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Panel 1 Sunum 1 

KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ  

Salih Savaş ÇAKIR 

Kastamonu İl Sağlık Müdür Yardımcısı 

Müdürlüğümüze bağlı; 2019 yılı temmuz ayı itibarı ile palyatif bakım merkezi yatak sayılarımız; 

Kastamonu Devlet Hastanesi: 20, Tosya Devlet Hastanesi: 14, İnebolu Devlet Hastanesi: 10, Taşköprü 

Devlet Hastanesi: 5, Toplam: 49 palyatif bakım yatağımız mevcuttur. 

2019 Yılı Ekim ayı itibarı ile hizmetin verilmeye başlanmasından bu yana bakılan hasta sayısı;  

Kastamonu D.H 1272, Tosya D.H 635, İnebolu D.H 456, Taşköprü D.H 185, Toplamda: 2548 hastaya 

hizmet verilmiştir.   

Her cuma psikoloğumuz ve sosyal hizmet uzmanımız hasta ve hasta yakınları ile görüşmektedirler. 

Sosyal hizmet uzmanımız vasıtası ile ihtiyacı olan 9 hastamız huzurevine nakledilmiştir. 

Fizyoterapistimiz günlük olarak hastalarımıza fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermektedir. 

Yatak banyosu ve yara bakım ihtiyaçları personelimiz tarafından yapılmaktadır.  

Yeni göreve başlayan ergoterapistimiz ise hastalarımızın günlük yaşam aktivitelerini değerlendirip 

hastalarımıza yönelik faaliyetler planlamaktadır. Hasta yakınları ile taburculuk sonrası yapılacak 

aktiviteler ve programlar ile ilgili önerilerde bulunmaktadır. Hastalarımızın evde bakımları ile ilgili her 

türlü tıbbi, sosyal ve psikolojik destek taburculuk sonrasında da verilmektedir. 

Kastamonu ili olarak; palyatif bakım merkezlerimizde amacımız; primer tıbbi bakım ihtiyacı olan 

hastalarımızın hastanelerimizde ilgili uzman hekim ve profesyonellerce, evlerinde hasta yakınları 

tarafından bakımlarının yapılabileceği aşamaya getirilerek, hasta yakınlarının da eğitilmesi ve gerekli 

tıbbi cihazların bu süre zarfında temini ve kullanımının öğretilmesidir. İhtiyaç olduğunda palyatif 

bakım merkezlerimizde her zaman tekrar destek verileceğinin bilinmesidir. Hizmetimiz güler yüzlü, 

anlayışlı, ilgili ve özveri ile sağlık personellerimiz tarafından verilerek her zaman hasta ve hasta 

yakınlarımızın yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmektir.  

Kaynaklar 

Kastamonu İl Sağlık müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı  

Sağlık Bakanlığı Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 
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Panel 1 Sunum 2 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, DR. A.Y. ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE 

ARAŞTIRMA HASTANESİ PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ  

Gülçin ÖZALP ŞENEL 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji 
ve Reanimasyon Kliniği, Palyatif Bakım Merkezi 

Hastalar, aileleri ve bakım verenlerin yaşam kalitesini iyileştiren palyatif bakım, ciddi hastalık 

sürecinin herhangi bir evresinde uygulanabilen fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi acıyı öngörmek, 
önlemek ve yönetmek için tasarlanmış interdisipliner bir bakım modelidir. 

 “Ciddi hastalık; yüksek mortalite riski taşıyan, kişinin günlük aktivitesine veya yaşam kalitesine 

negatif etkileri olan ve bakım verenlere aşırı yük getiren sağlık durumu olarak tanımlanmıştır.” 

