımın etkili bir şekilde sağlanmasını olumsuz etkileyebilecek 
palyatif bakım için uzmanlaşmış ekip sayısının yetersiz kalması, palyatif bakım verileceği alanın yetersiz 
kalması, sağlık profesyonelleri için koruyucu ekipmanlarının yeterince sağlanamaması, izolasyon ve sosyal 
mesafe prosedürleri yer almaktadır. COVID-19 sürecinde palyatif bakım devamlılığını sağlamak adına tele- 
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ziyareti sırasında, klinik ilerleme hakkında bilgi alışverişinde bulunmak ve bilgi alışverişi yapmak için aile 
üyeleri hastanın telefon numarasından canlı olarak 16 hastanın yakını aranmıştır. Görüşme sonunda hasta ve 
yakınlarının görüşme ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Aile üyelerinin çoğu ziyarete fiilen katılmaktan mutlu 
olmuştur: “Tedavi hakkında konuşurken onu ve sizi görmekten mutlu oldum”; “Sevdiklerimi çevreleyen 
atmosferi görmek bir zevkti”, “Hastam ile ilgili kararların nedenlerini açıklayarak, önerdiğiniz bakım ve 
tedavinin sonuçları hakkında bilgilendirilmekten mutlu oldum”, “Bu girişim beni mutlu edecek şekilde şaşırttı”. 
Ancak akrabaların çoğu şunları da eklemiştir: “Gerçek durumun kanunla düzenlenmiş olduğunu  biliyorum, 
ancak hiçbir teknoloji varlığımla aynı etkiyi sağlayamaz” veya “Onu son görüşüm olabilir, böyle olsun 
istemezdim”. COVID-19 salgınının sağlık hizmetleri sisteminin kapasitesini zorlaması ve hayatı tehdit eden bir 
hastalık olması nedeniyle palyatif bakımın pandemi planlamasına entegrasyonu önemli bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Birincisi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının palyatif bakım ilkeleri ve kaynaklar doğrultusunda hastaların 
nasıl triyaj yapılacağı konusunda eğitilmesi gerekmektedir. İkinci olarak, teletıp, tele-danışmanlık ve çevrimiçi 
yas destek grupları gibi palyatif bakımın sağlanması için alternatif yöntemlere ihtiyaç vardır. Son olarak, sağlık 
sistemine gelecekteki pandemilere hazırlıklı olmak adına bu deneyimden ders alınmalı ve sonuçlar 
belgelenmelidir. 
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ABSTRACT 
 

 

On March 11, the World Health Organization declared COVID-19 as a pandemic. As of May 4, 153 million  
cases and 650,314 deaths have been reported worldwide. The COVID-19 pandemic has led to a reorganization of 
the health system: some hospitals have been turned into COVID 19 centers, outpatient clinics have been closed, 
elective surgeries are suspended, and patients in need of emergency care have been referred to non-COVID 
hospitals and units. Palliative care is a holistic care system that reduces and prevents pain and suffering, and 
improves the quality of life of the patient and his family by early detection, comprehensive evaluation and 
treatment of physical, psycho-social, spiritual and social problems in case of life-threatening  illnesses. 
Pandemics pose a unique challenge in palliative care because they increase the need for palliative and hospice 
care late in life, which can exceed the capacity of palliative care teams. The rapid addition of new patients to 
patients who are already receiving palliative care during the pandemic process has led to difficulties in providing 
adequate palliative care. These difficulties include the insufficient number of specialized teams for palliative care 
that can adversely affect the effective provision of holistic interdisciplinary palliative care, the inadequacy of the 
area where palliative care will be given, the inadequate provision of protective equipment for health 
professionals, isolation and social distance procedures. In order to ensure the continuity of palliative care during 
the COVID-19 process, tele-health services, video conferences, virtual reality applications, WhatsApp, Zoom, 
etc. applications started to be used. Mercadante et al. Conducted a study on the “WhatsApp” application that 
included patient relatives accompanying their patients, especially during physician visits. During the visit of the 
doctors, relatives of 16 patients were called live from the patient's phone number, with family members to 
exchange information on clinical progress and to exchange information. At the end of the interview, the opinions 
of the patients and their relatives about the interview were asked. Many of the family members were happy to 
actually attend the visit: “I was happy to see you and him talking about the treatment”; “It was a pleasure to see 
the atmosphere surrounding my loved ones”, “I was happy to be informed about the results of the care and 
treatment you proposed by explaining the reasons for the decisions regarding my patient”, “This initiative 
surprised me in a way that makes me happy”. But most of the relatives also added: “I know the real situation is 
regulated by law, but no technology can have the same effect as my presence” or “It might be the last time I saw 
him, I wouldn't want it to be that way”. Integration of palliative care into pandemic planning has become an 
important need, as the COVID-19 outbreak strains the capacity of the healthcare system and is a life-threatening 
disease. First, healthcare providers need to be educated on how to triage patients in line with palliative care 
principles and resources. Second, there is a need for alternative methods of providing palliative care such as 
telemedicine, tele-counseling, and online grief support groups. Finally, the health system must learn from this 
experience and document the results in preparation for future pandemics. 

 
Keywords: COVID-19 outbreak, Nursing, Palliative care, Tele-health 

 



www.sadefe.org.tr

2. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

116

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 
Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Covid-19 Korkuları ve Etkileyen Etmenler 

 
Vildan Kocatepe1, Dilek Yıldırım2, Sümeyya Yağmur3 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 
vildan.dasdelen@gmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, dilekaticiyildirim@gmail.com 
3Dr., Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif Bakım Ünitesi, 
sumeyyya@gmail.com 

ÖZET 
 

 

Palyatif bakım hastalarının tedavi süreçlerinin aksaması, birçoğunun komorbid hastalığının olması, palyatif 
bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının yüksek olması bu ünitelerde yatan hastaların COVID-19 korkusunu 
arttırabilir. Bu korkunun artması hastanın tedaviyi terk etmesine, psikolojik olarak olumsuz  etkilenmesine, 
yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle palyatif bakım ünitesinde yatan hastaların COVID-19 
korkularının incelenmesi önemlidir. Çalışma palyatif bakım ünitesinde yatan hastaların COVİD-19 korkuları ve 
etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapıldı. 
Çalışmanın örneklemini Eylül 2020 - Mayıs 2021 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin palyatif 
bakım ünitesinde yatan 110 hasta oluşturdu. Çalışmada veri toplama aracı olarak “COVID-19 Korkusu Ölçeği”, 
“Hasta Tanılama Formu” ve “The Eastern Cooperative Oncology Group Performans skalası (ECOG)” Skalası 
kullanıldı. COVID-19 Korkusu Ölçeği 7 maddeden oluşmakdır. Her soruya minimum 1 puan ve maksimum 5 
puan verilebilir. Her madde puanı toplanarak (7 ila 35 arasında) toplam puan hesaplanabilir. 
Çalışmaya katılan hastaların 77’si (%70) erkek, 81’i (%73,6) evliydi. Hastaların yaş ortalaması 64,41±13,36’ydı. 
Hastaların çoğunun tanısı (%54,5) akciğer kanseriydi. Hastaların toplam Covid-19 korku puanı en düşük 7, en 
yüksek 34, ortalama 20,44±5,78’di. Hastaların hastalık evrelerine göre Covid-19 korku puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (KW=8,672; p=,013). Oksijen tedavisi alan 96 hastanın kullandıkları 
oksijen akım hızı ile Covid-19 korku puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki vardı 
(r=300; p=,003). Cinsiyetlere göre (t=,261; p=,794), komorbidite durumlarına (t=-,047; p=,963) ve medeni 
durumlarına (Z=-,354; p=,724) göre Covid-19 korku puanları arasında fark yoktu. Hastaların yaşları ile Covid-19 
korku puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (r=-,084; p=,380). 
Çalışmada hastaların Covid-19 korku puanlarının yüksek olduğu görüldü. Ayrıca hastaların kullandıkları oksijen 
akım hızları ile korku düzeyleri ilişkiliydi. Hastalık evrelerine göre de korku puanları arasında fark vardı. Ancak 
hastaların sosyodemografik özelliklerinin Covid-19 korku puanlarını etkilemediği görüldü. İleriki çalışmalarda 
hastaların Covid-19 korkularının tedavilerini aksatmalarına neden olup olmadığı ve yaşam kaliteleri üzerine 
etkilerinin değerlendirilmesi önerilebilir. Ayrıca kliniklerde hemşireler hastaların bu korkularının hastalık 
durumları ile ilişkili olabileceğini gözardı etmemeli özellikle Evre III ve Evre IV hastalarda hastaya Covid-19 ve 
korunma yöntemleri hakkında bilgi vermelidir. 
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(r=300; p=,003). Cinsiyetlere göre (t=,261; p=,794), komorbidite durumlarına (t=-,047; p=,963) ve medeni 
durumlarına (Z=-,354; p=,724) göre Covid-19 korku puanları arasında fark yoktu. Hastaların yaşları ile Covid-19 
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ABSTRACT 
 

 

Palliative care patients are likely to become more afraid of COVID-19 since they experience a disruption in their 
treatment, most of them suffer from comorbid diseases, and these patients had a high average age. Increase in 
that fear in turn may cause them to abandon their treatment altogether, to be affected psychologically, and have 
an impaired quality of life. Therefore, it is important to examine their fears of COVID-19. This descriptive study 
was conducted to examine what fears palliative care patients have about COVID-19 and what factors influence 
those fears. 
The sample of the study consisted of 110 patients who were hospitalized in the palliative care unit at a training 
and research hospital between September 2020 and May 2021. “Fear of COVID-19 Scale”, “Patient 
Identification Form”, and “The Eastern Cooperative Oncology Group Performance Scale (ECOG)” were used as 
data collection tool in the study. The Fear of COVID-19 Scale had seven (7) items. Score of each  question 
ranges between minimum 1 point and maximum 5 points. Total score can be calculated by summing score of 
each question (7-to-35 points) 
Seventy-seven (77) patients (70%) of the participants were male. Eighty-one (81) subjects (73.6%) were married. 
The average age of the participants was 64.41 ± 13.36. Most (54.5%) of the patients were diagnosed with lung 
cancer. The lowest total Fear of COVID-19 score of the patients was 7, their highest score was 34, and their 
mean score was 20.44 ± 5.78. There was a statistically significant difference between their Fear of COVID-19 
scores and their disease stage (KW = 8.672; p = 0.013). There was a statistically significant and positive 
correlation between the oxygen flow rates of 96 patients receiving oxygen treatment and their Fear of COVID-19 
scores (r=300; p=.003). Their Fear of COVID-19 scores did not show any difference in terms of their gender (t 
=.261; p = .794), comorbidity status (t = -.047; p = .963), and marital status (Z=-.354; p=.724). No statistically 
significant correlation was found between their Fear of COVID-19 scores and their age (r=-.084; p=.380). 
In this study, the patients had high Fear of COVID-19 scores. Their oxygen flow rates were correlated with their 
fear levels. There was a difference between fear scores in terms of disease stage, as well. However, their socio- 
demographic characteristics did not affect their Fear of COVID-19 scores. It is recommended for future studies  
to examine whether or not patients’ fear of COVID-19 disrupts their treatment and their effects their quality of 
life. In addition, in the clinics, nurses should not overlook the possibility that patients’ fears can be correlated 
with their disease and especially those at stages III and IV should be informed about Covid-19 and prevention 
methods. 

 
Keywords: Palliative Care, Covid-19, Fear, Fear of Covid-19 



www.sadefe.org.tr

2. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

118

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 

 

ISBN: …… 

Kongre Sitesi: https://www.sadefekongre.com/2-uluslararasi- palyatif-bakim-kongr 
 
 
 
 

ÖZET 
 

Koronavirüs hastalığı (Covid-19), tüm dünyaya yayılarak 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi ilan 
edilmiştir(1). Covid-19, herkesi enfekte edebilmekle birlikte en çok orta yaşlı ve yaşlı yetişkinleri 
etkilemektedir(2,3). Yapılan çalışmalarda yaşlıların Covid-19’a karşı daha savunmasız olduğu ve enfeksiyon ile 
ölüm oranlarının yaşlılarda daha yüksek olduğu bulunmuştur(2,4,5). 
Covid-19 pandemisinde yaşlı bireylerde ölüm oranlarının artmasıyla yaşlılar için sokağa çıkma kısıtlamaları 
yapılmıştır (3,6). Bu durum, azalmış işlevsel yetenek ve ilerleyici geriatrik kırılganlık oluşum riskiyle mücadele 
eden yaşlıların başa çıkmaları gereken başka sorunlar doğurmuştur(7). Bu sorunlar; uzun süre evde hareketsiz 
kalma, sosyal ilişkilerin azalması, stres, anksiyete ile kendileri ve yakınları için hastalık ve ölüm 
korkusudur(7,8,9,10). Özellikle bu bireylerin kısıtlamada olası düşme ve yaralanma durumlarını ve kronik 
hastalıkları yönetememe sebebiyle yaşadıkları rahatsızlıkları Covid-19 ile enfekte olma korkusuyla göz ardı 
etmeleri muhtemeldir. Bu durum, onları kırılganlık riskine karşı daha savunmasız hale getirmektedir(7). 
Kırılganlık; yaşa bağlı olarak fizyolojik rezervlerin azalması, çoklu organ veya sistemlerde fonksiyonel kayıp ve 
stresörlere karşı savunmasızlığın artması olarak tanımlanan geriatrik bir sendrom olmakla birlikte dünyada ve 
ülkemizde giderek artarak küresel bir sağlık yükü oluşturmaktadır(11,12). Kırılganlığın etiyolojisi bilinmemekle 
birlikte, kronik inflamasyon ile kas- iskelet ve endokrin sistemde değişiklikler, hücresel yaşlanma, apopitozis, 
kardiyovasküler sistem hastalıkları, kadın cinsiyet, komorbiditeler, genetik, çevresel faktörler (stres, 
malnütrisyon vb.), ırk, eğitim, sosyoekonomik durum, depresyon, sigara, alkol kullanımı ve polifarmasi 
kırılganlığın patogenezinde rol oynamaktadır(11,13,14). Kırılganlığın oluşumunda rol oynayan bu faktörler 
Covid-19 pandemisinde de devam etmektedir. Bu durum mevcutta kırılgan olan yaşlıların şiddetli kırılganlık 
dönemine girmesine sebep olabileceği gibi kırılgan olmayan yaşlılar için de risk oluşturmaktadır(10). 
İngilitere’deki ve İtalya'daki hastaneleri kapsayan gözlemsel bir kohort çalışmasında Covid-19'un, kırılgan 
yaşlılar için daha şiddetli sürebileceği ve prognozunun kötü ilerleyebileceği tespit edilmiştir(15). Türkiye'deki 
tüm hastanelerde ulusal çapta yürütülen bir kohort çalışmasında ise 18.234 Covid-19 hastasının % 67,4’ünün 
kırılgan, % 15,4’ünün ise şiddetli kırılganlık döneminde olduğu tespit edilmiştir(16). 
Kısıtlamaların bir sonucu olarak, toplumda yaşayan beş yaşlı yetişkinden dördünün yaşam alanı hareketliliğinde 
önemli bir azalma yaşanmaktadır ve bu durum kırılganlık, sarkopeni ve kronik hastalık riskini artırmaktadır(10). 
Bu süreçte yaşlı bireyin fonksiyonel bağımsızlığının ve işlevselliğinin korunması için kronik hastalıklarını 
yönetme, farmakolojik tedavilerine uyumu sağlama, fiziksel güç ve direnci artıran egzersizler yapma, 
beslenmenin düzenlenmesi, kilo kontrolü ve bakım verenlerin dijital ortamlarla bakımı desteklemesi gibi 
alanlarda yapılacak girişimlerle kırılganlığın önlenmesi sağlanabilir(11,17). Kırılganlığın önlenmesi için Covid- 
19 pandemisinde ve getirdiği kısıtlamalarda yaşlı bireylerin gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan takip edilmesi, 
telefon ve diğer dijital ortamlarda temaslarının desteklenmesi, çevirim içi sosyal destek, ruhsal destek 
faaliyetlerinin yürütülmesi önemlidir. Tele-Sağlık ve Tele-hemşirelik uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla 
pandemi döneminde yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıkları  desteklenebilmektedir(18). 
Yaşlıların telefon, bilgisayar ve internete erişememeleri, sınırlı dakika kullanımları onların yakınlarıyla etkileşim 
kurmasını ve online alışveriş imkanlarını kullanmalarını zorlaştırabilir. Bunlar ve benzeri durumların devlet 
kurumları ve yerel yönetimler aracılığıyla destelenmesiyle yaşlıların sosyal fonksiyonelliği 
desteklenebilir(17,19). Yaşlılarda kırılganlığın değerlendirilmesi ve semptomların belirlenerek önlenmesi 
önemlidir. Kırılganlığın değerlendirilmesinde; Fried Kırılganlık Ölçeği, Edmonton Kırılganlık Ölçeği, FRAIL 
İndeksi, CSHA Kırılganlık Ölçeği ve Tilburg Kırılganlık Ölçeği gibi araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar 
sayesinde kırılganlık erken evrede belirlenebilmektedir(11,13). Covid-19 pandemisinde de yaşlıların 
kırılganlıktan korunması, kırılganlığın değerlendirilmesi ve Covid-19 ile enfekte olduklarında kırılgan yaşlıya 
özgü girişimleri alabilmeleri için hemşirelerin kırılganlığın farkında olmaları önemlidir. 
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ÖZET 
 

Koronavirüs hastalığı (Covid-19), tüm dünyaya yayılarak 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi ilan 
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Kırılganlık; yaşa bağlı olarak fizyolojik rezervlerin azalması, çoklu organ veya sistemlerde fonksiyonel kayıp ve 
stresörlere karşı savunmasızlığın artması olarak tanımlanan geriatrik bir sendrom olmakla birlikte dünyada ve 
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ABSTRACT 
 

Coronavirus disease(Covid-19) spread all over the world and was declared a pandemic by WHO on March 11, 
2020(1). Although Covid-19 can infect anyone, it mostly affects middle-aged and older adults(2,3). Studies have 
found that the elderly are more vulnerable to Covid-19 and the infection and mortality rates are higher at 
them(2,4,5). 
In pandemic, with the increase mortality in elderly, curfew restrictions have been imposed(3,6). This situation 
has created other problems that elderly struggling with reduced functional ability and risk of progressive geriatric 
frailty should cope with(7). These problems; being inactive at home for a long time, reduced social relations, 
stress, anxiety, and the fear of illness and death for themselves and their relatives(7,8,9,10). Especially, elderly 
people are likely to ignore possible falls and injuries at restriction, and their illnesses because of their disability 
to manage chronic diseases, for fear of being infected with Covid-19. This makes them more vulnerable to the 
risk of fragility. 
Fragility; It is a geriatric syndrome defining decrease in physiological reserves due to aging, functional loss in 
multiple organs or systems, and increased vulnerability to stressors, and it creates global health burden in the 
world and in our country(11,12). Although the etiology of frailty is unknown, chronic inflammation and changes 
in the musculoskeletal and endocrine system, cellular aging, apoptosis, cardiovascular system diseases, female 
gender, comorbidities, genetic, environmental factors (stress, malnutrition, etc.), race, education, socioeconomic 
status, depression smoking, alcohol use, and polypharmacy play a role in the pathogenesis(11,13,14). These 
factors, which play a role in the occuring of fragility, continue pandemic and cause the currently fragile elderly  
to enter a period of severe fragility, as well as pose a risk for the non-fragile elderly(10). In an observational 
cohort study including hospitals in the UK and Italy, it was found that Covid-19 may take more severe and poor 
prognosis for the frail elderly(15). In a national cohort study conducted in all hospitals in Turkey, it was found 
that 67.4% of 18,234 Covid-19 patients were in a fragile period and 15.4% were in severe fragility(16). 
As a result of the restrictions, four in five older adults living in the community experience a  significant 
decreasing mobility and increasing the risk of frailty(10). In this process, in order to preserve the functional 
independence and functionality of the elderly, fragility can be prevented by interventions such as managing 
chronic diseases, ensuring compliance with pharmacological treatments, performing exercises that increase 
physical strength and resistance, regulating nutrition, weight control, and supporting care by caregivers with 
digital environments(11,17). Preventing fragility, it is important to screen the elderly both physically and 
mentally in the pandemic and the restrictions, support their contacts on the phone and other digital media, online 
social support and spiritual support activities. With the dissemination of Tele-Health and Tele-nursing practices, 
the independence of the elderly in daily life activities can be supported(18). The elderly's inability to access 
digital areas, and limited use of minutes can make it difficult for them to interact with their relatives and to use 
online shopping. These situations through state institutions and local administrations for the social functionality 
of the elderly can be supported(17,19). 
It is important to evaluate the frailty in the elderly and to identify and prevent symptoms. In the evaluation of 
fragility; Tools such as Fried Frailty Scale, Edmonton Frailty Scale, FRAIL Index, CSHA Fragility Scale and 
Tilburg Frailty Scale are used. Through these tools, fragility can be determined at an early stage(11,13). In the 
Covid-19 pandemic, it is important for nurses to be aware of the frailty in order to protect the elderly from  
frailty, evaluate frailty and take initiatives specific to the fragile elderly when infected with Covid-19. 
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ÖZET 
 

 

Palyatif bakım ünitelerinde, malign veya kronik hastalıkları olan yaşlı hastaların sorunlarının değerlendirilmesi 
ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19), 2019 yılının 
sonlarında Çin’de ortaya çıkmış ve kısa sürede dünyaya yayılarak pandemi ilan edilmiştir. Sağlık sisteminin her 
alanının etkilendiği bu pandemi sürecinden palyatif bakım üniteleri de etkilenmiştir. Merkezimiz; 700 yataklı 
ikinci basamak bir pandemi hastanesi olup pandemi öncesinde 40 yatakla hizmet veren palyatif bakım  
servisimiz, bu süreçte 25 yatakla hasta kabulüne devam etmiştir. Bu bildiride, palyatif bakım servisinde SARS- 
CoV-2 virüsüyle enfekte olan hastaların olası bulaş kaynaklarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda; pandeminin ilk altı ayı içinde, palyatif bakım servisinde izlenirken COVID-19 tanısıyla pandemi 
servislerine devir alınan hastalar değerlendirilmiştir. 
Vaka-1: Hipertansiyon (HT), kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) tanıları olan ve bir yıldır düşme sonrası 
femur fraktürü nedeniyle immobil olan 81 yaşındaki erkek hastadan, palyatif bakım servisinde takibinin 14. 
gününde öksürük şikayetinin gelişmesi ve saturasyon düşüklüğü olması nedeniyle SARS-CoV-2 polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) testi gönderilmiş ve pozitif olarak sonuçlanmasıyla pandemi servisine devir alınmıştır. 
Hastanın yanında kalan refakatçinin bir haftadır halsizlik, eklem ağrısı şikayetinin olduğunun öğrenilmesiyle 
refakatçiden de PCR testi çalışılmış ve pozitif olarak sonuçlanmıştır. 
Vaka-2: Diabetes mellitus (DM), HT tanıları olan 75 yaşındaki kadın hastadan, palyatif bakım servisinde 
takibinin 21. gününde ateş yüksekliği olması nedeniyle SARS-CoV-2 PCR testi gönderilmiş ve pozitif 
sonuçlanarak pandemi servisine devir alınmıştır. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde hastane kısıtlama ve 
uyarılarına rağmen yanına ziyaretçilerin geldiği ve bazılarının COVID-19 semptomları taşıdığı öğrenilmiştir. 
Vaka-3: Kalp yetmezliği, KOAH tanıları olan 69 yaşındaki erkek hastada palyatif bakım servisi takibinin 24. 
gününde nefes darlığı gelişmiş ve SARS-CoV-2 PCR sonucunun pozitif izlenmesi üzerine pandemi servisine 
devir alınmıştır. Hastaların yanında aynı kişinin refakatçi kalması konusundaki uyarılara rağmen hastaya farklı 
refakatçilerin eşlik ettiği ve yaklaşık altı gün önce gelen refakatçinin öksürük şikayetinin olduğu, sonrasında 
bakılan SARS-CoV-2 PCR testinin pozitif olduğu öğrenilmiştir. 
Vaka-4: DM, HT tanıları olan ve serebrovasküler olay öyküsü olan 78 yaşındaki kadın hastada takibinin 40. 
gününde karın ağrısı, diyare ve öksürük gelişmiş olup bakılan SARS-CoV-2 PCR testi pozitif olarak izlenmiştir. 
Hastaların yanındaki refakatçilerin mümkün olduğunca sürekli yanlarında kalmaları konusunda yapılan uyarılara 
rağmen refakatçinin her gün hastane dışına çıkarak yakın temaslı sosyal ilişkilerde bulunduğu ve bir haftadır 
halsizlik şikayetinin olduğu öğrenilmiştir. Onun öncesinde, refakatçinin çocuklarında halsizlik olduğu ancak test 
yaptırmadıkları belirlenmiştir. Refakatçiden bakılan SARS-CoV-2 PCR testi ise pozitif olarak sonuçlanmıştır. 
Merkezimizde, pandeminin ilk altı ayı içinde, palyatif bakım servisinde takipliyken COVID-19 gelişen hastaların 
tamamında refakatçiler veya ziyaretçiler tarafından bulaş olduğu izlenmiş olup hastane personeli kaynaklı bir 
bulaş tespit edilmemiştir. 
Palyatif bakım servisinde takip edilen hastaların uzun sürelerle hospitalize edilmeleri nedeniyle, refakatçi veya 
ziyaretçiler hastalara hem maddi hem de manevi destek vermektedir. Bununla birlikte pandemi döneminde 
refakatçiler veya ziyaretçiler nedeniyle hastalarda COVID-19 geliştiği görülmektedir. Bu durum, palyatif bakım 
servislerinde refakatçi ve ziyaretçilerle ilgili kuralların koyulmasını ve uyumun sağlanmasını gerekli kılmaktadır. 
Hasta yanında kalan refakatçinin aynı kişi olması ve sürekli olarak kalması, sosyal temaslarında izolasyon 
önlemlerine uyması ve bu dönemde palyatif bakım servislerine ziyaretin yasaklanması, bu hastaların COVID- 
19’dan korunması için büyük bir önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım servisi, COVID-19, SARS-CoV-2, bulaş kaynağı 
 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

121

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 
İkinci Basamak Bir Pandemi Hastanesinde, Palyatif Bakım Servisindeki Hastaların 

SARS-CoV-2 Bulaş Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
 

Fatma Yekta ÜRKMEZ 
 

Uzm. Dr., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, 
f.urkmezkorkmaz@saglik.gov.tr 

ÖZET 
 

 

Palyatif bakım ünitelerinde, malign veya kronik hastalıkları olan yaşlı hastaların sorunlarının değerlendirilmesi 
ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19), 2019 yılının 
sonlarında Çin’de ortaya çıkmış ve kısa sürede dünyaya yayılarak pandemi ilan edilmiştir. Sağlık sisteminin her 
alanının etkilendiği bu pandemi sürecinden palyatif bakım üniteleri de etkilenmiştir. Merkezimiz; 700 yataklı 
ikinci basamak bir pandemi hastanesi olup pandemi öncesinde 40 yatakla hizmet veren palyatif bakım  
servisimiz, bu süreçte 25 yatakla hasta kabulüne devam etmiştir. Bu bildiride, palyatif bakım servisinde SARS- 
CoV-2 virüsüyle enfekte olan hastaların olası bulaş kaynaklarının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda; pandeminin ilk altı ayı içinde, palyatif bakım servisinde izlenirken COVID-19 tanısıyla pandemi 
servislerine devir alınan hastalar değerlendirilmiştir. 
Vaka-1: Hipertansiyon (HT), kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) tanıları olan ve bir yıldır düşme sonrası 
femur fraktürü nedeniyle immobil olan 81 yaşındaki erkek hastadan, palyatif bakım servisinde takibinin 14. 
gününde öksürük şikayetinin gelişmesi ve saturasyon düşüklüğü olması nedeniyle SARS-CoV-2 polimeraz zincir 
reaksiyonu (PCR) testi gönderilmiş ve pozitif olarak sonuçlanmasıyla pandemi servisine devir alınmıştır. 
Hastanın yanında kalan refakatçinin bir haftadır halsizlik, eklem ağrısı şikayetinin olduğunun öğrenilmesiyle 
refakatçiden de PCR testi çalışılmış ve pozitif olarak sonuçlanmıştır. 
Vaka-2: Diabetes mellitus (DM), HT tanıları olan 75 yaşındaki kadın hastadan, palyatif bakım servisinde 
takibinin 21. gününde ateş yüksekliği olması nedeniyle SARS-CoV-2 PCR testi gönderilmiş ve pozitif 
sonuçlanarak pandemi servisine devir alınmıştır. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde hastane kısıtlama ve 
uyarılarına rağmen yanına ziyaretçilerin geldiği ve bazılarının COVID-19 semptomları taşıdığı öğrenilmiştir. 
Vaka-3: Kalp yetmezliği, KOAH tanıları olan 69 yaşındaki erkek hastada palyatif bakım servisi takibinin 24. 
gününde nefes darlığı gelişmiş ve SARS-CoV-2 PCR sonucunun pozitif izlenmesi üzerine pandemi servisine 
devir alınmıştır. Hastaların yanında aynı kişinin refakatçi kalması konusundaki uyarılara rağmen hastaya farklı 
refakatçilerin eşlik ettiği ve yaklaşık altı gün önce gelen refakatçinin öksürük şikayetinin olduğu, sonrasında 
bakılan SARS-CoV-2 PCR testinin pozitif olduğu öğrenilmiştir. 
Vaka-4: DM, HT tanıları olan ve serebrovasküler olay öyküsü olan 78 yaşındaki kadın hastada takibinin 40. 
gününde karın ağrısı, diyare ve öksürük gelişmiş olup bakılan SARS-CoV-2 PCR testi pozitif olarak izlenmiştir. 
Hastaların yanındaki refakatçilerin mümkün olduğunca sürekli yanlarında kalmaları konusunda yapılan uyarılara 
rağmen refakatçinin her gün hastane dışına çıkarak yakın temaslı sosyal ilişkilerde bulunduğu ve bir haftadır 
halsizlik şikayetinin olduğu öğrenilmiştir. Onun öncesinde, refakatçinin çocuklarında halsizlik olduğu ancak test 
yaptırmadıkları belirlenmiştir. Refakatçiden bakılan SARS-CoV-2 PCR testi ise pozitif olarak sonuçlanmıştır. 
Merkezimizde, pandeminin ilk altı ayı içinde, palyatif bakım servisinde takipliyken COVID-19 gelişen hastaların 
tamamında refakatçiler veya ziyaretçiler tarafından bulaş olduğu izlenmiş olup hastane personeli kaynaklı bir 
bulaş tespit edilmemiştir. 
Palyatif bakım servisinde takip edilen hastaların uzun sürelerle hospitalize edilmeleri nedeniyle, refakatçi veya 
ziyaretçiler hastalara hem maddi hem de manevi destek vermektedir. Bununla birlikte pandemi döneminde 
refakatçiler veya ziyaretçiler nedeniyle hastalarda COVID-19 geliştiği görülmektedir. Bu durum, palyatif bakım 
servislerinde refakatçi ve ziyaretçilerle ilgili kuralların koyulmasını ve uyumun sağlanmasını gerekli kılmaktadır. 
Hasta yanında kalan refakatçinin aynı kişi olması ve sürekli olarak kalması, sosyal temaslarında izolasyon 
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19’dan korunması için büyük bir önem taşımaktadır. 
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In palliative care services (PCS), it’s aimed to evaluate the problems of elderly patients with malignant or  
chronic diseases and to increase the quality of their life. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) emerged in 
China in late 2019, spread to the world quickly and then pandemic was declared. PCS have also been affected by 
this pandemic. Our center is a second-level pandemic hospital and the capacity of the PCS has decreased from 40 
to 25 during this period. In this report, it’s aimed to evaluate the possible sources of transmission of the SARS- 
CoV-2 virus in the PCS. For this purpose, patients who transferred from PCS to pandemic services with the 
COVID-19 within the first six months of the pandemic were evaluated. 
Case-1: A 81-year-old male patient with hypertension (HT), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and 
immobile due to femur fracture for one year, developed cough and low saturation on the 14th day in the PCS and 
SARS-CoV-2 polymerase chain reaction (PCR) test was positive. It was learned that the companion had 
complaints of weakness and joint pain for a week. PCR test taken from the companion was also positive. 
Case-2: A 75-year-old female patient with diabetes mellitus (DM) and HT had fever on the 21st day in the PCS. 
PCR test was determined to be positive. It was determined that some of the visitors came to the patient and had 
COVID-19 symptoms. 
Case-3: A 69-year-old male patient with heart failure and COPD developed dyspnea on the 24th day of PCS 
follow-up and tested positive. It was learned that the patient was accompanied by different companions and the 
companion who came about six days ago had a cough, and the PCR test examined afterwards was positive. 
Case-4: A 78-year-old female with DM, HT and a history of cerebrovascular event developed abdominal pain, 
diarrhea and cough on the 40th day of follow-up. The PCR test was positive. It was understood that the 
companion used to go out every day and had close contact and had been suffering from fatigue for a week. 
Before the companion got sick, the companion’s children had weakness but didn’t have a test. The PCR test 
taken from the companion was positive. 
In our center, within the first six months of the pandemic, it was observed that all patients who developed 
COVID-19 while in the PCS were contaminated by companions or visitors, and no transmission from hospital 
personnel was detected. 
Because the patients in the PCS are hospitalized for long periods, the companions or the visitors provide both 
physical and moral support to the patients. However, during the pandemic, it’s seen that COVID-19 develops in 
patients due to these people. This situation necessitates the establishment of rules regarding companions and 
visitors in PCS and ensuring compliance. During the pandemic period, it is important that the companion staying 
with the patient should be the same person who stays constantly, complies with isolation measures in their social 
contacts and banning PCS for visitors, to protect these patients from COVID-19. 
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Bu araştırma, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların ailelerinde travma sonrası stres bozukluğu ve 
travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı ilişkisel tipte gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma verileri Nisan 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma popülasyonunu kartopu 
örnekleme seçim yöntemi ile araştırmaya davet edilen ve alım kriterlerine uyan 55 hasta yakını  oluşturmuştur. 
Bu amaçla hasta yakınları önce telefonla aranmış, daha sonra hasta yakınlarına araştırmanın amacı açıklanıp 
sözel izni alındıktan sonra oluşturulan anket formu sorularak araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Veriler, 
araştırmacı tarafından oluşturulan hasta yakını tanıtım formu, Travma sonrası Stres Bozukluğu Kısa Ölçeği 
(TSSB) ve Travma Sonrası Büyüme Ölçeği (TSB) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, 
ortalama ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan primer hasta yakınlarının % 82.9’unun 18-50 
yaş aralığında olduğu, % 56.5'inin kadın,% 35.5'inin ilkokul mezunu,% 84.2'sinin evli, % 56.6’sının hastanın eşi 
olduğu, % 58'inin gelir düzeyini orta olarak algıladığı ve % 48.7’sinin yakınını kaybetme aralığının 1-6 ay 
arasında olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan primer hasta yakınlarının TSSB ortalama puanlarının yüksek; 
TSB ortalama puanlarının düşük olduğu görülmüştür. Araştırmada hasta yakınlarının travma sonrası stres 
bozukluğu seviyelerinin artmasıyla birlikte travma sonrası büyüme düzeylerinin de azaldığı belirlenmiştir (p = 
0.00). COVID-19 sürecinde hayatını kaybeden hastaların yakınlarının uzamış yas belirtileri açısından 
değerlendirilmeleri ve gerekli ruhsal, sosyal ve fiziksel desteğin arttırılması gerekmektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

This study was conducted in a descriptive relational type to determine the relationship between post-traumatic 
stress disorder and post-traumatic growth in the families of patients who died of COVID-19. Study data were 
collected between April 2020-April 2021. The research population consisted of 55 patients' relatives who were 
invited to the study with the snowball sampling selection method and who met the purchase criteria. For this 
purpose, the relatives of the patients were first called by phone, and then the questionnaire form created after the 
purpose of the study was explained to the relatives of the patients and after obtaining their verbal consent, the 
questionnaire was asked and recorded by the researcher. The data were collected using the patient's relative 
introduction form, the Post-Traumatic Stress Disorder Short Scale (PTSD) and the Post-Traumatic Growth 
Inventory (PTGI) created by the researcher. Number, percentage, average and correlation analysis were used to 
evaluate the data. Of the primary patient relatives participating in the study, 82.9% were between the ages of 18- 
50, 56.5% were women, 35.5% were primary school graduates, 84.2% were married, 56.6% were the spouses of 
the patient, It was determined that 48.7% of them perceived as being close and the interval of losing their 
relatives was between 1-6 months. The average PTSD scores of the primary patient relatives participating in the 
study were high; It was observed that mean PTGI scores were low. In the study, it was determined that as the 
levels of post-traumatic stress disorder of the patients' relatives increased, their post-traumatic growth levels 
decreased (p = 0.00). The relatives of patients who lost their lives during the COVID-19 process should be 
evaluated in terms of symptoms of prolonged mourning and the necessary mental, social and physical support 
should be increased. 
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ÖZET 
 

 

Tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 pandemisi ülkelerin sağlık sistemi üzerine büyük yük getirmiştir. Tüm dünya 
gibi ülkemizde de bu yükü hafifletebilmek için sağlık sistemimiz ekstra efor sarf etmektedir. Özellikle palyatif 
bakım üniteleri pandemi sırasında sunulan sağlık bakım hizmetlerinin önemli bir bileşenini  oluşturmuştur. 
Bakım ihtiyacı olan yaşlı bireyler ve son dönem kanser hastaları için önem arz eden palyatif bakım aynı zamanda 
COVİD-19 geçiren hastalar için de özellikli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada pandemi  döneminde palyatif 
bakım kliniğinde takip edilen hasta profili ve tedavi uygulamalarının sunumu amaçlandı. 
Mart 2020-Mayıs 2021 tarihlerinde yaş ortalaması 71.9±11.3 olan, 67 erkek, 30 kadın olmak üzere toplam 97 
hastanın palyatif bakım ünitesinde takip ve tedavisi yapıldı. Bu hastaların 30’u yoğun bakım ünitesinden 
devralınmış olup 7’nin trakeostomisi mevcuttu. Hastaların 10’u COVİD-19 sonrası olmakla birlikte, tanı 
profilleri çok çeşitliydi. Onkolojik tanısı olan 46 hastanın; 19’u akciğer kanseri, 5’i beyin tümörü, 4 prostat, 3 
pankreas, 3 larinks, 3 mide kanseri ve 9 diğer organ kanseri tanılıydı. Ayrıca 9 Demans, 9 Serebrovasküler 
Hastalık, 3 Alzheimer, 3 Parkinson, 1 Huntington Kore olmak üzere nörolojik hastalığı olanların da takip ve 
tedavisi yapıldı. Organ yetmezliği olan 18 hastanın; 3’ünde kalp yetmezliği, 3’ünde böbrek yetmezliği vardı. 
Dekübit ülseri olan 18 hasta plastik cerrahi ekibiyle birlikte takip edilirken bu hastaların 12’ine cerrahi 
uygulandı. Palyatif bakım sürecinde hastaların analjezisi ve beslenmesi düzenlendi. Hastaların 50’e analjezi 
amaçlı opioid başlandı. Hastaların 30’a parenteral beslenme, 11 hastanın perkütan gastrostomi yoluyla olmak 
üzere 75 hastaya enteral beslenme başlanıldı. Kan transfüzyonu sadece 16 hastada uygulandı. Hastalara COVİD- 
19 tanısı için rutin olarak PCR testi yapılmayıp semptomu olan hastalarda yapılan 17 PCR testinin 4’ü pozitif 
olup hastalar pandemi kliniğine devredildi. Hastaların ortalama yatış süresi 21.7±9.8 gün olup; 37 hasta exitus 
olurken, 4’ü pandemi olmak üzere 16’ı farklı kliniklere devredildi, 39’u eve taburcu edilirken, 5 hastanın halen 
yatışı devam etmektedir. 
Sonuç olarak; COVID-19 pandemisi nedeniyle palyatif bakımlar da dahil olmak üzere bir çok klinikte sağlık 
hizmetinde aksamalar meydana gelmiştir. Özellikle bu dönemde palyatif bakım konusunun güncel ve özellikli  
bir yer tuttuğu, sağlık sisteminin yükünü azaltmada klinik-yoğun bakım-palyatif bakım koordinasyonunun büyük 
önem arz ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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ABSTRACT 
 

 

The COVID-19 pandemic, which affects the whole world, has put a heavy load on the health systems of 
countries. Our health system makes an extra effort to cope with this load in our country as well as in the whole 
world. Particularly the palliative care unit is an important component of healthcare services during the pandemic. 
Palliative care, which is important for nursing elderly and end-stage cancer patients, is also specific for patients 
who have had COVID-19. In this study, it was aimed to present the patient profile and treatment practices in our 
palliative care clinic during the pandemic period. 
A total of 97 patients, 67 men and 30 women, with an average age of 71.9 ± 11.3, were followed up and treated  
in the palliative care unit at March 2020-May 2021. Thirty of the patients were taken from the intensive care unit 
and 7 of them had a tracheostomy. Although 10 of the patients were after COVID-19, their diagnoses were 
varied. Of the 46 patients with an oncological diagnosis, 19 had lung cancer, 5 brain tumors, 4 prostate, 3 
pancreatic, 3 larynx, 3 stomach cancers and 9 patients had other organ cancers. In addition, neurological patients 
including 9 Dementia, 9 Cerebrovascular Disease, 3 Alzheimer, 3 Parkinson, 1 Huntington Chorea were 
followed and treated. From 18 patients with organ failure; 3 had heart failure, 3 had kidney failure. Eighteen 
patients with decubitus ulcers were followed up with the plastic surgery team, and surgery was performed for 12 
of these patients. Analgesia and nutrition of patients were provided during the palliative care process. Opioid 
analgesia was started in 50 of the patients. Parenteral nutrition was provided to 30 patients, 11 of 75 patients who 
were enterally feeding percutaneous gastrostomy were performed. Only 16 patients received blood transfusions. 
PCR tests were not routinely performed for the diagnosis of COVID-19, but 4 of 17 PCR tests performed on 
patients with symptoms were positive and the patients were transferred to the pandemic clinic. The mean 
hospitalization period of the patients was 21.7 ± 9.8 days. 37 patients died, 16 patients, 4 of whom were 
transferred to the pandemic clinic, were transferred to different clinics, 39 patients were discharged home and 5 
patients are still hospitalized. 
As a result, due to the COVID-19 pandemic, healthcare impairment have occurred in many clinics, including 
palliative care. It should be kept in mind that palliative care has an up-to-date and special place especially in this 
pandemic period, and the coordination of clinical-intensive care-palliative care is of great importance in relieving 
the health system. 
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Amaç: Covid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren geriatrik hastaların retina ve optik sinir muayenesi yaparak 
bulguların sistemik hastalıkla birlikteliği ve Covid-19 enfeksiyonu açısından değerlendirmek 
Gereç ve Yöntem: 40’ı erkek, 24’ü kadın olmak üzere toplam 64 hasta değerlendirildi. Hastaların gözleri %1 
Tropikamid ile dilate edildikten sonra indirek oftalmoskop ve 28D lens ile değerlendirildi. Bulguları  olan 
hastalar tespit edilerek sistemik hastalık birliktelikleri değerlendirildi. 
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 73,5 (65-94) idi. Hastaların 42‘ü (%65,62) mekanik ventilasyon ile yoğun 
bakımda, 22’si (%34,38) ise servisde takip ve tedavi edilmektediydi. 25 (%39) hastada hipertansiyon, 16 (%25) 
hastada diyabetüs mellitüs 2 (%3,1) hastada hipotiroidi, 6 (%9,3) hastada kronik obstruktif akciğer hastalığı, 9 
(%14) hastada koroner arter hastalığı mevcut idi. Servisde takip edilen hastalardan 2’sinde, mekanik ventilasyon 
desteği ile yoğun bakımda takip edilen hastaların 4’ünde retinada hemoraji görüldü. Bir hastada makulada ark 
içinde küçük hemoraji odakları, diğerlerinde ise optik disk temporalinde splinter hemoraji şeklinde idi. Bu 
hastalardan birinde splinter hemoraji ile birlikte yumuşak eksüda da tespit edildi. Hemoraji tespit edilen bu 
hastaların 1’inde Hipertansiyon, 1’inde de kronik obstruktif akciğer hastalığı var idi, diğerlerinde bilinen tespit 
edilmiş sistemik hastalık yok idi. Diğer bulgular ise; 19 (%29,7) hastada koryoretinal atrofi, 13 (%20,3) hastada 
bilateral psödofaki, 11 (%17) hastanın 19 gözünde katarakt, 3 (%4,6) hastada dejeneratif miyopi, 2 (%3,1) 
hastada proliferatif diyabetik retinopati, 4 (%6,2) hastanın 6 gözünde Senil maküler dejenerasyon, 2 (%3,1) hasta 
tilted disk, 4 (%6,2) hastanın 5 gözünde optik atrofi, 1 (%1,5) hastada bilateral miyelinli sinir lifi izlendi. 
Sonuç: Covid-19 enfeksiyonun şiddetli geçiren geriatrik hastalardaki mevcut retinal bulgular dışında retinada 
hemoraji odakları ve yumuşak eksüda görülen bazı hastalarda sistemik hastalık olmaması, Covid-19 
enfeksiyonuna bağlı olabileceğini düşündürebilir. Fakat hipoksi, şiddetli öksürük, enfeksiyona yönelik ilaç 
tedavilerine bağlı olabileceğini ya da bulguların enfeksiyon öncesi var olup olmadığını bilemeyiz. Bu nedenle bu 
bulguların direk Covid-19 enfeksiyonuna bağlı retinal tutulum olarak adlandırmanın doğru olmayacağı 
düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

Purpose: To evaluate the coexistence of findings with systemic disease and Covid-19 infection by examining the 
retina and optic nerve of geriatric patients with severe Covid-19 infection 
Material and Method: A total of 64 patients, 40 men and 24 women were included in the study. The eyes were 
dilated with 1% Tropamide, and examinations were performed with indirect ophthalmoscope and 28D lens. 
Patients with symptoms were detected, and systemic disease associations were evaluated. 
Results: The mean patient age was 73,5 (65-94). 42(65,62%) patients were followed-up and treated with invasive 
mechanical ventilation support and 22 (34,38%) patients with medical treatment in inpatient clinic. Hypertension 
in 25 (39%) patients, Diabetes mellitus in 16 (25%) patients, hypothyroidism in 2 (3.1%), chronic obstructive 
pulmonary disease in 6 (9.3%) patients, and coronary artery disease in 9 (14%) patients existed. Hemorrhages 
were seen in the retina in 2 of the patients followed in the inpatient clinic and in 4 of the patients followed in the 
intensive care unit. There were small hemorrhage foci in the arch of the macula in one patient, and splinter 
hemorrhage in the temporal of the optic disc in others. Cotton wool spot was also detected in one patient with 
splinter hemorrhage. Of these patients with hemorrhage, 1 had hypertension, 1 had chronic obstructive 
pulmonary disease, the others had no known systemic disease. Other findings were observed; chorioretinal 
atrophy in 19 (29.7%) patients, bilateral pseudophakia in 13 (20.3%) patients, cataracts in 19 eyes of 11 (17%) 
patients, degenerative myopia in 3 (4.6%) patients, 2 (3.1%) proliferative diabetic retinopathy in patients, senile 
macular degeneration in 6 eyes of 4 (6.2%) patients, tilted disc in 2 (3.1%) patients, optic atrophy in 5 eyes of 4 
(6.2%) patients, bilateral myelinated nerve fibers in 1 (1.5%) patient. 
Conclusion: The absence of systemic disease in some patients with retinal hemorrhage foci and cotton wool spot, 
other than existing retinal findings in geriatric patients with severe Covid-19 infection, may suggest that Covid- 
19 infection may be related. However, we cannot know that it may be due to hypoxia, severe cough, drug 
therapies for infection or whether the findings are present before the infection. Therefore, it is thought that it 
would not be correct to call these findings as retinal involvement directly related to Covid-19 infection. 
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ÖZET 
 

Amaç: COVİD-19 pandemisi sürecinden kronik hastalığı olan bireyler özellikle kanser tanılı bireyler fiziksel ve 
ruhsal olarak çok fazla olumsuz etkilenmiştir. Bu derleme, COVİD-19 pandemisinin kanser tedavisi alan 
hastaların ruh sağlığına olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 
Giriş: SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVİD-19, ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen 
yeni bir korona virüstür (Centers for Disease Control and Prevention, 2020; Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2020). 
Dünya Sağlık Örgütü Nisan 2021 verilerine göre COVİD-19 pandemisinin  dünya  genelinde 150.110.310 vaka 
ve 3.158.792 ölüm neden olduğu bildirilmiştir (DSÖ, 2021). Korona virüs enfeksiyonu kronik hastalığı olanlarda 
daha ağır seyretmekte ve ölümcül olabilmektedir. Bu kronik hastalıklardan birisi de kanserdir. Bireye kanser 
tanısı konulması, ölüm korkusu, belirsizlik, kontrol kaybı, kişilerarası ilişkilerde değişiklik ve beden imajı ile 
ilişkili birçok psikolojik sorunu beraberinde getirmektedir (Ng vd., 2020). Kanser hastalarında görülen 
psikiyatrik komplikasyonlar ve duygusal sıkıntının yaygınlığı genel popülasyondan önemli ölçüde daha 
yüksektir. Bu duruma pandeminin getirdiği zorlukların eklenmesi de ruhsal sıkıntının artmasına sebep 
olabilmektedir (Ballal, Gulia & Gulia, 2020). Depresyon ve anksiyete kanser hastalarında sık görülen ruhsal 
sorunlar olup kişinin kemoterapiye toleransının azalmasına, hastanede kalış süresinin uzamasına ve daha yüksek 
mortalite ile sağlık bakımı harcamalarının artmasına neden olabilmektedir ( Ciazynska ve Pabianek, 2020). 
Kanser hastaları, malignite ve antikanser tedavisi nedeniyle immünsüpresif bir durumda olduklarından, sağlıklı 
bireylere göre koronavirüs enfeksiyonuna daha duyarlıdır. Yapılan çalışmalar, korana virüs ile kanser 
hastalarının durumunun daha hızlı kötüleştiği ve prognozun daha kötü olduğu belirtmektedir (Ballal, Gulia & 
Gulia, 2020; Ciazynska ve Pabianek, 2020; Liang vd., 2020). Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kanser tanılı 
bireylerde sonuçların başka bir hastalığı olanlara göre daha kötü olduğu, mortalite oranlarının % 3.7 ila % 61.5 
arasında değiştiği belirtilmektedir (Kalinsky, Accordino & Hosi, 2020; He, Chen & Chen, 2020; Saini  vd., 
2020). Çin’de yapılan bir çalışmada kanser tanılı bireylerin %23.4’ünde depresyon, %17.7’sinde anksiyete, 
%9.3'ünde travma sonrası stres bozukluğu ve %13.5'inde hostilite olduğu, başka bir çalışmada  COVID-19 
salgını sırasında kanser tanılı bireylerin % 86.5’inde hastalığın ilerlemesi korkusu, %67.5’inde anksiyete, % 
74.5’inde depresyon saptanmıştır. (Wang vd., 2020; Chen vd., 2020). 
Kanserde COVID-19’dan ölüm oranın yüksek olması, mevcut ruhsal sorun yükünün artmasına da katkıda 
bulunmaktadır (Onder, Rezza & Brusaferro, 2020; ). Bu noktada hastalar ciddi bir ikilemle karşı karşıya 
kalmaktadır; çünkü evde kalmak hastalığın ilerlemesini artırabilirken, kanser tedavisi için hastaneye gitmek 
COVID-19 enfeksiyon riskini artırabilir (Ciazynska ve Pabianek, 2020). Kanser tanılı birçok birey tek başına 
ölmekten korkar. Bu bireyler için anlamlı kişiler arası ilişkiler ve aile üyeleri ile bir arada olmak çok önemlidir. 
Bununla birlikte, bu pandemide, COVID-19'un yayılmasını azaltmaya yönelik olarak sosyal mesafeyi korumak  
ve çevreyle teması azaltmak temel bir politika olmuştur. Bu durum bulaşmayı azaltmaya yardımcı olurken, 
kişilerin duygularını olumsuz yönde etkilemekte ve sıkıntılarını artırabilmektedir (Gregucci, 2020). Ayrıca 
pandemi nedenli oraya çıkan ekonomik ve sosyal sorunlar da kişinin ruhsal durumunu olumsuz 
etkileyebilmektedir. 
Sonuç: Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi kanser tanısı başta olmak üzere kronik hastalıklı bireylerde 
daha ağır seyretmekte ve daha ölümcül olabilmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda da COVID-19 
pandemisi ile kanser hastalarının yaşam kalitesinin önemli ölçüde azaldığı, anksiyete ve korku düzeylerinin 
arttığı, yalnız yaşamanın depresyon ve anksiyete riskinin artmasına katkıda bulunduğu, bulaş kaygısı ile 
bireylerin sağlık kurumlarına gitmeyi erteleme eğiliminde oldukları görülmüştür. Bu bağlamda Covid-19 
pandemisi süresince kanser tanılı bireylerin tedavisinin devam etmesini sağlamaya, bu bireyleri Covid-19’dan 
korumaya ve ruh sağlığını sürdürmeye yönelik planlama ve yaklaşımlar büyük önem taşımaktadır. 
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ABSTRACT 
 

Aim: COVID-19 pandemic process, individuals with chronic diseases, especially those diagnosed with cancer, 
have been adversely affected physically and mentally. This study review conducted to evaluate the impact of the 
COVID-19 pandemic on the mental health of patients receiving cancer treatment. 
Introduction: COVID-19 caused by SARS-CoV-2 is a new corona virus first detected in Wuhan, China in 
December 2019 (Centers for Disease Control and Prevention, 2020; World Health Organization [WHO], 2020). 
According to the World Health Organization April 2021 data, the COVID-19 pandemic has been reported to 
cause 150,110,310 cases and 3,158,792 deaths worldwide (WHO, 2021). Corona virus infection is more severe  
in those with chronic diseases and can be fatal. One of these chronic diseases is cancer. Diagnosis of cancer in 
the individual implies many psychological problems related to fear of death, uncertainty, loss of control, change 
in interpersonal relationships and body image (Ng et al., 2020). The prevalence of psychiatric complications and 
emotional distress in cancer patients is significantly higher than in the general population. Adding the difficulties 
brought by the pandemic to this situation may cause an increase in mental distress (Ballal, Gulia & Gulia, 2020). 
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tolerance of the person to chemotherapy, prolonged hospital stay and higher mortality and healthcare 
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Accordino & Hosi, 2020; He, Chen & Chen, 2020; Saini et al., 2020). In a study conducted in China, 23.4% of 
individuals diagnosed with cancer had depression, 17.7% had anxiety, 9.3% had post-traumatic stress disorder 
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The high mortality rate from COVID-19 in cancer also contributes to the increase of the current exacerbation of 
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Because while staying at home can increase disease progression, going to the hospital for cancer treatment can 
increase the risk of COVID-19 infection (Ciazynska and Pabianek, 2020). Many individuals diagnosed with 
cancer are afraid of dying alone. Meaningful interpersonal relationships and being with family members are very 
important for these individuals. However, in this pandemic, it has been a fundamental policy to maintain social 
distance and reduce contact with the environment in order to reduce the spread of COVID-19. While this helps 
reduce infection, it negatively affects people's emotions and can increase their distress (Gregucci, 2020). In 
addition, the economic and social problems caused by the pandemic can negatively affect the mental state of the person. 
Conclusion: Covid-19 pandemic, which affects the whole world, is more severe and can be more fatal in 
individuals with chronic diseases, especially in cancer diagnosis. However, studies have also shown that, with 
the COVID-19 pandemic, the quality of life of cancer patients has significantly decreased, anxiety and  fear 
levels have increased, living alone contributes to an increase in the risk of depression and anxiety, and 
individuals put off going to health institutions with infection anxiety. In this context, planning and approaches to 
ensure the continuation of the treatment of individuals diagnosed with cancer during the Covid-19 pandemic, to 
protect these individuals from Covid-19 and to maintain mental health are of great importance. 
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ÖZET 
 

 

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan ve 2020 yılında global bir halk sağlığı sorunu haline 
gelen COVID 19 salgını ile birlikte bilim camiası hızla harekete geçerek virüsle ilgili yoğun çalışmalara 
başlamıştır. Bu çalışmada COVID-19 ve yaşlı sağlığı alanında yapılan araştırmaların nitelik ve niceliğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
PubMed ve MEDLINE veri tabanında Eylül 2019 - 2020 aralığında yayınlanan çalışmalar tarandı. Geriatri, yaşlı, 
yaşlılık, COVID-19, SARS-COV2, novel coronavirüs anahtar kelimeleriyle filtrelenen araştırmalarda; araştırma 
türü, deseni, değerlendirilen hasta özellikleri ve içerik analizi yapılarak tanımlayıcı istatistikler uygulandı. 
Anahtar kelimelerle yapılan filtrelemeye uygun 402 makale tarandı. 202 tanesi uzman görüşü ve kişisel görüş 
içeren makale olarak saptandı. 92 orjinal çalışma kaydedildi. Orjinal çalışmalarda içerik analizi yapıldığında 
çalışmaların hasta sayısı ortalama 3710,69±2537.02, ortalama yaş 74.25±7.14, kadın oranı %50.41olarak 
bulundu. Orjinal araştırmaların en sık; Çin %33.7 (n=31), Amerika %16.3 (n=15), İtalya %8.7 (n=8), İspanya 
%6.5 (n=6), Fransa %4.3 (n=4), Hollanda %4.3 (n=4), Türkiye %3.3 (n=3) kaynaklı olduğu saptandı. 
Çalışmaların % 47.8’inin retrospektif planlandığı, sadece %3.3’ünün randomize kontrollü araştırma olduğu 
dikkat çekmekteydi. Araştırmaların %26.1’inin çoklu merkezde ve %14.1’inin geriatri kliniği tarafından 
yürütüldüğü   görüldü.   İçerik   değerlendirilmesinde   %59,8’inde   semptomlar,   %47,8’inde   vital   bulgular, 
%46.7’sinde  PCR  pozitifliği,  %43.5’inde  yatış  gün  sayısı,  %34.8’inde  komplikasyon,  %31.5’inde  tedavi, 
%33.7’sinde yoğun bakım ihtiyacının analiz edildiği saptandı. Çalışmaların yarısında mortalite, %67.4’ünde 
komorbidite, % 34,8’inde komedikasyon kavramlarından  bahsedilirken, sadece %8.7’inde nutrisyonel durum ve 
% 9,8’inde hastanın özerkliği vurgulanmıştı. 
Veritabanlarında yaşlı ve COVID-19 ilişkili orijinal çalışmaların kısıtlı sayıda olduğu dikkat çekmektedir. 
Pandemi sürecinde sosyal kısıtlama konusunda negatif ayrımcılık yapılan ve yüksek mortalitenin eşlik ettiği 
geriatrik yaş grubunda yaşam kalitesi ve prognoz ile ilişkili olabilecek nutrisyonel durum ve hasta özerkliği gibi 
alanlarda çalışmalara da vurgu yapılması önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

With the COVID 19 epidemic, which started to spread worldwide last year and became a global public health 
problem in 2020, the researchers took action rapidly and started studies on the topic. In this study, it was aimed  
to evaluate the quality and quantity of researches conducted in the field of COVID-19 and elderly health. 
The studies published in PubMed and MEDLINE database between September 2019 - 2020 were screened. 
Studies were filtered with the keywords “geriatrics”, “elderly”, “old age”, “COVID-19”, “SARS-COV2”, “novel 
coronavirus”. Descriptive statistics were perdormed to analyze the research type, design, assessed patient 
characteristics and content. 
402 articles with established keywords were recruited. 202 of them were determined as articles containing expert 
and personal opinions. 92 original studies were recorded. When the content analysis was performed in those 
original studies, the average number of patients in the studies was 3710.69 ± 2537.02, the mean age  was 74.25 ± 
7.14 years, and the female patients rate was 50.4%. Original researches were originated from China 33.7% (n = 
31), America 16.3% (n = 15), Italy 8.7% (n = 8), Spain 6.5% (n = 6), France 4.3% (  n = 4), Netherlands 4.3% (n 
= 4), Turkey 3.3% (n = 3). It was noteworthy that 47.8% of the studies were planned retrospectively and only 
3.3% were randomized controlled trials. 26.1% of the studies were conducted in multiple centers and 14.1% by 
the geriatric clinic. In content analyze studies were found mention the symptoms (59.8%), vital signs (47.8%), 
PCR positivity (46.7%), hospitalization duration (43.5%), complications (34.8%), treatment (31.5%), required 
intensive care (33.7%). While mortality was mentioned in half of the studies, comorbidity in 67.4%, 
comedication in 34.8%. Nutritional status was emphasized in only 8.7% and patient autonomy in 9.8%. 
There are limited number of old and COVID-19 related original studies in the databases. It is recommended to 
focus on studies in areas such as nutritional status and patient autonomy that may be associated with quality of 
life and prognosis in the geriatric age group with negative discrimination regarding social restriction 
accompanied by high mortality during the pandemic period. 
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ÖZET 
 

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) olan çocukların demografik, epidemiyolojik ve klinik 
özelliklerini değerlendirmeyi ve palyatif bakıma ihtiyaçları olup olmadığı araştırıldı. 
Yöntem: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 0-18 yaşları arasında toplam 62 doğrulanmış COVID-19 
hastası retrospektif olarak incelendi. Çalışma dönemi 30 Mart 2020 ile 30 Ekim 2020 arasındaydı. COVID-19 
vakası, polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) testi pozitif saptanan çocuk olarak tanımlandı. Hastaların palyatif 
ihtiyacı olup olmadığı ve özellikleri değerlendirildi. 
Bulgular:Çalışmamızda toplam 62 hasta mevcuttu. Yaş ortalaması: 8.1±5.2 yıl, yaş ortancası: 9.1 (min-maks, 
0.1-17 ) yıl idi. Erkek/kız oranı: 1,5 idi. Hastaların %90’ında ailede COVİD-19 PCR pozitifliği mevcuttu. 
Hastaların %96,7’si sağlıklı çocuklardı. Hastaların %75.8’inde (n=47) en az bir semptomu vardı . Hastaların 
%51,6 (n=32) ateş, %59,7(n=37) orofarinkstehiperemi, %39,1(n=35) myalji, %29 (n=18) başağrısı, %29 (n=18) 
tat koku kaybı ve % 9.7’sinde döküntü şikayeti mevcuttu. Ortanca hastane yatış gün sayısı 10 (min- maks ,4-13) 
gündü. Hastaların negatifleştiği ortanca gün sayısı 9 (min-maks, 5-12) gün idi. Hastaların hiçbirinde palyatif 
bakım ihtiyacı görülmedi. Her iki grupta yatış gün sayıları ve negatifleştikleri gün sayıları arasından anlamlı bir 
fark yoktu (p=0,141, p=0,175). 
Sonuç: Pediatrik COVID-19 vakalarının çoğu, pnömoni olmaksızın hafif semptomlara sahiptir. Hastalığın 
karakteristik semptomları olarak kabul edilen ateş veya öksürük ile ortaya çıkmayabilirler ve belirti ve 
semptomlar yaşa göre değişkenlik gösterebilir. Erişkin hastaların aksine çocuk hastalarda covid -19 geçirenlerde 
palyatif bakıma ihtiyaç duyulmamıştır. Covid -19 ile ilgili olarak mutasyonların tanımlanması yaş ve klinik 
olarak hastalığın seyrinin farklı olması nedeniyle tekrar değerlendirmeye ihtiyaç duyulabilir. Gelecekte bu 
konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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ABSTRACT 

 

Objective: We aimed to evaluate the demographic, epidemiological and clinical characteristics of children with 
coronavirus disease‐ 2019 (COVID-19) and whether or not they needed palliative care. 
Method: A total of 62 confirmed COVID-19 patients aged between 0 and 18 years were retrospectively analyzed 
in Gülhane Research and Training Hospital in Turkey. The study period was between March 30, 2020 and 
October 30, 2020. A confirmed COVID-19 case was defined as a child who has a positive real-time reverse 
transcription-polymerase chain reaction (rRT-PCR) test result. Whether or not the patient had palliative needs 
and the patient’s characteristics were evaluated. 
Results: There were a total of 62 patients in our study. The mean age of the patients was 8.1 ± 5.2 years, whereas 
their median age was 9.1 (min-max, 0.1-17) years. The boy/girl ratio was 1.5. In 90% of the patients, there was 
COVID-19 PCR positivity in the family. 96.7% of the patients were healthy children. 75.8% of the patients (n = 
47) had at least one symptom. 51.6% (n = 32) of the patients had fever, 59.7% (n = 37) had hyperemia in the 
oropharynx, 39.1% (n = 35) had myalgia, 29% (n = 18) had headache, 29% (n = 18) had loss of taste and smell, 
and 9.7% complained of rash. The patients’ median number of days of hospitalization was 10 (min-max, 4-13) 
days. The median number of days in which the patients became COVID-19-negative was 9 (min-max, 5-12) 
days.Palliative care was not needed in any of the patients. There was no significant difference between the 
groups in terms of the number of days of hospitalization or the number of days the patients became negative (p = 
0.141, p = 0.175). 
Conclusion: Most pediatric COVID-19 cases have mild symptoms without pneumonia. They may not present 
with fever or cough, which are considered characteristic symptoms of the disease, and the frequency of signs and 
symptoms may vary by age. In contrast toadult patients, palliative care was not needed in the pediatric patients 
who had COVID-19.Identification of mutations related to COVID-19 may require reassessment due to the 
different course of the disease based on age and clinical status.More studies are needed on this topic in the  
future. 
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ÖZET 
 

 

Kompleks hastalıkları olmasına rağmen, klinik olarak stabil olan, kronik solunum yetmezliği nedeniyle 
ventilasyon desteği gereken hastalar ev tipi mekanik ventilatör ( MV) ile taburcu edilebilirler. MV ile taburcu 
olan hastaları takip edecek ve sorunlarını çözecek özel birimlere ve deneyimli ekibe ihtiyaç vardır. Yüksek 
servikalspinalkord hasarı nedeniyle ev tipi MV kullanan, Evde Sağlık tarafından takip edilen ve 
"diyafragmatikpacestimulationsystem (DPSS)" uygulanan olgumuzu sunmayı amaçladık. 
Yirmi dört yaşında , 80 kg, 1.80 m , erkek hasta. C2 seviyesinde ateşli silah yaralanması  sonucu  Beyin  
Cerrahisi tarafından opere edilmiş. Yoğun bakım tedavisinin ardından MV ile tetraplejikolarak evine taburcu 
olmuş. Eşi tarafından bakımı yapılıyor. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ventilatör Bağımlı Hasta  Birimi tarafından hastanın  ev ziyaretleri yapıldı. Şuur  açık, oryante ve koopere idi.  
Ek hastalğı yoktu. Sigara kullanım hikayesi(15 paket/yıl) mevcuttu. Gastrostomi yoluyla günlük 2000 kcal 
standart aromasız ürün kullanmakta idi. Spontan solunum yetersiz,trakeostomi mevcut, ev tipi MV kullanmakta. 
PSV modunda:hedef TV:450 mL, IPAP: 10 cmH2O, EPAP: 5cmH2O, Rise Ti:2, İ/E: ½ olarak 
ayarlanmıştı.Sakral bölgede ve topuklarda Grade 3-4 basınç ülserleri mevcuttu. Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi 
tarafından evinde muayene edilen olgu dekübit yarası nedeniyle opere edildi. İki ay sonra Kulak Burun Boğaz 
uzmanı tarafında evde fiberoptik yöntemle yutma fonksiyon değerlendirme muayenesi tekrarlandı. Yutma ve 
çiğneme egzersizlerinin ardından oral yol ile beslenmeye başladı . Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı 
tarafından hastanede frenik sinir EMG değerlendirmesi ile frenik sinirin sağlam olduğu değerlendirildi. Olguya 
SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD tarafından genel anestezi ile laparoskopik yöntemle DPSS 
uygulandı. Rehabilitasyon programını takiben MV ‘den ayrıldığı gözlendi. 
Yüksek sevikalspinalkord hasarı ve kronik solunum yetmezliği olan hastalarda DPSS uzun vadeli pozitif basınçlı 
ventilasyona bir alternatif olabilir. Diyafram pacing uygulamalarının faydaları; etkili solunum sağlaması, uyku 
kalitesini arttırması ,MV ihtiyacının azalması veya ayrılma, alt lob atelektazisine bağlı pnömonide azalma ve 
yoğun bakım maliyetlerinin azalması olarak ifade edilmektedir. Yüksek servikalspinalkord hasarı nedeniyle ev 
tipi MV kullanan hastalarında DPSS sistemi düşünülebilir. 
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ABSTRACT 
 

 

Despite Having Complex , patients who are clinically stableand whore quire ventilation support due to 
chronicres piratory failure can be discharged with a home mechanical ventilator (MV). Special units and an 
experienced team are needed to follow up , discharged with MV and solve their problems. We Aimed to present 
our case who was followed by Home Health care by using home type MV due to high cervical spinal cord injury 
and underwent a "diaphragmatic pacer". 
Twenty-four year old,  80 kg, 1.80 m, male patient. He was operated by Neurosurgery after a gunshot injury at  
C2 level. He was discharged home tetraplegic with MV after intensive care treatment. He is caredforby his wife. 
The patient's home visits were made by the Ventilator Dependent Patient Unit of Ankara Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Training and Research Hospital. He was conscious, oriented, and cooperative. He had no additional 
disease.There was a smoking history (15 packs / year). He was using 2000 kcal of standard non aromatic product 
daily gastrostomy.Spontaneous Breathing is insufficient, tracheostomy is available, using home-type MV. In 
PSV mode: target TV was set to: 450 mL, IPAP: 10 cmH2O, EPAP: 5 cmH2O, Rise Ti: 2, I/E:½.Grade 3-4 
pressure ulcers were present in the sacral region and heels The patient, who was examined  at home by Plastic 
and Reconstructive Surgery, was operated due to a decubitus wound. Two months later, a fiber optic method for 
swallowing function evaluation was repeated at home by an Otorhinolaryngologist. She started to be fed orally 
after swallowing and chewing exercises. The phrenic nerve was evaluated to be intact by the Physical Therapy 
and Rehabilitation specialist in the hospital by EMG evaluation of the phrenic nerve. A diaphragmatic pacing 
was applied to the patient by laparoscopic method under general anesthesia by SBÜ Gülhane Medical Faculty 
Department of Thoracic Surgery. It was observed that he left MV following there habilitation program. 
DPSS may be an alternativeto long-term positive pressure ventilation in patients with high sevical spinal cord 
injury and chronic respiratory failure. Benefits of diaphragm pacing applications; It is expressed as providing 
effective breathing, increasing sleep quality, decreasing the need for MV orweaning, reduction in pneumonia 
duetolowerlobea telectasis and decreasin intensive care costs. The DPSS systemmay be considered in patient 
susing home MV due to high cervical spinal cord damage. 
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ÖZET 
 

Serebrovasküler hastalıklar; beynin bir bölgesinin iskemik (inme) veya kanama nedeni ile geçici veya kalıcı 
olarak hasar bırakması ile oluşan nörolojik hastalıklardır. Ancak boyutu ile doğru orantılı olarak sinir dokusunun 
rejenerasyon kapasitesinin sınırlı olması nedeni ile iyileşme yavaş ve sınırlıdır. Klinik seyir 1-2 günde tam 
düzelme, kısmi düzelme, maluliyet ve ölüm olasılıklarını içeren geniş bir değişkenlik gösterir. Bu hastaların bir 
kısmı kalıcı nörolojik hasarın gelişmesi sebebiyle yoğun bakıma ihtiyaç duyar. Bu hasta grubu yoğun bakım 
hastalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmelere ve yeni tedavi olanaklarının gelişmesine 
bağlı olarak serebrovasküler hastalıklarda yaşam süresi dolayısı ile yatış süreleri uzamıştır. Buna paralel hem 
sağlık sisteminin mali yükü artmakta hem de kıymetli yoğun bakım yataklarının efektif kullanımını 
etkilemektedir. Bu yükün azaltılması ve yoğun bakım yataklarının rehabilitasyon süresince uygun kullanımı için 
gerek hastane bünyesinde gerekse evde bakım hizmeti veren palyatif bakım merkezleri kullanıma girmiştir. Biz 
bu çalışmamızda kronik serebrovasküler hastalarının yoğun bakım maliyet analizini yaparak rehabilitasyon 
süresinde palyatif bakım merkezlerinin bu dönemde alternatif olabilirliğini göstermeyi amaçladık. 
Çalışmamıza Ocak 2020-Aralık 2020 tarihleri arasına Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım 
ünitelerinde yatış tanısı serebrovasküler hastalık olan 18 yaş üstü 70 hasta dahil edildi. Yatış günü 15 günden az 
olan ve mekanik ventilatör ihtiyacı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaşı, yatış günleri ve bakım 
maliyetleri (enteral beslenme, parenteral beslenme, bası yarası tedavi ücreti ve yatak ücreti) hastane otomasyon 
sistemi kullanılarak kaydedildi. Çalışmaya alınan hastaların %60’ı kadın (n:42) ve yaş ortalaması  80,6±9,5 
olarak bulundu. Harcama kalemlerinin analizinde en çok harcama kalemi yatak ücretinde (%82,04; 6940±5670) 
olmuştur. Sonra sırasıyla enteral beslenme (%8,97; 759±1111 TL), yara bakım tedavisi (%5,64; 478±471 TL) ve 
parenteral beslenme (%3,33; 282,4±520,8) maliyetleri gelmektedir. Cinsiyet bazlı analizde  ise  erkeklerde 
enteral beslenme maliyetleri kadınlara göre yüksek bulundu. (P=0,046). Diğer harcama kalemlerinde anlamlı  
fark yoktu (P,>0,05). Yaşa göre yapılan maliyet analizinde ise 65-75 yaş aralığında yara bakım maliyetleri daha 
düşük olarak saptandı. 
Serebrovasküler hastalıklar kalıcı nörolojik hasar bırakması nedeni ile palyatif bakım merkezlerinin önemli bir 
kesimini teşkil eder. Daha önceden yoğun bakım da tedavi gören bu hastaların palyatif bakım merkezlerinde 
tedaviye devam etmesi ile hasta bakım maliyetleri önemli oranda azalmıştır. Simith ve arkadaşlarının 2014 
yılında yayınladıkları makalelerinde palyatif bakım merkezlerinde tedavi ve bakım maliyetleri yoğun bakım 
giderlerine göre önemli oranda azaldığının göstermişlerdir. Hasta bakım maliyet kalemlerinde çalışmamızda en 
önemli kalem doktor ve hemşirelik hizmetlerinde dahil olan yatak ücretiydi. Almanya merkezli olarak Yogl ve 
arkadaşları 2014 yılında yaptıkları çalışmalarda doktor ve hemşirelik hizmetlerinin en önemli harcama kalemi 
olduğu sonucuna varmışlardır. 
Sonuç olarak serebrovasküler hastaların tedavi ve bakımında palyatif bakım merkezleri yoğun bakıma göre 
maliyet açısından iyi bir alternatif olacağını düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 
 

 

Cerebrovascular diseases; They are neurological diseases that occur when a part of the brain is damaged 
temporarily or permanently due to ischemic (stroke) or bleeding. However, due to the limited regeneration 
capacity of the nerve socket in direct proportion to its size, recovery is slow and limited. The clinical course 
varies widely, including full recovery, partial recovery, disability, and death in 1-2 days. Some of these patients 
require intensive care due to the development of permanent neurological damage. This patient group constitutes 
an important part of intensive care patients. Depending on the technological developments and the development 
of new treatment possibilities, the duration of hospitalization is prolonged in cerebrovascular diseases due to the 
life span. In parallel with this, both the financial burden of the health system increases and the effective use of  
the number of intensive care beds, which is the limit of intensive care, is affecting. To reduce this burden, 
palliative care centers that provide care both within the hospital and at home have been put into use. In this  
study, we aimed to show that palliative care centers can be an alternative during the rehabilitation period by 
analyzing the intensive care costs of chronic cerebrovascular patients. 
Seventy patients over 18 years of age with cerebrobascular disease who were hospitalized in the palliative care 
center of Malatya training and research hospital between January 2020 and December 2020 were included in our 
study. Patients with less than 15 days of hospitalization and needing a mechanical ventilator were excluded from 
the study. Hospitalization age, days of hospitalization, and care costs (enteral nutrition, parenteral nutrition, bed 
fee and bed fee) were recorded using the hospital automation system. 60% of the patients included in the study 
were female (n: 42) and the mean age was 80.6 ± 9.5. In the analysis of the expenditure items, the most 
expenditure item was the bed fee (82.04%; 6940 ± 5670). Then comes the costs of enteral care (8.97%; 759 ± 
1111 TL), wound care (5.64%; 478 ± 471 TL) and parenteral care (3.33%; 282.4 ± 520.8), respectively. In the 
gender-based analysis, enteral care costs were found to be higher in men than in women. (P = 0.046). There was 
no significant difference in other expenditure items (P,> 0.05). In the cost analysis made according to age,  
wound care costs were found to be lower in the 65-75 age range. 
Cerebrovascular diseases constitute an important part of palliative care centers because of permanent 
neurological damage. With the continuation of these patients, who were previously treated in intensive care, 
treatment in palliative care centers, patient care costs have decreased significantly. In the articles published by 
Simith et al. In 2014, it is evident that treatment and care costs in palliative care centers decreased significantly 
compared to intensive care costs. The most important item in our study in patient care cost items was the bed fee 
included in doctor and nursing services. Based in Germany, vogl et al. Concluded in their 2014 study that doctor 
and nursing services are the most important expenditure item. 
In conclusion, we think that palliative care centers will be a better alternative in terms of cost compared to 
intensive care in the treatment and care of cerebrovascular patients. 
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ÖZET 
 

 
Palyatif bakım, uzun süreli bakım sisteminde yaşam sonu dönemde yürütülen hassas bir hizmettir. Alzheimer 
hastalığında da ihtiyaç duyulan palyatif bakım süreci, kurumda yada evde verilmektedir.  Palyatif  bakım, 
medikal müdahaleler, egzersiz programları, psiko-sosyal yaklaşımlar, manevi destek gibi profesyonel 
yaklaşımların yanında günlük yaşam aktivitelerinin de yerine getirildiği özellikli bir bakım hizmetidir. Bakım 
hizmetleri kapsamında medikal müdahale olarak sadece ağrı yönetimi ile sınırlandırılmış hospis hizmetleri ise 
yine Alzheimer Hastaları (AH) tarafından kullanılmaktadır. Alzheimer hastalarının bakım, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetlerini alırken istek ve ihtiyaçlarını bildirmekte sorun yaşamalarından dolayı seçimler  
aslında bakım veren formel ve enformeller tarafından yerine getirilmektedir. AH’nın kognitif yetersizlikleri, 
ihtiyaç duyduğu bakım hakkında görüş ve önerilerini iletmelerinde engel oluşturmaktadır. Bununla birlikte doğal 
olarak verilen hizmetin kaliteli olup olmadığı konusunda da görüş ve önerilerini bildirememektedir. Kaliteli 
bakım ancak bakım verenlerin tanımlaması ile sınırlı kalmaktadır.. Gerek kurumda gerek evde verilen palyatif 
dahil tüm seviyelerde bakımın kaliteli sunumu bakım alan hastalar için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada, AH 
kısıtlılıklarından dolayı kendilerine bakım verenlerin kaliteli bakımın nasıl tanımlandığı öğrenilmek istenmiştir. 
Bakım verenlerin, AH için kaliteli bakım hizmetini metafor kullanılarak tanımlanması istenmiştir. Yöntem 
olarak; nitel araştırma tekniği kullanılmış, 15 bakım veren ve bakım hizmeti kalite standartları belirleme 
çalışmalarına katılanlar ile derinlemesine görüşmeler yapılmış “Kaliteli bakımı bir imgeye benzetmek isterseniz 
neye benzetirsiniz? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmaya katılan amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen 
gruptan alınan cevaplar irdelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular; “kapsayıcılık” benzetmesi ile sağlık ve 
bakım hizmetlerin bir bütün halinde sunulması, “sonsuzluk” benzetmesi ile bakım hizmeti rutin olmadığı ve 
devamlı yeni durumlar ortaya çıkmasından dolayı yeniden bakım stratejilerinin ortaya çıktığını ifade edilmiştir. 
Aynı zamanda “bukalemun” benzetmesi ile kargaşa, hüzün, neşenin üst üste yaşandığı için  mod değişkenliğini 
ve bakım verirken farklı duygulara geçişi sıklıkla yaşandığı ifade edilmiştir. Bir başka katılımcı “konforlu bir 
seyahate” benzetirken, bir diğeri kaliteli bakımı “temizlik” ile ilişkilendirmiştir Kaliteli bakımı “sağlıklı çocuk” 
ve “gelinlik kız”a benzetilmesinde ise bu hizmetin layıkıyla yapmak istenmesine rağmen zorlu olduğunu 
vurgulamak istedikleri ifade edilmiştir. Bu çalışmada, kaliteli bakımın herkesin istediği ancak ulaşılması güç bir 
hedef olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak; kaliteli bakım için bakım verenlerin farkındalığının artırılması 
ve güçlendirilmesi ile desteklenebilir. Aynı zamanda bakım verenlerin tükenmişliğini önlenmesi, dinlendirilmesi 
ve bilgilendirilmesi kaliteli bakım hizmetlerine katkı vereceği düşünülmektedir. Bu alanda hizmet verenlerin 
farkındalığın artırılması ve kaliteli bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların artırılması 
önerilmiştir. 
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yine Alzheimer Hastaları (AH) tarafından kullanılmaktadır. Alzheimer hastalarının bakım, tedavi ve 
rehabilitasyon hizmetlerini alırken istek ve ihtiyaçlarını bildirmekte sorun yaşamalarından dolayı seçimler  
aslında bakım veren formel ve enformeller tarafından yerine getirilmektedir. AH’nın kognitif yetersizlikleri, 
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olarak; nitel araştırma tekniği kullanılmış, 15 bakım veren ve bakım hizmeti kalite standartları belirleme 
çalışmalarına katılanlar ile derinlemesine görüşmeler yapılmış “Kaliteli bakımı bir imgeye benzetmek isterseniz 
neye benzetirsiniz? Neden?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışmaya katılan amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen 
gruptan alınan cevaplar irdelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular; “kapsayıcılık” benzetmesi ile sağlık ve 
bakım hizmetlerin bir bütün halinde sunulması, “sonsuzluk” benzetmesi ile bakım hizmeti rutin olmadığı ve 
devamlı yeni durumlar ortaya çıkmasından dolayı yeniden bakım stratejilerinin ortaya çıktığını ifade edilmiştir. 
Aynı zamanda “bukalemun” benzetmesi ile kargaşa, hüzün, neşenin üst üste yaşandığı için  mod değişkenliğini 
ve bakım verirken farklı duygulara geçişi sıklıkla yaşandığı ifade edilmiştir. Bir başka katılımcı “konforlu bir 
seyahate” benzetirken, bir diğeri kaliteli bakımı “temizlik” ile ilişkilendirmiştir Kaliteli bakımı “sağlıklı çocuk” 
ve “gelinlik kız”a benzetilmesinde ise bu hizmetin layıkıyla yapmak istenmesine rağmen zorlu olduğunu 
vurgulamak istedikleri ifade edilmiştir. Bu çalışmada, kaliteli bakımın herkesin istediği ancak ulaşılması güç bir 
hedef olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak; kaliteli bakım için bakım verenlerin farkındalığının artırılması 
ve güçlendirilmesi ile desteklenebilir. Aynı zamanda bakım verenlerin tükenmişliğini önlenmesi, dinlendirilmesi 
ve bilgilendirilmesi kaliteli bakım hizmetlerine katkı vereceği düşünülmektedir. Bu alanda hizmet verenlerin 
farkındalığın artırılması ve kaliteli bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların artırılması 
önerilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