Kelley and Bollens-Lund, 2018 

Ciddi hastalığı olan bireyler, sağlık durumlarındaki değişikliklere hasta ve aile tercihleri ve hedefleri 
ile uyumlu hızlı yanıt verebilen planlanmış bir bakıma gereksinim duyarlar. Ciddi hastalığı olan bu 

bireylerde kriz dönemlerinin yönetiminin iyi yapılamaması yaşam kalitesine katkısı olmayan sağlık 

harcamalarında artma ile sonuçlanır. Ciddi hastalık sürecinde semptom kontrolünün yeterli 

yapılamaması bireylerin kişisel hedef ve tercihlerini olumsuz etkiler. Hasta ve bakım veren ailenin 
karşılanmayan bakım gereksinimleri, semptom alevlenme krizlerinde tekrarlanan acil servis 

başvuruları ve/veya hastane yatışlarına neden olmaktadır. Palyatif bakım, ağrı ve diğer semptomların 

değerlendirmesine ve tedavisine, bakım veren gereksinimlerinin karşılanmasına ve bakımın 
koordinasyonuna odaklanır. Ciddi hastalığı olan bireylerin bakım planı içine palyatif bakımın erken 

entegrasyonu ile ancak hem hastada hem de ailesinde yaşam kalitesi sağlanabilir. Palyatif bakım 

prensipleri ve pratiği ciddi hastalık bakımı veren tüm ortamlarda ve tüm klinisyenler tarafından 
uygulanmalıdır. Daha kompleks sorunlar ve eğitim için planlanmış uzmanlaşmış palyatif bakım 

ünitelerinde ise palyatif bakım alanında sertifikalandırılmış uzman sağlık profesyonelleri (doktor, 

hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, farmakolog, din görevlisi vb.) ile hizmet verilmelidir. 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Kanser Savaş Dairesi tarafından organize edilen ve 2000’li yıllarda 
başlayan çalışmalar sonucunda 2014 yılında Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 

Hastanemizde 01 Temmuz 2007 tarihinde açılan ve o tarihten bugüne hizmet veren Palyatif Bakım 

Merkezimiz yönergenin yayınlanmasından sonra 04 Şubat 2015 tarihinde ülkemizde ilk tescil alan 
merkez olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Middle East Cancer Consortium’un (MECC) 

düzenlediği birçok kurs/eğitim toplantısına katılan palyatif bakım ekibi ile merkezimiz DSÖ’nün 2009 

yılı yıllık raporunda da yer almıştır. Palyatif Bakım Merkezinde yatan hastaların yanı sıra ayaktan ve 

konsültasyon ile hastanede yatan tüm onkoloji hastalarına interdisipliner ekiple 7/24 hizmet 
verilmektedir. Bu alanda düzenlenen birçok kongre/sempozyum, kurs programına merkezimiz aktif 

destek sağlamaktadır.  Her yıl Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı açılmakta, 

Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Hasta Okulu ve Hizmet İçi Eğitimlerle palyatif 
bakım farkındalığı ve eğitimlerine devam edilmektedir. Uluslararası çok merkezli çalışmalar ve 

akreditasyon çalışmaları da devam etmektedir. 

Ülkemizde palyatif bakım alanında hızlı bir gelişim sağlansa da sağlık profesyonelleri/toplum 
farkındalığı, uzmanlaşmış ekiplerin oluşturulması, hastane dışı organizasyonlar ve evde bakım ile 

bakımın sürekliliğinin sağlanması için daha çok çaba gerekmektedir. İvedilikle doğru palyatif bakım 

uygulamalarının göstergesi olacak ulusal kalite standartlarının oluşturulması, çıktıların 

değerlendirilmesi ve yayınlarla uluslararası platformda yerimizi almalıyız.  
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Panel 1 Sunum 3 

PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM SERVİSİ 

Mevlaniye KARSLI 

Pursaklar Devlet Hastanesi  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

Hastanemizde 30 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Servisi ile hizmet verilmektedir. Servisimizde 26 

hemşire (7 hemşire palyatif bakım hemşireliği sertifikasına sahiptir). Üç uzman doktor, psikolog, 

diyetisyen, manevi destek uzmanı ve yara bakım hemşiresi ile hizmet sunmaktayız. Hasta 

odalarımızda refekatçi koltuğu, tıbbi atık, evsel atık ve ambalaj atık kovaları, banyo, tuvalet, duş 

imkanı ve her odada hastanın kullanacağı tüm sarf malzemeler ve ekipmanlar mevcuttur. 