 

Palliative care is a special service carried out in the end-of-life period in the long-term care system. The  
palliative care process needed in Alzheimer's disease is provided in the institution or at home. It includes 
professional approaches such as palliative care, medical interventions, exercise programs, psycho-social 
approaches, and spiritual support. In addition, the individual is supported in daily life activities. In the context of 
medical intervention in care services, hospice services limited to pain management are also used by Alzheimer's 
Patients (AD). Since Alzheimer's patients have problems in reporting their wishes and needs while receiving 
care, treatment and rehabilitation services, the choices are actually made by the caregivers and informers. The 
cognitive deficiencies of AD also prevent them from communicating their opinions and suggestions about the 
care they need. However, naturally, they cannot convey their opinions and suggestions on whether the service 
provided is of high quality. Quality care can only be defined by caregivers. Quality delivery of care at all levels, 
including palliative care, both in the institution and at home, is of vital importance for patients receiving care. In 
this study, it was aimed to learn how to define quality care of caregivers due to AD limitations. Caregivers were 
asked to describe the quality care service for AD using metaphor. As a method; Qualitative research technique 
was used, in-depth interviews were made with 15 caregivers and those who participate in the setting of care 
service quality standards. “If you want to compare quality care to an image, what would you compare it to? Why 
is that?" The question has been posed. The answers obtained from the group selected by the purposeful sampling 
method that participated in the study were examined. Findings of the study; It is expressed as the presentation of 
health and care services as a whole with the analogy of inclusion. With the eternity analogy, it is stated that 
maintenance service is not routine and new maintenance strategies emerge because of the continuous emergence 
of new situations. At the same time, with the chameleon analogy, it is stated that chaos, sadness and joy are 
experienced one after the other, so the mood variability and the transition to different emotions while caring are 
frequently experienced. While another participant compared it to a comfortable journey, another one associated 
quality care with cleanliness. In comparing the quality care to a healthy child and a bridal girl, it is emphasized 
that this service is difficult, although it is desired to do it properly. In this study, it was concluded that quality 
care is a goal that everyone wants but is difficult to reach. As a suggestion; It can be supported by raising and 
strengthening the awareness of caregivers for quality care. Ensuring quality care can be supported by 
empowering caregivers as a suggestion. At the same time, it is thought that preventing burnout, resting and 
informing caregivers will contribute to quality care services. It has been suggested to increase the efforts to raise 
awareness in this field and to provide quality care services. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: Deliryum, palyatif bakımda prevalansı %13-88 arasında olan ancak yaşam sonunda sıklığı artan  
karmaşık ancak yaygın bir hastalıktır. Bu çalışmada palyatif bakımda takip ettiğimiz hastalarda  deliryum 
görülme oranını, tanı ve çıkış durumları ile ilgisini araştırmayı amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: Ankara Pursaklar Devlet Hastanesinde 2015-2019 arasında palyatif bakımda izlenen hastalar 
retrospektif olarak tarandı. Psikiyatri tarafından değerlendirilip deliryum tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil 
edildi. Hastalara deliryum tanısı “Confusion Assessment Method” (CAM) anketi kullanılarak konuldu. Hastalar 
tanılarına göre kanser, SVH(serebrovasküler hastalık), TBH(travmatik beyin hasarı), Parkinson, Alzheimer  ve 
MNH( motor nöron hastalığı) olarak sınıflandırıldı. Bu hastaların cinsiyetleri, yaşları, çıkış durumları ve yatış 
süreler değerlendirildi. 
Bulgular: 2015-2019 yılları arasında palyatif bakımda izlenen 298 hastanın 76 ‘sında(%25.5) yatışları sırasında 
deliryum görüldü. Hastaların yaş ortalamaları 64.81±22.5 idi ve %69.3'ü erkek %30.7'si kadın’dı. Deliryum 
görülen hastaların %30,7'sinde kanser, %24'ünde SVH, %17,3'ünde TBH, %5,3'ünde Parkinson, %17,3'ünde 
Alzheimer ve %5,3'ünde MNH tanısı vardı. Bu hastaların %53’ü eve taburcu edilirken, %20’si yoğun bakıma 
sevk edildi, %26.7‘si ise exitus oldu. Deliryum görülen hastaların ortalama yatış süreleri ise 30,99±36,83 gün 
olarak saptandı. 
Sonuç: Deliryum, herhangi bir tıbbi nedenle beynin yaygın olarak etkilenmesi ile ortaya çıkan, bilincin, bilişsel 
yetilerin, davranışların bozulduğu bir sendromdur. Kendi başına bir hastalık değil, farklı nedenlere bağlı olarak 
ortaya çıkan akut bir durumudur. Palyatif bakımda yatan hastalarda yaygın olarak görülen bu tablo hızla başlar, 
bilinç, dikkat, yönelim ve duygu durum değişiklikleri gözlenir. Özelliklede son dönemdeki hastalarda artan 
mortalite ve morbidite ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda palyatif bakımda izlediğimiz hastaların %25’inde 
deliryum gördük ve bu hastaların büyük çoğunluğunun tanısı kanser ve SVH’dı. Bu çalışmada  teşhisi sağlık 
ekibi tarafından sıkça gözden kaçabilen, tedavi edilebilir bir tablo olan deliryuma dikkat çekmek istedik. 
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ABSTRACT 
 

 

Aim: Characterized by increasing rates by the end of life, delirium is a complex but common disorder with 
prevalence rates ranging from 13% to 88% in palliative care patients. We aimed to investigate the rates of 
delirium in palliative care patients and to examine the association of delirium with diagnosis and patients’ 
condition at hospital discharge. 
Material and Method: Patients; who received palliative care in Ankara Pursaklar Public Hospital in the period 
between 2015 and 2019, were screened retrospectively. The patients assessed by a psychiatrist and received a 
diagnosis of delirium were included in the study. The diagnosis of delirium was made based on the results of the 
“Confusion Assessment Method” (CAM) tool. The patients were categorized under diagnosis groups; including 
cancer, CVD (cerebrovascular disease), TBI (traumatic brain injury), Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, 
and MND (motor neuron disease). Gender and age distribution, the condition at hospital discharge, and the 
length of hospital stay of the study patients were examined. 
Results: Delirium was diagnosed during hospital stay in 76 (25.5%) patients out of 298; who received palliative 
care in the period between 2015 and 2019. The mean age of the patients was 64.81±22.5 years; 69.3% were men, 
and 30.7% were women. Of the patients diagnosed with delirium; 30.7'% had cancer, 24% had CVD, 17.3% had 
TBI, 5.3% had Parkinson’s disease, 17.3% had Alzheimer’s disease, and 5.3% had MND. Of these patients; 53% 
were discharged to home, 20% were transferred to the intensive care unit, and 26.7% died. The mean length of 
stay of the patients diagnosed with delirium was 30.99±36.83 days. 
Conclusion: Delirium is a syndrome resulting from a general deterioration in brain functions; including 
consciousness, cognitive functions, and behavior due to any medical condition. Rather than being a separate 
disorder, delirium is an acute medical condition caused by different etiology. Delirium is common in palliative 
care patients and characterized by a sudden onset and altered states of consciousness, attention, orientation, and 
mood. In the literature, delirium has been associated with increased rates of mortality and morbidity in  
terminally ill patients. We diagnosed delirium in 25% of our patients in palliative care. Most of these patients  
had cancer and CVD. In this study, we aimed to point out delirium as a treatable but a potentially misdiagnosed 
medical condition. 
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ÖZET 
 

 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde palyatif bakım ihtiyacı olan prematüre ve termbebeklere palyatif bakım ile 
birlikte medikal tedavi verilmektedir. Son yıllarda yenidoğan mortalite hızlarındaki azalma ile beraber palyatif 
bakım gereksinimi olan yenidoğanlarda artış olmuştur. Bu çalışmada 01 Ocak 2018-01 Ocak 2020 tarihleri 
arasında Mersin Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizde ekibimiz tarafından tedavi edilen toplam  
1814 bebek içinde palyatif bakım gereksinimi olan 20 yenidoğan bebeğin verileri retrospektif olarak analiz  
edildi. Hastaların çoğunu (n=12) konjenitalmal formasyonlar veya kromozomal anormallikleri olan bebekler 
oluşturdu. Hastaların hepsinin emme-yutma koordinasyon sorunu vardı. Bu nedenle yarısı perkütan endoskopik 
gastrostomi (PEG), yarısı orogastrik sonda ile beslendi. Dört olgunun ailesi PEG açılmasına izin vermedi. 
Hastaların %60’ına (n=12) trakeostomi açıldı. En yüksek morbiditeperinatal komplikasyonlu ve serebral 
etkilenme olan metabolik hastalık grubunda idi. Hastaların %60 (n=12) palyatif bakım merkezine, %40’ı (n=8) 
ise evde bakım şeklinde yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi. Palyatif bakım merkezi ve eve 
taburcu edilmeden önce bakım verilen kişilere (anne-baba) bebek bakımı, trakeostomi bakımı, gastrostomi 
bakımı, orogastrik sonda takılması, çıkarılması ve orogastrik sondadan beslenme, kendi şişen balon kullanımı ve 
temel yaşam desteği konusunda eğitim verildi. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çok ileri derecede preterm 
olan bebekler (23 hafta ve altı), çok düşük doğum ağırlıklı bebekler (<500 gram), ölümcül veya yaşamla 
bağdaşmayan çoklu konjenital anomalisi olan bebekler, perinatal yüksek risk ile doğan (ağır asfiksi) bebeklerin 
palyatif gereksinimi olma ihtimali oldukça yüksektir. Yenidoğan yoğun bakım birincil palyatif bakımı sağlar. 
Birincil bakım ekibinin becerilerini ve zamanını aşan durumlarda palyatif bakım uzmanlarının desteğine ihtiyaç 
vardır. Palyatif bakım için gerektiğinde ailenin palyatif bakıma geçişi desteklenmeli, bebek için uygun bireysel 
tedavi seçeneklerine karar verilmelidir. Yenidoğan palyatif bakımı ile ilgili potansiyel olarak yaşamı sınırlayıcı 
durumları olan fetüsleri taşıyan kadınlar için perinatal bakım ve takibe, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 
yenidoğana ve ailelere odaklanılmalıdır 
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vardır. Palyatif bakım için gerektiğinde ailenin palyatif bakıma geçişi desteklenmeli, bebek için uygun bireysel 
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ABSTRACT 
 

 

In the neonatal intensive care unit, prematüre and termbabies in need of palliative care are given medical treat 
ment together with palliative care. In recent years, with  the decrease in neonatal mortality rates, there has been 
an increase in newborn requiring palliative care. The data of 20 newborn babies in need of palliative care 
amongto total of 1814 who were treated by our team in Mersin University Neonatal Intensive Care unit between 
January 1,2018 and January 1,2020 were analyzed retros pectively. Most of patients (n=12) were infants with  
congenital malformations or chromosomal abnormalities. All patients had sucking-swallowing coordination 
problems. There fore, half were fed by percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) and half by orogastricca 
thater. The families of four patients did not allowe PEG to be opened. Tracheostomy was performed in 60% of 
the patients( n=12). The highest morbidity was in the metabolic disease group with perinatal complication sand 
cerebral involvement. 60 % (n=12) of the patients were discharged from the palliative care centerand 40% (n=8) 
from the neonatal intensive care unit as home care. Palliative care centerand care providers (parents)  before 
being discharged home were trained on infant care, tracheosto my care, gastrosto my care, orogastricca that 
reinsertion and removal and feeding from the orogastricca that eruse of self-inflating balloon and basic life 
support. Palliative care requitment of infants who are very preterm in neonatal intensive care unit (23 weeks and 
below), very low birth weight infants (<500 grams), infants with fatalor multiple congenital anomalies, infants 
born with perinatal high risk (severe asphyxia) very likley to ocur. Neonatal intensive care providers primary 
palliative care. Palliative care Professionals support in needed in situations that exceed the skills and time of the 
primary care team. For palliative care, when necessary, the transition of the family to palliative care should be 
suppported, and appropriateindivudualtreatmentoptios fort he baby should be decided. Perinatal care and follow- 
up should be focused on the newborn and families in the neonatal intensive care unit for women carrying fetuses 
with potentially life-limiting conditions related to neonatal palliative care. 
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ÖZET 
 

 

İmmunsupresan ilaçların sık kullanım alanı organ nakil hastalarıdır. Bu hastaların ömür boyu kullanması zorunlu 
bu ilaçların geriatrik hastalarda kullanımında uyumsuzluk görülebilir. Bu çalışmada Türkiye geneli kan 
everolimus düzeylerinin geriatrik olan ve olmayan yaş gruplarına göre farklılığının değerlendirilmesi ve yaşa 
bağlı uyum sorununun araştırılması amaçlanmıştır. 
Türkiye geneli 3 yıllık everolimus konsantrasyonları değerlendirildi. Sonuçlar 65 yaş üstü olanlar ile olmayanlar 
olarak ikiye ayrıldı. İki grup için de ilaç düzeyi ortalama sonuçları hesaplandı. İki grubun terapotik indeks (TI) 
dışındaki hasta oranları hesaplandı. 
Türkiye geneli 62.064 adet everolimus sonucu değerlendirildi. 15.311 adet sonuç TI altında, 7493 adet sonuç TI 
üzerinde tespit edildi. TI içindeki hasta sayısı 39260 (%63,25) olarak hesaplandı. Tüm sonuçların ortalaması 
4,87±3,12 ng/mL idi. 65 yaş üzeri 7357 bireyin ortalama everolimus düzeyi 5,05±3,23 ng/mL idi. 65 yaş üstü 
2662 (%36,18) hastanın everolimus düzeyi TI dışındaydı. 65 yaş altı 54709 bireyin ortalama everolimus düzeyi 
4,86±3,1 ng/mL idi. 65 yaş altı 20136 (36,8) hastanın everolimus düzeyi TI dışındaydı. 
Geriatrik olan ve olmayan yaş gruplarının ilaç ortalama değerleri benzer olarak tespit edildi. İki grubun TI 
dışındaki hasta oranları benzerdi. Bu çalışma geriatrinin everolimus ilaç uyumunu etkilemediğini 
düşündürmektedir. Fakat genel popülasyondaki TI dışı hasta oranındaki yükseklikten dolayı, ilaç uyumunun 
sağlanması için tedbir alınması tedavi başarısını arttırabilir. 
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ABSTRACT 
 

 

The common use of immunosuppressant drugs is in organ transplant patients. It is mandatory for these patients  
to use it for life and non-compliance may be observed in geriatric patients. In this study, it was aimed to evaluate 
the difference in blood everolimus levels in Turkey according to geriatric and non-geriatric age groups and to 
investigate the age-related adjustment problem. 
Everolimus concentrations in Turkey were evaluated in 2018-2019-2020. The results were divided into those 
over the age of 65 and those who were not. Medication level mean results were calculated for both groups. The 
percentages of patients except the therapeutic index (TI) were calculated separately for the two groups. 
Overall, 62.064 everolimus results were evaluated in Turkey. 15,311 results were determined under TI and 7493 
results were determined on TI. The number of patients in the TI was calculated as 39260 (63.25%). The average 
of all results was 4.87 ± 3.12 ng / mL. The mean everolimus level of 7357 individuals over the age of 65 was 
5.05 ± 3.23 ng / mL. Everolimus level of 2662 (36.18%) patients over the age of 65 was outside TI. The mean 
everolimus level of 54709 individuals under 65 years of age was 4.86 ± 3.1 ng / mL. The everolimus level of 
20136 (36.8%) patients under the age of 65 was TI. 
Mean drug concentration of geriatric and non-geriatric age groups were found to be similar. The ratios of two 
groups except for TI were similar. This study suggests that geriatrics do not affect compliance with everolimus 
medication. However, due to the high rate of out of TI patients in the general population, providing measures to 
ensure drug compliance can increase the success of the treatment. 
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ÖZET 
 

Giriş ve amaç: Viral enfeksiyonlar yatalak, bakım hastalarında ciddi semptomlara ve hastane yatışlarına neden 
olabilmektedir. Bu çalışmada pediatrik palyatif bakımda yatarak izlenen hastalarda görülen viral 
enfeksiyonların etyolojisine yönelik verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve yöntem: Aralık 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında, Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Palyatif Bakım Ünitesine yatarak tedavi almış hastaların 
nazofarengeal sürüntü örneğinden multipleks PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) sonuçları retrospektif olarak 
değerlendirildi. Veriler SPSS for Windows v.16'da (SPSS, Inc., Chicago, Illinois) kaydedildi. Tanımlayıcı 
analizler frekans (%), ortalama değer ve standart sapma (SS) olarak gösterildi. Grupları karşılaştırmak için 
Pearson Chi-Square ve Fisher Exact testleri kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular:  Çalışma döneminde toplam  201 hasta yatırılmış, bunların  112’sinden  multipleks PCR bakılmıştır. 
112 hastanın 46’sı (%41,1) kız, 66'sı (%58,9) erkektir. Hastaların yaş ortalaması 4,6±4,3 yıl (0,3-16) 
bulunmuştur. 112 hastanın 49’unda (%43,8) multipleks PCR negatif, 63’ünde (%41,1) multipleks PCR pozitif 
saptanmıştır.  Multipleks  PCR  testi  pozitif  saptanan  63  hastanın  sonuçları  incelendiğinde;  sıklık sırasıyla 
%25,9 (n=29) Human Rhinovirüs A,B, %8 (n=9) Respiratuvar sinsityal virüs, %7,1 (n=8) Parainfluenza 
1,2,3,4, %5,4 (n=6) İnfluenza A,B, %3,6 (n=4) Adenovirüs, %1,8 (n=2) Human Metapneumovirüs, %1,8 
(n=2) Human Coronovirüs 43,229,NL63,HKU,OC43, %1,8 (n=2) Enterovirüs, %0,9 (n=1) Human Bocavirüs 
saptanmıştır. Multipleks PCR pozitifliği hastalık tanılarına göre farklı bulunmamıştır (p=0,422). Multipleks 
PCR sonuçları solunum cihazı ve solunum desteği kullanımı ile ilişkili saptanmamıştır (p=0,188). 
Tartışma: Pediatrik palyatif bakımda izlenen çocukların yatalak hasta olması, tıbbi cihaz ve teknoloji 
kullanımının yaygın olması, sık aspisarayon ihtiyacı nedeniyle bu hastalarda viral ve bakteriyel enfeksiyonlar 
sık görülmektedir. Human  Rhinovirüsleri,  Picornaviridae  ailesindeki  zarfsız,  tek  sarmallı  RNA 
virüsleridir. Üst solunum yollarının akut hastalıklarının (örneğin soğuk algınlığı) en yaygın nedensel 
ajanlarıdır. Bronşiolit ve  pnömoni  dahil  olmak  üzere  akut  alt  solunum  yolu  hastalığına  da  neden  
olurlar. Bronşiyal astımın alevlenmesine ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına  neden  olduğu  
bilinmektedir. Tedavisi genellikle semptomatik ve destekleyicidir. Hijyenin hala tek tedavi olduğu Human 
Rhinovirüs hastalıkları pediyatrik palyatif bakımda yatışa neden olabilen en sık görülen viral enfeksiyonlardır 
denilebilir. 
Sonuç: Pediatrik palyatif bakımda viral solunum yolu hastalıklarından en sık görülen Human Rhinovirüs 
enfeksiyonudur. Bu hastalarda sıkça kullanılan solunum desteği, tıbbi cihaz ve uygulamalar ile viral 
enfeksiyonlar arasında bir ilişki saptanmamıştır. 
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Tartışma: Pediatrik palyatif bakımda izlenen çocukların yatalak hasta olması, tıbbi cihaz ve teknoloji 
kullanımının yaygın olması, sık aspisarayon ihtiyacı nedeniyle bu hastalarda viral ve bakteriyel enfeksiyonlar 
sık görülmektedir. Human  Rhinovirüsleri,  Picornaviridae  ailesindeki  zarfsız,  tek  sarmallı  RNA 
virüsleridir. Üst solunum yollarının akut hastalıklarının (örneğin soğuk algınlığı) en yaygın nedensel 
ajanlarıdır. Bronşiolit ve  pnömoni  dahil  olmak  üzere  akut  alt  solunum  yolu  hastalığına  da  neden  
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denilebilir. 
Sonuç: Pediatrik palyatif bakımda viral solunum yolu hastalıklarından en sık görülen Human Rhinovirüs 
enfeksiyonudur. Bu hastalarda sıkça kullanılan solunum desteği, tıbbi cihaz ve uygulamalar ile viral 
enfeksiyonlar arasında bir ilişki saptanmamıştır. 
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ABSTRACT 
 

Background and aim: Viral infections can cause serious symptoms and hospitalizations in bedridden, nursing 
patients. In this study, it was aimed to evaluate the data on the etiology of viral infections in inpatients in 
pediatric palliative care. 
Materials and methods: The results of multiplex PCR (polymerase chain reaction) were retrospectively evaluated 
from nasopharyngeal swab samples of patients who were hospitalized in the Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases 
and Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Palliative Care Unit between December 2018 and April 
2021. Data were recorded in SPSS for Windows v.16 (SPSS, Inc., Chicago, Illinois). Descriptive analyzes were 
shown as frequency (%), mean value and standard deviation (SD). Pearson Chi-Square and Fisher Exact tests 
were used to compare groups. A p value of <0.05 was considered statistically significant. 
Results: During the study period, a total of 201 patients were hospitalized, out of 112 of them multiplex PCR  
was examined. 46 (41.1%) of the 112 patients were female and 66 (58.9%) were male. The mean age of the 
patients was 4.6 ± 4.3 years (0.3-16). In 49 (43.8%) of 112 patients, multiplex PCR was negative, and 63  
(41.1%) of them were found to be multiplex PCR positive. When the results of 63 patients with positive 
multiplex PCR test were examined; frequency 25.9% (n = 29) Human Rhinovirus A, B, 8% (n = 9) Respiratory 
syncytial virus, 7.1% (n = 8) Parainfluenza 1,2,3,4, 5.4% (n = 6) Influenza A, B, 3.6% (n = 4) Adenovirus, 1.8% 
(n = 2) Human Metapneumovirus, 1.8% (n = 2) Human Coronovirus 43.229, NL63, HKU, OC43, 1.8% (n = 2) 
Enterovirus, 0.9% (n = 1) Human Bocavirus were detected. Multiplex PCR positivity was not found to be 
different according to disease diagnoses (p = 0.422). Multiplex PCR results were not found to be associated with 
use of respiratory equipment and respiratory support (p = 0.188). 
Discussion: Viral and bacterial infections are common in these patients due to the fact that children who are 
followed up in pediatric palliative care are bedridden, the use of medical devices and technology is widespread, 
and the need for frequent aspirations. Human Rhinoviruses are non-enveloped, single-stranded RNA viruses in 
the Picornaviridae family. They are the most common causative agents of acute diseases of the upper respiratory 
tract (eg common cold). They also cause acute lower respiratory tract disease, including bronchiolitis and 
pneumonia. It is known to cause exacerbation of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. 
Treatment is usually symptomatic and supportive. Human Rhinovirus diseases, for which hygiene is still the only 
treatment, can be said to be the most common viral infections that can cause hospitalization in  pediatric 
palliative care. 
Conclusion: Human Rhinovirus infection is the most common viral respiratory tract disease in pediatric 
palliative care. There was no relationship between respiratory support, medical devices and applications 
commonly used in these patients and viral infections. 
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ÖZET 
 

 

Sağlık alanındaki gelişmeler, yaşam süresini arttırıcı bir fayda sağlarken buna paralel olarak her yıl yaşlı nüfus 
oranı da artış göstermektedir. Yaşlılık, yaşam ömrü arttıkça hastalıkların arttığı, birçok sorunun ortaya çıktığı ve 
yaşam kalitesinin düştüğü bir dönem haline gelmiştir. Toplumun sosyo-demografik ve kültürel özellikleri de 
değişim göstermekte ve bu da bireylerin yaşam şekillerini etkilemekte, yalnız yaşayan yaşlı nüfus giderek artış 
göstermektedir. Bireyin sağlığındaki bozulmalarla, biyolojik olarak, fiziksel, zihinsel ve psikolojik yetilerde 
zayıflıkları ortaya çıkarmaktadır. Yaşlılık bireylerin çok boyutlu sorunlarının olduğu bir dönem olmaktadır. 
Geleneksel Tük aile yapısında aile önemli bir yere sahip olmasına rağmen değişen süreç bu yapıyı  da 
etkilemiştir. Yaşlılık dönemi, sadece sosyal güvenlik sistemi sorunu değil, aynı zamanda uzun süreli bakım 
gereksinimine neden olan çok boyutlu sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle ilerleyici bir hastalığa 
sahip yaşlılarda bağımlılığın artmasına bağlı bakım yükünün artması nedeniyle bireylerin bakımını üstlenecek ve 
semptomlarını hafifletecek bütünleşik bir bakım hizmet modeli sunulması gerekmektedir. Yalnız yaşayan 
yaşlıların aileleri tarafından bakım imkanı olmadığı durumlarda yaşlıların bakımı hastaneler, bakımevleri ve 
huzurevlerine kalmakta netice itibariyle devlet ailenin yerini almakta onun görevini üstlenmektedir (Altan,2003). 
Bu çalışmanın amacı yalnız yaşayan yaşlıların palyatif bakım hizmetlerine olan ihtiyacının irdelenmesidir. 
TÜİK’ in verilerine göre her 5 yaşlıdan birinin yalnız başına yaşadığı görülmektedir. Türkiye'de yaşlı nüfus,  
diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre artan bir ivme göstermesi, tek başına yaşayan yaşlıların sayısında da artışa 
sebebiyet verecektir. Yaşlılık döneminde yoksulluk, günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasında zorluklar, 
bağımlılığın artması, çoklu kronik hastalıklar, alzheimerin sıklığı, yalnızlık ve depresyon bulgularının yüksekliği 
yaşam kalitesini düşürmekte ve bireylerin bakım ihtiyacını arttırıcı faktörler olarak sayılabilmektedir. Palyatif 
bakım hizmetleri ile hastaların fiziksel, psikososyal, duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını yönetmek için disiplinler 
arası bir ekip tarafından sağlanan bütüncül bakım hizmeti sunulmaktadır. Palyatif bakım hastane temelli tedavi 
ve hasta bakımıdır ve aynı zamanda hospis ve evde bakım hizmetlerini de kapsamaktadır. Ülke çapında 
hastanelerde açılan palyatif bakım servisleri başta olmak üzere evde sağlık hizmetleri ve aile hekimlikleri 
tarafından palyatif bakım hizmetleri verilmektedir(S.B., 2015). Yalnız yaşayan yaşlı bireyler hem kurum hizmeti 
hem de evde bakım hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Palyatif bakım, bir ekip işidir ve hastanın tıbbi 
bakımı, psikososyal ve manevi bakımının sağlanması için bütüncül bir sağlık bakımı sunmaktadır. Güçsüz, 
yardıma ihtiyacı olanlar, yaşlılar, yalnız yaşayanlar gibi toplumdaki muhtaç kişiler dezavantajlı gruba ait olan 
kişilerdir. Özellikle dezavantajlı gruplar içerisinde sayılan yalnız yaşlılar için bu hizmetler daha çok önem 
kazanmaktadır. Palyatif bakım ekibi üyelerinin hastalarını bu özellikleri ile değerlendirerek bakım vermesi ve 
karar sürecinde savunuculuk rollerini de yerine getirmeleri önerilmektedir. 
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ABSTRACT 
 

 

Developments in the field of health provide a benefit to increase life expectancy and the proportion of the elderly 
population increases every year. Old age is a period in which diseases increase, many problems arise and quality 
of life decreases as the life expectancy increases. The socio-demographic and cultural characteristics of the 
society also change and affect the life styles of individuals, and the elderly population living alone increases 
gradually. It reveals weaknesses in biological, physical, mental and psychological abilities with the deterioration 
in the health of the individual. Old age is a period in which individuals have multidimensional problems. 
Although the family has an important place in the traditional Turkish family structure, the changing process has 
also affected this structure. Old age brings about not only social security system problems, but also 
multidimensional problems that cause long-term care needs. It is necessary to provide an integrated care service 
model that will take care of the individuals and alleviate their symptoms, especially in the elderly with a 
progressive disease, due to the increase in the burden of care due to the increase in addiction. When the elderly 
living alone are not cared for by their families, their care is left to hospitals, nursing homes and nursing homes,  
as a result, the state takes the place of the family (Altan, 2003). The aim of this study is to examine the need for 
palliative care services of the elderly living alone. According to the data of TSI, it is seen that one out of every 5 
elderly lives alone. The fact that the elderly population in Turkey shows an increasing momentum compared to 
the population in other age groups, will cause an increase in the number of elderly people living alone. Poverty  
in old age, difficulties in performing daily life activities, increased dependence, multiple chronic diseases, the 
frequency of Alzheimer's, loneliness and depression symptoms reduce the quality of life and can be considered  
as factors that increase the need for care of individuals. Palliative care services and holistic care  services 
provided by an interdisciplinary team to manage the physical, psychosocial, emotional and spiritual needs of 
patients are provided. Palliative care is hospital-based treatment and patient care, and also includes hospice and 
home care services. Palliative care services are provided by home health services and family physicians, 
especially palliative care services opened in hospitals throughout the country (S.B., 2015). Elderly people living 
alone can benefit from both institutional services and home care services. Palliative care is teamwork and 
provides holistic health care to ensure the patient's medical care, psychosocial and spiritual care. The needy 
people in the society, such as the weak, those in need of help, the elderly, and those living alone, belong to the 
disadvantaged group. These services gain more importance especially for the elderly people who are considered 
among the disadvantaged groups. It is recommended that palliative care team members evaluate their patients 
with these characteristics and provide care and fulfill their advocacy roles in the decision process. 
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     ÖZET 
 

Palyatif bakım, kanser, demans, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalıklar gibi komorbiditesi yüksek olan, 
özellikle geriatrik hastalara tedavi ve özel bakım sunan bir disiplindir. Bu bakımda semptomatik ve hasta 
konforunu arttırıcı tedavi sunumu önem kazanmaktadır. Bu tedavi kapsamında, farmasötik bakım da büyük rol 
üstlenmektedir. Hastaların semptomlarının azaltılması, hem hastanın hem de hastaya bakım verenin yaşam 
kalitesini arttırmaktadır. Hastanın sorumlu hekimi ile ilaç tedavisinin düzenlenmesi, mevcut tedavisinde doz 
ayarlaması yapılması, olası ilaç-ilaç etkileşimlerinin ve ilaçların yan etkilerinin değerlendirilmesi, palyatif bakım 
disiplininde önemli yer tutar. Bu çalışmada, Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde iki aylık sürede 
yapılmış eczacı konsültasyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya, belirlenen tarihlerde serviste 
tedavi görmüş olan Covid-19 geçirmiş hastalar ve 18 yaş altı hastalar dahil edilmedi. Birim işleyişinde yer alan 
vizitteki öneriler bu çalışma kapsamına alınmadı. 1 Temmuz ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam 68 
hastaya 48 eczacı konsültasyonu (%70,6) istenmiştir. Bu konsültasyonlarda 51 öneri sunulmuştur. Bu  önerilerden 
%39,22’si (n=22) öneri uygulanmıştır. Önerilerin %62,75’i ilaç-ilaç etkileşimi (n=32), %19,6’sı geçimsizlik 
uyarısı (n=10) ve %17,65’i ilaç yan etki uyarısı (n=9) şeklindedir. Sağlık hizmetlerinde multidisipliner yaklaşım 
uygulanan tedavi kalitesini ve hasta güvenliğini arttırmaktadır. Eczacılar, ülkemizde yaygın olmasa da, dünyada 
sıklıkla kliniklerde hasta tedavilerinde hekimler ile sıkı bir işbirliği içerisindedir. Kliniklerde eczacılar ile hekim ve 
hemşireler arasında işbirliği sağlandığında advers ilaç reaksiyonlarının önlendiği, serbest ilaç düzeylerinin takip 
edildiği, hasta ve hasta yakını eğitimi yapılarak hasta tedavi uyumunun arttırıldığı, olası ilaç kaynaklı problemlerin 
önlendiği çeşitli literatür çalışmalarında kaydedilmiştir. Bu  retrospektif çalışmada, polifarmasinin yaygın olduğu 
palyatif bakım kliniklerinde farmasötik bakım konsültasyonlarının önemine dikkat çekilmek ve bu konu hakkında 
farkındalık yaratılmak istenmiştir. 
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tedavi görmüş olan Covid-19 geçirmiş hastalar ve 18 yaş altı hastalar dahil edilmedi. Birim işleyişinde yer alan 
vizitteki öneriler bu çalışma kapsamına alınmadı. 1 Temmuz ve 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam 68 
hastaya 48 eczacı konsültasyonu (%70,6) istenmiştir. Bu konsültasyonlarda 51 öneri sunulmuştur. Bu  önerilerden 
%39,22’si (n=22) öneri uygulanmıştır. Önerilerin %62,75’i ilaç-ilaç etkileşimi (n=32), %19,6’sı geçimsizlik 
uyarısı (n=10) ve %17,65’i ilaç yan etki uyarısı (n=9) şeklindedir. Sağlık hizmetlerinde multidisipliner yaklaşım 
uygulanan tedavi kalitesini ve hasta güvenliğini arttırmaktadır. Eczacılar, ülkemizde yaygın olmasa da, dünyada 
sıklıkla kliniklerde hasta tedavilerinde hekimler ile sıkı bir işbirliği içerisindedir. Kliniklerde eczacılar ile hekim ve 
hemşireler arasında işbirliği sağlandığında advers ilaç reaksiyonlarının önlendiği, serbest ilaç düzeylerinin takip 
edildiği, hasta ve hasta yakını eğitimi yapılarak hasta tedavi uyumunun arttırıldığı, olası ilaç kaynaklı problemlerin 
önlendiği çeşitli literatür çalışmalarında kaydedilmiştir. Bu  retrospektif çalışmada, polifarmasinin yaygın olduğu 
palyatif bakım kliniklerinde farmasötik bakım konsültasyonlarının önemine dikkat çekilmek ve bu konu hakkında 
farkındalık yaratılmak istenmiştir. 
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ABSTRACT 
 

 

Palliative care is a discipline that provides treatment and special care especially to geriatric patients with high 
comorbidities such as cancer, dementia, heart failure and cerebrovascular diseases. In palliative care, 
symptomatic and patient comfort enhancing treatment presentation gains importance. Pharmaceutical care also 
plays a major role in this treatment. Reducing the symptoms of the patients increases the quality of life of both 
the patient and the caregiver. Arrangement of drug therapy with the patient's primer physician, dose adjustment 
in the current treatment, evaluation of possible drug-drug interactions and side effects of drugs have an important 
place in the discipline of palliative care. In this study, pharmacist consultations held in Eskişehir City Hospital 
Palliative Care Service over a period of two months were evaluated retrospectively. Patients under the age of 18 
and patients with Covid-19 who were treated in the service on the specified dates were not included in the study. 
The recommendations during the visit were not included in this study. Between 1 July and 31 August 2020, 48 
pharmacist consultations (70.6%) were requested for 68 patients. 51 recommendations were presented in these 
consultations. 39.22% (n = 22) of these suggestions were implemented. 62.75% of the recommendations were 
drug-drug interaction (n = 32), 19.6% incompatibility warning (n = 10) and 17.65% drug side effect warning (n 
= 9). Multidisciplinary approach in health services increases the quality of treatment and patient safety. Although 
pharmacists are not common in our country, they are in close cooperation with physicians in the treatment of 
patients in clinics around the world. It has been reported in various literature studies that when cooperation 
between pharmacists and physicians and nurses in clinics is established, adverse drug reactions are prevented, 
free drug concentrations are monitored, patient and patient care compliance are increased, and possible drug- 
related problems are prevented. In this retrospective study, it was aimed to draw attention to the importance of 
pharmaceutical care consultations in palliative care clinics where polypharmacy is common and to raise 
awareness on this issue. 
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ÖZET 
 

 

Çalışma, Kayseri Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezine (PBM)gelen bası yaralı hastaların, yara yeri 
üremelerine göre klinik ve laboratuar özellikleriningeriyedönük olarak değerlendirilmesiniamaçlamaktadır. 
Palyatif bakım merkezine kabul edilen hastaların gelişlerinde alınan yara kültürleri değerlendirildi.Çeşitli 
evrelerde bası yarası olan toplamda 63 PBM hastası çalışmaya alındı. Hastalar, kültür pozitif ve kültür negatif 
olarak 2 grupta incelendiler. Hastaneye yatırıldığı ilk gün yara kültürü için örnek alınmayan hastalar çalışma 
dışında bırakıldılar. Yara kültüründe üreme kaydedilen hastaların sayısı 14 iken, üreme olmayan hasta sayısı 49 
idi. Bu 14 hastanın 5’inde 1’den fazla mikrobyal etken söz konusu idi. 
Çalışmaya 63 bası yaralı hasta dahil edildi. Hastaların tanılara göre dağılımları ve üreme olmasına göre 
oranlamaları şu şekilde idi: Alzheimer hastalığı 7/30, polisitemia vera (0/1), SVH (1/12), malign melanom (1/1), 
akciğer kanseri (0/3), mide kanseri (0/2), kolon kanseri (0/3), kalça kırığı (1/2), squamöz hücreli kanser (0/1), 
kalp yetersizliği (0/2), beyin tümörü (1/2), prostat kanseri (1/1), serviks kanseri (0/1), mandibula kanseri (1/1), 
kordoma (1/1). Mide kanseri olan ve üremesi olan hastanın 1’inde aynı zamanda meme kanseri de mevcuttu. 
Hastaların %77,8’inde (n=49) yara yerinde üreme varken, %22,2’sinde (n=22,2) üreme yoktu. Hastaların yara 
yerlerinde üreme olup olmamasına göre karşılaştırmaları tablo-1.’de özetlendi. Hastaların 7’sinde Klebsiella 
pneumonia, 4’ünde Psödomonas aeruginosa, 1’inde proteus ve 1’inde de Escherichia coliüredi. Beş hastada ise 
birden çok etken izole edildi.Hastaların, PBM’de ölmeleri çalışmada mortalite olarak ele alınırken,ikinci grup ise 
taburcu edilenler olarak ele alındı. Hastaların yara yerlerinde üreme olması ile mortalite arasında anlamlı bir 
ilişki yoktu (p=0,686). Yaradaki üremelerin %28,6’sı (n=4) evre 3 yaralardayken, %71,’ü (10) evre 4 
yaralardaydı. Evre 1 (n=10)ve evre 2 (n=23) yaralarda geliş kültürlerinde üreme olmadı. Evre 4’teki 10 hastanın 
tamamı geldiklerinde enfekte idi. Evre 3 olarak sınıflanmış olan hastaların ise%20’si (4/20) enfekte olarak 
gelmişti. Mortal seyredenhastalarda ortalama geliş magnezyum düzeyi 1,64 ± 0,31mg/dL iken, taburcu edilen 
hastalarda bu değer 2,06 ± 0,37 mg/dL idi (p<0.001). Albumin ise ölenlerde ortalama değer olarak 2,04 mg/dL 
iken, taburcu edilen grupta 2,81 mg/dL idi (p<0.001). Hastaların mortaliteleri ile yaranın evresi arasında bir ilişki 
bulunmadı (p=0,561). Cinsiyet, mortalite üzerine etkili bir parametre olarak görünmedi (p=0,435). Genel olarak 
yara yeri üremesi olan hastalar da cinsiyete göre anlamlı fark göstermedi (p=0,180). 
Mevcut çalışmanın bulgularına göre hastaların evreleri arttıkça yara yerinde üremeleri daha fazla olmaktaydı. 
Üreme varlığı yatış sürelerinde anlamlı artışla birlikteydi. Magnezyum düzeyindeki ve albumin düzeyindeki 
düşüklük mortalite ve yara yeri üremesi açısından önemliydi. Bu durumların, hastaların beslenme durumlarıyla 
ilişkili olabileceği düşünüldü. Zira literatürde de, benzer şekilde, diyetle magnezyum alımındaki azalmanın 
yaranın ciddiyetini olumsuz yönde etkilediğini gösteren çalışmalar vardı. Albumin düzeyinin düşüklüğünün, 
hastaların kliniklerini de göz önüne alındığında, hem kronik inflamasyonu hem de beslenmeyetersizliğini 
göstermesi olmasıydı. 
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ABSTRACT 
 

 

The study aims to retrospectively evaluate the clinical and laboratory characteristics of patients with pressure 
ulcers who admitted to the Palliative Care Center (PCC) of Kayseri City Hospital, according to their wound site 
microbial growth. Wound microbial cultures of patients admitted to the PCC at their arrival were evaluated. A 
total of 63 PCC patients with pressure ulcers at various stages were included in the study. The patients were 
examined in 2 groups as culture positive and culture negative. While the number of patients with microbial 
growth in wound culture was 14, the number of patients without growth was 49. While 22.2 % of the patients (n 
= 14) had growth on the wound site, 77,8 % (n = 49) had no growth. The comparison of the patients according to 
whether there is growth in the wound areasor not is summarized in table-1. More than one microorganism was 
isolated in five patients. Patients divide into two groups as mortalıty and discharged. There was no significant 
relationship between the presence of growth in the wounds of the patients and mortality (p = 0.686).While 28.6% 
(n = 4) of the microbial growths in the wound were in stage 3 wounds, 71% (10) were in stage 4 wounds. On the 
otherhand, 20% (4/20) of the patients who were classified as stage 3 had already arrived as infected. Magnesium 
level was 1.64 ± 0.31 mg / dL in patients with mortality, while this value was 2.06 ± 0.37 mg / dL in discharged 
patients (p <0.001). Albumin was 2.04 mg / dL in the patients who died, while it was 2.81 mg / dL in the 
discharged group (p <0.001).There was no relationship between the mortality of the patients and the stage of the 
wound (p = 0.561).Gender did not appear to be an effective parameter on mortality (p = 0.435). According to the 
findings of the present study, as the pressure ulcer stages increased, microbial growth in the wound site was  
more frequent. Presence of microbial growth at the wound site was associated with a significant increase in 
hospitalization times. Low magnesium and albumin levels were important for mortalıty and wound site microbial 
growth. These situations may be releated to the nutrıtıonal status of the patients. Similarly in liteature there were 
studies showing that decrease in diet and magnesium intake influence the serious injury in a negative direction. 
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  ÖZET  
 

Palyatif bakım veren bireylerde ağrı, kas zayıflığı, yorgunluk, uyku bozuklukları ve depresyon gibi çeşitli 
psikolojik ve fiziksel sorunlar görülebilmektedir. Bu sebeple, palyatif bakım programları sadece palyatif bakım 
hastalarının değil bakım veren bireylerin de yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan uygulamaları içermektedir. 
Ancak, günümüzde palyatif bakım veren bireylerin fizyoterapiste ve fizyoterapi hizmetlerine ulaşabilme 
durumları ile palyatif rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkındaki farkındalık ve bilgi 
düzeyleri arasındaki ilişki henüz bilinmediğinden bu çalışmada bunu araştırmak amaçlanmıştır. 
Enine kesitsel planlanan bu çalışmaya palyatif bakım kliniklerinde yatmakta olan hastaların bakım  verenleri 
dâhil edildi. Bu bireylerin fizyoterapiste ve fizyoterapi hizmetlerine ulaşabilme durumu ile palyatif 
rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyleri, 
araştırmacıların kendileri tarafından oluşturulan “Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Veren Bireylerin Palyatif 
Rehabilitasyon Hakkında Bilgi ve Farkındalık Düzeylerini Değerlendirme Anketi” kullanılarak değerlendirildi. 
Geçerli ve güvenilir olan bu anket 3 bölüm ve 29 maddeden oluşmaktadır: Birinci bölüm (13 madde) farkındalık 
düzeyini, ikinci bölüm (11 madde) bilgi düzeyini ve üçüncü bölüm (5 madde) fizyoterapiste ve fizyoterapi 
hizmetlerine ulaşılabilirlik durumunu ölçmektedir. Her bir madde 5 (tamamen katılıyorum) ile 1 (hiç 
katılmıyorum) puan arasında beşli Likert tipi ölçeklendirilmiştir. 
Bakım veren bireylerin (n=100) %50’si palyatif bakım kliniğine yatışı takiben hastasına fizyoterapi hizmeti 
verildiğini ve %74’ü de bu hizmete kliniğe yatışın birinci haftasında başlandığını belirtmiştir. Bakım veren 
bireylerin fizyoterapiste ve fizyoterapi hizmetlerine ulaşabilmeye ilişkin görüşleri ile palyatif rehabilitasyonda 
fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkındaki farkındalık (r=-0,520) ve bilgi (r=-0,423) düzeyleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, bakım veren bireylerin bu farkındalık düzeyleri ile bilgi 
düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,453, p<0,05). 
Ülkemizde, palyatif bakım veren bireylerin fizyoterapiste ve fizyoterapi hizmetlerine ulaşabilmeye ilişkin 
görüşleri olumlu düzeyde artıkça bu bireylerin palyatif rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon 
uygulamaları hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyleri azalmaktadır. Diğer yönden, bakım veren bireylerin 
fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkındaki bilgi düzeyleri artıkça farkındalık düzeyleri de 
artmaktadır. Bakım veren bireylerin ve hastalarının sağlıklarının iyileştirilerek yaşam kalitelerinin artırılabilmesi 
için hem palyatif bakım kliniklerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması hem de bu 
uygulamaları gerçekleştirecek olan fizyoterapistlere ulaşımın kolaylaştırılması gerekmektedir. 
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  ÖZET  
 

Palyatif bakım veren bireylerde ağrı, kas zayıflığı, yorgunluk, uyku bozuklukları ve depresyon gibi çeşitli 
psikolojik ve fiziksel sorunlar görülebilmektedir. Bu sebeple, palyatif bakım programları sadece palyatif bakım 
hastalarının değil bakım veren bireylerin de yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan uygulamaları içermektedir. 
Ancak, günümüzde palyatif bakım veren bireylerin fizyoterapiste ve fizyoterapi hizmetlerine ulaşabilme 
durumları ile palyatif rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkındaki farkındalık ve bilgi 
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Enine kesitsel planlanan bu çalışmaya palyatif bakım kliniklerinde yatmakta olan hastaların bakım  verenleri 
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  ABSTRACT  
 

Various psychological and physical problems such as pain, muscle weakness, fatigue, sleep disturbances and 
depression can be seen in palliative caregivers. For this reason, palliative care programs include practices aiming 
to improve the quality of life in not only palliative care patients but also the caregivers. However, relationship 
between accessibility status to a physiotherapist and physiotherapy services and awareness and knowledge levels 
about physiotherapy and rehabilitation practices in palliative rehabilitation of palliative caregivers is not known 
yet nowadays which was therefore aimed in current study. 
Caregivers of patients hospitalized in palliative care clinics were included in this study planned as cross- 
sectional. Accessibility status to the physiotherapist and physiotherapy services with awareness and knowledge 
levels about physiotherapy and rehabilitation practices in palliative rehabilitation of these caregivers were 
evaluated using "Questionnaire of Evaluating Knowledge and Awareness Levels about Palliative Rehabilitation 
of Palliative Caregivers" which was generated by the researchers themselves. This valid and reliable 
questionnaire consists of 3 sections and 29 items: The first section (13 items) measures awareness level, the 
second section (11 items) measures knowledge level and the third section (5 items) measures accessibility status 
to the physiotherapist and physiotherapy services. Each item is scaled in 5-point Likert-type between 5 (totally 
agree) and 1 (totally disagree) points. 
By 50% of the caregivers (n=100) stated that physiotherapy service was given to their patients following 
hospitalization in the palliative care clinic and by 74% of the caregivers stated that this service was started in the 
first week of the hospitalization. A significant correlation was found between the opinions of  the caregivers 
about accessing the physiotherapist and physiotherapy services and awareness (r=-0.520) and knowledge (r=- 
0.423) levels about physiotherapy and rehabilitation practices in palliative rehabilitation (p<0.05). Furthermore,  
a significant correlation was also found between these awareness levels and knowledge levels of the caregivers 
(r=0.453, p <0.05). 
In our country, as the opinions of palliative caregivers about accessing the physiotherapist and physiotherapy 
services increase at a positive level, their awareness and knowledge levels about physiotherapy and rehabilitation 
practices in palliative rehabilitation decrease. On the other hand, as knowledge levels of the caregivers about 
physiotherapy and rehabilitation practices increase, their awareness levels also increase. To improve quality of 
life of the caregivers and their patients by healing their health, it is necessary to both generalize physiotherapy 
and rehabilitation practices in palliative care clinics and facilitate the access to physiotherapists who will perform 
these practices. 
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  ÖZET  
 

Amaç: Obezite, farklı sistemleri etkileyerek pek çok hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Solunum 
sistemi, obezitenin etkilediği temel sistemlerden biridir. Obezite; solunum fonksiyonlarını etkilemesinin yanı 
sıra, obezite hipoventilasyon sendromu (OHS), obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), astım ve pnömoni gibi 
hastalıklar için majör risk faktörlerinden biridir. OHS, obeziteyle beraber başka nörolojik, muskuler, mekanik 
veya metabolik neden olmadan, vücut kitle indeksi (VKİ)>30’ un üzerinde olan hastalarda hipoventilasyon ve 
gündüz aşırı uyku hali ile tanımlanır. 
Çalışmamızın amacı, 3 ay süreyle yoğun bakım servisi ile palyatif bakım ünitesinde takip edilen OHS’li bir 
olguda uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programının mobilite, günlük yaşam aktiviteleri ve düşme riski 
üzerindeki etkilerinin sunulmasıdır. 
Yöntem: 47 yaşında bilinci açık, oryante, koopere ve morbid obez (BMI>50) kadın hastanın OHS, KOAH ve  
DM tanıları mevcuttu. Son bir ay içerisinde hastanın 20 kilo aldığı ve mobilize olamadığı bildirildi. Hasta aktif 
sigara kullanıyor ve düzensiz ilaç kullanımı vardı. Acil servise 30.01.2021 tarihinde bacaklarında giderek 
ilerlemiş olan ödem ve nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkiklerde Toraks BT sonrası sağda 25 cm 
plevral efüzyon ve atelaktazi görüldü. Respiratuar asidoz varlığı ile non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV) 
ihtiyacı olan hastanın; pnömoni, akut astım atağı, akut solunum yetmezliği sebebi ile 3A yoğun bakım servisine 
yatışı yapıldı. Arter kan gazı değerleri pH:7.23, PaCO2:78, PaO2:108, HCO3:27.1, Laktat:0.9 idi. Asidozu 
gerilemeyen ve uykuya eğilimi olan hasta, planlı olarak orotrakeal entübe edildi ve mekanik ventilatörde takibe 
alındı. Yoğun Bakım süresince (eklem hareket açıklığı egzersizleri, yatak içi pozisyonlamalar, göğüs 
fizyoterapisi, mobilizasyon) hastanın rehabilitasyonu, fizyoterapist tarafından yapıldı. 30 gün sonunda genel 
durumu orta, arter kan gazı takibi ile aralıklı NIMV desteğinde takip edilen hastanın sakral bölgesinde evre 4 
dekübit ülseri mevcuttu. Hasta, destekli kısa süre (MmRC:3, FSS:4, KH:155) mobilize olarak palyatif bakım 
ünitesine nakil edildi. Hastanın Palyatif Bakım Ünitesinde VAC yara bakım tedavisi ve fizyoterapi ve 
rehabilitasyonu (kuvvetlendirme, denge ve mobilite egzersizleri) devam etti. Hastanın mobilite, günlük yaşam 
aktiviteleri ve düşme riski; sırasıyla Rivermead Mobilite İndeksi, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, İtaki 
Düşme Riski Ölçeği ile yoğun bakım servisi öncesi, sonrası ve palyatif bakım ünitesi sonrasında değerlendirildi. 
Bulgular: Yoğun bakım servisi ile palyatif bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay süre ile fizyoterapi ve rehabilitasyonu 
yapılan hasta, destekli mobilize olarak (MmRC:1, FSS:1, KH:116) ve mobilite, günlük yaşam aktiviteleri ve 
düşme riski değerlendirmelerinde gelişme göstererek 04.05.2021 tarihinde taburcu oldu. 
Sonuç: Obezitenin akciğer fonksiyonlarında bozulma, hipoksi ve medikal morbidite ve mortaliteyi artırma 
eğiliminde olduğu belirtilerek hastanın tıbbi durumu, cihaz kullanımları ve rehabilitasyon hakkında hastanın 
bilinçlenmesi sağlandı. 
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ABSTRACT 
 

Purpose: Obesity plays an important role in the emergence of many diseases by affecting different systems. The 
respiratory system is one of the main systems affected by obesity. Besides affecting respiratory functions,  
obesity is one of the major risk factors for diseases such as hypoventilation syndrome (OHS), obstructive sleep 
apnea syndrome, asthma and pneumonia. OHS is defined by hypoventilation and excessive daytime sleepiness in 
patients with a-body mass index (BMI)>30 without obesity and other neurological, muscular, mechanical or 
metabolic causes. Purpose of our study was to present the effects of physiotherapy and rehabilitation program on 
mobility, daily living activities and fall risk in a-patient with OHS who was followed up in intensive care service 
and palliative care unit for 3 months. 
Method: A 47-year-old conscious, oriented, cooperative and morbidly obese (BMI>50) female patient was 
diagnosed with OHS, COPD and DM. It was reported that the patient gained 20 kg in the last month and could 
not be mobilized. The patient had active smoking and irregular medical drug use. He applied to the emergency 
department on 30.01.2021 with the complaint of progressive edema in his legs and shortness of breath. In the 
examinations, 25 cm pleural effusion and atelactasia were observed on the right after Thorax CT. The patient, 
who needed non-invasive mechanical ventilation (NIMV) with the presence of respiratory acidosis, was admitted 
to the 3A intensive care unit due to pneumonia, acute asthma attack, and acute respiratory failure. Arterial blood 
gas values were pH: 7.23, PaCO2: 78, PaO2: 108, HCO3: 27.1, Lactate: 0.9. The patient, whose acidosis did not 
regress and who had a tendency to sleep, was intubated orotracheally in a planned manner and was followed up 
with a mechanical ventilator. During the Intensive Care (range of motion exercises, bed positioning, chest 
physiotherapy, mobilization), rehabilitation was performed by the physiotherapist. At the end of 30 days, the 
patient, whose general condition was moderate and was followed up with arterial blood gas monitoring and 
intermittent NIMV support, had stage 4 decubitus ulcer in the sacral region. The patient was transferred to the 
palliative care unit by mobilizing for a short time (MmRC: 3, FSS: 4, HR: 155). VAC wound care treatment and 
physiotherapy and rehabilitation (strengthening, balance and mobility exercises) continued in the Palliative Care 
Unit of the patient. The patient's mobility, activities of daily living and fall risk; The Rivermead Mobility Index, 
Katz Activities of Daily Living Scale, Itaki Fall Risk Scale were evaluated before and after  the intensive care 
unit and after the palliative care unit, respectively. 
Results: The patient, who underwent physiotherapy and rehabilitation in the intensive care service and palliative 
care unit for approximately 3 months, was discharged with assisted mobilization (MmRC: 1, FSS: 1, HR: 116) 
and showed improvement in mobility, activities of daily life and fall risk assessments on 04.05.2021. 
Conclusion: It was stated that obesity tends to increase lung function impairment, hypoxia and medical  
morbidity and mortality, and the patient was informed about the medical condition, device use and rehabilitation. 
Keywords: Obesity Hypoventilation Syndrome, Physiotherapy and Rehabilitation, Palliative Care, Intensive 
Care 
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ÖZET 
 

 

Palyatif bakım, hasta ve ailesinin var olan ilerleyici, ciddi ve kronik hastalıklarıyla yaşamını kaliteli bir şekilde 
sürdürülebildiği kapsamlı bir süreçtir. Palyatif bakımın temelinde semptomların hafifletilmesi, tedavinin  
etkisinin istenilen düzeye getirilmesi ile hasta ve ailesinin desteklenmesi yer almaktadır. Dispne ya da nefes 
darlığı niteliksel ve niceliksel olarak değişen öznel bir deneyim olmakla birlikte bir çok hastalığın ilerleyen 
süreçlerinde karşılaşılan ve yönetilmesi zor bir semptomdur. Bu sistematik derlemenin amacı palyatif bakım 
hastalarına uygulanan tamamlayıcı ve integratif terapilerin dispneye etkisi ile ilgili yayınlanmış çalışmaların 
gözden geçirilmesi, bulgu ve sonuçlarının sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 
Pubmed,  Ebscohost,  Cochrane,  Google  Scholar,  Ovid,  Medline,  Scopus,  ProQuest,  ULAKBİM,  YÖK  Tez 
Merkezi veri tabanlarında, 1 Ocak 2011- 10 Mayıs 2021 tarihleri arası sınırlandırılarak tarama yapılmıştır. 
Tarama sırasında “acupressure, acupuncture, hold hand fan, hypnosis, meditation, relaxation, guided imagery, 
reflexology, music therapy, star light therapy, low light therapy, homeopaty, therapeutic touch, mind and body 
practices, mindfulness, herbal,qi gong, massage, aromatherapy, eurthmy therapy, ayuverda, yoga,  
complementary and alternative medicine, integrative care, dyspnea, palliative care”,”akupresür, akupunktur, el 
fanı uygulaması, hipnoz, meditasyon, hayal kurma, refleksoloji,müzik terapi, yıldız ışığı terapisi, düşük 
yoğunluklu ışık terapisi, homeapati, teröpotik dokunma, zihin beden uygulamaları, aroma terapi, masaj, 
tamamlayıcı ve alternatif uygulamalar, integratif bakım, dispne, palyatif bakım” kelimeleri kullanılmıştır. Elde 
edilen tüm verilerden araştırmaya dahil edilme kriterlerine göre 41 çalışmanın tam metin makalelerine ulaşılarak 
analiz edilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen verilere göre en çok kullanılan yöntem 11 makale ile el fanı 
uygulaması ve en az uygulanan yöntemler ise sanat, eurythmy, star light ve masaj terapileri olarak bulunmuştur. 
Çalışmaların büyük çoğunluğu KOAH hastaları ile yapılmıştır ve yine çoğunda uygulanan tamamlayıcı ve 
integratif yöntemin dispneyi iyileştirmede etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Buna bağlı olarak bu uygulama ve 
terapilerin palyatif bakım hastalarının dispne yönetimi için kullanılabilir olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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  ABSTRACT  
 

Palliative care is a comprehensive process in which the patient and his family can survive with their progressive, 
serious and chronic diseases. Palliative care is based on alleviating the symptoms, bringing the effect of the 
treatment to the desired level and supporting the patient and his family. Although dyspnoea or shortness of  
breath is a qualitatively and quantitatively changing subjective experience, it is a difficult symptom encountered 
in the later stages of many diseases and is difficult to manage. The aim of this systematic review was to review 
the published studies on the effects of complementary and integrative therapies applied to palliative care patients 
on dyspnea, and to systematically examine their findings and results. In the study, the databases of Pubmed, 
Ebscohost, Cochrane, Google Scholar, Ovid, Medline, Scopus, ProQuest, ULAKBİM, YÖK Thesis Center were 
limited and searched between January 1, 2011 and May 10, 2021. During the screening, “acupressure, 
acupuncture, hold hand fan, hypnosis, meditation, relaxation, guided imagery, reflexology, music therapy, star 
light therapy, low light therapy, homeopaty, therapeutic touch, mind and body practices, mindfulness, herbal, qi 
gong, massage, aromatherapy, eurthmy therapy, ayuverda, yoga, complementary and alternative medicine, 
integrative care, dyspnea, palliative care ”,” acupressure, acupuncture, hand fan application, hypnosis, 
meditation, daydreaming, reflexology, music therapy, starlight therapy, The words "low intensity light therapy, 
homeapathy, therapeutic touch, mind body applications, aroma therapy, massage, complementary and alternative 
treatments, integrative care, dyspnea, palliative care" were used. The full text articles of 41 studies were accessed 
and analyzed according to the inclusion criteria from all the data obtained. According to the data obtained from 
these studies, the most used method was found to be hand fan application with 11 articles and the least applied 
methods were art, eurythmy, star light and massage therapies. The vast majority of studies have been conducted 
with COPD patients and it is concluded that the complementary and integrative method applied in most of them 
is effective in improving dyspnoea. Accordingly, it is concluded that these practices and therapies can be used  
for dyspnea management in palliative care patients. 
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ÖZET 
 

 

Kronik hastalıkların semptom yönetiminde tamamlayıcı ve bütünleştirici terapiler sıklıkla kullanılmaktadır. 
Kronik hastalıkların semptom yönetiminde tamamlayıcı ve bütünleştirici terapiler sıklıkla kullanılmaktadır. 
Özellikle palyatif bakım hastalarında semptom yönetimi oldukça önemlidir. Bu sistematik derlemenin amacı 
palyatif bakımdaki hastalara uygulanan tamamlayıcı ve bütünleştirici terapilerin yorgunluk semptomuna etkisi  
ile ilgili yayımlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmadan elde edilen verilerin sistematik biçimde 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma; Directory of open Access journals, PubMed, Embase, Ovid, 
Medline, Scopus, Google scholor, ProQuest, Ebscohost, Blackwell-Synergy, Science Direct, ULAKBİM, YÖK 
Tez Merkezi, Cochrane, Google Akademik veri tabanlarında, tarih aralığı 1 Ocak 2011- 10 Mayıs 2021 ile 
sınırlandırılarak ve “reflexology, aromatherapy, music therapy, yoga, massage therapy, reiki, qigong, 
homeopathy, TENS, acupuncture, hypnosis, therapeutic touch, acupressure, herbal, meditation, mind and body 
practices, complementary and alternative medicine, fatigue, palliative care” “refleksoloji, aromaterapi, müzik 
terapi, yoga, masaj terapi, transkütanöz elektiriksel sinir stimülasyonu, akupunktur, hipnoz, terapötik dokunma, 
akupresür, zihin-beden uygulamaları, tamamlayıcı ve alternatif terapi, yorgunluk, palyatif bakım” anahtar 
kelimeleri ile ulaşılan ulusal ve uluslararası çalışmalar taranarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil etme 
kriterlerine göre 63 tam metin olarak yayınlanan makaleler analiz edilmiştir. Elde edilen çalışmalara  göre 
yöntem olarak en çok 22 makale ile yoga iken, en az kullanılan yöntem olarak 1 makale ile biofield terapisi 
olduğu bulunmuştur. Çalışmaların özellikle onkoloji hastaları ile yapıldığı saptanmıştır. Konu ile ilgili 
çalışmaların sistematize edilmesi sonucu palyatif bakımdaki hastalara uygulanan tamamlayıcı ve bütünleştirici 
terapiler ile hastaların yorgunluk semptomunda azalma olduğuna dair kanıtlara ulaşılmıştır. Buradan hareketle, 
bu terapilerin palyatif bakımdaki yorgunluk yönetiminde kullanıldığı ve kullanılabileceği sonuçlarına varılmıştır. 
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bu terapilerin palyatif bakımdaki yorgunluk yönetiminde kullanıldığı ve kullanılabileceği sonuçlarına varılmıştır. 
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  ABSTRACT  
 

Complementary and integrative therapies are used in the management of chronic diseases. Complementary and 
integrative therapies are used in the management of chronic diseases. It is especially important in palliative care 
patients. The aim of this systematic review was to review the studies on the effects of complementary and 
integrative therapies for patients in palliative care on the symptoms of fatigue and systematic case studies 
obtained from the study. Work; Directory of open access journals, PubMed, Embase, Ovid, Medline, Scopus, 
Google Scholor, ProQuest, Ebscohost, Blackwell-Synergy, Science Direct, ULAKBİM, YÖK Thesis Center, 
Cochrane, Google Academic databases, date range 1 January 2011 - 10 May 2021 and "reflexology, 
aromatherapy, music therapy, yoga, massage therapy, reiki, qigong, homeopathy, TENS, acupuncture, hypnosis, 
therapeutic touch, acupressure, herbal, meditation, mind and body practices, complementary and alternative 
medicine, fatigue, palliative national and international studies reached with the key "reflexology, aromatherapy, 
music therapy, yoga, massage therapy, transcutaneous electrical nerve stimulation, acupuncture, hypnosis, 
therapeutic touch, acupressure, mind-body, complementary and alternative therapy, fatigue, palliative" has been 
carried out. According to the inclusion criteria, 63 were analyzed in full text in reviews. According to the 
obtained studies, the method is yoga with 22 articles at most, while the least used method is biofield therapy with 
1 article. The studies were determined especially with oncology patients. As a result of the systematization of the 
studies on the subject, it has been reached to read the studies on complementary and integrative therapies for 
patients in palliative care. It has been concluded that these therapies can be used in the management of fatigue in 
palliative care. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: Bu çalışma, palyatif bakımdaki hastaların ağrı özelliklerini ve ağrıyla baş etmede kullandıkları 
tamamlayıcı ve bütünleşik terapileri saptamak amacıyla gerçekleştirildi. 
Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmanın evrenini, 30 eylül 2020 - 15 mart 2021 tarihleri arasında bir 
hastanenin palyatif bakım servisinde yatan 102 hasta, örneklemini ise ağrısı olan ve sözel iletişim kurulabilen 77 
hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri, hastaların sosyo-demografik özellikleri, ağrı özellikleri ve tamamlayıcı ve 
bütünleşik terapileri kullanım durumlarını içeren anket formu ile araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme ile 
toplandı. Veriler toplanmadan önce etik kurul onayı ve kurum izni alındı. Veriler tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak değerlendirildi. 
Bulgular: Araştırmaya dahil edilen hastaların demografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalamalarının 
69.02±12.79 olduğu, %74.0’ının erkek, %62.3’ünün evli, %41.6’sının İlköğretim mezunu olduğu tespit edildi. 
Hastaların palyatif bakımda yatma tanılarına bakıldığında ilk sırada kanser(%58.4) ve yaşadıkları en önemli 
semptomunda ağrı(%80.5) olduğu tespit edildi. Ağrı şiddeti ortalaması 4.24±2.06 olan hastaların, %63.6’sının 
kronik ağrı ve en fazla bel bölgesinde(%32.5) ağrı yaşadıkları bulundu. Hastaların %94.8’inin ağrı nedeniyle en 
az bir analjezik ilaç kullandığı saptandı. 
Palyatif bakım servisindeki hastaların %83.1’inin yaşadıkları ağrıyla baş etmek için tamamlayıcı ve bütünleşik 
terapileri kullandığı bulundu. Kullanılan terapilerin çoğunlukla masaj ve egzersiz(%82.8) olmakla birlikte, 
terapötik dokunma(%48.4), dikkati başka yöne çekme(%42.2) ve müzik terapi(%26.6) olduğu tespit edildi. 
Hastaların ağrıyla baş etmek için uyguladığı tamamlayıcı ve bütünleşik terapilerle ilgili bilgiye sırasıyla; 
internet(%57.8), diğer hastalar(%45.3) ve hemşire, doktor ve eczacı(%16.9) aracılığıyla ulaştığı görüldü. 
Uygulayıcıların ise %87.5 ile informal bakım vericiler olduğu belirtildi. Ağrıya yönelik bu uygulamaların 
hastalara yarar sağladığı(%95.3), tamamına yakınında(%96.9) bir yan etkisi olmadığı ve eş zamanlı tıbbi  
tedaviye devam ettikleri (%100) saptandı. 
Sonuç ve öneriler: Palyatif bakım hastalarının hastaneye ilk başvuru semptomlarının ağrı olduğu, orta şiddette 
ağrı yaşadıkları ve bununla baş etmek için tamamına yakınının analjezik tedavisiyle birlikte tamamlayıcı ve 
bütünleşik terapileri kullandığı saptandı. Palyatif bakım hemşirelerinin ağrı yaşayan hastalara tamamlayıcı ve 
bütünleşik terapilerle ilgili kanıta dayalı uygulamalar kapsamında uygulama yapması, hasta ve informal bakım 
vericilere de eğitim vermesi önerilebilir. 
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ÖZET 
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ABSTRACT 
 

 

Objective: This study carried out to determine the pain characteristics of palliative care patients and the 
complementary and integrated therapies they use to cope with pain. 
Method: The population of this descriptive study consisted of 102 patients hospitalized in the palliative care 
service of a hospital between 30 September 2020 - 15 March 2021, and the sample consisted of 77 patients with 
pain who could communicate verbally. The data of the study collected by the researchers through face-to-face 
interviews with a questionnaire containing the socio-demographic characteristics, pain characteristics and use of 
complementary and integrated therapies. Ethics committee approval and institutional permission obtained before 
data collected. The data evaluated using descriptive statistics. 
Results: When the demographic characteristics of the patients included in the study examined; It determined that 
their average age 69.02±12.79, 74.0% male, 62.3% married and 41.6% primary school graduates. When the 
diagnoses of hospitalization of the patients in palliative care examined, it found that cancer was in the first place 
(58.4%) and pain was the most important symptom they experienced (80.5%). It was found that the patients 
experienced; pain severity of 4.24±2.06, 63.6% of them have chronic pain, and mostly lumbar region (32.5%). It 
was found that 94.8% of patients used at least one analgesic drug to cope with the pain. 
It was found that 83.1% of palliative care patients service used complementary and integrated therapies to cope 
with their pain. The therapies used mostly massage and exercise (82.8%), therapeutic touch (48.4%), distraction 
(42.2%), and music therapy (26.6%). Information about the complementary and integrated therapies applied by 
the patients to cope with pain, respectively; internet (57.8%), other patients (45.3%) and nurses, doctors and 
pharmacists (16.9%). It was stated that the practitioners were informal caregivers with 87.5%. It was determined 
that these applications for pain benefited the patients (95.3%), almost all of them (96.9%) did not have any side 
effects, and they continued concurrent medical treatment (100%). 
Conclusion and recommendations: It was found that palliative care patients' first admission symptoms to the 
hospital were pain, experienced moderate pain, and almost all of them used complementary and integrated 
therapies along with analgesic therapy to cope with pain It may be suggested that palliative care nurses apply 
evidence-based practices on complementary and integrated therapies to patients pain, and train patients and 
informal caregivers. 
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  ÖZET  
 

 GİRİŞ/AMAÇ: Basınç ülseri olarak da bilinen basınç yaralanmaları, yoğun ve/veya uzun  süreli basınç, sürtünme 
 kuvvetleri   ve   nem   sebebiyle   vücudun   çeşitli   anatomik   bölümlerinde   oluşan   doku   hasarlarıdır. Basınç 
 yaralanmasının  tedavisi;  temizleme,  debridman,  pansumanlar,  beslenme  desteği,  ağrı  yönetimi  ve  doğru 
 pozisyonlandırmayı içermektedir. Yüksek riskli hastalarda basınç yaralanmalarını önlemek için standart hastane 
 yatakları  yerine  gelişmiş  statik  destek  yüzeyleri  (yatak  veya  sandalyede  köpük  şilteler,  düşük  hava kayıplı 
 yataklar, köpük, jel veya hava akışkan yatakları) ve yastıklar, jel pedler veya köpük takozlar kullanılabilir. Olgu 
 sunumunda, basınç yaralanması oluşumunu önlemek için hastaya bakım veren tarafından 4 ay boyunca cilt 
 bakımında nişasta unu (mısır) kullanılan hastanın bakım sonuçları sunulmuştur. 
OLGU: Olgumuz kırk iki yaşında, erkek, diyabetes mellitus, epilepsi ve glioblastoma multiforme tanılı, yatağa 
 bağımlı ve aspirasyon pnömonisi nedeniyle palyatif bakım kliniğinde takip edilmiştir. Hasta S.D.’nin beslenmesi 
 PEG tüpü vasıtasıyla sağlanırken, BKI 25, kol ve baldır çevresi 23 cm idi. Hastanın bası yaralanması riski olması 
 nedeniyle  hava   akışkan   yatak  ve   pozisyonlama   desteği  sağlanmıştır.   Bunun   yanında   günde  2  kez bası 
bölgelerinde bulunan cilt bölgelerine nişasta unu serpilmiştir. Dört ay boyunca uygulamaya devam edilmiş ve 
 hasta exitus olmuştur. Uygulama boyunca herhangi bir basınç yaralanmasının gelişmediği gözlenmiştir. 
 TARTIŞMA/SONUÇ:    Yatağa    bağımlı   hastalarda    deri   hasarını   azaltmak   için   uygun    nemlendiriciler 
 kullanılmalıdır. Hastanın beslenmesi/hidrasyonu değerlendirilerek önerilen günlük beslenmesine ek 
 vitamin/mineraller  düşünülmelidir.  Risk  altındaki  hastalar  için  titiz  cilt  muayenesi  ve  iyi  bir  cilt  bakımı 
 uygulanmalıdır. Cildin nem, idrar ve ya dışkıya uzun süre maruz kalması en aza indirilmekle birlikte ayrıca kuru, 
 çatlamış   cilde   sahip  hastalara   da   bakım   uygulanmalıdır.   Bası   yarasının   önlenmesinde   kullanılan diğer 
 yöntemlerin yanı sıra nişasta kullanımı denenebilir. Sonuç olarak bizim olgumuzda olduğu gibi cilt bakımında 
 nişasta   unu  (mısır)  kullanımının   basınç   yaralanmasının  önlenmesinde  etkili   olduğunu  ve   çalışmalar   ile 
 desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Basınç ülseri, basınç yaralanması, dekübit, bakım, nişasta 
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ABSTRACT 
 

 

INTRODUCTION / OBJECTIVE: Pressure injuries, also known as pressure ulcers, are tissue damage in various 
anatomical parts of the body due to intense and / or prolonged pressure, friction forces and moisture. Treatment 
of pressure injury; It includes cleaning, debridement, dressings, nutritional support, pain management and correct 
positioning. In order to prevent pressure injuries in high-risk patients, advanced static support surfaces (foam 
mattresses in the bed or chair, low air loss mattresses, foam, gel or air fluid mattresses) and pillows, gel pads or 
foam wedges can be used instead of standard hospital beds. In the case report, the care results of the patient who 
used starch flour (corn) in skin care for 4 months by the patient's caregiver to prevent the occurrence of pressure 
injury are presented. 
CASE: Our case is a 42 years old male, diagnosed with diabetes mellitus, epilepsy and glioblastoma multiforme, 
is bedridden, and was followed up in a palliative care clinic due to aspiration pneumonia. While the feeding of 
the patient S.D. was provided through the PEG tube, the BMI was 25 and the circumference of the arm and calf 
was 23 cm. Air fluid bed and positioning support were provided due to the risk of pressure injury to the patient. 
In addition, starch flour was sprinkled on the skin areas in the compression areas twice a day. The application 
continued for four months and the patient died. It was observed that no pressure injury developed during the 
application. 
DISCUSSION / CONCLUSION: Appropriate moisturizers should be used to reduce skin damage in bedridden 
patients. Additional vitamins / minerals should be considered in the recommended daily diet by evaluating the 
patient's nutrition / hydration. Meticulous skin examination and good skin care should be applied for patients at 
risk. While the prolonged exposure of the skin to moisture, urine or feces is minimized, care should also be given 
to patients with dry, cracked skin. The use of starch as well as other methods used in the prevention of pressure 
sores can be tried. As a result, we think that the use of starch flour (corn) in skin care is effective in preventing 
pressure injury, as in our case, and should be supported by studies. 