Kliniğe kabul edilen hasta hekim değerlendirmesi sonrası genel durumu uygun ise banyoya (hemşiresi, 

klinik personeli ve refakatçisi ile birlikte) alınır ve rutin olarak haftalık tekrarlanır. Hemşiresi 

tarafından vücut değerlendirmesi yapılır. Hasta odasına alındığında ilk olarak burun, boğaz, rektal, 

idrar, kan (periferal-santral) kültürleri ve tüm kan tetkikleri hemşiresi tarafından alınır ve takibi yapılır. 

Her pazartesi rutin biyokimya, hemogram kanları alınır. 

Hasta yakınlarına; yatak içi mobilizasyon, enteral beslenme, PEG, NG’DEN oral formdaki ilaçları 

uygulayabilme, hastayı aspire edebilme, vücut bakım hijyen ve kuralları, atık kovalarının kullanımı, 

acil durumlar, beslenme esnasında hasta pozisyonunun nasıl olacağı, katater bakımları, trakeostomi 

bakımları, el ve yüzey dezenfektanı kullanımı hakkında eğitim verilir. Hem hemşire, hem de hasta, 

hasta yakını tarafından orderda ilgili kısım imzalanır. 

Haftalık olarak hasta yakınları ile klinik sorumlu hemşiresi tarafından eğitim ve bilgilendirme 

toplantıları yapılır. 

Günlük olarak servisimizde psikolog ve diyetisyen vizitlerini yapar. Yara bakım hemşiresi haftalık 

olarak tüm hastaları değerlendirir. Hastanın primer hemşiresi ile pansumanları yapar, hemşire gözlem 

formuna kayıt düşer, liste halinde sorumlu hekim ve hemşireye teslim eder. 

Taburculuk öncesi; mama raporu, mama pompası, bez raporu, gerekli ise ev tipi ventilatör, seyyar 

oksijen tüpü, seyyar aspiratör ve aspirasyon torbası için tüm raporlar kurumumuz tarafından sağlanır. 

Taburculuk Sürecine Geldiğimizde; 

Kurumumuzdan hasta ve yakını ayrılırken; hasta yakını evde hastasına yetebilecek düzeye gelmiştir. 

Hastasını yatak içinde mobilize edebilir. Mama pompasını kullanabilir. PEG’ten oral formdaki 

ilaçlarını uygulayabilir. Katater bakımlarını yapabilir. Hastasını korkmadan aspire edebilir. Basınç 

yarası mevcut ise pansumanı yardım almadan yapabilir. 
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Panel 1 Sunum 4 

Adem YÜRÜMEZ 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği ve Palyatif bakım Ünitesi                                                                                                                   

Palyatif bakım; yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve 

hasta yakınlarının yaşam kalitesini etkileyen, başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve ruhsal 

problemlerinin bir bütün olarak ele alındığı ve bu problemlerin erken tanısı ve etkili değerlendirmeler 

ile önlenmesi ve/veya giderilmesi suretiyle yaşam kalitesinin arttırılmasına dayanan bir yaklaşımdır. 

Palyatif bakımın ilk amacı hastaların yaşadıkları semptomları kontrol altına alınması ve multidispliner 

şekilde yönetilmesidir. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde palyatif bakım hizmetleri Sağlık 

Bakanlığı’nın 07.07.2015 tarihli Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönergesi’ne istinaden faaliyete başlamıştır. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Palyatif Bakım 