 
Keywords: Pressure ulcer, pressure injury, decubitus, care, starch 
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ÖZET 
 

 

Yoğun bakım üniteleri çok sayıda özellikli sağlık çalışanının görevlendirildiği, özel alt yapıyla yüksek 
teknolojinin kullanıldığı, kapasitesi sınırlı, ciddi maliyetli özel birimlerdir. Bu birimlerde hasta sayısına göre 
anlık kapasite artışı yapmak ekip, ekipman, alt yapı kısıtlılıkları nedeniyle olanaksızdır. Bu gerekçelerle özellikle 
pandemi gibi kapasiteyi tüm ülke genelinde eş zamanlı zorlayan koşullarda YBÜ yataklarının akılcı kullanımının 
önemi hatırlanmıştır. Aslında günlük kapasite kısıtlılıkları dışında maliyeti bu denli yüksek yataklar her zaman 
hastaya/topluma yarar sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Yarar ilkesi evrensel olup tıbbi etiğinde temelini 
oluşturur. YBÜ’lerinde durumu ağır ancak uygulanan tedaviden yarar görecek hastaların yatış/tedavisi 
planlanmalıdır. Tedavisi sırasında iyileşmeyeceği öngörülen ya da kronik bakım hastası konumuna gelenlerin 
YBÜ yerine evlerinde veya başka özel birimlerde tedavileri sağlanmalıdır. Bizde bu bakış açısıyla 01.01.2018- 
30.04.2021 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemizden taburcu edilen hastaların özelliklerini ve bunun 
kapasiteye nasıl yansıdığını irdeledik. 
Son yıllarda yaşamsal destek tedavilerinin gelişmesi, bu teknolojilerin kullanıldığı YBÜ’lerinin yaygınlaşması, 
yasal belirsizlikler, hekimlerin bundan kaynaklanan çekinceleri, tıp eğitimindeki yetersizlikler  YBÜ’lerinin 
akılcı kullanımını engellemekte, endikasyon dışı tedaviler engellenememektedir. Bunda bazı hekimlerin kronik 
hastalarını/yakınlarını prognoz hakkında yeterince bilgilendirmemeleri, gereksiz beklenti oluşturmaları da 
etkendir. Ayrıca uygulanan sağlık politikaları nedeniyle hasta yakınlarınca süre kısıtlaması olmaksızın hastaların 
ev yerine hastanede bakılması istenmekte, hastanelerdeyse hekimlerce servis koşulları öne sürülerek bu hastalar 
YBÜ’ne yönlendirilmektedir. Çalışmamız 3. düzey 41 yatak kapasiteli özel hastanenin erişkin YBÜ’nde 
yapılmıştır. Yıllara göre dağılım incelendiğinde zaman geçtikçe, özellikle de pandeminin zorlayıcı etkisiyle evde 
bakım oranı artmaktadır. Bunda kapasite endişesiyle davranan hekim endikasyonundan çok hasta yakınlarının 
pandemi döneminde hastalık bulaşma riskinden kaçınma duygusunun etkili olduğunu düşünmekteyiz. Burada 
vurgulanması gereken bir diğer konuda %5-10 düzeyinde taburculuğun kapasiteye %30-50 düzeyinde katkıda 
bulunmasıdır. Pandemi sayesinde YBÜ yataklarının gerçek değeri, palyatif bakım uygulamalarının/ünitelerinin 
önemi her zamankinden daha çok anlaşılmıştır. Bu bakış açısıyla pandemi sonrasında da meslek içi eğitimlerle 
tüm hekimlere, diğer kanalları da kullanarak topluma doğru mesajlar verilerek palyatif bakım/önemi 
anlatılmalıdır. 
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ÖZET 
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  ABSTRACT  
 

Intensive care units are special units with limited cap a city and significant costs, where a wide range of 
specialized health care workers is employed and high technology is used with a specialinfrastructure. It is 
impossible to instantly in crease the capacity of these units according to the number of patients due to team, 
equipment and infrastructure limitations. For these reasons, the importance of rationaluse of ICU beds, especially 
under conditions, such as pandemics, which simultaneously place great demand on the capacity across the 
country, has been remembered. Infact, beds with such a high cost besides the Daily capacity limitations should 
always be used in a way that benefits the patient / society. The benefit principle is universal and the basis of 
medical ethics. Patients who have severe conditions but will benefit from the treatment should be scheduled for 
stay / treatment in ICUs. Those who are predicted to not recover during their treatmentor who are chronic care 
patients should be treated at homeor in other special units instead of the ICU. From this point of view, we 
examined the characteristics of the patients discharged from our intensive care unit between 01.01.2018 and 
30.04.2021 and its effect on the capacity. 
The develop ment of vital support therapies in recent years, the increasing prevalence of ICU’s using such 
technologies, legal and related reservations of physicians, and the inadequacies in medical education prevent 
theration aluse of ICU’s, resulting in failure to prevent non-indicated treatments. Another factor is that some 
physicians do not in form their chronic patients /patients’ relatives enough about the prognosis, creating 
unnecessary expectations. Inaddition, due to the health care policies in effect, patients' relatives want their 
patients to receive care at the hospital instead of at home, with out time limitation, and these patients are referred 
to ICU’s in hospitals by physicians on the ground of service conditions. Our study was conducted in  the Level 
III, 41-bed adult ICU of a private hospital. The analysis of distribution by years Show that theratio of home care 
has increased as time progresses, especially with the compelling effect of the pandemic. We believe that this was 
due to the patient relatives’ sense of avoiding the risk of disease transmission during the pandemic, rather than 
physician indications based on concern for capacity. Another point that should be emphasized here is that a 
discharge rate of 5–10% increases the capacity by 30–50%. Due to the pandemic, the actual value of ICU bed 
sand the importance of palliative care practices / units have been understood more than ever. From this point of 
view, palliative care / its importance should be explained to all physicians through in-service training sand to the 
society bydelivering correct messages usingo ther channels. 
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ÖZET 
 

 

Yoğun bakım birimlerinden değişen ve gelişen şartlar nedeniyle taburculuk ve diğer servislerde izleme devir 
edilen hasta sayıları artmaktadır. Amacımız yoğun bakım birimimizden devir edilebilecek durma gelen hasta 
oranlarını belirlemek ve bu devirler esnasında kişisel tecrübelerimizin gösterdiği başta palyatif bakım merkezleri 
olmak üzere gerekli olan yaşlı bakım birimlerine ihtiyacı sayısal verilerle ortaya koymaktır. Ocak 2010 -Eylül 
2015 (2015 yılı için sadece ilk 9 aylık veriler dahil edilmiştir) tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların (N=3438) dosyaları 
retrospektif olarak incelendi. Yapılan inceleme de yatan hasta sayısı literatüre benzer şekilde artarken, 
mortalitenin azalıp hastaların yoğun bakımdan çıkış oranlarının da arttığı tespit edildi. Yoğun bakım yatış 
oranındaki artışın geriatrik hastalar da daha belirgin olduğu görüldü. Bu artan yatış ve taburculuk / devir oranları 
bu hastaların takibinin / devrinin yapılacağı birimlere (palyatif bakım birimleri/yaşlı bakım birimleri v.b.) olan 
ihtiyacı da artırdı. 
Artan bu ihtiyacı karşılayacak yeterli palyatif bakım birimleri / servis izlem birimleri / yaşlı bakım merkezleri 
olmaması ve yoğun bakım birimleri ile bu birimler arasında daha profesyonel ve direk yolların kullanılamaması 
nedeniyle hastaların yoğun bakım yatış süreleri uzamakta ve dolayısıyla mortalite ve maliyet artmaktadır. Bu 
yatış sürelerinin yoğun bakım ihtiyacı yokken yoğun bakımda devam etmesi hastanın ilgili birimlerde alacağı 
sosyal ve insani destek seviyesini de maalesef azaltmaktadır. 
Özellikle bu ihtiyaca yönelik yapılacak incelemeler ile arttırılacak hasta devir birimleri sayısı (palyatif bakım 
merkezleri / yaşlı bakım merkezleri) ve bu birimlerle yoğun bakım birimleri arasında daha direk ve profesyonel 
iletişim yolları ile hasta / hasta yakını yaşam kalitesi ve sağlık giderlerinde azalma sağlanabileceğini 
düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 
 

 

The number of patients transferred for discharge and follow-up to other services is increasing due to the 
changing and developing conditions in intensive care units. We aim to show that the number of inpatients and 
the number of patients discharged in intensive care has increased. We also aim to show that there is a need for 
other care units, especially palliative care, that will accept these discharged patients. The files of the patients (N 
= 3438) who were admitted to the intensive care unit of Ege University Faculty of Medicine Hospital 
Department of Internal Medicine between January 2010 and September 2015 (only the first 9 months data for 
2015 were included) were retrospectively analyzed. In our study, similar to the literature, we found that while the 
number of inpatients in the intensive care unit increased, mortality decreased and the rate of patients discharged 
from the intensive care unit increased. We found that the increase in the rate of intensive care hospitalization was 
more pronounced in geriatric patients. Increased hospitalization rates also increased discharge and transport 
rates. For this reason, the need for units where patients will be treated (palliative care units / elderly care units, 
etc.) has increased. 
There were not enough palliative care units, service units, and elderly care centers to meet the increasing need. In 
addition, more professional and direct routes could not be used between the intensive care units and these units. 
For this reason, the intensive care stay of the patients is prolonged, and therefore mortality and cost increase. 
Unfortunately, the unnecessarily prolonged stay in intensive care reduces the level of social and humanitarian 
support that the patient will receive in other units. 
It is necessary to increase the number of units such as palliative care where patients will be able to be followed 
up after intensive care units. More direct and professional communication channels should be established 
between intensive care units and these units. If these arrangements are made, the quality of life of patients and 
their relatives will increase. There will also be a significant reduction in healthcare costs. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: Evde sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelerde kurumsal bir yapılanma doğrultusunda kamu veya özel sektör 
aracılığıyla sunulmaktadır. Türkiye’de ise mevzuat alt yapısının hazırlanması ile birlikte 2011 yılından itibaren 
kamu sağlık tesisleri tarafından verilmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de kamu tarafından sunulan evde 
sağlık hizmetlerindeki değişimi analiz etmek ve etkinliğini incelemektir.. 
Yöntem: Çalışmamız retrospektif ve tanımlayıcı vasıfta planlandı. Resmi başvuruya müteakip yazılı onay  
sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı veri tabanından evde sağlık hizmetlerinin yapılanması, personel durumu, sunulan 
hizmetlerin çeşitliliği ve hedef hastalık guruplarıyla ilgili bilgiler temin edildi. 
Bulgular: Türkiye’de 2011-2017 yılları arasında evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından takip edilen kadın 
hasta oranı 57.48-59.57%, erkek hasta oranı ise 40.43-40.52% arasında bulundu. Evde sağlık hizmetleri 
kapsamında ziyaret edilen hastaların 70.5%’i 65 yaş ve üzerindeydi. 2011-2017 yılları arasında ESHB sayısı, 
ulaşılan hasta sayısı, aktif hasta sayısı ve ziyaret edilen hasta sayısının artış gösterdiği tespit edildi (sırasıyla, 2.5, 
9.1, 4.2, 7.2 kat). Aynı dönemde hekim sayısı 1.22 ve yardımcı sağlık personeli sayısı ise 1.52 kat artış gösterdi. 
Aktif kayıtlı hasta başına düşen ziyaret sayısı aynı yıllarda 2.84-4.98 aralığında bulundu. Ziyaret edilen 
hastaların tanılarına bakıldığında birinci sırada 42% ile nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, ikinci sırada 
kardiyovasküler hastalıklar (%23) üçüncü sırada ise kas-iskelet sistemi hastalıkları (%15) bulunmaktaydı. 
Muayene dışında hastaya verilen hizmetler değerlendirildiğinde ise 26.21% ile hasta ve yakınlarının eğitimi 
birinci sırada, yara pansumanı (%25.6) ikinci sırada, tetkik için kan alma (%14.3) üçüncü sırada yer almaktaydı. 
Sonuç: Çalışmamızda tespit ettiğimiz yaş, cinsiyet ve hastalık guruplarının dağılımı literatür ile uyumludur. 
2011-2017 arasında ziyaret edilen hasta sayısı, aktif hasta sayısı, ulaşılan hasta sayısı gibi göstergelerde önemli 
oranda artışlar tespit edilmiştir. Literatür ile kıyaslandığında gelişmiş ülkelerde daha fazla personel sayısı ile 
daha fazla evde hasta visiti gerçekleştiği gözlenmiştir. Sonuç olarak evde sağlık hizmetlerinin gelir seviyesi ve 
sosyal güvenceden bağımsız olarak halkın tamamına ulaşmalıdır. Hizmetin nasıl verileceğini ise  ülkelerin  
sağlık hizmet modelleri, insan kaynakları, finansal ve kültürel alt yapıları gibi değişkenler belirleyecektir. 
Ülkemizde uygulanmakta olan modelin sağlık hizmetleri alanında önemli bir rol üstlendiğini ve uluslararası 
platformda sağlık politikalarına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. 
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ÖZET 
 

 

Amaç: Evde sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelerde kurumsal bir yapılanma doğrultusunda kamu veya özel sektör 
aracılığıyla sunulmaktadır. Türkiye’de ise mevzuat alt yapısının hazırlanması ile birlikte 2011 yılından itibaren 
kamu sağlık tesisleri tarafından verilmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de kamu tarafından sunulan evde 
sağlık hizmetlerindeki değişimi analiz etmek ve etkinliğini incelemektir.. 
Yöntem: Çalışmamız retrospektif ve tanımlayıcı vasıfta planlandı. Resmi başvuruya müteakip yazılı onay  
sonrası T.C. Sağlık Bakanlığı veri tabanından evde sağlık hizmetlerinin yapılanması, personel durumu, sunulan 
hizmetlerin çeşitliliği ve hedef hastalık guruplarıyla ilgili bilgiler temin edildi. 
Bulgular: Türkiye’de 2011-2017 yılları arasında evde sağlık hizmetleri birimleri tarafından takip edilen kadın 
hasta oranı 57.48-59.57%, erkek hasta oranı ise 40.43-40.52% arasında bulundu. Evde sağlık hizmetleri 
kapsamında ziyaret edilen hastaların 70.5%’i 65 yaş ve üzerindeydi. 2011-2017 yılları arasında ESHB sayısı, 
ulaşılan hasta sayısı, aktif hasta sayısı ve ziyaret edilen hasta sayısının artış gösterdiği tespit edildi (sırasıyla, 2.5, 
9.1, 4.2, 7.2 kat). Aynı dönemde hekim sayısı 1.22 ve yardımcı sağlık personeli sayısı ise 1.52 kat artış gösterdi. 
Aktif kayıtlı hasta başına düşen ziyaret sayısı aynı yıllarda 2.84-4.98 aralığında bulundu. Ziyaret edilen 
hastaların tanılarına bakıldığında birinci sırada 42% ile nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, ikinci sırada 
kardiyovasküler hastalıklar (%23) üçüncü sırada ise kas-iskelet sistemi hastalıkları (%15) bulunmaktaydı. 
Muayene dışında hastaya verilen hizmetler değerlendirildiğinde ise 26.21% ile hasta ve yakınlarının eğitimi 
birinci sırada, yara pansumanı (%25.6) ikinci sırada, tetkik için kan alma (%14.3) üçüncü sırada yer almaktaydı. 
Sonuç: Çalışmamızda tespit ettiğimiz yaş, cinsiyet ve hastalık guruplarının dağılımı literatür ile uyumludur. 
2011-2017 arasında ziyaret edilen hasta sayısı, aktif hasta sayısı, ulaşılan hasta sayısı gibi göstergelerde önemli 
oranda artışlar tespit edilmiştir. Literatür ile kıyaslandığında gelişmiş ülkelerde daha fazla personel sayısı ile 
daha fazla evde hasta visiti gerçekleştiği gözlenmiştir. Sonuç olarak evde sağlık hizmetlerinin gelir seviyesi ve 
sosyal güvenceden bağımsız olarak halkın tamamına ulaşmalıdır. Hizmetin nasıl verileceğini ise  ülkelerin  
sağlık hizmet modelleri, insan kaynakları, finansal ve kültürel alt yapıları gibi değişkenler belirleyecektir. 
Ülkemizde uygulanmakta olan modelin sağlık hizmetleri alanında önemli bir rol üstlendiğini ve uluslararası 
platformda sağlık politikalarına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 
 

 

Aim: Home health services are provided by the public or private sector in developed countries. Since 2011, in 
conjunction with the preparation of infrastructure legislation, home health services are provided by public health 
institutions in Turkey. The aim of this study is to analyze the changes in home health care services in Turkey and 
examine its effectiveness. 
Methods: The study is retrospective and descriptive. Official approval of the ministry of health was received. 
Information on the structure of home health services, personnel status, target disease groups were provided from 
the Ministry of Health database. 
Results: The rate of female patients was 57.48-59.57%, and the rate of male patients was 40.43-40.52% between 
2011 and 2017. 70.5% of patients who were visited within the scope of home health services were aged 65 and 
over. The number of home health units, the number of patients reached, the number of active patients and the 
number of patients visited were found to increase (2.5, 9.1, 4.2, 7.2 times, respectively). The number of 
physicians increased by 1.22 and the number of health personnel increased by 1.52 times. The number of visits 
per patient was found in the range of 2.84-4.98 in the same years. Among the patients visited, there were 42% 
neurological and psychiatric diseases in the first place, cardiovascular diseases in the second place (23%) and 
musculoskeletal system diseases (15%) in the third place. When the health services provided were evaluated, the 
education of patients and their relatives was in the first place with 26.21%, wound care (25.6%) was in the 
second place, and sampling for the examination (14.3%) was in the third place. 
Conclusion: The distribution of age, gender and disease groups we identified in our study are consistent with the 
literature. Significant increases were found in indicators such as number of patients visited, number of active 
patients, number of patients reached. Compared to the literature, it has been observed that in the developed 
countries more patient numbers and more home visitis occur. As a result, we think that home health services 
should reach the public regardless of income level and social security. The variables such as health service 
models, human resources, financial and cultural infrastructures of the countries will determine how the service 
will be provided. We think that the model implemented in our country plays an important role in the field of 
health services and will contribute to health policies in the international platform. 
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ÖZET 
 

 

Hemşirelik; felsefe, kuram, uygulama ve araştırma temelleri üzerine kurulmuş bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik 
felsefesinde, birey, onuru, inançları, tutumları, tercihleri ve değerleri ile birlikte tek, benzersiz ve üstün varlık 
olarak tanımlanır. bakımın, bir bireyi diğerlerinden ayıran farklı deneyim, değer ve geçmiş yaşantısının dikkate 
alınarak sunulması gerekir. Bu açıdan, her bireyin yaşantısı kendine özgü olduğu için, verilecek hemşirelik 
bakımının da bireye özgü olarak planlanması ve sunulması gerekir. Bireyselleştirilmiş bakım hem hastalar hem 
de hemşireler tarafından bakımın önemli bir ögesi olarak nitelendirilir. Bireyselleştirilmiş bakımın gerçeklik 
kazanması için, bireye tam anlamıyla odaklanma ve etkin bir iletişim sağlanması gerekir. Belirli ilke ve değerler 
doğrultusunda bakımın bireyselleştirilerek verilmesi aynı zamanda somut kalite göstergelerinden biri olarak 
kabul edilir. Literatürde bireyselleştirilmiş bakımın, hasta memnuniyeti gibi çıktıların elde edilmesini 
kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır. Bütüncül bakım ise, bir kişiyi biyolojik, sosyal, psikolojik ve spiritual yönleri 
ile bir bütün olarak ele alan bir hemşirelik uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Bütüncül bakım farklı bir tedavi 
ya da bakım yöntemi değil, bireyin bakımına yaklaşımı belirten bir felsefedir. Hemşirelik bakım planı hemşirelik 
bakımının sunulmasında bireyin tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir araçtır. Bütüncül 
bakım fizyolojik, sosyal, spritüel ve psikolojik bileşenleri içerir. Bütüncül bakımda hastalar ile ilişkileri 
geliştirmek için, hastaya adıyla hitap etmek, göz teması kurmak, hastalara içtenlikle bakım vermek, bireyin 
onurunun korunmasına yardımcı olmak ve hastaların dini, kültürel, manevi inançlarına duyarlı davranmak gibi 
konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışmalarda bütüncül bakım vermek için hemşirelerin bilgi, deneyim 
ve iletişim becerilerinin yeterli olması gerektiği belirtilmektedir. Sonuç olarak hemşirelik uygulamalarında 
bütüncül bakım ile bireyselleştirilmiş bakımın birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayan kavramlardır. 
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olarak tanımlanır. bakımın, bir bireyi diğerlerinden ayıran farklı deneyim, değer ve geçmiş yaşantısının dikkate 
alınarak sunulması gerekir. Bu açıdan, her bireyin yaşantısı kendine özgü olduğu için, verilecek hemşirelik 
bakımının da bireye özgü olarak planlanması ve sunulması gerekir. Bireyselleştirilmiş bakım hem hastalar hem 
de hemşireler tarafından bakımın önemli bir ögesi olarak nitelendirilir. Bireyselleştirilmiş bakımın gerçeklik 
kazanması için, bireye tam anlamıyla odaklanma ve etkin bir iletişim sağlanması gerekir. Belirli ilke ve değerler 
doğrultusunda bakımın bireyselleştirilerek verilmesi aynı zamanda somut kalite göstergelerinden biri olarak 
kabul edilir. Literatürde bireyselleştirilmiş bakımın, hasta memnuniyeti gibi çıktıların elde edilmesini 
kolaylaştırdığı vurgulanmaktadır. Bütüncül bakım ise, bir kişiyi biyolojik, sosyal, psikolojik ve spiritual yönleri 
ile bir bütün olarak ele alan bir hemşirelik uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Bütüncül bakım farklı bir tedavi 
ya da bakım yöntemi değil, bireyin bakımına yaklaşımı belirten bir felsefedir. Hemşirelik bakım planı hemşirelik 
bakımının sunulmasında bireyin tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir araçtır. Bütüncül 
bakım fizyolojik, sosyal, spritüel ve psikolojik bileşenleri içerir. Bütüncül bakımda hastalar ile ilişkileri 
geliştirmek için, hastaya adıyla hitap etmek, göz teması kurmak, hastalara içtenlikle bakım vermek, bireyin 
onurunun korunmasına yardımcı olmak ve hastaların dini, kültürel, manevi inançlarına duyarlı davranmak gibi 
konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışmalarda bütüncül bakım vermek için hemşirelerin bilgi, deneyim 
ve iletişim becerilerinin yeterli olması gerektiği belirtilmektedir. Sonuç olarak hemşirelik uygulamalarında 
bütüncül bakım ile bireyselleştirilmiş bakımın birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayan kavramlardır. 
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ABSTRACT 
 

 

Nursing; It is a health discipline built on the foundations of philosophy, theory, practice and research. In nursing 
philosophy, the individual is defined as one unique and superior being, with dignity, beliefs, attitudes,  
preferences and values. Care should be provided by taking into account the different experience, values and past 
experiences that distinguish an individual from others. In this respect, as each individual's life is unique, the 
nursing care to be given should also be planned and presented individually. Individualised care is considered an 
essential element of care by both patients and nurses. For individualised care to become a reality, it is necessary 
to provide the individual with an entire focus and effective communication. Giving individualised care in line 
with certain principles and values is also considered one of the concrete quality indicators. In the literature, it is 
emphasized that individualised care facilitates obtaining outcomes such as patient satisfaction. Holistic care is 
defined as a nursing practice that takes a person as a whole with their biological, social, psychological and 
spiritual aspects. Holistic care is not a different treatment or care method but a philosophy that expresses the 
approach to the care of the individual. The nursing care plan is a tool that provides an extensive consideration of 
all aspects of the individual in the provision of nursing care. Holistic care includes physiological, social, spiritual 
and psychological components. To improve relations with patients in holistic care, attention should be paid to 
issues such as addressing the patient by name, establishing eye contact, providing genuine care, helping to 
protect the dignity of the individual, and being sensitive to the patients' religious, cultural and spiritual beliefs. It 
is stated in studies that the knowledge, experience and communication skills of nurses should be sufficient to 
provide holistic care. As a result, holistic care and individualised care in nursing practices are not separate but 
complementary concepts. 
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ÖZET 
 

 

Tromboz, hayatı tehdit edici bir komplikasyon olarak birçok hastalığın seyrinde görülebilmektedir. Trombozu 
önlemek ve tedavi etmek amacıyla antitrombositer, antikoagülan ve trombolitik ajanlar kullanılmaktadır. Sık 
kullanılan antikoagülanlardan Varfarin; dar terapotik indeksi, besinlerle ve diğer ilaçlarla etkileşim riski 
nedeniyle farklılık göstermekte ve endikasyona özel belirlenen hedef International Normalized Ratio (INR) 
değerleriyle takibi önerilmektedir. Bu çalışmada, evde sağlık hizmet(ESH) sunumundaki Varfarin kullanımının 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yöntem: SBÜ Tepecik EAH Bornova Evde Sağlık Birimi’ne 6 aylık süreçte başvuran ve böbrek yetmezliği 
olmayan hastaların kayıtları hastane bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Hedeflenen INR 
aralıkları; Türk Hematoloji Derneği-Antikoagülan Tedavi İlkeleri ve Türk Kardiyoloji Derneği- İleri evre kalp 
yetersizliği ve mekanik destek cihazlarının geleceği: Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Uzlaşı Raporlarından 
yararlanılarak prostetik kapak hastalığı için 2,5-3,5; pulmoner tromboe mboli, atrialf ibrilasyon, serebrovasküler 
hastalık için 2-3; yapay kalp cihazı için 2-3,5 olarak belirlendi. Verilerin analizinde SPSS paket programı 
kullanıldı. 
Bulgular: Altı ayda toplam 1140 ziyaretten 124’ünün INR kontrol talebiyle gerçekleştirildiği görüldü. Bu 
ziyaretlerde  INR  izlemi  amaçlı  ev  ziyareti  sağlanan  34  hastanın  yaş  ortalaması  74,68±13,1(31-96)  yıl  ve 
%67,6’sı  (n:23)  kadın,  ortalama  ziyaret  sayısı  3,65±3,11  (1-16)  idi.  Hastaların  %67,6’sına(n:23)   4’ten az, 
%20,6‘sına (n:7) 4-6 kez izlem yapılmıştı. Hastaların %70,6’sı (n:24) kardiyak hastalıklar ( prostetik kapak, 
atrialfibrilasyon ve yapay kalp cihazı); %20,6’sı (n:7) serebrovasküler hastalık; %8,8’i (n:3) ise  pulmoner 
trombo emboli tanıları mevcuttu. Son izlemdeki INR ortalaması 2,62±0,96 (1,12-4,90) olarak saptandı. Ortalama 
INR düzeyinde yaş ve cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmadı(p>0,05). Tüm başvuruların %47,6’sında INR 
hedef aralıktaydı. INR düzeyinin hedef aralıkta olma durumu erkek hastalarda kadın hastalara göre anlamlı 
yüksekken (p:0,023), yaş ve kontrol sayısı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) 
Sonuç: Varfarin kullanan hastaların çoğunun yaşlı olduğu ve en çok kardiyak hastalıklar nedeniyle varfarin 
kullandıkları, yarısından azında hedeflenen düzeyde saptandığı gözlendi. ESH’ndeVarfarin doz ayarlanmasında 
sorun yaşandığı düşünülmektedir. Yaşlı hastaların yandaş hastalıklar ve immobilizasyon nedeniyle hastaneye 
ulaşımında güçlükler yaşandığından INR takipleri birinci basamakta ve evde sağlık hizmetlerinde önemli bir iş 
yükü oluşturmaktadır. Uygun hasta grubunda yeni jenerasyon oral antikoagulanların tercih edilmesinin sağlık iş 
yükü ve hasta izlemlerindeki başarı açısından gözden geçirilmesi gereken bir alternatif olabileceği 
önerilmektedir. 
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Tromboz, hayatı tehdit edici bir komplikasyon olarak birçok hastalığın seyrinde görülebilmektedir. Trombozu 
önlemek ve tedavi etmek amacıyla antitrombositer, antikoagülan ve trombolitik ajanlar kullanılmaktadır. Sık 
kullanılan antikoagülanlardan Varfarin; dar terapotik indeksi, besinlerle ve diğer ilaçlarla etkileşim riski 
nedeniyle farklılık göstermekte ve endikasyona özel belirlenen hedef International Normalized Ratio (INR) 
değerleriyle takibi önerilmektedir. Bu çalışmada, evde sağlık hizmet(ESH) sunumundaki Varfarin kullanımının 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yöntem: SBÜ Tepecik EAH Bornova Evde Sağlık Birimi’ne 6 aylık süreçte başvuran ve böbrek yetmezliği 
olmayan hastaların kayıtları hastane bilgi sistemi üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Hedeflenen INR 
aralıkları; Türk Hematoloji Derneği-Antikoagülan Tedavi İlkeleri ve Türk Kardiyoloji Derneği- İleri evre kalp 
yetersizliği ve mekanik destek cihazlarının geleceği: Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Uzlaşı Raporlarından 
yararlanılarak prostetik kapak hastalığı için 2,5-3,5; pulmoner tromboe mboli, atrialf ibrilasyon, serebrovasküler 
hastalık için 2-3; yapay kalp cihazı için 2-3,5 olarak belirlendi. Verilerin analizinde SPSS paket programı 
kullanıldı. 
Bulgular: Altı ayda toplam 1140 ziyaretten 124’ünün INR kontrol talebiyle gerçekleştirildiği görüldü. Bu 
ziyaretlerde  INR  izlemi  amaçlı  ev  ziyareti  sağlanan  34  hastanın  yaş  ortalaması  74,68±13,1(31-96)  yıl  ve 
%67,6’sı  (n:23)  kadın,  ortalama  ziyaret  sayısı  3,65±3,11  (1-16)  idi.  Hastaların  %67,6’sına(n:23)   4’ten az, 
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hedef aralıktaydı. INR düzeyinin hedef aralıkta olma durumu erkek hastalarda kadın hastalara göre anlamlı 
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ABSTRACT 
 

 

Thrombosis can occur in course of many diseases and causes life-threatening complications. Antiplatelet, 
anticoagulant and thrombolytic agents are used for prevention and treatment of thrombosis. Warfarin, one of the 
common anticoagulants which has a narrow therapeutic index due to the risk of interaction with foods and other 
drugs, and recommended to be followed up with target International Normalized Ratio (INR) values determined 
by the specific indications. The aim of this study is to evaluate the use of Warfarin in a home health care service 
(HHS). 
Method: The records of patients who applied to HSU Tepecik ERH Bornova Home Health care Unit at a 6- 
month period and did not have renal failure were evaluated retrospectively through the hospital information 
system. Targeted INR ranges determined by using "Turkish Society of Hematology's Anticoagulant Treatment 
Principles" and "Turkish Society of Cardiology's Advanced heart failure and the future of mechanical support 
devices: Cardiology-Cardiovascular Surgery Consensus Reports" publications are 2.5 – 3.5 for prosthetic heart 
valve; 2 - 3 for pulmonary thrombo embolism, atrial fibrillation and cerebrovascular disease; 2 – 3.5 for cardiac 
devices. SPSS program was used for the analysis of the data. 
Results:Totally 124 out of 1140 visits in six months were carried out for an INR control request. The meanage of 
34 patients who were provided home visits for INR monitoring during these visits was 74.68 ± 13.1 (31-96)  
years and 67.6% (n: 23) were female, the average number of visits was 3.65 ± 3.11 ( 1-16). The indications of 
Warfarineuse were cardiac diseases (prosthetic valve, atrial fibrillation and artificial heart device) in 70.6% (n: 
24), cerebrovascular disease in 20.6% and pulmonary thrombo embolism in 8.8% (n: 3) of the cases. Themean 
INR at the last control was 2.62 ± 0.96 (1.12-4.90). There was no significant difference in mean INR level 
according to age and gender (p> 0.05). While male patients had beter regulation of INR (p: 0.023), no significant 
difference was found in terms of age and number of controls (p> 0.05). 
Conclusion: It was observed that most of the patients using Warfarin were elderly and used Warfarin mostly due 
to cardiac diseases, and less than half of them were at the targeted level. It is thought that there are some 
challenges in regulation of Warfarin dose in HHS. Since elderly patients experience difficulties in transportation 
to the hospital due to co-morbid diseases and immobilization, INR follow-upcreates an important work load in 
primary care and home health care services. It is suggested that the preference of new generation oral 
anticoagulants in the appropriate patient group may be an alternative that should be reviewed in terms of health 
work load and success in patient follow-up. . 
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ÖZET 
 

 

Giriş: Kanser hastalarının yarıdan fazlası hastalığın herhangi bir döneminde yaşam kalitelerini bozan en önemli 
sorunlardan birisi olan ağrıya maruz kalmaktadır.Ağrı, palyatif bakım kliniklerinde kanser hastalarının yaşam 
kalitesini etkileyen önemli semptomlardan biridir.Bu hastalarda ağrı en kısa sürede azaltılmalı ve idame tedavisi 
planlanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü kanser hastalarında ağrının şiddetine göre non-opioid, zayıf opioid ve  
güçlü opioidlerin kullanıldığı 3 basamaklı analjezik merdiven tedavisini önermektedir.DSÖ’nün narkotik 
analjeziklerin kullanılması gerekliliği ile ilgili net önerileri olmasına rağmen ülkemizde kullanım durumları çok 
düşüktür. Bu çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım servisinde yatan kanser hastalarında 
narkotik analjezik kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma bir eğitim araştırma hastanesinin palyatif servisinde yapıldı.HBYS’den veriler alındı. 
Tanımlayıcı analizlerde yüzde (sayı), ortalama±standart sapma (min–max değerler) ve ortanca; gruplar arası 
karşılaştırmalarda kategorik değişkenler için ki-kare testi sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında ise 
parametrik olan koşullarda t-testi, parametrik olmayan koşullarda ise Mann Whitney-U testi ile değerlendirildi. 
Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 alındı. 
Bulgular: Çalışmamızda palyatif bakım servisinde adjuvan analjezik kullanımı %38.10’dur.Hastaların %52,81 
(122)’i malignite tanılıdır.En fazla %89.35 (109)’i akciğer, %4.09 (5)’i gastrointestinal sistem ve %1.64 (2)’u 
genitoüriner sistem kanseri olan hastaların yatırıldığı kaydedildi.Kanser tanılı hastaların ağrı etyolojisinde 
%54.09 (66)’u kronik kanser ağrısı, %27.87 (34)’si kronik kanser ağrısı + akut ağrı sendromları ve %18.04 
(22)’si kronik kanser ağrısı + kanser dışı ağrı olarak tespit edildi. 
Hastaların yaşı, cinsiyetleri, ortalama yatış süresi, taburculuk durumu ve analjezik kullanımı arasında fark 
saptanmadı (sırasıyla p=0,620; p=0,604; p=0,778; p=0,634).Palyatif servisinde bakım verilen hastaların yatış 
endikasyonları ile analjezik kullanımı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu 
(p=0,002). Analjezik kullanımı kullanım durumları ile ağrı medikasyonu ve ağrı etyolojisi arasında arasında 
anlamlı bir ilişki çıkmıştır (p<0.05). 
Sonuç: Kanserde yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen en sık semptom ağrıdır.Çalışmamızda kanser 
hastalarının ağrı semptomlarında analjezik kullanımının önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir. Hastaların 
en sık şikayetlerinden biri olan ağrının giderilmesi; ancak opioidlere ulaşımın önündeki bariyerlerin kaldırılması 
ile mümkün olabilir. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: More than half of cancer patients suffer from the pain, which is one of the most important problems 
that disrupt the quality of life at any period of disease.Pain is one of the important symptoms that affects the 
quality of life of cancer patients in palliative care clinics.Pain in these patients should be reduced as soon as 
possible and the maintenance treatment should be planned.The World Health Organization (WHO) suggests the 
use of a three-step analgesic ladder approach including non-opioid, weak opioid and strong opioids according to 
the severity of the pain.Although WHO has clear recommendations about the necessity of using narcotic 
analgesics, their usage in our country is very low.This study was conducted to determine the use of narcotic 
analgesic in cancer patients hospitalized in the palliative care service of a training and research hospital. 

 
Results: In our study, the use of adjuvant analgesics in palliative care service was 38.10%. 52.81% (122) of the 
patients are diagnosed with malignancy. 52.81% (122) of patients are diagnosed with malignancy. 89.35% (109) 
were admitted to patients with lung cancer, 4.09% (5) were admitted to the gastrointestinal tract and 1.64% (2) 
were admitted to patients with cancer of the genitourinary system. In the etiology of pain of patients diagnosed 
with cancer, 54.09% (66) were determined as chronic cancer pain, 27.87% (34) as chronic cancer pain + acute 
pain syndromes and 18.04% (22) as chronic cancer pain + non-cancer pain. 
No difference was found between the age, sex, mean duration of hospitalization, discharge status and analgesic 
use of the patients (P=0.620; p=0.604; p=0.778; p=0.634, respectively).A statistically significant relationship  
was found when the hospitalization indications of the patients who were given care in the palliative ward and the 
use of analgesics were evaluated (p = 0.002). There was a significant correlation between analgesic use and pain 
medication and pain etiology (p <0.05). 

 
Keywords: Palliative care, cancer pain, use of narcotics 

Conclusion: The most common symptom of cancer that negatively affects the quality of life is pain. In our study, 
it was determined that the use of analgesics has an important place in the pain symptoms of cancer patients. 
Relieving pain, which is one of the most common complaints of patients, can only be possible by removing 
barriers to access to opioids. 

Materials and Methods: The study was performed in the palliative care of a training and research hospital. Data 
were taken from the Patient Information Management System. Percentage (number), mean ± standard deviation 
(min – max values) and median in descriptive analysis; Chi-square test for categorical variables in intergroup 
comparisons was evaluated by t-test in parametric conditions and Mann Whitney-U test in non-parametric 
conditions for comparison of continuous variables. P <0.05 was taken as the significance level. 
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ÖZET 
 

 

Giriş: Kanser hastalarının yaşadığı semptom yükleri hastanın yaşına, cinsiyetine, primer kanser alanına, evresine, 
tedavisine, başka bir kronik hastalık varlığına göre değişkenlik göstermektedir. Bu semptomlar, etkin tedavi ve 
hemşirelik girişimleri ile önlenebilmekte ya da azaltılabilmektedir. Hemşirelik bakımında özellikle kemoterapi 
nedeni ile ortaya çıkan komplikasyonları önleme, semptomları erken dönemde belirleme ve bu semptomları 
kanıta dayalı olarak yönetme büyük önem taşımaktadır. Kenevirin antitümör, antiemetik, analjezik, anksiyolitik, 
oreksijenik ve sedatif etkileri semptom yönetiminde kullanıldığında başarılı sonuçlar vereceğini 
düşündürmektedir. Bu çalışma, kenevir türevlerinin kanser hastalarının semptom yönetimine olan etkisini 
inceleyen araştırmaların sistematik değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 
Gereç ve Yöntem; Çalışmaya 2012-2020 tarihleri arasında; Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin olarak 
yayınlanmış, “kenevir türevlerinin onkolojik semptomlara etkisi” konulu araştırmalar dâhil edildi. Taramalar 16- 
30 Nisan 2020’de, Pubmed, Cochrane, Ulakbim Tıp ve Science Direct veri tabanları üzerinden anahtar 
kelimelerle çeşitli kombinasyonlar yapılarak tamamlandı. Verilerin toplanmasında makalelerin özelliklerini 
ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “İncelemeye Alınan Araştırmaların Özellikleri 
Tablosu” (yazarlar, yayın yılı, araştırmanın tasarım tipi, katılımcılar, uygulanan anket/ölçek) ve makalelerin 
raporlama özelliklerini belirlemek için PRISMA Kontrol Listesi kullanıldı. 
Sonuç ve Öneriler: Semptom yönetiminde bu kadar çeşitli etkileri olan kenevirin güvenli kullanımı, olası yan 
etkileri, uygun dozları ile ilgili daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Hemşirelerin kenevir ve türevlerini, 
uygulama yollarını, potansiyel ilaç etkileşimlerini, klinik sonuçları ve potansiyel yan etkileri bilmeleri, kanser 
ilişkili semptomların tedavisi için hastalara daha iyi yardımcı olmasını sağlayacaktır. 
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inceleyen araştırmaların sistematik değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 
Gereç ve Yöntem; Çalışmaya 2012-2020 tarihleri arasında; Türkçe ve İngilizce dillerinde tam metin olarak 
yayınlanmış, “kenevir türevlerinin onkolojik semptomlara etkisi” konulu araştırmalar dâhil edildi. Taramalar 16- 
30 Nisan 2020’de, Pubmed, Cochrane, Ulakbim Tıp ve Science Direct veri tabanları üzerinden anahtar 
kelimelerle çeşitli kombinasyonlar yapılarak tamamlandı. Verilerin toplanmasında makalelerin özelliklerini 
ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “İncelemeye Alınan Araştırmaların Özellikleri 
Tablosu” (yazarlar, yayın yılı, araştırmanın tasarım tipi, katılımcılar, uygulanan anket/ölçek) ve makalelerin 
raporlama özelliklerini belirlemek için PRISMA Kontrol Listesi kullanıldı. 
Sonuç ve Öneriler: Semptom yönetiminde bu kadar çeşitli etkileri olan kenevirin güvenli kullanımı, olası yan 
etkileri, uygun dozları ile ilgili daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Hemşirelerin kenevir ve türevlerini, 
uygulama yollarını, potansiyel ilaç etkileşimlerini, klinik sonuçları ve potansiyel yan etkileri bilmeleri, kanser 
ilişkili semptomların tedavisi için hastalara daha iyi yardımcı olmasını sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 
 

 

Introduction: The burden of symptoms experienced by cancer patients varies according to the age, gender, 
primary cancer area, stage, treatment, and presence of another chronic disease. These symptoms can be  
prevented or reduced by effective treatment and nursing interventions. In nursing care, it is of great importance  
to prevent complications arising from chemotherapy, to identify symptoms at an early stage, and to manage these 
symptoms based on evidence. The antitumor, antiemetic, analgesic, anxiolytic, orexigenic and sedative effects of 
cannabis suggest that it will give successful results when used in symptom management. This study was 
conducted to systematically evaluate the studies examining the effect of cannabis derivatives on symptom 
management of cancer patients. 
Materials and Methods: The study between 2012-2020; Studies on the "effect of cannabis derivatives on 
oncological symptoms" published in full text in Turkish and English languages were included. The searches  
were completed on April 16-30, 2020, by making various combinations with keywords through Pubmed, 
Cochrane, Ulakbim Medicine and Science Direct databases. In order to reveal the characteristics of the articles in 
the collection of data, the "Table of the Characteristics of the Researches Under Review" (authors, publication 
year, research design type, participants, questionnaire / scale) prepared by the researchers and the PRISMA 
Checklist were used to determine the reporting characteristics of the articles. 
Results and Suggestions: More detailed studies are needed on the safe use of cannabis, which has such various 
effects in symptom management, possible side effects, and appropriate doses. Nurses' knowledge  of cannabis 
and its derivatives, routes of administration, potential drug interactions, clinical consequences and potential side 
effects will enable them to better assist patients in treating cancer-related symptoms. 
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ÖZET 
 

Dünya Sağlık Örgütü’nün pediatrik palyatif bakım tanımı “çocuğun vücudunun, aklının ve spiritüel yönünün 
bütününün bakımıdır, aynı zamanda aileye de destek vermeyi içerir” şeklindedir (1,2). DSÖ’nün çocuklar ve 
aileleri için uygun olan palyatif bakım tanımı şunları kapsamaktadır: Palyatif bakım çocuğun bedeni, aklı ve 
ruhunu kapsayan ve aynı zamanda aileyi de destekleyen aktif bir bakımdır. Hastalık tanısı konduğu anda başlar 
ve hastalığa yönelik tedavi alsa da almasa da devam eder. Sağlık personeli çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal 
sıkıntılarını değerlendirmeli ve hafifletmelidir. Etkin palyatif bakım aileyi de içeren geniş bir multidisipliner 
yaklaşım gerektirir ve toplumsal kaynakların ulaşılabilirliğini sağlar; bu kaynaklar sınırlı olsa da başarılı bir 
şekilde uygulanabilir. Bu üçüncü basamak sağlık kurumlarında, halk sağlığı merkezlerinde ve hatta çocukların 
evlerinde, okullarda sağlanabilir (3). Çocuklarda palyatif bakım, çocukların ve ailenin fiziksel, psikososyal ve 
spiritüel gereksinimlerini değerlendirme ve yönetmeyi, semptom kontrolünü, hastalık ve yas süreci boyunca 
aileyi desteklemeyi içerir. Amacı, acının hafifletilmesi, fonksiyonların en üst düzeyde kullanılması ve hastalığın 
her aşamasında yaşam kalitesinin geliştirilmesine odaklanan uygulamalardır. Çocuklarda palyatif bakım fiziksel, 
duygusal, sosyal ve manevi yönleri içeren aktif, bütüncül yaklaşımdır. Çocuk ve aileye anlamlı bir yaşam 
sürdürmelerinde yardım ederek yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefler (4,5,6). Pediatrik palyatif 
bakımda, yaşamı tehdit eden ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hastalığın sonucu olarak çocuk ve 
ailesinde ortaya çıkan fiziksel, sosyal, duygusal ve ruhsal sorunların hafifletilmesi için çözümler arama ve yaşam 
kalitesini geliştirmeye yönelik hedefler belirlenerek girişimler uygulanmalıdır. Hedefleri belirlerken ailenin ve 
yaş grubuna göre çocuğun da sürece dahil edilmesi gereklidir. Bakım hedefleri gerçekleştirilirken, hasta ve  
ailesinin kişisel tercihleri, inançları ve değerleri doğrultusunda planlama yapılmalıdır (7,8,9). Çocuk hastalarda 
verilmesi planlanan bilgiler, çocuğun yaşı ve gelişimsel düzeyi dikkate alınarak belirlenmelidir. Tedavi planı ya 
da hastalığın seyri değiştikçe hasta ve ailesine açıklama yapılmalıdır. Hem hasta hem de ailesine soru sorması 
için fırsat verilmelidir. Ailenin çocuğun bakımını sürdürebilmesi, uygun seçimler yapabilmesi ve bilgilendirilmiş 
onam verebilmesi için açıklamalar, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılmalıdır. Eğer mümkünse çocuğa ve 
aileye yapılan açıklamalar yazılı, sesli ve görsel materyallerle desteklenmelidir (1,10). 
Büyük yaş grubundaki çocuklar, arkadaşları ile görüşme fırsatına sahip değilse kendilerini yalnız hissedebilirler. 
Çocuğun bu tip duygularla başa çıkabilmesini sağlama konusunda ailenin yardıma ihtiyacı olabilir. Oyun ve 
müzik gibi etkinlikler çocuğun duygularını ve korkularını ifade etmesinde etkili yöntemler olduğundan  bu 
süreçte yaygın olarak kullanılmalıdır. Çocuğun okuldaki arkadaş çevresini ve sosyal ortamını da içeren palyatif 
bakım gereksinimlerine ihtiyacının olabileceği unutulmamalıdır (7,11). 
Palyatif ve pediatrik palyatif bakım hasta ve ailesinin tedavi süresince yaşadığı birçok olumsuz durumla baş 
edebilmesine olanak sağlayan önemli bir bakım felsefesidir. Çocukların yetişkinlerden farklı gereksinimleri 
olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bakımın içeriğinin çocuk ve ailenin istek ve gereksinimlerine uygun şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
Palyatif bakım veren hemşire, çocuğun fiziksel, psikososyal ve sosyal gereksinimlerini tanılamalı, 
değerlendirmeli ve uygun hemşirelik bakımı sağlamalıdır (12,13). 
Çocuk hastalarda bu yaklaşımlar ancak 1980’lerden sonra başlamıştır. Hastalığı yönetme, semptom kontrolü, 
hastalık ve yas süreci boyunca ailenin desteklenmesi konularında hemşirelerin önemli rol ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Çocuklarla çalışan sağlık profesyonelleri ve özellikle hemşirelerin palyatif bakımın temel 
ilkelerini bilmeleri ve uygulamaları son derece önemlidir (14). 
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Büyük yaş grubundaki çocuklar, arkadaşları ile görüşme fırsatına sahip değilse kendilerini yalnız hissedebilirler. 
Çocuğun bu tip duygularla başa çıkabilmesini sağlama konusunda ailenin yardıma ihtiyacı olabilir. Oyun ve 
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bakım gereksinimlerine ihtiyacının olabileceği unutulmamalıdır (7,11). 
Palyatif ve pediatrik palyatif bakım hasta ve ailesinin tedavi süresince yaşadığı birçok olumsuz durumla baş 
edebilmesine olanak sağlayan önemli bir bakım felsefesidir. Çocukların yetişkinlerden farklı gereksinimleri 
olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bakımın içeriğinin çocuk ve ailenin istek ve gereksinimlerine uygun şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT 
The World Health Organization's definition of pediatric palliative care is "taking care of the children, their mind 
and their spirituality, as well as supporting the family" (1,2). 
WHO’s definition of palliative care appropriate for children and their families is as follows: Palliative care for 
children is the active total care of the child’s body, mind and spirit, and also involves giving support to the 
family. It begins when illness is diagnosed, and continues regardless of whether or not a child receives treatment 
directed at the disease. Health providers must evaluate and alleviate a child’s physical, psychological, and social 
distress. Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes 
use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited. It can be 
provided in tertiary care facilities, in community health centers and even in children’s homes (3). Pediatric 
palliative care includes assessing and managing physical, psychosocial and spiritual needs of the child and the 
parents, symptom control, and supporting the family throughout the illness and grief process. It aims to alleviate 
pain, preserve functions at the optimal leveland improve the quality of life through the progression of the  
disease. Palliative care in children is an active, holistic approach that includes physical, emotional, social and 
spiritual aspects. It aims to maximize quality of life by helping the child and the family to live a meaningful life 
(4,5,6). 
Pediatric palliative care seeks solutions and implements initiatives alleviating the physical, social, emotional and 
mental problems of the child and his family arising from the life threat and decrease in the quality of life caused 
by the disease. When setting goals, family should be included in the decision prosess, as well as the child if 
possible by age. It is necessary to take personal preferences, beliefs and values of the patient and his family into 
consideration (7,8,9). 
Information that is planned to share with the child should be established according to the child’s age and the 
development level. The patient and the family should be informed as the treatment plan and the clinical course 
changes. Both the patient and his family should be given the opportunity to ask questions. Explanations should 
be made at the right time and the right way in order for the family to continue providing care, to make 
appropriate choices and to give informed consent. The child should be supported with auditory and visual 
materials if possible (1,10). 
Children in the older age group may feel lonely it they do not have the opportunity to meet their friends. The 
family may need help in ensuring that the child copes with these types of emotions. Activities such as games and 
music should be widely used in the prosess as they are effective methods for the child to express fear and 
emotions. It should not be forgotten that the child may require palliative care support that includes the patient’s 
friends and social group (7,11). 
Palliative and pediatric palliative care is an important philosophy of care that allows to cope with many adverse 
situations experienced by the patient and his family during treatment. Based on the fact that children have 
different needs than adults, the care should be in accordance with their needs. Palliative care nurses should 
evaluate and define the child’s physical, psychosocial and social needs, and provide appropriate nursing service 
(12,13). These approaches in pediatric patients started to emerge only after the 1980s. Nurses have important 
responsibilities in managing the illness, symptom control, supporting the family throughout the illness and grief 
process. It is extremely important for healthcare professionals and especially nurses working with children to 
know and apply the basic principles of palliative care (14). 
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Radyoterapi kemik metastazlarında etkin birtedavi yöntemidir. Bu amaca yüksek enerjili cihazlar, dikkatli 
planlama (konformal radyoterapi, stereotaktik vücut radyoterapisi =SBRT) ile tek yüksek doz (6-10 Gy) veya 
fraksiyone rejimlerle (400x5 cGy, 300x10 cGy) ulaşılır. Meme kanseri tanılı ve kemik metastazı nedeniyle 
kliniğimizde 2019 yılında tekdoz (600-800 cGy) palyatif radyoterapi uyguladığımız hastaların özellikleri, 
endikasyonları ve sonuçlarını araştırmak istedik. S.B.Ü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniği’nde Ocak 2019–Aralık 2019 tarihleri arasında palyatif 
radyoterapi uyguladığımız 100 meme kanseri tanılı kemik metastazı olan hastaların dosyaları retrospektif olarak 
incelendi.Elli hastaya 400 cGy x 5 fraksiyon, 40 hastaya 300 cGy x 10 fraksiyon radyoterapi uygulanırken 10 
hastaya tek doz radyoterapi uygulanmıştı (%10). Ortalama yaş 51, ortanca yaş 48 (30-66) idi. Beş hasta 
premenapozal, 5 hasta postmenapozaldi. Altı hastaya mastektomi, 2 hastaya meme koruyucu cerrahi 
uygulanmıştı;iki hasta ise tanı anında metastatik meme kanseriydi. Opere olan tüm hastalara adjuvant olarak 
kemoterapi/hormonoterep ve radyoterapi uygulanmıştı. Kemik metastazları ortalama 5.5 (1-13) yıl içinde tespit 
edildi. Dört hastada kemikmetastazı ile birlikte akciğer metastazı, 1 hastada akciğer ve karaciğer metastazı, 1 
hastada local nüks (supraklavikular lenfadenopati olarak) vardı. Dört hastada ise yalnızca kemik metastazı vardı. 
Dokuz hasta multipl metastatik 1 hasta ise soliter metastatikti. Altı hasta opioid analjezik, 4 hasta NSAID 
analjezik kullanıyordu. Üç hastaya 600 cGy, 2 hastaya 650 cGy, 2 hastaya 700 cGy, 3 hastaya 800 cGy tek doz 
şemaları uygulandı. Dört hastada ekstremite (femur, humerus, ulna),4 hastada vertebra, 1 hastada pelvis ve 1 
hastada scapula bölgesine radyoterapi uygulandı.Tek doz radyoterapi uygulanan (n=10) hastaların ortalama 11.2 
aylık (1-26 ay) izleminde 6 hasta kaybedildi. Kaybedilen hastaların ortalama yaşam süresi 6 aydı (1-13 ay). 
Hayatta olan hastaların kemik metastazları stabil seyrediyor ve sadece bir tanesi opioid analjezik kullanıyordu. 
Tüm hastalar sistemik tedavilerine devam ediyordu. Kaybedilen hastaların 3’ünde ek organ metastazı vardı ve bu 
hastaların ortalama yaşam süresi 2.3 aydı (1-4 ay). Sadece kemik metastazı olup vefat eden 3 hastanın ortalama 
yaşam süresi ise 9 aydı (5-13 ay). Günümüzde Kabul edilen görüş ağrılı kemik metastazlarında tek doz 
radyoterapinin hem güvenli ve etkili hem de hasta için tercih edilen bir tedavi olduğu şeklindedir. Hastalar tek 
doz tedaviyi kolay tolere edebilmekte, erken ve geç yan etkiler daha az gözlenmektedir.Yaygın metastatic 
hastalıkta, fiziksel mobilitesi azalmış ve 6 aydan uzun yaşam süresi beklenmeyen hastalarda tek doz tedaviler 
tercih edilmelidir. 
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hastada scapula bölgesine radyoterapi uygulandı.Tek doz radyoterapi uygulanan (n=10) hastaların ortalama 11.2 
aylık (1-26 ay) izleminde 6 hasta kaybedildi. Kaybedilen hastaların ortalama yaşam süresi 6 aydı (1-13 ay). 
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hastaların ortalama yaşam süresi 2.3 aydı (1-4 ay). Sadece kemik metastazı olup vefat eden 3 hastanın ortalama 
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radyoterapinin hem güvenli ve etkili hem de hasta için tercih edilen bir tedavi olduğu şeklindedir. Hastalar tek 
doz tedaviyi kolay tolere edebilmekte, erken ve geç yan etkiler daha az gözlenmektedir.Yaygın metastatic 
hastalıkta, fiziksel mobilitesi azalmış ve 6 aydan uzun yaşam süresi beklenmeyen hastalarda tek doz tedaviler 
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Radiotherapy is an effective treatment method in bone metastases. This goal is achieved with high-energy 
devices, careful planning (conformal radiotherapy, stereotactic body radiotherapy = SBRT), single high dose (6- 
10 Gy) or fractionated regimens (400x5 cGy, 300x10 cGy). We wanted to investigate the characteristics, 
indications and results of patients diagnosed with breast cancer and treated with single dose (600-800 cGy) 
palliative radiotherapy in our clinic in 2019 due to bone metastasis. The data of 100 breast cancer patients with 
bone metastasis, who were treated with palliative radiotherapy between January 2019 and December 2019 in the 
Radiation Oncology Clinic of University of HealthSciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training 
and Research Hospital, were analyzed retrospectively. Fifty patients received 400 cGy x 5 fraction, 40 patients 
received 300 cGy x 10 fraction, and 10 (10%) patients received single dose radiotherapy. The mean age was 51 
years and the median age was 48 (30-66). Five patients were premenopausal and 5 patients were 
postmenopausal. Six patients had undergone mastectomy and 2 patients had breast-conserving surgery; Two 
patients were metastatic breast cancer at the time of diagnosis. Chemotherapy / hormonotherapy and  
radiotherapy were applied as adjuvant to all the operated patients. Bone metastases were detected within anmean 
5.5 (1-13) years. Four patients had lung metastasis with bone metastasis, 1 patient had lung and liver metastasis, 
1 patient had local recurrence (as supraclavicular lymphadenopathy). Four patients only had bone metastasis. 
Nine patients were multiple metastatic and 1 patient was solitary metastatic. Six patients were using opioid 
analgesics and 4 patients were using NSAID analgesics. Single dose schemes were 600 cGy for 3 patients, 650 
cGy for 2 patients, 700 cGy for 2 patients, and 800 cGy for 3 patients. Radiotherapy was applied to the 
extremities (femur, humerus, ulna) in 4 patients, vertebra in 4 patients, pelvis in 1 patient, and scapula in 1 
patient. Six patients died during a mean follow-up of 11.2 months (1-26 months) of patients who received a 
single dose of radiotherapy (n = 10). The mean life span of the died patientswas 6 months (1-13 months). Bone 
metastases of the surviving patients were stable and only one was using opioid analgesics. All patients continued 
their systemic treatment. Three of the patients who died had additional organ metastases and the mean life 
expectancy of these patients was 2.3 months (1-4 months). The mean life expectancy of 3 patients who died with 
only bone metastasis was 9 months (5-13 months). The currently accepted view is that single dose radiotherapy 
is both safe and effective and a preferred treatment for the patient in painful bone metastases. Patients can easily 
tolerate a single dose of treatment, and early and late side effects are observed less frequently. Single dose 
treatments should be preferred in patients with extensive metastatic disease, reduced physical mobility, and 
patients not expected to survive longer than 6 months. 
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ÖZET 
 

 

Akut miyeloid lösemi (AML), kemik iliğinde ve kanda biriken myeloblastların hızlı ve kontrolsüz çoğalması ile 
karakterize hematolojik bir malignitedir. Hastalığın tedavisinde gelişmelere rağmen hala mortaliteye neden 
olabilmektedir. Hasta boyunda şişlik, ağırlık kaybı ve nefes darlığı şikâyetleriyle başvurmuştu. Yapılan tetkikler 
sonucu hastaya AML tanısı konuldu. Bu çalışmada AML tanılı hastaya uygulanan nutrisyonel tedavinin 
etkinliğini incelemek amaçlanmaktadır. Remisyona giren hastaya allojenik hematopoetik kök hücre nakli 
planlandı. Hastanın Strongkids tarama test skoru 4-5 olup, malnutrisyon acısından yüksek riskli olduğu gözlendi. 
Medikal tedavisinin yanısıra hastaya nötropenik diyet planlandı, besin tüketimi ve vücut ağırlığı takibi yapıldı. 
Bir haftalık takipten sonra hastanın oral alımında %50 oranında azalma görüldü. Dolayısıyla oral alımndaki 
azalmaya bağlı olarak ağırlık kaybı meydana geldi (28 kg’dan 26 kg’a düşmüştür). Ayrıca kan bulgularında da 
albumin ve kreatinin düşüklüğü tespit edildi. Oral mukozitlerinden dolayı da iyice oral alımı azalan hastanın 
enerji alımının çok düşmesi sonucunda, hastaya 2*1, 1ml/1.5kcal içeren enteral destek ürünü ve 3x1 glutamin 
başlandı. Enteral ürünü de yeterli miktarda tüketemeyince hastanın acilen nütrisyonel ihtiyaçları belirlenerek 
total parenteral beslenme planı yapıldı. Hazır parenteral ürünün içerisine hastanın ağırlığına uygun vitamin, 
mineral, eser element ve dipeptiven de ilave edildi. Hastanın parenteral beslenmesine 20cc/saat ile başlandı 
tolerasyonuna göre belli aralıklarla 10cc arttırılarak 70 cc/saat devam dozuna ulaşıldı. Bir süre parenteral 
beslenen hastada vücut ağırlığı ve kan bulguları düzeyinde artış meydana geldi (28 kg’dan 30 kg’a çıktı). 
Mukozitleri iyileştiğinde tekrar oral beslenme denendi, oral alım miktarı arttıkça parenteral beslenme de 
azaltılarak kesildi. Hastanın oral alımı ve albümin düzeyi artınca belli aralıklarla ayaktan kontrole gelecek  
şekilde taburcu edildi. Medikal tedavinin yanında nutrisyonel tedavinin de onkolojik çocuk hastada çok önemli 
ve etkili olduğu saptanmıştır. AML tanılı çocukların uzman bir diyetisyen tarafından izlenerek gerekli tıbbi 
beslenme tedavisinin uygulanmasının hastalıkla mücadele etme açısından önem taşıdığı görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, enteral beslenme, parenteral beslenme 

 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

185

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

Kongre Sitesi: 

 

 
Akut Miyeloid Lösemili (AML) Hastaya Yaklaşım: Olgu Sunumu 

 
E. Nüket ÜNSAL1, Orhan Gürsel2 

 
1Dr. Dyt., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nuketbuyukgenc@hotmail.com 
2 Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniği, orhan.gursel@sbu.edu.tr 

ÖZET 
 

 

Akut miyeloid lösemi (AML), kemik iliğinde ve kanda biriken myeloblastların hızlı ve kontrolsüz çoğalması ile 
karakterize hematolojik bir malignitedir. Hastalığın tedavisinde gelişmelere rağmen hala mortaliteye neden 
olabilmektedir. Hasta boyunda şişlik, ağırlık kaybı ve nefes darlığı şikâyetleriyle başvurmuştu. Yapılan tetkikler 
sonucu hastaya AML tanısı konuldu. Bu çalışmada AML tanılı hastaya uygulanan nutrisyonel tedavinin 
etkinliğini incelemek amaçlanmaktadır. Remisyona giren hastaya allojenik hematopoetik kök hücre nakli 
planlandı. Hastanın Strongkids tarama test skoru 4-5 olup, malnutrisyon acısından yüksek riskli olduğu gözlendi. 
Medikal tedavisinin yanısıra hastaya nötropenik diyet planlandı, besin tüketimi ve vücut ağırlığı takibi yapıldı. 
Bir haftalık takipten sonra hastanın oral alımında %50 oranında azalma görüldü. Dolayısıyla oral alımndaki 
azalmaya bağlı olarak ağırlık kaybı meydana geldi (28 kg’dan 26 kg’a düşmüştür). Ayrıca kan bulgularında da 
albumin ve kreatinin düşüklüğü tespit edildi. Oral mukozitlerinden dolayı da iyice oral alımı azalan hastanın 
enerji alımının çok düşmesi sonucunda, hastaya 2*1, 1ml/1.5kcal içeren enteral destek ürünü ve 3x1 glutamin 
başlandı. Enteral ürünü de yeterli miktarda tüketemeyince hastanın acilen nütrisyonel ihtiyaçları belirlenerek 
total parenteral beslenme planı yapıldı. Hazır parenteral ürünün içerisine hastanın ağırlığına uygun vitamin, 
mineral, eser element ve dipeptiven de ilave edildi. Hastanın parenteral beslenmesine 20cc/saat ile başlandı 
tolerasyonuna göre belli aralıklarla 10cc arttırılarak 70 cc/saat devam dozuna ulaşıldı. Bir süre parenteral 
beslenen hastada vücut ağırlığı ve kan bulguları düzeyinde artış meydana geldi (28 kg’dan 30 kg’a çıktı). 
Mukozitleri iyileştiğinde tekrar oral beslenme denendi, oral alım miktarı arttıkça parenteral beslenme de 
azaltılarak kesildi. Hastanın oral alımı ve albümin düzeyi artınca belli aralıklarla ayaktan kontrole gelecek  
şekilde taburcu edildi. Medikal tedavinin yanında nutrisyonel tedavinin de onkolojik çocuk hastada çok önemli 
ve etkili olduğu saptanmıştır. AML tanılı çocukların uzman bir diyetisyen tarafından izlenerek gerekli tıbbi 
beslenme tedavisinin uygulanmasının hastalıkla mücadele etme açısından önem taşıdığı görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Akut miyeloid lösemi, enteral beslenme, parenteral beslenme 

 

2. INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PALLIATIVE CARE 

ABSTRACT BOOK 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage: 

 

 
Approach to the Patient with Acute Myeloid Leukemia (AML): A Case Report 

 
E. Nüket ÜNSAL1, Orhan Gürsel2 
1 Dr. Dyt., Health Sciences University Gülhane Training and Research Hospital, 
2 Assoc. Prof., Health Sciences University Pediatric Oncology and Hematology Clinic 

ABSTRACT 
 

 

Acute myeloid leukemia (AML) is a hematological malignancy characterized by the rapid and uncontrolled 
proliferation of myeloblasts that accumulate in the bone marrow and blood. Despite advances in the treatment of 
the disease, it can still cause mortality. The patient presented with complaints of swelling in the neck, weight loss 
and shortness of breath. As a result of the examinations, the patient was diagnosed with AML. The aim of this 
study is to examine the effectiveness of nutritional therapy applied to a patient with AML. Allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation was planned for the patient in remission. Strongkids screening test score 
of the patient was 4-5 and it was observed that he was at high risk for malnutrition. In addition to medical 
treatment, a neutropenic diet was planned for the patient, food consumption and body weight were followed. 
After one week of follow-up, the patient's oral intake was reduced by 50%. Therefore, weight loss occurred due 
to the decrease in oral intake (decreased from 28 kg to 26 kg). In addition, low levels of albumin and creatinine 
were found in blood findings. As a result of the decrease in energy intake of the patient, whose sickness 
decreased due to oral mucositis, enteral support product containing 2 * 1, 1ml / 1.5kcal and 3x1 glutamine was 
started. When he could not consume the enteral product in sufficient amount, the nutritional needs of the patient 
were determined immediately and a total parenteral nutrition plan was made. Vitamins, minerals, trace elements 
and dipeptiven appropriate for the weight of the patient were also added to the ready-made parenteral product. 
Parenteral nutrition of the patient was started with 20cc / hour, according to the tolerance of the patient, the dose 
was increased by 10cc at regular intervals to 70 cc / hour. Body weight and blood findings increased in the 
patient who was fed parenterally for a while (increased from 28 kg to 30 kg). When the mucositis healed, oral 
feeding was tried again, and as the oral intake increased, the parenteral nutrition was stopped by decreasing. 
When the patient's oral intake and albumin level increased, he was discharged at regular intervals for outpatient 
control. In addition to medical treatment, nutritional therapy has been found to be very important and effective in 
the oncological pediatric patient. It has been observed that monitoring children with AML by a  specialist 
dietitian and administering the necessary medical nutrition therapy is important in terms of combating the 
disease. 
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ÖZET 
 

38 yaşında metastatik rektum kanseri nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almış erkek 
hastamızda servis takiplerinde gelişen nekrotizan fasiit için yapılan operasyonun ardından, ani bir şekilde aşırı su 
içme ve idrar miktarında artış gözlendi. Aşırı susuzluk hissiyle günde yaklaşık 8-10 litre su içtiği ve 12-14 lt 
idrar çıkardığı görüldü. Kafa travması öyküsü, kronik böbrek hastalığı, DM veya bu etkiyi yapabilecek bir ilaç 
kullanımı bulunmuyordu. Fizik muayenede yeni gelişen patolojik bulguya rastlanmadı, nörolojik muayenesi 
normaldi ve vitalleri olağan sınırlarda idi. Yapılan tetkiklerde hemogram parametreleri, üre, kreatin, açlık kan 
şekeri ve elektrolit düzeyleri normal saptandı. İdrar osmolaritesi düşük saptandı. Çekilen beyin BT’de metastaz 
saptanmadı. Nefroloji önerisiyle desmopressin tb 120 mg dil altı verilen hastada günlük idrar atımı 3 litreye dek 
azaltıldı ve idrar osmolaritesi belirgin yükseldi. Bu hastada hipotalamus ve hipofizin morfolojik olarak sağlam 
olduğunu görmemiz, paraneoplastik sendrom tanısına yönlendirmiştir. 
Paraneoplastik sendrom, tümör veya tümörün diğer dokulara yaptığı sıçramalarla doğrudan ilişkili değil; tümör 
hücrelerinin hormon veya sitokinler gibi biyolojik olarak aktif maddeler salgılamaları sonucunda oluşur. 
Tümörden salınan maddeler bir dizi yakınma ve belirtiyi tetikler. 
Birçok kanser türünde paraneoplastik sendromlar görülebilmesine rağmen, en sık görüldüğü kanserler akciğer, 
meme, yumurtalık (over) kanserleri ve lenfomalardır. 
Bir hasta paraneoplastik sendrom tablosu ile hekimin karşısına çıktığında, bu durumun altından kanser çıkma 
ihtimali %2-20 arasında değişmektedir. 
Paraneoplastik sendromlar farklı klinik bulgular vermektedir: 
1. Böbrek sendromları: 
2. Mide-bağırsak sendromları: 
3. Hematolojik sendromlar: 
4. Endokrin sendromlar: Tümörden salınabilen hormonların etkisiyle potasyum, sodyum gibi yaşamsal 
iyonların sayısal değerlerinde artıp azalmalara neden olmaktadır. Bağışıklık sistemini baskılayan hormonları 
salgılamasından dolayı paraneoplastik sendromların yaşam kaybıyla en çok ilişkilendirilen alt grubudur. 
5. Cilt sendromları: 
6. Sinir-kas sendromları: 
7. Romatolojik sendromlar: 
8. Belli bir duruma özgü olmayan sendromlar: Diğer sendromların dışında kalan ateş, iştahsızlık, tat 
almada bozukluk gibi etkileri göstermektedir. 
Birçok belirtisi bulunan paraneoplastik sendromlar bütün yaş gruplarında görülebilir, ırk ve cinsiyet ile herhangi 
bir ilişkisi yoktur. 
Tedaviye yönelik iki genel yaklaşım bulunmaktadır: Bunlardan ilkinde doğrudan tümör hedef alınır; kemoterapi, 
cerrahi ve radyasyon tedavileri uygulanılabilir. Yapılan çalışmalarda, tümörün ortadan kaldırılmasıyla 
paraneoplastik etkilerin de ortadan kalktığı gözlenmiştir. Tedaviye ikinci seçenek ise vücutta tümöre karşı 
gelişen bağışıklık yanıtının kontrol edilmesini temel almaktadır. Bu amaçla steroid veya plazmaferez işlemleri 
uygulanmaktadır. 
Sonuç olarak, paraneoplastik sendromun kanser ile yakın ilişkisi akılda tutulursa, erken tanı koymakta bizlere 
yardım etmektedir. Ayrıca paraneoplastik sendromalar ciddi sorunlara yol açabilmektedir, bu nedenlerle bu 
duruma yönelik etkin bir tedavi yaşam kalitesini ve kanser tedavisinin etkisi arttırarak sağkalımı uzatmaktadır. 
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idrar çıkardığı görüldü. Kafa travması öyküsü, kronik böbrek hastalığı, DM veya bu etkiyi yapabilecek bir ilaç 
kullanımı bulunmuyordu. Fizik muayenede yeni gelişen patolojik bulguya rastlanmadı, nörolojik muayenesi 
normaldi ve vitalleri olağan sınırlarda idi. Yapılan tetkiklerde hemogram parametreleri, üre, kreatin, açlık kan 
şekeri ve elektrolit düzeyleri normal saptandı. İdrar osmolaritesi düşük saptandı. Çekilen beyin BT’de metastaz 
saptanmadı. Nefroloji önerisiyle desmopressin tb 120 mg dil altı verilen hastada günlük idrar atımı 3 litreye dek 
azaltıldı ve idrar osmolaritesi belirgin yükseldi. Bu hastada hipotalamus ve hipofizin morfolojik olarak sağlam 
olduğunu görmemiz, paraneoplastik sendrom tanısına yönlendirmiştir. 
Paraneoplastik sendrom, tümör veya tümörün diğer dokulara yaptığı sıçramalarla doğrudan ilişkili değil; tümör 
hücrelerinin hormon veya sitokinler gibi biyolojik olarak aktif maddeler salgılamaları sonucunda oluşur. 
Tümörden salınan maddeler bir dizi yakınma ve belirtiyi tetikler. 
Birçok kanser türünde paraneoplastik sendromlar görülebilmesine rağmen, en sık görüldüğü kanserler akciğer, 
meme, yumurtalık (over) kanserleri ve lenfomalardır. 
Bir hasta paraneoplastik sendrom tablosu ile hekimin karşısına çıktığında, bu durumun altından kanser çıkma 
ihtimali %2-20 arasında değişmektedir. 
Paraneoplastik sendromlar farklı klinik bulgular vermektedir: 
1. Böbrek sendromları: 
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3. Hematolojik sendromlar: 
4. Endokrin sendromlar: Tümörden salınabilen hormonların etkisiyle potasyum, sodyum gibi yaşamsal 
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paraneoplastik etkilerin de ortadan kalktığı gözlenmiştir. Tedaviye ikinci seçenek ise vücutta tümöre karşı 
gelişen bağışıklık yanıtının kontrol edilmesini temel almaktadır. Bu amaçla steroid veya plazmaferez işlemleri 
uygulanmaktadır. 
Sonuç olarak, paraneoplastik sendromun kanser ile yakın ilişkisi akılda tutulursa, erken tanı koymakta bizlere 
yardım etmektedir. Ayrıca paraneoplastik sendromalar ciddi sorunlara yol açabilmektedir, bu nedenlerle bu 
duruma yönelik etkin bir tedavi yaşam kalitesini ve kanser tedavisinin etkisi arttırarak sağkalımı uzatmaktadır. 
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ABSTRACT 
 

38-year-old male who received chemotherapy and radiotherapy for metastatic rectal cancer 
After the operation performed for necrotizing fasciitis that developed during the ward follow-up in our patient, a 
sudden increase in the amount of excessive water drinking and urine was observed. It was observed that he drank 
8-10 liters of water a day and urinated 12-14 liters with a feeling of extreme thirst. There was no history of head 
trauma, chronic kidney disease, DM, or any drug use that could have this effect. Physical examination revealed 
no new pathological findings, his neurological examination was normal, and his vitals were within normal limits. 
Hemogram parameters, urea, creatine, fasting blood glucose and electrolyte levels were found to be normal in  
the examinations. Urinary osmolarity was found to be low. No metastasis was detected in brain CT. In  the 
patient who was given desmopressin tablet 120 mg sublingually with the recommendation of nephrology, daily 
urine output was reduced to 3 liters and urinary osmolarity increased significantly. Seeing that the hypothalamus 
and pituitary was morphologically intact in this patient led to the diagnosis of paraneoplastic syndrome. 
The paraneoplastic syndrome is not directly related to the tumor or the spread of the tumor to other tissues; It 
occurs when tumor cells secrete biologically active substances such as hormones or cytokines. Substances 
released from the tumor trigger a series of complaints and symptoms. 
Although paraneoplastic syndromes can be seen in many types of cancer, the most common cancers are lung, 
breast, ovarian (ovarian) cancers and lymphomas. When a patient comes across a physician with a picture of 
paraneoplastic syndrome, the probability of cancer occurring under this condition varies between 2-20%. 
Paraneoplastic syndromes give different clinical manifestations: 
1. Kidney syndromes: 
2. Gastrointestinal syndromes: 
3. Hematological syndromes: 
4. Endocrine syndromes: With the effect of hormones that can be released from the tumor, they cause a decrease 
or increase in the numerical values of vital ions such as potassium and sodium. It is the subgroup of 
paraneoplastic syndromes most associated with loss of life due to the secretion of hormones that suppress the 
immune system. 
5. Skin syndromes: 
6. Nerve-muscle syndromes: 
7. Rheumatological syndromes: 
8. Syndromes that are not specific to a certain condition: They show effects other than other syndromes such as 
fever, anorexia, and taste disturbance. 
Paraneoplastic syndromes with many symptoms can be seen in all age groups and have no relationship with race 
and gender. 
There are two general approaches to treatment: The first is directly targeting the tumor; Chemotherapy, surgery 
and radiation treatments can be applied. In the studies conducted, it has been observed that the paraneoplastic 
effects disappeared with the removal of the tumor. The second option of treatment is based on controlling the 
immune response that develops against the tumor in the body. Steroid or plasmapheresis procedures are applied 
for this purpose. 
In conclusion, if the close relationship of paraneoplastic syndrome with cancer is kept in mind, it helps us in 
making early diagnosis. In addition, paraneoplastic syndromes can cause serious problems. For these reasons, an 
effective treatment for this condition increases the quality of life and the effect of cancer treatment and prolongs 
survival. 
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ÖZET 
 

Toplumda kanser görülme sıklığının bilinmesi, etiyolojik faktörlerin tespit edilebilmesi ve hastalığın 
önlenebilmesinde önemlidir. Özofagus kanseri (ÖK) dünyadaki en sık 10 kanserden biridir (1,2). İnsidansı; 
kanserin türüne, yaşa, coğrafik yörelere göre değişiklik gösterir (3). Son 30 yılda ÖK demografik özellikleri 
değişmiştir. Bu değişiklikler 2 temel histolojik tip olan yassı hücreli karsinom ve adenokarsinom türleri ile  
bunun yanında yaş, coğrafık yerleşim, ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik statüde gözlenmiştir  (4).  Bu 
değişikliklerin araştırılması ÖK oluşumunun anlaşılmasına, önlenmesine, erken tanı ve tedaviye katkı 
sağlayabilir. ÖK çoğu skuamöz hücre veya adenokarsinomlardır. 
Ülkemizde saptanan kesin bir insidans olmamakla birlikte, en çok Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde 
görülmektedir (5,6). Türkiye’de ÖK Ağrı ve Artvin’de en sık görülen ilk 5 kanser arasında yer almaktadır; 
bununla birlikte en sık görüldüğü iller Erzurum, Van, Ağrı, Kars, Gümüşhane, Muş, Hakkari, Artvin, Erzincan  
ve Bitlis’tir (7). Doğu Anadolu bölgesindeki insidans, %16 olarak bildirilmiştir (8). Servisimizde takip ettiğimiz 
her 2 hasta da Doğu Anadolu kökenli hastalar idi. Sık görüldüğü bölgelerde en sık skuamöz hücreli kanser 
görülürken, batı ülkelerinde adenokarsinom oranı artmaktadır. Hastalarımızın her ikisi de SCC tanısı almıştı. 
ÖK görülme sıklığı yaşla birlikte artarak 6. ve 7. dekatlarda tepe yapmaktadır. Prevelansın yüksek olduğu 
bölgeler hariç, erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür (9). Literatür taramamız, herhangi bir popülasyondaki 
gençlerde ÖK hakkında çok az şey bilindiğini göstermektedir. Az miktardaki çalışmalar; 30 yaş hastalarda ÖK 
görülmesinin tüm dünyada nadir olduğunu göstermektedir. Fakat literatür ile uyumsuz olarak her iki hastamız da 
kadın ve yaşları 28 ile 33 idi. Tüm kanserlerde olduğu gibi kesin etyolojik neden gösterilememekte, çeşitli risk 
faktörlerinin birlikte rol oynadığı bildirilmektedir. Etyolojide fazla alkol ve sigara tüketimi, sıcak çay ve yiyecek 
alışkanlığı, meyve ve sebzeden fakir beslenme, vitamin eksikliği, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, baharatlar, 
toprakta bulunan nitrit ve nitratlar, unda bulunan yüksek konsantrasyondaki silika maddesi, kimyasal ajanlar ve 
genetik faktörler suçlanmaktadır. Akalazya, Plummer-Vinson sendromu, koroziv striktürler, tilozis, barret 
özofagus, lökoplaki, ektopik gastrik mukoza, divertikül ve benign tümörler de sorumlu tutulmuşlardır (10,11,12). 
Batı toplumlarında ÖK için iki ana risk faktörü tütün içmek ve aşırı alkollü içecek içmektir (13). Hastalarımızda 
bu risk faktörlerinden hiçbiri belirgin değildi fakat; et ağırlıklı beslenme, sıcak çay içimi gibi yöresel 
alışkanlıklar etyolojide rol oynamış olabilir. Olguların %90’ında ÖK ilk belirtileri disfaji ve kilo kaybıdır. 
Özofagusun serozası yoktur ve kolayca genişleyebilir; disfaji özofagusun çevresinin %60’ından fazlası 
tutulduğunda veya lümen açıklığı 13 mm’nin altına indiğinde ortaya çıkar (14). Bu nedenlerden dolayı disfaji 
oldukça ileri dönemin belirtisidir. Özofagus kanserli hastaların %75-80’inde başvuru sırasında lokal tümör 
invazyonu ve uzak metastaz bulunduğundan kür mümkün değildir (15). Bu nedenle risk faktörlerinin 
anlaşılabilmesi; hem toplumda hem de hekimlerde farkındalık oluşmasını ve riskli grupların daha etkin taranarak 
daha erken tanı almasını sağlayabilecektir. 
Sonuç olarak; ÖK erken evrede sinsi seyreden ve genellikle hastalığın ilerlemesi ile belirti veren bir hastalık 
olması, yaygın kullanılabilecek tarama yöntemlerinin bulunmaması ve toplum tarafından hakkında az bilgiye 
sahip olunan bir hastalık olması nedeniyle tanı ve tedavisi geciken bir hastalıktır. Bununla ilgili olarak özellikle 
gençlerde ileri etyopatolojik çalışmalara ihtiyaç vardır. Disfaji ile gelen hastalarda günümüzde yaştan bağımsız 
olarak akılda tutulması gereken bir tanı olduğu ortadadır. 
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ABSTRACT 
 

Knowing the prevalence of cancer in the society is important in determining the etiological factors and 
preventing the disease. Esophageal cancer (EC) is one of the 10 most common cancers in the world (1,2). 
Incidence; It varies according to the type of cancer, age, and geographical regions (3). In the last 30 years, the 
demographic characteristics of the EC have changed. These changes were observed in 2 basic histological types, 
squamous cell carcinoma and adenocarcinoma, as well as age, geographical location, race, gender and 
socioeconomic status (4). Investigation of these changes can contribute to understanding, prevention, early 
diagnosis and treatment of anterior chamber formation. Most of the EC are squamous cell or adenocarcinomas. 
Although there is no definite incidence detected in our country, it is mostly seen in Eastern Anatolia and Eastern 
Black Sea region (5,6). It is among the top 5 most common cancers in Turkey, EC Ağrı and Artvin; however, the 
most common provinces are Erzurum, Van, Ağrı, Kars, Gümüşhane, Muş, Hakkari, Artvin, Erzincan and Bitlis 
(7). The incidence in the Eastern Anatolia region has been reported as 16% (8). All 2 patients we followed up in 
our service were from Eastern Anatolia.While squamous cell cancer is the most common in regions where it is 
prevalent, the rate of adenocarcinoma is increasing in western countries. Both of our patients were diagnosed 
with SCC. The incidence of EC increases with age and reaches a peak in the 6th and 7th decades. It is more 
common in men than in women, except in regions where the prevalence is high (9). Our literature review shows 
that little is known about EC in youth in any population. Small amount of studies; It shows that anterior chamber 
is rare in 30-year-old patients all over the world. However, inconsistent with the literature, both of our patients 
were female and their ages were between 28 and 33. As in all cancers, the exact etiological cause cannot be 
shown, and it is reported that various risk factors play a role together. Excessive alcohol and cigarette 
consumption, hot tea and food habits, poor diet from fruits and vegetables, vitamin deficiency, polycyclic 
aromatic hydrocarbons, spices, nitrites and nitrates in the soil, high concentrations of silica in flour, chemical 
agents and genetic factors are blamed in the etiology. Achalasia, Plummer-Vinson syndrome, corrosive 
strictures, tylosis, barret esophagus, leukoplakia, ectopic gastric mucosa, diverticula, and benign tumors have 
also been blamed (10,11,12). The two main risk factors for EC in Western societies are tobacco smoking and 
drinking heavily alcoholic beverages (13). None of these risk factors were evident in our patients, but; Local 
habits such as eating meat-based and hot tea drinking may have played a role in the etiology. In 90% of  the 
cases, the first symptoms of EC are dysphagia and weight loss. The esophagus has no serosa and can easily 
expand; dysphagia occurs when more than 60% of the circumference of the esophagus is involved or when the 
lumen opening is below 13 mm (14). For these reasons, dysphagia is a very advanced symptom. Cure is not 
possible since 75-80% of patients with esophageal cancer have local tumor invasion and distant metastasis at the 
time of application (15). Therefore, to understand the risk factors; It will be able to raise awareness in both the 
society and physicians, and to ensure that risky groups are screened more effectively and diagnosed earlier. 
As a result; EC is a disease that has an insidious course at an early stage and usually shows symptoms with the 
progression of the disease, there are no common screening methods, and it is a disease with little knowledge of 
the society, so its diagnosis and treatment is delayed. In this regard, advanced etiopathological studies are 
needed, especially in young people. It is clear that there is a diagnosis that should be kept in mind in patients 
presenting with dysphagia, regardless of age. 
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ÖZET 
 