Merkezi 20 yataklı olarak 2015 yılında kurulmuştur. Merkezimizde başta ağrı palyasyonu olmak üzere 

tüm beslenme uygulama yöntemleri, non-invaziv solunum desteği, kardiyak destek tedavileri, dekübit 

yara bakım ve tedavisi ile hasta ve hasta yakınları için bakım eğitimi verilmektedir. Palyatif bakım 

merkezimizin yatak sayısı 2017 yılında 26 olarak tescil edilmiş olup her geçen gün hizmet kalitesimizi 

arttırarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Palyatif bakımı hizmet ekibi doktor, hemşire, sağlık 

teknikeri, hasta bakıcısı, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve imamdan oluşmaktadır. Multidispliner 

doktor ekibi iç hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), psikiyatri, genel cerrahi, 

kardiyoloji ve anestezi uzmanlarından oluşmaktadır. Palyatif bakım merkezimizde görevli hemşire ve 

sağlık memuru sayısının, merkezimizin yeni açıldığı 2016 yılında 14 ve 2019 yılında ise 9 olduğu 

görülmektedir. Toplam yatan hasta sayısı 2016 yılında 551, 2017 yılında 647, 2018 yılında 729, 2019 

yılının Ocak-Eylül ayları arasında 417 olarak raporlanmıştır. Yatak doluluk oranlarına bakıldığında 

2016 yılında %99,52, 2017 yılında %94,45, 2018 yılında %88,43 ve 2019 yılında Ocak-Eylül ayları 

arasında %92,83 olarak rapor edilmiştir. 2019 yılı Ocak ve Eylül ayları arasındaki istatistiklere göre 

ortalama hastanede kalış süresi 15,8 gün, yatak devir hızı 1,78’dir. Palyatif bakım merkezimizde 

özellikle kanser, serebrovasküler hastalık (SVH) sekelleri, motor nöron hastalıkları, Alzheimer 

hastalığı, amyotrofik lateral skleroz, multipl skleroz, muskuler distrofi, parkinson hastalığı, dekübit 

yaraları, kalp, akciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalara hizmet verilmektedir. Bu hastalarda ağrı, 

bulantı, kusma, yorgunluk, uyku bozukluğu, iştahsızlık, kilo kaybı, nefes darlığı, ishal, kabızlık, 

anksiyete, depresyon gibi semptomlar ve hafif bilinç bozukluğundan deliryuma kadar değişen 

spektrumdaki bilinç değişiklikleri görülebilmektedir. 2019 yılı verilerine göre merkezimizde en sık 

SVH ve nörolojik hastalıklar (%23,08) ile kanser hastalarına (%23,08) hizmet verilmiştir. Bunu 

%19,23 ile demans hastaları, %11,54 ile KOAH tanılı hastalar takip etmektedir.  

Merkezimizde en sık karşılaştığımız semptomlardan biri ağrı olup ağrı palyasyonu için nonopioid ve 

opioid analjezikler, antikonvülsanlar, antidepresanlar ve benzodiazepin, antispasmodik, topikal ajanlar 

ve botulinum toksini gibi adjuvan tedaviler kullanılmaktadır. Beslenme problemlerine yönelik oral 

solüsyonlar, parenteral beslenme solüsyonları ile beslenme desteği sağlanmakta ve oral alamayacağı 

öngörülen hastalar perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) açısından değerlendirilmektedir. SVH 

öyküsü olan hastalarda beslenme problemlerinin çözülmesine ek olarak hareket kısıtlılığının 

azaltılması ve mobilizasyonun sağlanmasına yönelik fizyoterapistler ile işbirliği içinde bakım 

verilmektedir. Ayrıca dekübit yaraları da bu hasta grubunda sık karşılaşılan problemlerden biridir. 

Dekübit yaralarının tedavisinde, etkilenen bölge üzerindeki baskıyı azaltmak, yarayı inceltmek, ağrı 

palyasyonunu, enfeksiyon kontrolünü ve yeterli beslenmeyi sağlamak esastır. Yara bakımı konusunda 

eğitimli sağlık teknikerlerimiz ile düzenli yara bakımı yapılmaktadır.  
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Yine bu hastalarda da FTR uzmanları ve fizyoterapistler eşliğinde mümkün olduğunca yatak içi/yatak 

dışı mobilizasyon sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu hastaların diyetlerinde diyetisyenlerimiz yüksek 

kalorili, yüksek proteinli, A, C vitamini ve çinkodan zengin beslenme sağlamaktadır.  