 

Kemik metastazı olan kanser hastalarında ağrı palyasyonu sağlamada radyoterapinin önemli yeri bulunmaktadır. 
Günümüzde birçok radyoterapi şeması oluşturulmuş ve güvenle kullanılmaktadır. Tek doz(400, 600, 700, 800 
cGy) ve fraksiyone (400x5, 500x4, 300x10, 200x20 cGy) dozların karşılaştırıldığı çalışmalarda ağrı 
palyasyonunda etkinlik oranları benzer bulunmuştur. Ancak tek doz sonrası semptomlarda yineleme daha sık 
görülmüş ve ikincil ışınlamalar yapılmıştır. Ağrılı kemik metastazlarında kliniğimizde yaygın olarak 
kullandığımız radyoterapi şemalarını maliyet açısından karşılaştırdık. Çalışmada, palyatif radyoterapide sık 
kullandığımız 3000 cGy / 10 fraksiyon, 2000 cGy / 5 fraksiyon, 800 cGy / 1 fraksiyon ve CyberKnife cihazı ile 
tek doz stereotaktik beden radyoterapi (SBRT) şemalarını karşılaştırdık. Hesaplama yapılırken Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun 28.04.2021 tarihli Hizmet Başı Puan Listesi’ndeki işlem puanı katsayı ile çarpılarak Türk Lirası 
(TL) karşılığı dikkate alındı. Yapılan maliyet analizinde en düşük işlem puanı ve fiyatı 800 cGy / 1 fraksiyon  
tedavisi olup 1990,48 TL idi. Sırasıyla 2000 cGy / 5 fraksiyon, 3000 cGy / 10 fraksiyon ve tek doz SBRT 
şemalarının maliyetleri 2466.4 TL, 3172.85 TL, 7691.18 TL olarak hesaplandı, maliyetler birbirine 
oranlandığında 800 cGy / 1 fraksiyon radyoterapiye göre sırasıyla 1.23, 1.59 ve 3.86 kat maliyet farkı saptandı. 
Maliyetler hesaplanırken verilen radyoterapi dozunun maliyeti değiştirmediği, fraksiyon sayısı ve tedavi 
tekniğinin ise maliyeti etkilediği tespit edildi. Bu analizin sonucunda güvenilirliği ve etkinliği  çeşitli 
çalışmalarda kanıtlanmış olan 800 cGy / 1 fraksiyon radyoterapisinin uygun hastalarda kullanılması ağrılı kemik 
metastazlarının tedavisinde daha düşük maliyetle tedavi imkanı sağlayabilir. Bunun yanında CyberKnife cihazı 
ile SBRT tedavisinin palyasyon amaçlı kullanımının maliyeti diğer tedavi şemalarına göre oldukça yüksek 
olduğu görüldü. SBRT ile tedavide öncelikle küratif tedavi imkanı olan ve uzun yaşam süresi beklenen  
hastalarda kullanılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 
 

 

Radiotherapy has an important role in providing pain palliation in cancer patients with bone metastasis. Today, 
many radiotherapy schemes have been created and published. In studies comparing single dose (400, 600, 700, 
800 cGy) and fractionated (400x5, 500x4, 300x10, 200x20 cGy) doses, the efficacy in pain palliation is similar. 
However, recurrence was more frequent in symptoms after a single dose and transmission was made. We 
compared the costs of radiotherapy applications that we commonly use in our clinic in painful bone metastases. 
In the study, we compared 3000 cGy / 10 fraction, 2000 cGy / 5 fraction, 800 cGy / 1 fraction and single dose 
stereotactic body radiotherapy (SBRT) schemes with CyberKnife device that we use frequently in palliative 
radiotherapy. While the calculation was made, it was multiplied with the transaction score in the Social Security 
Institution's 28.04.2021, Per Service Points List, and was given in Turkish Lira (TL). In the cost analysis, the low 
transaction score and price was 800 cGy / 1 fraction treatment, and it was 1990.48 TL. In 2000 cGy / 5 fraction, 
3000 cGy / 10 fraction and single dose SBRT schemes, respectively, it was calculated as 2466.4 TL, 3172.85  
TL, 7691.18 TL, when compared to each other, some 1.23, 1.59 and 3.86 times the costs were determined 
compared to 800 cGy / 1 fraction radiotherapy. While calculating the costs, it was determined that the cost of the 
radiotherapy dose given was not changed, but the fraction number and treatment technique affected the cost. 
Lower cost treatment options in the appropriate procedure of 800 cGy / 1 fraction radiotherapy,  the reliability 
and efficacy of this analysis has been proven in several studies. In addition, it was observed that the use of SBRT 
therapy with CyberKnife device for palliation purposes was considerably higher than other treatment schemes. 
We think that SBRT treatment should be used primarily in patients with curative treatment possibilities or in 
patients with a long life expectancy. 
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ÖZET 
 

 

Kanser tanısı almış hastalarda hastalığın herhangi bir döneminde kemik metastazı gözlenebilir. Kemik 
metastazlarının etkin tedavi yöntemlerinden birisi de radyoterapidir. Radyoterapi’de amaç, ağrının giderilmesi, 
analjezik ihtiyacının azaltılması, patolojik kırık oluşumu ve spinal kord kompresyonunun önlenmesidir. 
Radyoterapi (RT) genellikle tek (800 cGy) ya da çoklu fraksiyon (3000 cGy/10 fraksiyon ve 2000 cGy/5 
fraksiyon) şemaları ile uygulanabilmektedir. Yapılan çalışmalar ağrı palyasyonunda her bir RT şemasının benzer 
etkinlikte olduğunu göstermiştir. COVID-19 pandemi döneminde de RT’de hipofraksiyone tedaviler ön plana 
çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde COVID-19 pandemisi öncesinde ve pandemi esnasında tercih edilen 
RT şemalarının değerlendirilmesidir. 
Bu amaçla kliniğimizde Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği Mart 2020 tarihinden Nisan 2021 
tarihine kadar ve Ocak 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında kemik metastazı nedeni ile palyatif RT uygulanmış 
olan hastaların demografik özellikleri değerlendirilmiş ve RT şemaları karşılaştırılmıştır. Değerlendirme için RT 
kliniği hasta dosya verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Ocak 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında 476 
hastaya kemik metastazı nedeni ile palyatif RT uygulanmıştır. Bu hastaların % 51 (n=244)’i erkek ; % 49 
(n=232)’u kadın ; medyan yaş 63 (yaş aralığı:20-91); en sık tanılar meme kanseri (%27); prostat kanseri (%21) 
ve akciğer kanseri (%15) idi. Tercih edilen RT şemaları ise: toplam 10 fraksiyonda 3000 cGy RT uygulanan 
hasta sayısı 146 ( %30,7); 5 fraksiyonda 2000 cGy RT uygulanan hasta sayısı 264 (%55,3); tek fraksiyonda 800 
cGy RT uygulanan hasta sayısı 66 (%14) olarak bulundu. Mart 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında 355 hastaya 
kemik metastazı nedeni ile palyatif RT uygulanmıştır. Bu hastaların % 49 (n=177)’u erkek ; % 51(n=178)’i  
kadın ; medyan yaş 61 (yaş aralığı 25-86) ;en sık tanılar meme kanseri (%28,2); prostat kanseri (%19,7) ve 
akciğer kanseri (%17) idi. Tercih edilen RT şemaları ise: toplam 10 fraksiyonda 3000 cGy RT uygulanan hasta 
sayısı 77 ( %21,7); 5 fraksiyonda 2000 cGy RT uygulanan hasta sayısı 223 (%62,8); tek fraksiyonda 800 cGy  
RT uygulanan hasta sayısı 55(%15,5) olarak bulundu. 
RT şemaları açısından değerlendirildiğinde pandemi döneminde tek fraksiyonlu ve 5 fraksiyonlu tedavilerin 
pandemi öncesi döneme göre daha çok tercih edildiği gözlenmiştir. Bu tercihin sebebinin Covid-19 enfeksiyonu 
açısından riskli grup olarak değerlendirilen kanser hastalarının hastanede bulunma sürelerini azaltmak olduğu 
söylenebilir. Kemik metastazına yönelik palyatif RT’de doz-fraksiyon şemaları farklılık göstermektedir. RT doz-
fraksiyon şeması seçimine karar verirken hasta özellikleri, tedavi etkileşimleri, içerisinde bulunduğumuz 
pandemi gibi olağan üstü durumlar da değerlendirilerek karar verilmelidir. 
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ABSTRACT 
 

 

Bone metastasis can be observed in any period of the disease in patients diagnosed with cancer. Radiotherapy is 
one of the effective treatment methods of bone metastases. Radiotherapy aims to relieve pain, reduce the need  
for analgesics, prevent pathological fractures and spinal cord compression. Radiotherapy (RT) can usually be 
applied with a single (800 cGy) or multi-fraction (3000 cGy / 10 fraction, and 2000 cGy / 5 fraction) schemes. 
Studies have shown that each RT schema has similar effectiveness in pain palliation. During the COVID-19 
pandemic period, hypofractionated treatments have come to the fore in RT. This study aims to evaluate the RT 
schemes preferred in our clinic before and during the COVID-19 pandemic. 
For this purpose, the demographic characteristics of patients who were applied palliative RT due to bone 
metastasis between March 2020, when the first COVID-19 case was detected in Turkey, and between January 
2019 and February 2020 in our clinic were evaluated and RT schemes were compared. RT clinic patient files 
were analyzed retrospectively for evaluation. Between January 2019 and February 2020, palliative RT was 
applied to 476 patients due to bone metastasis. 51% (n = 244) of these patients are male; 49% (n = 232) are 
female; median age 63 (age range: 20-91); The most common diagnoses are breast cancer (27%); prostate cancer 
(21%) and lung cancer (15%). The preferred RT schemes are: the number of patients treated with 3000 cGy in a 
total of 10 fractions was 146 (30.7%); the number of patients treated with 2000 cGy RT in 5 fractions was 264 
(55.3%); the number of patients who received 800 cGy RT in a single fraction was 66 (14%). Between March 
2020 and April 2021, palliative RT was applied to 355 patients because of bone metastasis. 49% (n = 177) of 
these patients are male; 51% (n = 178) are female; median age 61 (age range: 25-86). The most common 
diagnoses are breast cancer (28.2%); prostate cancer (19.7%) and lung cancer (17%). The preferred RT schemes 
are: the number of patients who received 3000 cGy in a total of 10 fractions was 77 (21.7%); The number of  
patients who received 2000 cGy RT in 5 fractions was 223 (62.8%); The number of patients who received 800 
cGy RT in one fraction was 55 (15.5%). 
Evaluated in terms of RT schemes, it was observed that single-fraction and 5-fraction treatments were preferred 
more than the pre-pandemic period during the pandemic period. It can be said that the reason for this preference 
is to reduce the duration of hospitalization of cancer patients who are considered to be at risk for COVID-19 
infection. Dose-fractionation schemes differ in palliative RT for bone metastasis. When  deciding on the choice  
of RT dose fraction scheme, patient characteristics, treatment interactions, and the extraordinary situations such 
as pandemic we are in should be taken into consideration. 
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ÖZET 
 

 

Tüm beyin ışınlaması sonrası yeni metastatik lezyon oluşma oranı % 33-42 iken, radiosurgery sonrası bu oran % 
39-52’ dir. Büyük çaplı(>8-10 cc) metastazlarda cerrahi eksizyon tercih edilirken daha küçük çaplı (<3 cm) 
metastazlarda radiosurgery cerrahi kadar etkili bir yöntemdir. Radiosurgery serebral fonksiyonların korunması  
ve tekrarlanabiliyor olması gibi avantajlarla cok yaygın olmayan metastazlarda tercih edilen bir tedavi  
yöntemidir. Bu çalışmanın amacı meme kanseri beyin metastazı nedeniyle Eylül 2015-Ağustos 2020 tarihleri 
arasında Cyberknife ile stereotaktik radyoterapi (SRT) uygulanan 20 hastanın tedavi sonuçlarını retrospektif 
olarak incelemektir. Beyin metastazı ile birlikte aynı zamanda diğer organ metastazı da saptanan hasta oranı % 
55’tir. Başlangıçta radyolojik olarak multipl metastaz saptanan hasta oranı % 70, soliter metastaz saptanan hasta 
oranı %30’dur. Kranial radyoterapi öncesi bir hastada 2 kez olmak üzere toplam 6 hastaya (%30) operasyon 
uygulanmıştır. Stereotaktik radyoterapi öncesi 8 hastaya (%40) tüm beyine eksternal ( 30 Gy) radyoterapi 
uygulanmıştır. Cyberknife ile stereotaktik radyoterapi uygulanan hastalarda fraksiyone stereotaktik radyoterapi 
(3-5 fraksiyon) uygulanan hasta oranı %30, tek fraksiyon radiosurgery uygulanan hasta oranı % 70 ‘dir. Median 
doz 18 Gy‘dir ( min.16.5 Gy - max.25 Gy). Post operatif kavite ışınlaması yapılan hasta sayısı ikidir. SRT  
sonrası progresyonda 3 hastaya 2. seri sterotaktik radyoterapi, 2 hastaya da tüm beyine 30 Gy eksternal 
radyoterapi uygulanmıştır. Hastaların tümü kadın olup median yaş 47’dir.Median takip zamanı 19 aydır ( min 4 
–max 68 ) . Tüm beyin radyoterapisi ve stereotaktik radyoterapinin birlikte uygulandığı hastalarda yeni metastaz 
gelişme oranı   %  25;  sadece stereotaktik radyoterapi  uygulanan  hastalarda  yeni  metastaz  gelişme   oranı  ise 
%50’dir. Tüm beyin radyoterapisi ile stereotaktik radyoterapinin birlikte uygulanması yeni metastaz oluşumunu 
azaltmıştır. Çalışmamızda hastaların 1 yıllık sağkalım oranı %83, 2 yıllık sağkalım oranı %44, 3 yıllık sağkalım 
oranı %33 olup literatürle uyumludur. 

 
Anahtar Kelimeler: Sterotaktik Radyoterapi, Meme Kanseri, Beyin Metastazı 

 



www.sadekongre.com

2. International Palliative Care Congress

195

2. ULUSLARARASI 
PALYATİF BAKIM KONGRESİ 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

20-21-22-23 Mayıs 2021 
ISBN: …… 

KongreSitesi: 

 

 
Cyberknife ile Stereotaktik Radyoterapi Uygulanan Meme Karsinomu Beyin Metastazı 

Tanılı Hastalardaki Tedavi Sonuçlarımız 
 

Gülçin ERTAŞ 
 

Uzm. Dr. S.BÜ. Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği, gulcin.ertas@gmail.com 

ÖZET 
 

 

Tüm beyin ışınlaması sonrası yeni metastatik lezyon oluşma oranı % 33-42 iken, radiosurgery sonrası bu oran % 
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oranı %33 olup literatürle uyumludur. 

 
Anahtar Kelimeler: Sterotaktik Radyoterapi, Meme Kanseri, Beyin Metastazı 

 

2. INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PALLIATIVE CARE 

ABSTRACT BOOK 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage: 

 

 
Cyberknife Stereotactic Radiotherapy Results of Patients with Brain metastasis of 

Breast Cancer 
 

Gülçin ERTAŞ 
 

M.D. Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Research and Education Hospital, Radiation Oncology Department, 
gulcin.ertas@gmail.com 

ABSTRACT 
 

 

While the rate of new metastatic lesion formation after whole brain irradiation is 33-42%, this rate is 39-52% 
after radiosurgery. Surgical excision is preferred for large-diameter (> 8-10 cc) metastases, while radiosurgery is 
as effective as surgery for metastases with smaller diameter (<3 cm). Radiosurgery is a preferred treatment 
method for non-diffuse metastases with advantages such as repeatability and preservation of cerebral functions. 
The aim of this study is to investigate the treatment results of 20 patients who underwent stereotactic 
radiotherapy (SRT) with Cyberknife between September 2015 and August 2020 due to breast cancer and brain 
metastases. The rate of patients with brain metastases as well as other organ metastases is 55%. The proportion  
of patients who initially had radiological multiple metastases was 70% and solitary metastases was 30%. A total 
of 6 patients (30%) were operated before cranial radiotherapy. Before stereotactic radiotherapy, 8 patients (40%) 
were given external (30 Gy) whole brain radiotherapy. The proportion of patients who undergo fractionated 
stereotactic radiotherapy (3-5 fractions) was 30%, and single fraction radiosurgery was 70%. The median dose 
was 18 Gy (min.16.5Gy-max.25 Gy). The number of patients who have post operative cavity irradiation  was 
two. In post-SRT progression, 3 patients were given a 2nd series SRT; 2 patients were given whole brain 
radiotherapy. All of the patients were women and the median age was 47. Median follow-up time was 19 months 
( min.4 –max.68 ). The rate of new metastases development was 25% in patients with whole brain radiotherapy 
and SRT were applied together. Whereas this rate was 50% in patients who have only stereotactic radiotherapy. 
The combination of whole brain radiotherapy and stereotactic radiotherapy has reduced development of new 
metastases.  In  our study, the 1-year,2 years and 3 years survival rate were 83%,44% and 33%, respectively and 
it was compatible with the literature. 
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ÖZET 
 

 

Palyatif bakım uygulamaları semptomları, yaşam kalitesini ve psikolojik iyilik halini iyileştirme, hasta ve bakım 
veren memnuniyetini artırma, uzun süreli sağ kalım ve yaşamın sonunda daha az agresif bakım sağlama gibi 
kanıtlanmış etkisi ile onkolojide merkezi bir rol oynamaktadır. Mevcut klinik kılavuzlarda, ilerlemiş kanser tanılı 
hastaların aktif tedavisi ile eşzamanlı olarak hastalığın erken dönemlerinde, özel palyatif bakım hizmetlerine 
başlanması önerilmektedir. Bu derlemenin amacı, agresif lenfoma tanılı hastalarda palyatif bakım stratejilerini 
vurgulamaktır. Bu derlemede, “Agresif lenfoma, palyatif bakım, hemşirelik” Türkçe ve “Aggressive lymphoma, 
palliative care, nursing” İngilizce anahtar kelimeleri ile Web of Science, Cochrane Library, EBSCO HOST- 
CINAHL Complete, PubMed ve ULAKBİM veri tabalarında yıl sınırlaması yapılmadan tüm çalışmalar 
taranmıştır. Agresif lenfoma tanılı hastalarda hastalık hızla ilerlemekte, hastaların yaklaşık yarısında birinci 
basamak tedaviye direnç gelişmekte, hastalık bir yıl içinde tekrar nüks etmekte ve çok yoğun tedaviler 
gerektirmektedir. Hastaların genel yaşam süresinin dört ile altı ay arasında olduğu, refrakter hastalığı olan 
hastaların sadece %20'sinde iki yıllık sağ kalım süresi görüldüğü belirtilmektedir. Bununla birlikte, kemik iliği 
depresyonunun fazla olması, ilaç metabolizmasında yaşanılan değişiklikler ve tedaviye bağlı komplikasyonların 
sıklığını artıran komorbiditenin varlığı nedeniyle, agresif lenfoma tanılı hastalar birçok faktörle karşı karşıya 
kalmaktadır. Agresif lenfoma tanılı hastalarda hastalığın hızla ilerlemesi, prognozun aniden kötüleşmesi, 
mortalite oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle, hastaların iyilik hallerini, yüksek kaliteli yaşam sonu bakım 
almalarını ve sağlık bakımından yararlanma durumlarını optimize etmek amacıyla, palyatif bakım stratejilerinin 
kullanılması oldukça önemlidir. Agresif lenfoma tanılı hastalarda palyatif bakım; palyatif bakım uzmanları 
tarafından fiziksel ve psikososyal semptomların erken dönemde saptanmasını ve yönetilmesini  sağlayarak, 
yaşam kalitelerini iyileştiren bir yaklaşımdır. Palyatif bakım stratejilerinde, yüksek semptom yükü, hastalıklarla 
baş etmede yaşanılan güçlükler, komplike aile dinamikleri ve bakım tartışmalarına gereksinimi olan hastalara 
yönelik olumlu öneriler bulunmaktadır. Palyatif bakım, agresif lenfoma tanılı hastaların tedavi sürecindeki 
prognostik belirsizliklerle etkili baş etmesine, palyatif bakım ekibiyle korkularını ve kaygılarını rahatlıkla 
tartışmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, palyatif bakım ile hastalığa yönelik bakımın bütünleştirilmesi, 
hastaların semptom yükünü/şiddetini, aile içi süreçlerini, yaşam kalitelerini ve yaşam sonu bakımlarını 
iyileştirme konularında güçlü bir potansiyele sahiptir. Özel palyatif bakım ve zamanında uygulanacak bakımın 
tartışılması, uygun iletişim araçlarının ve eğitimlerin kullanılması hastalara yönelik uygulanacak palyatif bakım 
stratejilerinin entegrasyonunda oldukça önemlidir. Agresif lenfoma tanılı hastalara uygulanan antrasiklinler 
sonucu kardiyak semptomlar sık yaşanmaktadır. Bu nedenle, konsültasyonlar, terapötik yaklaşımlar, ziyaretler, 
telefonla yapılandırılmış koçluk seansları, bakıma aktif katılmayı teşvik etme ve hastaların farkındalıklarının 
artırılmasına yönelik eğitimler ile uygulanan palyatif bakım stratejileri önem kazanmaktadır. Etkili palyatif 
bakım stratejilerinin, agresif lenfoma tanılı hastaların semptom yönetimini, fonksiyonel durumlarını ve yaşam 
kalitelerini iyileştirmede yarar sağlayabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin agresif 
lenfoma tanılı hastaların palyatif bakım gereksinimlerini değerlendirmeleri ve tedavi sürecinin palyatif bakım ile 
bütünleştirilmesi önerilmektedir. 
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başlanması önerilmektedir. Bu derlemenin amacı, agresif lenfoma tanılı hastalarda palyatif bakım stratejilerini 
vurgulamaktır. Bu derlemede, “Agresif lenfoma, palyatif bakım, hemşirelik” Türkçe ve “Aggressive lymphoma, 
palliative care, nursing” İngilizce anahtar kelimeleri ile Web of Science, Cochrane Library, EBSCO HOST- 
CINAHL Complete, PubMed ve ULAKBİM veri tabalarında yıl sınırlaması yapılmadan tüm çalışmalar 
taranmıştır. Agresif lenfoma tanılı hastalarda hastalık hızla ilerlemekte, hastaların yaklaşık yarısında birinci 
basamak tedaviye direnç gelişmekte, hastalık bir yıl içinde tekrar nüks etmekte ve çok yoğun tedaviler 
gerektirmektedir. Hastaların genel yaşam süresinin dört ile altı ay arasında olduğu, refrakter hastalığı olan 
hastaların sadece %20'sinde iki yıllık sağ kalım süresi görüldüğü belirtilmektedir. Bununla birlikte, kemik iliği 
depresyonunun fazla olması, ilaç metabolizmasında yaşanılan değişiklikler ve tedaviye bağlı komplikasyonların 
sıklığını artıran komorbiditenin varlığı nedeniyle, agresif lenfoma tanılı hastalar birçok faktörle karşı karşıya 
kalmaktadır. Agresif lenfoma tanılı hastalarda hastalığın hızla ilerlemesi, prognozun aniden kötüleşmesi, 
mortalite oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle, hastaların iyilik hallerini, yüksek kaliteli yaşam sonu bakım 
almalarını ve sağlık bakımından yararlanma durumlarını optimize etmek amacıyla, palyatif bakım stratejilerinin 
kullanılması oldukça önemlidir. Agresif lenfoma tanılı hastalarda palyatif bakım; palyatif bakım uzmanları 
tarafından fiziksel ve psikososyal semptomların erken dönemde saptanmasını ve yönetilmesini  sağlayarak, 
yaşam kalitelerini iyileştiren bir yaklaşımdır. Palyatif bakım stratejilerinde, yüksek semptom yükü, hastalıklarla 
baş etmede yaşanılan güçlükler, komplike aile dinamikleri ve bakım tartışmalarına gereksinimi olan hastalara 
yönelik olumlu öneriler bulunmaktadır. Palyatif bakım, agresif lenfoma tanılı hastaların tedavi sürecindeki 
prognostik belirsizliklerle etkili baş etmesine, palyatif bakım ekibiyle korkularını ve kaygılarını rahatlıkla 
tartışmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, palyatif bakım ile hastalığa yönelik bakımın bütünleştirilmesi, 
hastaların semptom yükünü/şiddetini, aile içi süreçlerini, yaşam kalitelerini ve yaşam sonu bakımlarını 
iyileştirme konularında güçlü bir potansiyele sahiptir. Özel palyatif bakım ve zamanında uygulanacak bakımın 
tartışılması, uygun iletişim araçlarının ve eğitimlerin kullanılması hastalara yönelik uygulanacak palyatif bakım 
stratejilerinin entegrasyonunda oldukça önemlidir. Agresif lenfoma tanılı hastalara uygulanan antrasiklinler 
sonucu kardiyak semptomlar sık yaşanmaktadır. Bu nedenle, konsültasyonlar, terapötik yaklaşımlar, ziyaretler, 
telefonla yapılandırılmış koçluk seansları, bakıma aktif katılmayı teşvik etme ve hastaların farkındalıklarının 
artırılmasına yönelik eğitimler ile uygulanan palyatif bakım stratejileri önem kazanmaktadır. Etkili palyatif 
bakım stratejilerinin, agresif lenfoma tanılı hastaların semptom yönetimini, fonksiyonel durumlarını ve yaşam 
kalitelerini iyileştirmede yarar sağlayabileceğine inanılmaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin agresif 
lenfoma tanılı hastaların palyatif bakım gereksinimlerini değerlendirmeleri ve tedavi sürecinin palyatif bakım ile 
bütünleştirilmesi önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Agresif lenfoma, palyatif bakım, hemşirelik. 

 

2. INTERNATIONAL 
CONGRESS ON PALLIATIVE CARE 

ABSTRACT BOOK 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage: 

 

 
Palliative Care Strategies in Patients with Aggressive Lymphoma 

 
Merve Gözde Sezgin1, Hicran Bektaş2 

 
1 Öğr.Gör., Akdeniz University, gozdesezgin@akdeniz.edu.tr 
2 Prof.Dr., Akdeniz University, hbaydin@akdeniz.edu.tr 

ABSTRACT 
 

 

Palliative care practices play a central role in oncology with their proven effects such as improving symptoms, 
quality of life, and psychological well-being, increasing patient and caregiver satisfaction, providing long-term 
survival and less aggressive care at the end of life. In the current clinical guidelines, it is recommended that 
special palliative care services be initiated in the early stages of the disease simultaneously with the active 
treatment of patients with advanced cancer. The purpose of this review is to emphasize palliative care strategies 
in patients with aggressive lymphoma. In this review, all studies with the keywords "Aggressive lymphoma, 
palliative care, nursing" in Turkish and in English in Web of Science, Cochrane Library, EBSCO HOST- 
CINAHL Complete, PubMed, and ULAKBİM databases are scanned. The disease progresses rapidly in patients 
diagnosed with aggressive lymphoma, resistance to first-line treatment develops in approximately half of the 
patients, the disease relapses within a year and requires very intensive treatments. It is stated that the general life 
expectancy of the patients is between four and six months, and only 20% of the patients with the refractory 
disease have a two-year survival period. However, patients diagnosed with aggressive lymphoma are faced with 
many factors due to excessive bone marrow depression, changes in drug metabolism, and the presence of 
comorbidities that increase the frequency of treatment-related complications. It is very important to use palliative 
care strategies in patients with aggressive lymphoma to optimize their well-being, high-quality end-of-life care, 
and health benefits, due to the rapid progression of the disease, the sudden worsening of the prognosis, and high 
mortality rates. Palliative care in patients with aggressive lymphoma is an approach that improves the quality of 
life by providing early detection and management of physical and psychosocial symptoms by palliative care 
specialists. In palliative care strategies, there are positive suggestions for patients who need high symptom 
burden, difficulties in coping with diseases, complicated family dynamics, and care discussions. Palliative care 
enables patients diagnosed with aggressive lymphoma to cope effectively with prognostic uncertainties in the 
treatment process and to discuss their fears and concerns with the palliative care team. In addition, integrating 
palliative care with disease-oriented care has a strong potential to improve patients' symptom burden/severity, 
domestic processes, quality of life, and end-of-life care. Discussing special palliative care and timely care, using 
appropriate communication tools and training is very important in the integration of palliative care strategies to 
be applied to patients. Cardiac symptoms are frequently experienced as a result of anthracyclines administered to 
patients diagnosed with aggressive lymphoma. For this reason, consultations, therapeutic approaches, visits, 
structured telephone coaching sessions, training to encourage active participation in care and increase awareness 
of patients, and applied palliative care strategies are gaining importance. It is believed that effective palliative 
care strategies may help improve the symptom management, functional status, and quality of life of patients with 
aggressive lymphoma. Therefore, it is recommended that healthcare professionals evaluate the palliative care 
needs of patients with aggressive lymphoma and integrate the treatment process with palliative care. 
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ÖZET   
 
Mart 2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19, güvenli ve etkili 
palyatif bakım sunumunu zor hale getirmektedir (1). Ciddi Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerinde 
tedaviye ihtiyaç duyması, sağlık kurumları kapasitelerinde ve tıbbi araç gereçlerde yetersizliklere yol 
açmaktadır. Kaynakların yetersizliği sağlık çalışanlarının kritik karar verme konusunda zor durumlarla ve etik 
ikilemlerle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır (2). Ayrıca tedavileri yoğun bakım ünitelerinde devam eden 
ve yaşam sonu bakımı alan hastalar, Covid-19 pandemisinden sonra hizmet ve sınırlı kaynakların paylaşılması ve 
bakım ortamlarında bulaş riskiyle karşılaşmışlardır (2,3). Yaşam sonu dönemde yüksek kaliteli palyatif bakımın 
önemi bilinmektedir. Pandemi sırasında palyatif bakımın rolünü inceleyen araştırmalar, hastane ortamında yeni 
palyatif bakım modelleri geliştirmeye odaklanmıştır (1-3). Covid-19 pandemi planlamasına palyatif bakım 
entegrasyonu, sağlık hizmeti sağlayıcılarını öngörülemeyen durumlara hazırlanmak ve gereken kaynaklarla 
donatmak için önemlidir. Çalışmalar doğrultusunda önerilen konularda kılavuzlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
• Sınırlı kaynaklar ile bakım; sağlık çalışanlarının bakımı önceliklendirmesini içermektedir. İmkanların 
en fazla sayıda kişiye ulaşmasına olanak sağlayan faydacılık etik ilkesine dayanmalıdır.  
• Yararlı olmayan tedavinin durdurulması; invaziv müdahalelerin fayda sağlamaktan çok zarara ve 
rahatsızlığa neden olma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zarar vermeme etik ilkesi uygulanabilir. Yaşam 
kalitesine yaşam süresinden daha çok önem veren hastalarda, yararlı olmayan tedavinin durdurulması kararında 
sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olabilecek çerçevelerin oluşturulması ihtiyaçtır. 
• Semptom kontrolü ve palyatif müdahaleler; semptom kontrolünün uygun şekilde yapılması hastaları 
rahatlamasına katkı sağlarken, sağlık ekip üyeleri ve hasta yakınlarının da tükenmişlik ve merhamet 
yorgunluğunu ortadan kaldıracaktır. Semptom kontrolü konusunda sağlık çalışanlarının eğitiminin gerekliliği 
vurgulanmaktadır. 
• Palyatif bakım sunum yöntemleri, palyatif bakım ekiplerinin hastalara ve ailelere hizmet sunmak için en 
uygun platformu belirleme, uygulama ve eğitim konusunda proaktif olmaları gerekmektedir. Palyatif bakımın 
sağlanmasında, teletıp, teledanışmanlık kullanımına ilişkin kanıtlar ve öneriler sunulmaktadır.  
• Ölüm ve yas desteği; sosyal izolasyon ve bulaş riskinden kaynaklı ölüm ve yas sürecindeki farklılıklar 
hasta ve yakınları için karmaşık hale gelmiştir. Covid-19'dan etkilenen hasta ya da hasta yakını bireylerde izlem 
ve erken dönem yas danışmanlığı verilmesi koruyucu olabilir. Yas danışmanlığı sunmaya yönelik müdahaleler, 
çevrimiçi ve sanal gerçekliğe dayalı yöntemleri içermelidir. Bu sosyal izolasyon zamanlarında, sanal destek 
grupları kederli aile üyelerine deneyimlerini paylaşma ve umut bulma konusunda yardımcı olabilir (1-5). 
Öneriler doğrultusunda hazırlanan güncel kılavuzlar; sağlık hizmeti sağlayıcılarının palyatif bakım ilkeleri ve 
kaynaklar doğrultusunda hastalara ihtiyaç duydukları güvenli, etkili ve kaliteli bakımı sağlamaları için yol 
gösterici olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, palyatif bakım, sağlık kaynakları 

 
 
 
 
 
 
 



www.sadefe.org.tr

2. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

200

 

 
 2. INTERNATIONAL  

CONGRESS ON PALLIATIVE CARE  
ABSTRACT BOOK  

 
 

 

20-21-22-23 May 2021 
ISBN: …… 

Congress Homepage:   
 

 
Effects of COVID-19 on Palliative Care 

 
Nida Aydın1 
 
1 MSc, Near Est University, nida.aydin@neu.edu.tr 
 
ABSTRACT   
 
Covid-19, which has been declared a pandemic by the World Health Organization as of March 2020, makes it 
difficult to provide safe and effective palliative care (1). The need for treatment of serious Covid-19 patients in 
intensive care units leads to insufficiency in the capacities of health institutions and medical equipment. 
Insufficient resources cause healthcare professionals to face difficult situations and ethical dilemmas in critical 
decision making (2). In addition, patients who continue their treatment in intensive care units and receive end-of-
life care have faced the risk of transmission in care settings and sharing services and limited resources after the 
Covid-19 pandemic (2,3). The importance of high-quality palliative care at end of life period is known. Research 
examining the role of palliative care during a pandemic has focused on developing new palliative care models in 
the hospital setting (1-3). The integration of palliative care into Covid-19 pandemic planning is important to 
prepare and equip healthcare providers for unforeseen situations. Guidelines are needed in the subjects suggested 
in line with the studies. 
• Maintenance with limited resources; It includes the care prioritization of health workers. It should be 
based on the ethical principle of utilitarianism that enables the widest number of people to reach the possibilities. 
• Stopping unhelpful therapy; where invasive interventions are more likely to cause harm and discomfort 
rather than benefit, the ethical principle of non-harm can be applied. There is a need to establish frameworks that 
can assist healthcare providers in the decision to stop unhelpful treatment in patients who value quality of life 
more than expected lifespan. 
• Symptom control and palliative interventions; Appropriate management of symptoms will contribute to 
the relaxation of patients while eliminating burnout and compassion fatigue for healthcare team members and 
patients' relatives. It is emphasized that healthcare professionals should be trained on symptom control. 
• Palliative care delivery methods, palliative care teams need to be proactive in identifying, implementing 
and training the most appropriate platform to serve patients and families. Evidence and recommendations are 
provided regarding the use of telemedicine and telephoto counseling in the provision of palliative care. 
• Death and mourning support; Differences in death and grief processes have become complicated for 
patients and their relatives due to social isolation and contamination risks. Providing follow-up and early grief 
counseling for patients or their relatives affected by Covid-19 may be preventive. Interventions to offer grief 
counseling should include online and virtual reality-based methods. In these times of social isolation, virtual 
support groups can help grieving family members share their experiences and find hope (1-5). 
Current guides prepared in line with the recommendations; It will guide healthcare providers to provide patients 
with the safe, effective and quality care they need, in line with palliative care principles and resources 
 
 
Keywords: Covid-19, palliative care, health resources 
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COVID-19’un Palyatif Bakıma Etkileri

Nida AYDIN¹
¹ Uzman Hemşire, Yakın Doğu Üniversitesi, nida.aydin@neu.edu.tr

Özet:
Mart 2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi
ilan edilen Covid-19, güvenli ve etkili palyatif bakım sunumunu zor
hale getirmektedir (1). Ciddi Covid-19 hastalarının yoğun bakım
ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duyması, sağlık kurumları
kapasitelerinde ve tıbbi araç gereçlerde yetersizliklere yol açmaktadır.
Kaynakların yetersizliği sağlık çalışanlarının kritik karar verme
konusunda zor durumlarla ve etik ikilemlerle karşı karşıya kalmasına
sebep olmaktadır (2). Ayrıca tedavileri yoğun bakım ünitelerinde
devam eden ve yaşam sonu bakımı alan hastalar, Covid-19
pandemisinden sonra hizmet ve sınırlı kaynakların paylaşılması ve
bakım ortamlarında bulaş riskiyle karşılaşmışlardır (2,3). Yaşam sonu
dönemde yüksek kaliteli palyatif bakımın önemi bilinmektedir.
Pandemi sırasında palyatif bakımın rolünü inceleyen araştırmalar,
hastane ortamında yeni palyatif bakım modelleri geliştirmeye
odaklanmıştır (1-3). Covid-19 pandemi planlamasına palyatif bakım
entegrasyonu, sağlık hizmeti sağlayıcılarını öngörülemeyen
durumlara hazırlanmak ve gereken kaynaklarla donatmak için
önemlidir. Çalışmalar doğrultusunda önerilen konularda kılavuzlara
ihtiyaç duyulmaktadır.
• Sınırlı kaynaklar ile bakım; sağlık çalışanlarının bakımı
önceliklendirmesini içermektedir. İmkanların en fazla sayıda kişiye
ulaşmasına olanak sağlayan faydacılık etik ilkesine dayanmalıdır.

• Yararlı olmayan tedavinin durdurulması; invaziv müdahalelerin
fayda sağlamaktan çok zarara ve rahatsızlığa neden olma
ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zarar vermeme etik ilkesi
uygulanabilir. Yaşam kalitesine yaşam süresinden daha çok önem
veren hastalarda, yararlı olmayan tedavinin durdurulması
kararında sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olabilecek
çerçevelerin oluşturulması ihtiyaçtır.

• Semptom kontrolü ve palyatif müdahaleler; semptom kontrolünün
uygun şekilde yapılması hastaları rahatlamasına katkı sağlarken,
sağlık ekip üyeleri ve hasta yakınlarının da tükenmişlik ve
merhamet yorgunluğunu ortadan kaldıracaktır. Semptom kontrolü
konusunda sağlık çalışanlarının eğitiminin gerekliliği
vurgulanmaktadır.

• Palyatif bakım sunum yöntemleri, palyatif bakım ekiplerinin
hastalara ve ailelere hizmet sunmak için en uygun platformu
belirleme, uygulama ve eğitim konusunda proaktif olmaları
gerekmektedir. Palyatif bakımın sağlanmasında, teletıp,
teledanışmanlık kullanımına ilişkin kanıtlar ve öneriler
sunulmaktadır.

• Ölüm ve yas desteği; sosyal izolasyon ve bulaş riskinden kaynaklı
ölüm ve yas sürecindeki farklılıklar hasta ve yakınları için karmaşık
hale gelmiştir. Covid-19'dan etkilenen hasta ya da hasta yakını
bireylerde izlem ve erken dönem yas danışmanlığı verilmesi
koruyucu olabilir. Yas danışmanlığı sunmaya yönelik müdahaleler,
çevrimiçi ve sanal gerçekliğe dayalı yöntemleri içermelidir. Bu
sosyal izolasyon zamanlarında, sanal destek grupları kederli aile
üyelerine deneyimlerini paylaşma ve umut bulma konusunda
yardımcı olabilir (1-5).

Öneriler doğrultusunda hazırlanan güncel kılavuzlar; sağlık hizmeti
sağlayıcılarının palyatif bakım ilkeleri ve kaynaklar doğrultusunda
hastalara ihtiyaç duydukları güvenli, etkili ve kaliteli bakımı
sağlamaları için yol gösterici olacaktır.