Alzheimer hastalarında semptomların azaltılması, sekonder problemlerin önlenmesi ve giderilmesi ve 

hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması hedeflenmektedir. Tedavileri düzenlenirken Nöroloji ve FTR 

uzmanlarının da önerileri alınmaktadır. Donepezil, rivastigmin gibi kolinesteraz inhibitörleri ve bir 

NMDA reseptör antagonisti olan memantin bu amaçla en sık kullanılan ajanlardandır. Bu ilaçlar direkt 

olarak hastalığa yönelik tedavi aracı olmayıp semptomatik tedavinin bir parçası olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği olan hastalarda 

hem enfeksiyon tedavisi hem de semptomatik tedavi ile hastaneye yatışın azalması, hayat kalitesinin 

artması, yaşam süresinin uzaması ve ani ölümün engellenmesi amaçlanmaktadır.  

İleri yaş, malnütrisyon, otonom sinir sistemi fonksiyonlarındaki yetersizlik, azalmış renal fonksiyon 

kapasitesi, sınırda algı düzeyi, epilepsi eşiğinde düşme, uzun dönem opioid tedavisi ve çoklu ilaç 

tedavileri nedeniyle hastalarda palyatif bakım ve semptom kontrolü birçok faktör nedeniyle komplike 

bir hal alır. Bu nedenle palyatif bakım farklı displinler arası iletişim ve koordinasyon ile iyi bir ekip 

çalışması gerektirir.  
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Panel 1 Sunum 5 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İBN-İ SİNA 

PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ UYGULAMALARI 

İrfan KARAHAN 

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Palyatif Bakım Ünitesi 

 

Ünitemiz 21 Mart 2019 tarihinde 28 yataklı tescili alarak hasta kabulüne başlamış, 5 Nisan 2019 

tarihinde törenle resmi açılışını yapmıştır. Ünite içerisinde 14 hasta odası, poliklinik, çok amaçlı salon, 

ekip odası, banyo, muayene ve girişim odası, depo kısımları bulunmaktadır. Ekip Palyatif Bakım 

Sorumlu Hekimi, Palyatif Bakım Ünitesi’nde çalışan hemşire ve personel ekibi, İç hastalıkları 

Anabilim Dalı, Geriatri Uzmanı, Nütrisyon Timi (Beslenme uzmanı ve Nütrisyon hemşiresi), Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalı, Plastik ve 

Rekonstruktif Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı başta olmak üzere tüm üniversite 

bölümleri ve hasta yakınlarından oluşmaktadır. Misyonumuz; yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak 

ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hastada ağrının ve yandaş sorunların erken ve kapsamlı 

tanımlanarak önlenmesi, azaltılması, fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerinin 

karşılanmasına yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini artırmak, hasta ailesinin de 

hastalık ve yas sürecinde duygusal ve manevi olarak desteklemek, tıp eğitiminin bir parçası haline 

getirmektir. Vizyonumuz; palyatif bakım alanında geniş ve özgün çalışmalar yapmak, öncelikle il 

bazında farkındalık oluşturmak ve mümkünse genişletmek, eğitsel faaliyetleri arttırmak ve bilinçli, 

örnek hasta yakını yetiştirmektir. 
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Panel 2 Sunum 1 

BÜTÜNLEŞİK BAKIM MODELİ 

Betül TAMKOÇ 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı 

Dünya nüfusu giderek artan bir hızla yaşlanmaktadır. Modernleşme, teknolojinin ilerlemesi, sağlık 

alanında kaydedilen ilerlemeler ile birlikte yaşam kalitesi yükselmiş ve doğuşta beklenen yaşam süresi 

uzamıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak Dünya genelinde toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranı 

artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Dünya Nüfus Beklentileri adlı rapora göre 

günümüzde dünya üzerinde toplam nüfusun %9,1’ini 65 yaş ve üzeri yaş grubu oluşturmaktadır.  

Hızla artması beklenen bu oranın 2030 yılında %11,7’ye, 2050 yılında %15,9’a ve 2100 yılına 

gelindiğinde %22,6’ya ulaşması beklenmektedir (UN Department of Economic and Social Affairs, 

2019, s. 18).  

Türkiye, yaşlı nüfusun yüksek olduğu ülkeler sıralamasında 167 ülke arasında 66. sıradadır. Yaşlı 

nüfus oranının en fazla olduğu iller Sinop, Kastamonu, Giresun ve Artvin iken, en az olduğu iller 

Şırnak ve Hakkâri’dir. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de toplam nüfus içerisinde yaşlı 

grubun (65+ yaş grubu) hızlı bir şekilde artışına şahitlik etmekteyiz. Ülkemiz yaşlı toplumlar 

kategorisine girmiş bulunmakta olup toplam nüfus içerisinde 65+ yaş grubunda bulunan bireyler 

2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi ile  toplam nüfusumuzun %8,8’ini oluşturmuş olup bu oran 

son on beş yıl içerisinde %16 artış göstermiştir (TÜİK, 2019). Nüfus projeksiyonlarına göre bu hızlı 

artış gelecek yıllarda da devam edecek olup bu oranın 2023'te %10,2, 2040'da %16,3, 2060'ta %22,6 

ve 2080'de %25,6 olacağı öngörülmektedir  (TÜİK, 2018).  

Yaşlı bakım hizmetleri kapsamında ele alacağımız ilk model yatılı bakım kuruluşlarında sunulan 

hizmet modelidir. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri; yaşlıların 

sürekli bakımlarının ve psikolojik, sosyal ve fiziksel rehabilitasyonlarının sağlandığı yatılı sosyal 

hizmet kuruluşlarıdır. Sayıları, yaşlı yaşamevleri ve gündüz hizmet kuruluşları ile kıyaslandığında 

büyük farkla öndedir. Eylül 2019 tarihi itibariyle Bakanlığımıza bağlı 152 tanesi Bakanlığımıza bağlı 

olmak üzere ülke genelinde toplamda 411 huzurevimizde 34.188 kapasite ile toplamda 26.851 

yaşlımıza hizmet sunulmaktadır. Bakanlığımız huzurevi kapasitesine dâhil olan 31 adet yaşlı 

yaşamevimizde ise 127 yaşlımıza hizmet sunulmaktadır. Hâlihazırda 17 ilde toplam 27 gündüz hizmet 

sunan kuruluşta 237 yaşlıya aktif gündüz bakım hizmeti sunulmaktadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 2019). 

Artan yaşlı nüfusa yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında kurum bakımı, gündüz hizmetleri ve 

Belediyelere verilen desteğin yanında, yaşlıların topluma aktif ve etkin katılımını sağlamak amacıyla, 

farklı alanlardaki çeşitli yönetmeliklerde düzenlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda yaşlı bireyler için 

toplu taşımada ücretsiz seyahat hakkı genişletilmiştir. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri ile 

deniz ulaşım araçlarından yaşlı bireyler ücretsiz faydalanmaktadır. TCDD bünyesinde ise tren 

biletlerinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza %20, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise %50 indirim 

uygulaması hayata geçmiştir.   

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yaşlılık alanında öncelikli hedeflerimiz, yaşlılara 

yönelik olarak sunulan gündüz hizmetlerin yerel yönetimler tarafından benimsenmesini sağlamak, 

yaşlı bireyleri aileleri ve bulundukları ortamdan ayırmadan bakımlarının sağlanması yönünde 

çalışmaları çeşitlendirerek arttırmak, kentsel yaşam alanlarında erişilebilir tasarım ve uygulamaların 
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artması için çeşitli teşvik olanaklarını sağlamak ve en önemlisi ülke geneline “aktif yaşlanma” ve 

“yerinde yaşlanma” kavramlarını yerleştirmektir.  

Yaşlı Destek Programı (YADES), Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, 65 yaş üstü 

yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları 

mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu 

hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir projedir. Yaşlılara yönelik evde bakım 

ve toplum temelli bakım hizmetlerine yönelik gündüzlü hizmetlerini destekleyen projeler için yerel 

yönetimlere Bakanlığımız tarafından 2016 yılında Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 

destek verilmeye başlanmıştır. Bugüne kadar Sakarya, Kayseri, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve 

Trabzon, Antalya, Gaziantep, Malatya, Ordu, Samsun ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde proje hayata 

geçirilmiştir.  