Anahtar kelimeler: Covid-19, palyatif bakım, sağlık kaynakları

Effects of COVID-19 on Palliative Care

Abstract:
Covid-19, which has been declared a pandemic by the World Health
Organization as of March 2020, makes it difficult to provide safe and
effective palliative care (1). The need for treatment of serious Covid-
19 patients in intensive care units leads to insufficiency in the
capacities of health institutions and medical equipment. Insufficient
resources cause healthcare professionals to face difficult situations
and ethical dilemmas in critical decision making (2). In addition,
patients who continue their treatment in intensive care units and
receive end-of-life care have faced the risk of transmission in care
settings and sharing services and limited resources after the Covid-
19 pandemic (2,3). The importance of high-quality palliative care at
end of life period is known. Research examining the role of palliative
care during a pandemic has focused on developing new palliative
care models in the hospital setting (1-3). The integration of palliative
care into Covid-19 pandemic planning is important to prepare and
equip healthcare providers for unforeseen situations. Guidelines are
needed in the subjects suggested in line with the studies.
• Maintenance with limited resources; It includes the care
prioritization of health workers. It should be based on the ethical
principle of utilitarianism that enables the widest number of people
to reach the possibilities.

• Stopping unhelpful therapy; where invasive interventions are more
likely to cause harm and discomfort rather than benefit, the ethical
principle of non-harm can be applied. There is a need to establish
frameworks that can assist healthcare providers in the decision to
stop unhelpful treatment in patients who value quality of life more
than expected lifespan.

• Symptom control and palliative interventions; Appropriate
management of symptoms will contribute to the relaxation of
patients while eliminating burnout and compassion fatigue for
healthcare team members and patients' relatives. It is emphasized
that healthcare professionals should be trained on symptom
control.

• Palliative care delivery methods, palliative care teams need to be
proactive in identifying, implementing and training the most
appropriate platform to serve patients and families. Evidence and
recommendations are provided regarding the use of telemedicine
and telephoto counseling in the provision of palliative care.

• Death and mourning support; Differences in death and grief
processes have become complicated for patients and their
relatives due to social isolation and contamination risks. Providing
follow-up and early grief counseling for patients or their relatives
affected by Covid-19 may be preventive. Interventions to offer grief
counseling should include online and virtual reality-based
methods. In these times of social isolation, virtual support groups
can help grieving family members share their experiences and find
hope (1-5).

Current guides prepared in line with the recommendations; It will
guide healthcare providers to provide patients with the safe, effective
and quality care they need, in line with palliative care principles and
resources.

Keywords: Covid-19, palliative care, health resources
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ABSTRACT   
 
With the World Health Organisation's public health strategy for integrating palliative care, many countries are 
revising their policies and access to medicine, education, and health services. In the African region Zimbabwe's 
Island Hospice Service, founded in 1979, was considered the first in a developing country (1). Many endeavours 
have been made to integrate palliative care and spread awareness in society. That was clear in the creating of an 
African Palliative Care Association, APCA in founded in Tanzania in 2004 (2). The crisis of human 
immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) marked the increased demand for 
palliative care in Africa (3) and drastically redesigned the establishment of palliative care services (2). During 
the HIV/AIDS crisis, most families had to care for their infected members on their own or with the help of non-
governmental organisations. That was another reason why WHO urged the integration of palliative care into 
public health. Many have advocated for the benefits of palliative care integration, firstly providing palliative care 
is thought to improve the quality of care resulting in the strengthening of other health system functions (4). 
Secondly, it is beneficial to support the development of responsive, patient-centred health systems, where 
patients' needs guide treatment (5,6). Thirdly, palliative care integration enables and motivates staff to be able to 
provide the care needed for those with life-threatening and chronic illnesses (6).  Lastly, the integration of 
palliative care has the potential for cost-saving benefits and can relieve congestion in health facilities admissions. 
There have been several strides in developing and improving palliative care in Africa. A public policy for 
palliative care is crucial, to be developed and updated with broad guideline which expands governments' goals 
and actions when it comes to implementation of palliative care services across all levels of the health system. 
The public policy provides a legal framework, as well, within which quality and coordinated palliative care 
services can be made available and accessible to all people who need them within a country. The question is why 
should African countries focus on developing policies for palliative care and focus on constructing a stable 
system within health care facilities that includes palliative care? The answer is as simple as, palliative care is 
recognised as a human right. Many different answers can be correct, such as African countries are member states 
of the WHO, and they signed many health care resolutions. As well as the fact that the burden of disease is 
increasing, coupled with the interplay between communicable and non-communicable diseases (7). Lastly, a 
palliative care policy will provide a one-point reference within the practice of each country. 
 
 
 
Keywords: Africa, palliative care, health resources, 
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Abstract 
 
With the World Health Organisation's public health strategy for integrating palliative care, many countries 
are revising their policies and access to medicine, education, and health services. In the African region 
Zimbabwe's Island Hospice Service, founded in 1979, was considered the first in a developing country 
(1). Many endeavours have been made to integrate palliative care and spread awareness in society. That 
was clear in the creating of an African Palliative Care Association, APCA in founded in Tanzania in 2004 
(2). The crisis of human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) 
marked the increased demand for palliative care in Africa (3) and drastically redesigned the 
establishment of palliative care services (2). During the HIV/AIDS crisis, most families had to care for 
their infected members on their own or with the help of non-governmental organisations. That was 
another reason why WHO urged the integration of palliative care into public health. Many have 
advocated for the benefits of palliative care integration, firstly providing palliative care is thought to 
improve the quality of care resulting in the strengthening of other health system functions (4). Secondly, it 
is beneficial to support the development of responsive, patient-centred health systems, where patients' 
needs guide treatment (5,6). Thirdly, palliative care integration enables and motivates staff to be able to 
provide the care needed for those with life-threatening and chronic illnesses (6).  Lastly, the integration of 
palliative care has the potential for cost-saving benefits and can relieve congestion in health facilities 
admissions. 
There have been several strides in developing and improving palliative care in Africa. A public policy for 
palliative care is crucial, to be developed and updated with broad guideline which expands governments' 
goals and actions when it comes to implementation of palliative care services across all levels of the 
health system. The public policy provides a legal framework, as well, within which quality and 
coordinated palliative care services can be made available and accessible to all people who need them 
within a country. The question is why should African countries focus on developing policies for palliative 
care and focus on constructing a stable system within health care facilities that includes palliative care? 
The answer is as simple as, palliative care is recognised as a human right. Many different answers can 
be correct, such as African countries are member states of the WHO, and they signed many health care 
resolutions. As well as the fact that the burden of disease is increasing, coupled with the interplay 
between communicable and non-communicable diseases (7). Lastly, a palliative care policy will provide a 
one-point reference within the practice of each country. 
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ÖZET   
Dünya nüfusunun giderek yaşlanması sonucunda kırılganlık önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelmiştir. Yapılan 
araştırmalar, kronik hastalıklar ile yaşlı nüfusun giderek artması sonucunda yoğun bakım ve palyatif bakım ünitelerinde 
kırılganlığı olan hastalarla sık karşılaşıldığını göstermektedir. Kırılganlık; birden fazla organ veya sistem 
fonksiyonlarında ve fizyolojik rezervde azalmayla ilişkili, endojen ve eksojen stresörlere karşı aşırı derecede 
savunmasızlığın görüldüğü biyolojik bir sendromdur. Ayrıca kırılganlık; günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede 
güçlüğe, bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye, yeti yitimlerine, sosyal destek ihtiyacının artmasına, hastaneye yatışların 
sıklaşmasına ve ölüme neden olabilmektedir. Kırılganlık fiziksel, sosyal, bilişsel ve psikolojik boyutlardan 
oluşmaktadır. Kırılganlığın boyutları arasındaki kompleks etkileşimi ve sosyal etkenlerin sağlığa olumlu katkıları 
dikkate alınmasıyla günümüzde sosyal kırılganlıkla ilgili çalışmalar artmaktadır.  
Yapılan bir incelemede sosyal kırılganlıktan, sosyal kaynakların çeşitliliği, sosyal davranışlar ve faaliyetler, özyönetim 
yetenekleriyle çok boyutlu bir kavram olarak bahsedilmiştir. Bu ifadeye göre, sosyal kırılganlık, yaşam boyunca bir 
veya daha fazla temel sosyal ihtiyacı karşılamak için önemli sosyal kaynakları kaybetme veya riski altında olma 
şeklinde tanımlanmıştır. Sosyal kırılganlık genellikle yaşlı bireyin yeni bir tanı alması veya hastaneye akut yatışı gibi 
belirgin klinik stresörler sonucunda sosyal destek sistemlerinde bozulmayla oluşabilmektedir. Ayrıca sosyal kırılganlık 
için sınırlı sosyal destek, sosyal etkileşim ve faaliyetler, kötü yaşam koşulları, işlevsiz davranışlar (alkol ve sigara 
kullanımı), sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi etkenler de bulunmaktadır. Sosyal kırılganlık, fiziksel kırılganlığın risk 
faktörlerindendir ve bu durum sosyal ve fiziksel kırılganlık arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yapılan 
çalışmalar sosyal kırılganlığın bileşenlerinden olan sınırlı sosyal aktivite ve ilişkinin fiziksel aktivitenin ve işlevselliğin 
azalmasına neden olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde, sosyal kırılganlığın özyönetim alanı bilişsel işlevsellikle güçlü 
bir ilişkiye sahiptir. Bu durum bilişsel bozukluğu olan bireylerde, azalan egzersiz ve kötü hastalık yönetiminden 
kaynaklanan güçsüzlükle ilişkilendirilebilir. Ma, Sun ve Tag’ın çalışmasında fiziksel kırılganlığı bulunan bireylerin 
fiziksel aktivite ve işlevselliğinde azalma, sosyal kırılganlık prevalansında yükseklik görüldüğü bildirilmiştir . Aynı 
çalışmada sosyal kırılganlık; demans, depresyon, bilişsel bozukluk ve son zamanlarda önemli bir yaşam olayıyla ilişkili 
olduğu gösterilmiştir. 2019 yılındaki bir araştırma sonucunda sosyal kırılganlığın; yaş, cinsiyet ve fiziksel kırılganlıktan 
bağımsız olarak günlük aktiviteleri yerine getirmede bağımlılığın ve depresif ruh halinin artmasına neden olduğu 
bildirilmiştir. Alzheimer hastalığı ile sosyal kırılganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma sonucunda sosyal 
kırılganlığın, Alzheimer hastalığının insidansı ile güçlü bir ilişki belirlenmiştir. Pek ve ark.nın çalışmasında ise sosyal 
kırılganlığın fiziksel kırılganlıkla birlikte görüldüğü bireylerle sağlıklı yaşlı bireyler karşılaştırılmış ve kırılganlığı olan 
bireylerde daha fazla depresif duygudurum, malnutrisyon riski, fiziksel aktivitelerde ve işlevsellikte azalma 
görülmüştür. 
Yaşlı bireylerin kronik hastalıkları nedeniyle kurum bakımına ihtiyaç duyması, yoğun bakım veya palyatif bakım 
ünitelerinde bakıma ihtiyaç duymaları sosyal etkileşimlerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum bireyin sosyal 
kırılganlığa yatkınlığını arttırmakta ve yaşam kalitesini azaltmaktadır. Yaşlı bireylere hemşirelik bakımı verilirken 
bireyin sosyal izolasyon ve yalnızlık yaşamasının önlenmesi, sosyal etkileşiminin arttırılması ve fiziksel kırılganlık 
belirtilerinin gözlenmesi sosyal kırılganlığın önlenmesinde oldukça önemlidir. Yaşlı bireye bakım veren hemşirelerin 
bakım esnasında risk faktörleri açısından bireyi değerlendirmesi ve bu faktörlere uygun yaklaşımları belirlemesi, yoğun 
bakım ve palyatif bakım ünitelerinde sosyal kırılganlıkla ilgili klinik çalışmaların gerçekleştirilmesi bu derleme 
sonucunda önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: sosyal kırılganlık, kırılganlık, yaşlı  
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ABSTRACT   
 
The aging of the world population has made fraility an important public health problem. Studies show that 
patients with fraility are frequently encountered in intensive care and palliative care units as a result of chronic 
diseases and the increasing population of the elderly. Fraility is a biological syndrome in which extreme 
vulnerability to endogenous and exogenous stressors is observed, associated with a decrease in multiple organ or 
system functions and physiological reserve. In addition, fraility can lead to difficulties in performing daily life 
activities, living as a dependent, loss of power, increased need for social support, frequent hospitalizations and 
death. Frailty has physical, social, cognitive and psychological dimensions. Today, the reason for the increase of 
studies on social fraility is the consideration of the complex interaction between dimensions of fraility and the 
positive contribution of social factors to health. 
In a study, social fraility was mentioned as a multidimensional concept with the diversity of social resources, 
social behaviors and activities, and self-management abilities. According to this statement, social fraility is 
defined as losing or at risk of significant social resources to meet one or more basic social needs throughout life. 
Social fraility is usually caused by deterioration in social support systems as a result of significant clinical 
stressors such as the elderly individual receiving a new diagnosis or acute hospitalization. In addition, there are 
some factors such as limited social support, social interaction and activities, poor living conditions, dysfunctional 
behaviors (alcohol and smoking), social isolation and loneliness for social fraility. Social fraility is one of the 
risk factors of physical fraility, and this indicates that there is a relationship between social and physical fraility. 
Studies have reported that limited social activity and relationship, which are components of social fraility, cause 
a decrease in physical activity and functionality. Similarly, the self-management domain of social fraility has a 
strong relationship with cognitive functioning. In this case, may be associated with weakness in individuals with 
cognitive impairment due to reduced exercise and poor disease management. In the study of Ma, Sun and Tag, it 
was reported that individuals with physical frailty decreased their physical activity and functionality, and the 
prevalence of social fragility was higher. Social fragility in the same study; It has been shown to be associated 
with dementia, depression, cognitive impairment and more recently an important life event. A study in 2019 
reported that social fraility leads to increased addiction and depressed mood in performing daily activities, 
regardless of age, gender and physical fraility. As a result of a study examining the relationship between 
Alzheimer's disease and social fraility, a strong relationship was found between social fraility and the incidence 
of Alzheimer's disease. In the study of Pek et al., individuals who have social fraility and physical fragility 
together were compared with healthy elderly individuals. As a result of this study, more depressive mood, risk of 
malnutrition, decrease in physical activities and functionality were observed in individuals with frailty. 
Chronic diseases of elderly people has caused them to need institution care or care in intensive care and 
palliative care units and reduce the social interactions of elderly people. This situation increases the individual's 
social fraility and decreases the quality of life. In the nursing care of elderly individuals, preventing social 
isolation and loneliness, increasing social interaction and observing physical fragility symptoms are very 
important in preventing social fragility. As a result of this review, it is recommended that nurses who care for 
elderly individuals evaluate the individual in terms of risk factors and determine appropriate approaches to these 
factors and conduct clinical studies on social fraility in intensive care and palliative care units. 
Keywords: social fraility, fraility, elderly 
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SOSYAL KIRILGANLIĞIN FARKINDA 
MIYIZ?

Tuğçe UÇGUN1, Bilge Dilek SOYASLAN2, Ebru AKGÜN ÇITAK3, Emine ÖKSÜZ4
1Arş. Gör., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,

2 Uzm. Hem., SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Kliniği,
3 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü,
4Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği ABD,

Dünya nüfusunun giderek yaşlanması sonucunda kırılganlık
önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelmekte ve yoğun bakım ve
palyatif bakım ünitelerinde kırılganlığı olan hastalarla sık
karşılaşılmaktadır (1,2). Kırılganlık; birden fazla organ veya sistem
fonksiyonlarında ve fizyolojik rezervde azalmayla ilişkili, endojen ve
eksojen stresörlere karşı aşırı derecede savunmasızlığın görüldüğü
biyolojik bir sendromdur. Kırılganlık; günlük yaşam aktivitelerini
yerine getirmede güçlüğe, bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye, yeti
yitimlerine, sosyal destek ihtiyacının artmasına, hastaneye yatışların
sıklaşmasına ve ölüme neden olabilmektedir. Sosyal kırılganlık
çalışmaları günümüzde giderek artmaktadır (1-4).

Sosyal kırılganlık, yaşam boyunca bir veya daha fazla temel
sosyal ihtiyacı karşılamak için önemli sosyal kaynakları kaybetme
veya riski altında olma şeklinde tanımlanmaktadır (5-8). Sosyal
kırılganlık genellikle yaşlı bireyin yeni bir tanı alması veya hastaneye
akut yatışı gibi belirgin klinik stresörler sonucunda sosyal destek
sistemlerinde bozulmasıyla oluşabilmektedir. Ayrıca sosyal
kırılganlık, sınırlı sosyal destek ve faaliyetler, kötü yaşam koşulları,
sosyal izolasyon ve yalnızlık gibi etkenlerden de etkilenmektedir
(5,7-14). Yapılan araştırma sonucunda sosyal kırılganlığın; yaş,
cinsiyet ve fiziksel kırılganlıktan bağımsız olarak günlük aktiviteleri
yerine getirmede bağımlılığın ve depresif ruh halinin artmasına
neden olduğu bildirilmiştir (15). Alzheimer hastalığı ile sosyal
kırılganlık arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma sonucunda sosyal
kırılganlığın, Alzheimer hastalığının insidansı ile güçlü bir ilişki
belirlenmiştir (16). Pek ve ark.nın çalışmasında ise sosyal
kırılganlığın fiziksel kırılganlıkla birlikte görüldüğü bireylerde daha
fazla depresif duygudurum, malnutrisyon riski, fiziksel aktivitelerde
ve işlevsellikte azalma görülmüştür.

Yaşlı bireylerin kronik hastalıkları nedeniyle yoğun bakım veya
palyatif bakım ünitelerinde bakıma gereksinimleri olması sosyal
etkileşimlerini azaltmakta ve sosyall kırılganlığa yatkınlığını
arttırmaktadır (1,4). Yaşlı bireylere hemşirelik bakımı verilirken
bireyin sosyal izolasyon ve yalnızlık yaşamasının önlenmesi, sosyal
etkileşiminin arttırılması ve fiziksel kırılganlık belirtilerinin gözlenmesi
sosyal kırılganlığın önlenmesinde oldukça önemlidir. Yaşlı bireye
bakım veren hemşirelerin bakım esnasında risk faktörleri açısından
bireyi değerlendirmesi ve bu faktörlere uygun yaklaşımları
belirlemesi, yoğun bakım ve palyatif bakım ünitelerinde sosyal
kırılganlıkla ilgili klinik çalışmaların gerçekleştirilmesi bu derleme
sonucunda önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: sosyal kırılganlık, kırılganlık, yaşlı

The aging of the world population has made fraility an important
public health problem(1). Studies show that patients with fraility are
frequently encountered in intensive care and palliative care units as
a result of chronic diseases and the increasing population of the
elderly (1,2). Fraility is a biological syndrome in which extreme
vulnerability to endogenous and exogenous stressors is observed,
associated with a decrease in multiple organ or system functions
and physiological reserve. In addition, fraility can lead to difficulties
in performing daily life activities, living as a dependent, loss of
power, increased need for social support, frequent hospitalizations
and death. Social fragility studies are increasing today.(1-4).

The definations of social fraility is defined as losing or at risk of
significant social resources to meet one or more basic social needs
throughout life (5-8). Social fraility is usually caused by deterioration
in social support systems as a result of significant clinical stressors
such as the elderly individual receiving a new diagnosis or acute
hospitalization. In addition, there are some factors such as limited
social support and activities, poor living conditions, social isolation
and loneliness for social fraility (5,7-14 A study in 2019 reported that
social fraility leads to increased addiction and depressed mood in
performing daily activities, regardless of age, gender and physical
fraility (15). As a result of a study examining the relationship
between Alzheimer's disease and social fraility, a strong relationship
was found between social fraility and the incidence of Alzheimer's
disease (16). In the study of Pek et al., individuals who have social
fraility and physical fragility together have more depressive mood,
risk of malnutrition, decrease in physical activities and functionality
were observed in individuals with frailty.

Chronic diseases of elderly people has caused them to need in
intensive care and palliative care units and reduce the social
interactions of elderly people. This situation increases the
individual's social fraility and decreases the quality of life (1,4). In the
nursing care of elderly individuals, preventing social isolation and
loneliness, increasing social interaction and observing physical
fragility symptoms are very important in preventing social fragility. As
a result of this review, it is recommended that nurses who care for
elderly individuals evaluate the individual in terms of risk factors and
determine appropriate approaches to these factors and conduct
clinical studies on social fraility in intensive care and palliative care
units.
Keywords: social fraility, fraility, elderly
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ÖZET    
 
Modern tıptaki gelişmelerle birlikte günümüzdeki birçok hastalığın tedavisi kolayca yapılabilmektedir. Ancak 
kanser gibi hastalık sürecinin çoğunlukla ölüm ile sonuçlandığı ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda artış 
görülmektedir. Kanser, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de giderek artan evrensel bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanser hastalarına yaşamlarının son dönemlerinde kaliteli bir bakımın 
sunulması, insan onuruna yakışır bir ölüm sağlanması oldukça önemlidir. Terminal dönem ise, akut ve kronik 
hastalıklar veya doğrudan yaşa bağlı olarak, haftalar ya da aylar içinde ölümün söz konusu olduğu zamandır ve 
tıbbi girişimler bunu önleyememektedir(1). 
 Palyatif bakım servislerinde, palyatif bakım tanı aşamasında başlayıp, tedavi süresince devam eden, ölüme kadar 
ve hatta ölümden sonra, kayıp döneminde de hasta ve hasta bakımından sorumlu kişilere yönelik de sürdürülmesi 
gereken fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi boyutları içeren terminal dönemde de faydalılığı olan multidisipliner 
bir hizmettir(2). 
Günümüzde ileri evre akciğer kanser hastalarının palyatif bakımı için çok yönlü yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu 
hastalar için temel hedef ağrı ve diğer semptomların giderilmesi, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerinin 
karşılanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesidir(3). 
Akciğer kanseri hastalarında semptom yönetimi palyatif bakım uygulamalarında büyük önem taşır. Multidisipliner 
yaklaşım ile büyük oranda semptom kontrolü ve yaşam kalitesinde düzelme sağlamak mümkündür. Günümüzde 
yapılmış bir çok çalışmada da en iyi palyatif bakımın multidisipliner yaklaşım ile sağlanacağını göstermiştir. 
Terminal dönemdeki hastaların, psikolojik bakım görevi tıbbi durumundan da sorumlu olan hekime ve ekibe aittir. 
Bu nedenle onkoloji hastaları ile çalışan tüm branşlardaki sağlık çalışlanlarının bu konuda yapabilecekleri 
konusunda eğitim almaları önemlidir. 
 
 Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, Terminal dönem, Palyatif Bakım 
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ABSTRACT   
 
Along with advances in Modern medicine, many diseases of today can be easily treated.But there is an increase in 
diseases such as cancer, where the duration of the disease mostly leads to death and cannot be treated. Cancer come 
across as growing universal problem in developing countries as well as in developed countries. It is very important 
to provide quality care to cancer patients at the end of their lives and to ensure a death worthy of human dignity. 
The Terminal period is when there are acute and chronic diseases or death within weeks or months, directly 
depending on age and medical interventions cannot prevent it(1).Starting around the time of diagnosis and 
treatment during ongoing palliative care services palliative care, death and even after death also aimed at 
individuals who are responsible for maintaining the patient in the missing period that need to be maintained 
physical, psychological, social, and dimensions that are useful in multidisciplinary spiritual is a service that 
contains the terminal period(2). 
Currently, patients with advanced lung cancer need versatile approaches to palliative care. The main goal for these 
patients is to eliminate pain and other symptoms, meet psychosocial and spiritual needs, and improve their quality 
of life(3).  
Management of symptom in patients with lung cancer is of great importance in the practice of palliative care. With 
the multidisciplinary approach, it is possible to achieve a great deal of symptom control and improvement in 
quality of life. Many studies conducted today have also shown that the best palliative care will be provided with a 
multidisciplinary approach. The task of psychological care of patients in the Terminal period belongs to the doctor 
and team who are also responsible for their medical condition. For this reason, it is important that health workers in 
all branches working with oncology patients receive training on what they can do about it. 
 
Keywords: lung cancer, terminal period, palliative care 
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Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, Terminal dönem, Palyatif Bakım, olgu sunumu

Modern tıptaki gelişmelerle birlikte günümüzdeki birçok hastalığın tedavisi kolayca yapılabilmektedir. Ancak kanser gibi hastalık sürecinin çoğunlukla ölüm ile sonuçlandığı
ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda artış görülmektedir. Kanser, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de giderek artan evrensel bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kanser hastalarına yaşamlarının son dönemlerinde kaliteli bir bakımın sunulması, insan onuruna yakışır bir ölüm sağlanması oldukça önemlidir.
Terminal dönem ise, akut ve kronik hastalıklar veya doğrudan yaşa bağlı olarak, haftalar ya da aylar içinde ölümün söz konusu olduğu zamandır ve tıbbi girişimler bunu
önleyememektedir.
Palyatif bakım servislerinde, palyatif bakım tanı aşamasında başlayıp, tedavi süresince devam eden, ölüme kadar ve hatta ölümden sonra, kayıp döneminde de hasta ve hasta
bakımından sorumlu kişilere yönelik de sürdürülmesi gereken fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi boyutları içeren terminal dönemde de faydalılığı olan multidisipliner bir
hizmettir.
Günümüzde ileri evre akciğer kanser hastalarının palyatif bakımı için çok yönlü yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu hastalar için temel hedef ağrı ve diğer semptomların
giderilmesi, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerinin karşılanması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesidir.
Bu çalışmada bir palyatif bakım servisinde yatan akciğer kanser hastasının palyatif bakımında vaka yönetimine dayalı multidispliner bakım, akciğer kanseri tanılı hastaya
yaklaşım, sık görülen semptomlardan ağrı, beslenme yetersizliği ve pulmoner semptomlara yönelik tedavi yaklaşımları ele alınmıştır.

Terminal Dönemdeki Akciğer Kanser Tanılı  Hastaya Palyatif  Bakımda 
Multidispliner Yaklaşım 

Derya DEMİRKOL SAKAR, Hülya BULUT, Özlem GÜNEŞ, Özdal GÜNEŞ

SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Olgu: 35 yaşında 4.evre akciğer kanseri tanılı kadın hasta ağrı, dispne, hırıltılı solunum, iştahsızlık, ajitasyon, yorgunluk,
uykusuzluk, malnütrisyon, bulantı ve kusma şikayetleriyle evinden palyatif bakım servisine yatışı yapılmıştır. Hastada beyin ve
kemik metastazı gelişmiştir. Ağrı ve beslenme palyasyonu amacı ile yatırılmıştır.
Hastanın semptomları;
*Ağrı değerlendirmesinde 0-10 ağrı skalasına göre 8/9 şiddetinde ağrı olduğunu ifade etmiştir. Hastaya ağrısı nedeniyle algoloji
konsültasyonu istenmiştir. Hastaya hekim isteminde yer alan Farmokolojik yöntemlerden opioid ve non opioid analjezik tedavi
uygulanmıştır (3*1 parol flk, 2*1 madol ampul tedavisi ve 1*1 transdermal durogesic flaster 50 mcg). Nonfarmakolojik
yöntemlerden ise; pozisyon verme, masaj uygulama, iletişime geçme, elini tutma, dikkati başka yöne çekme ve sıcak-soğuk
uygulama yapılmıştır. 7. günde hastanın ağrı skalası 3 şiddetinde değerlendirildi.

*Beslenme palyasyonu için diyetisyenle görüşülerek oral tüketebileceği mamalar ve TPN solüsyonu ile desteklenmiştir. Hastanın
oral alımı düzelince, sevdiği yiyecekleri yemesi konusunda teşvik edilmiştir.
*Hastaya iştahsızlık, bulantı ve kusma için intravenöz, sıvı, antiemetik tedavi ve vitamin tedavisi başlanmıştır.
*Hastamıza dispnesi nedeniyle uygun pozisyon verilerek ihtiyacı olan bronkodilatör, mukolitik ilaç ve oksijen tedavisi (2 lt/dk)
sağlanmıştır.
*Hastamızın gece uykularını istenilen düzeyde tamamlayabilmesi için gerekli ortam (ısı,ışık,ses) düzenlemesi yapılmıştır.Hastaya
vücut banyosu yaptırılmış psikiyatri konsültasyonu ile uygun sedatizasyon sağlanmıştır. Kendini güvende hissetmesini sağlayacak
aile üyelerinin yanında kalması desteklenmiştir.
*Manevi destek: hastanın yakınları ile manevi destek uzmanının görüşmesi sağlanmış aile desteğinin arttırılması hedeflenmiştir.

KAYNAKLAR:
1.Birol, L. (2004). Terminal Evredeki Hasta Bakımı, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı (Ed. Nuran Akdemir, Leman Birol), Sistem Ofset, 2. Baskı, Ankara
2. Breitbart W: Psychiatric complications of cancer,in Current Therapy in Hematology. 3rd Edition, Edited by Brain MC, Carbone PP. Philadelphia,PA, Marcel Dekker,1088 pp 268-274.
3. Breitbart WB,Passik S: Psychiatric aspects of palliative care.in Oxford Textbook of Palliative Medicine. Edited by Doyle D., Hanks G,MacDonald N. New York, Oxford University Press.1993,pp 607-626

Sonuç: Akciğer kanseri hastalarında semptom yönetimi palyatif bakım uygulamalarında büyük önem taşır. Olgumuza
multidispliner bakım ile etkili palyatif bakım sağlamak amaçlanmıştır. Multidisipliner yaklaşım ile büyük oranda semptom
kontrolü ve yaşam kalitesinde düzelme sağlamak mümkündür. Günümüzde yapılmış bir çok çalışmada da en iyi palyatif
bakımın multidisipliner yaklaşım ile sağlanacağını göstermiştir.
Terminal dönemdeki hastaların, psikolojik bakım görevi tıbbi durumundan da sorumlu olan hekime ve ekibe aittir. Bu
nedenle onkoloji hastaları ile çalışan tüm branşlardaki sağlık çalışlanlarının bu konuda yapabilecekleri konusunda eğitim
almaları önemlidir.
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ÖZET   
 
Kanser tedavi girişimlerindeki gelişmeler son yıllarda, kanserli bireylerin yaşam süresinin uzamasını sağlamıştır. 
Bu durum günümüzde; ileri evrede olan, prognozu kötü olan kanser hasta popülasyonu oluşmasına neden 
olmuştur. Bu hastalar, ağrı başta olmak üzere birçok kanser tedavi semptomunu yoğun bir şekilde 
yaşamaktadırlar. Bu semptomlar hastaların yaşam kalitelerini azaltmaktadır. İyileştirici tedavinin mümkün 
olmadığı bu hastalar için palyatif bakım önemlidir. Semptomların yönetimi palyatif bakımın vazgeçilmez 
unsurlarından biridir.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre palyatif bakımın amacı; ağrının ve diğer problemlerin 
fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla hastanın acı çekmesinin önlenmesi ve 
yaşam kalitesinin geliştirilmesidir.Palyatif bakım; günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, hasta ve 
ailesinin ihtiyaçlarına yönelik verilen kanıt temelli ve dinamik bir bakım hizmetidir. DSÖ dünyada milyonlarca 
kanser hastasının palyatif bakıma ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. 
Opioid kullanımı kanser hastalarında olmazsa olmaz tedavi seçeneklerindendir. Opioidler güçlü analjezik etkileri 
nedeniyle ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılırlar. Opioidlerin ağrı tedavisindeki kullanımı, potansiyel yan etkileri 
ve suiistimal edilebilirlik özelliklerinin ön planda tutulmasından dolayı arzu edilen düzeyde değildir. 
Tıbbi amaçlarla doğru olarak kullanıldıklarında, opioidler etkili ve güvenli analjeziklerdir. Opioidler genellikle 
merkezi sinir ve gastrointestinal sistemlerinde bulunan opioid reseptörlerine bağlanır. Bu iki organ sistemindeki 
reseptörler, opioidlerin faydalı ve istenmeyen etkilerini sağlarlar. 
Opioid tedavisi sırasında solunum depresyonu, yüksek ateş, halüsinasyon, ağız kuruluğu, kabızlık gibi yan 
etkiler görülebilir. Tedavi sırasında amaç opioidlerin analjezik etkisi ile yan etkiler arasında doğru bir denge 
kurulmasıdır. 
Olgu;63 yaşında akciğer kanseri tanılı erkek hasta. Hastamız servisimize transdermal band( 50 mcg duragezic 
)ile başka bir servisten nakil alınmıştır. Hastanın yatışının  ilk gününde anamnezi alınmış defekasyon çıkışının 6 
gündür olmadığı ve batın distansiyonu yaşadığı tespit edilmiştir.Opioid tedavisini 10 gündür aldığı belirlenen  
hastanın ilaca bağlı olarak konstipasyon yaşadığı düşünülmüş ve hekimine bildirilmiştir.Tedavi orderına 3*1 
laksatif etkisi açısından duphalac süspansiyon ekletilmiştir.Duphalac süspansiyonu kullanımını takiben 2.günde 
hastanın defekasyon çıkışı olmuş ve batın distansiyonunun en aza indiği gözlemlenmiştir. 
Opioid ilişkili konstipasyon yaygın görülen bir semptom olmasına rağmen halen tanılama, klinik bakım ve 
tedavisi için bir standardının olmaması dikkat çekmektedir. Bakım ve tedavisindeki amaç, konstipasyon 
oluşumunu önlemek ve konstipasyon ortaya çıktığında da semptomları azaltarak bireyin konforunu sağlamaktır. 
Tanılanması ayrıntılı olarak yapılmalıdır Olgumuz da da gözlemlediğimiz gibi opioidler analjezik olarak iyi bir 
tedavi seçeneği olsa da yan etkileri nedeniyle dikkat edilmesi gereken tedavilerdir. Hastaların subjektif ve 
bütüncül olarak değerlendirilmesi hem hemşireler hem de hekimler tarafından önem arz etmektedir. Opioid alan 
hastaların tedavilerine eklenecek laksatif etkili ilaçların kombinasyonunda hastaya faydalılığının daha fazla 
olacağını düşünmekteyiz. 
 
Anahtar Sözcükler: kanser, palyatif bakım, opioid tedavisi , olgu sunum 
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ABSTRACT   
 
Advances in cancer treatment initiatives have extended the life expectancy of people with cancer in recent years. 
This has led to the formation of a population of cancer patients whose prognosis is poor, which is currently at an 
advanced stage. These symptoms reduce the quality of life of patients. Palliative care is recommended for these 
patients, where curative treatment is not possible. Managing symptoms is an essential element of palliative care. 
According to the World Health Organization (WHO), the aim of palliative care is to prevent pain and other 
problems from suffering the patient through meeting physical, psychological and spiritual needs and to improve the 
quality of life. Palliative care is an evidence-based and dynamic care service for the needs of the patient and his / 
her family, which is applied in many countries of the world today. The World Health Organization (WHO) states 
that millions of cancer patients around the world need palliative care. Opioid use is one of the essential treatment 
options in cancer patients. Opioids are often used to treat pain due to their strong analgesic effects. The use of 
opioids in pain treatment is not at the desirable level because their potential side effects and abusing characteristics 
are at the forefront. Opioids are effective and safe analgesics when used correctly for medical purposes. Opioids 
usually bind to opioid receptors located in the central nervous system and gastrointestinal. Receptors in these two 
organ systems provide the beneficial and undesirable effects of opioids. During Opioid treatment, side effects such 
as respiratory depression, high fever, hallucinations, dry mouth, and constipation may occur. During treatment, the 
goal is to establish a correct balance between the analgesic effect of opioids and the side effects. 
Case Report:63-year-old male patient diagnosed with lung cancer. Our patient was transferred to our service with a 
transdermal band ( 50 mcg duragezic )from another service. Anamnesis was taken on the first day of 
hospitalization of the patient, it was found that the exit of defecation was not for 6 days and he experienced 
abdominal distension. A patient who was found to have received Opioid therapy for 10 days was considered to 
have constipation due to the drug and was reported to his doctor. Duphalac suspension was added to the treatment 
order in terms of 3*1 laxative effect. After 2 days following the use of Duphalac suspension, the patient had 
defecation output and abdominal distension was observed to be minimized. 
Although Opioid-related constipasyon is a common symptom, it is still noteworthy that it does not have a standard 
for diagnosis, clinical care and treatment. The aim of care and treatment is to prevent the formation of constipation 
and to provide comfort to the individual by reducing the symptoms when constipation occurs. Diagnosis should be 
made in detail. As we have observed in our case, opioids is a good treatment option as an analgesic, but they are 
treatments that needed attention due to their side effects. Subjective and holistic evaluation of patients is important 
for both nurses and doctors. We think that the combination of laxative-effective drugs to be added in the treatment 
of patients taking opioids will be more beneficial to the patient. 
 
Keywords: Cancer, Palliative Care, Opioid Treatment, Case Report 
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GiRiŞ: Kanser tedavi girişimlerindeki gelişmeler son yıllarda, kanserli bireylerin yaşam süresinin uzamasını
sağlamıştır. Bu durum günümüzde; ileri evrede olan, prognozu kötü olan kanser hasta popülasyonu oluşmasına
neden olmuştur. Bu hastalar, ağrı başta olmak üzere birçok kanser tedavi semptomunu yoğun bir şekilde
yaşamaktadırlar. Bu semptomlar hastaların yaşam kalitelerini azaltmaktadır. İyileştirici tedavinin mümkün olmadığı
bu hastalar için palyatif bakım önemlidir. Semptomların yönetimi palyatif bakımın vazgeçilmez unsurlarından
biridir.Dünya Sağlık Örgütü’ne göre palyatif bakımın amacı; ağrının ve diğer problemlerin fiziksel, psikososyal ve
spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla hastanın acı çekmesinin önlenmesi ve yaşam kalitesinin
geliştirilmesidir.Palyatif bakım; günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, hasta ve ailesinin ihtiyaçlarına
yönelik verilen kanıt temelli ve dinamik bir bakım hizmetidir. DSÖ dünyada milyonlarca kanser hastasının palyatif
bakıma ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.
Opioid kullanımı kanser hastalarında olmazsa olmaz tedavi seçeneklerindendir. Opioidler güçlü analjezik etkileri
nedeniyle ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılırlar. Opioidlerin ağrı tedavisindeki kullanımı, potansiyel yan etkileri ve
suiistimal edilebilirlik özelliklerinin ön planda tutulmasından dolayı arzu edilen düzeyde değildir.
Tıbbi amaçlarla doğru olarak kullanıldıklarında, opioidler etkili ve güvenli analjeziklerdir. Opioidler genellikle merkezi
sinir ve gastrointestinal sistemlerinde bulunan opioid reseptörlerine bağlanır. Bu iki organ sistemindeki reseptörler,
opioidlerin faydalı ve istenmeyen etkilerini sağlarlar.
Opioid tedavisi sırasında solunum depresyonu, yüksek ateş, halüsinasyon, ağız kuruluğu, kabızlık gibi yan etkiler
görülebilir. Tedavi sırasında amaç opioidlerin analjezik etkisi ile yan etkiler arasında doğru bir denge kurulmasıdır.

OPİOİD TEDAVİSİ ALAN AKCİĞER KANSERİ TANILI PALYATİF BAKIM HASTASINDA
LAKSATİF KULLANIMININ ÖNEMİ: OLGU SUNUMU

Derya DEMİRKOL SAKAR, Hülya BULUT, Selda AKYOL, Özdal GÜNEŞ

SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SONUÇ –ÖNERİ: Opioid ilişkili konstipasyon yaygın görülen bir semptom olmasına rağmen halen tanılama, klinik bakım
ve tedavisi için bir standardının olmaması dikkat çekmektedir. Bakım ve tedavisindeki amaç, konstipasyon oluşumunu
önlemek ve konstipasyon ortaya çıktığında da semptomları azaltarak bireyin konforunu sağlamaktır. Tanılanması ayrıntılı
olarak yapılmalıdır Olgumuz da da gözlemlediğimiz gibi opioidler analjezik olarak iyi bir tedavi seçeneği olsa da yan etkileri
nedeniyle dikkat edilmesi gereken tedavilerdir. Hastaların subjektif ve bütüncül olarak değerlendirilmesi hem hemşireler
hem de hekimler tarafından önem arz etmektedir. Opioid alan hastaların tedavilerine eklenecek laksatif etkili ilaçların
kombinasyonunda hastaya faydalılığının daha fazla olacağını düşünmekteyiz.
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OLGU:63 yaşında akciğer kanseri tanılı erkek hasta. Hastamız servisimize transdermal
band( 50 mcg duragezic )ile başka bir servisten nakil alınmıştır. Hastanın yatışının ilk
gününde anamnezi alınmış defekasyon çıkışının 6 gündür olmadığı ve batın distansiyonu
yaşadığı tespit edilmiştir. Opioid tedavisini 10 gündür aldığı belirlenen hastanın ilaca bağlı
olarak konstipasyon yaşadığı düşünülmüş ve hekimine bildirilmiştir. Tedavi orderına 3*1
laksatif etkisi açısından duphalac süspansiyon ekletilmiştir. Duphalac süspansiyonu
kullanımını takiben 2.günde hastanın defekasyon çıkışı olmuş ve batın distansiyonunun en
aza indiği gözlemlenmiştir.
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