Yaşlılara yönelik gündüz dayanışma ve evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır. Yaşlılarımızın ve ailelerinin faydalanabileceği sosyal dayanışma ve sosyal 

danışmanlık hizmetleri Bakanlığımız koordinasyonunda ve sorumluluğunda artırılacak; her türlü 

bakım hizmetlerinin niteliği ve giderek yaşlanan nüfusun ihtiyacına cevap verebilirliği artırılacaktır. 

Ülkemizde yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı hızla artmaktadır. Bu durum ise başta sağlık, 

bakım ve sosyal güvenlik sistemleri olmak üzere, yaşlılarımıza yönelik birçok sosyal devlet 

politikasının yeniden düzenlemesini mecbur kılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan Bütünleşik Bakım 

Modelinde, bakım kalite standartları oluşturulurken, evde sağlık bakımından sosyal çalışmaya; gündüz 

bakımdan uzun süreli bakıma; palyatif bakımdan manevi bakıma birçok bakım hizmeti modeli ve 

psikososyal destek hizmetinin birlikteliği öngörülmüştür.  

Kaynaklar 

TÜİK. (2018, Şubat 21). Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080. Aralık 1, 2019 tarihinde Haber Bülteni : 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567 adresinden alındı 

TÜİK. (2019, Mart 18). İstatistiklerle Yaşlılar, 2018. Aralık 1, 2019 tarihinde Haber Bülteni: 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30699 adresinden alındı 

UN Department of Economic and Social Affairs. (2019). World Population Prospects 2019. New York. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2019). Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni 2019-Ekim. Aralık 12, 

2019 tarihinde https://ailevecalisma.gov.tr/media/25262/istatistik-bulteni-2019ekim.pdf adresinden alındı 
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Panel 2 Sunum 2 

TÜRKİYE’DE PALYATİF BAKIM YAPILANMASI 

Kadriye KAHVECİ 

Ankara Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi 

Palyatif bakım (PB), yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hasta ve 

hasta yakınlarının, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit 

edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile yaşam kalitelerini 

arttıran bir yaklaşımdır. 2015 yılında Kanadalı PB uzmanı Hawley tarafından da 21. yüzyılda PB ın 

papyon modeli tanımlaması yapılmıştır. papyona benzeyen bu model, iç içe geçmiş 2 üçgenden oluşur. 

İlk üçgen hastalık yönetimini, ikinci üçgen ise PB göstermektedir. Hastalık süreci ilerledikçe KT, RT,  

cerrahi gibi küratif tedaviler azalırken PB uygulamaları semptomatik tedaviler giderek artmaktadır. PB 

üçgeninin (modelin sonundaki) tabanı ölüm ve sağ kalımı içerir. Papyon modeli ile geleneksel 

modeller arasındaki temel fark, sadece ölüm değil hayatta kalma olasılığının ve rehabilitasyon 

sürecinin de modele dahil edilmesidir. Bu model ölümcül olsun ya da olmasın ciddi bir hastalık tanısı 

alan hastanın PB sürecini kabullenmesini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Ancak bu yaşam süresinin 

uzaltılması ve hayatta kalma desteği sağlamaları gerektiği anlamına gelmemektedir.  DSÖ de 2016 

yılında Palyatif bakım hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasıyla ilgili rehber yayınlamıştır. Bu 

rehberde PB çeşitli model ve stratejiler tanımlanmış olup PB’ın mevcut sağlık hizmetleri ne 

entegrasyonu üzerinde durulmaktadır. Uluslararası olarak, en iyi uygulama örnekleri, palyatif bakım 

hizmet sunumuna yönelik ihtiyaç odaklı bir yaklaşım savunmaktadır. Bugüne kadar, palyatif bakım 

gereksinimlerini ve kaynak kullanımını şekillendiren temel kriter, olup PB seviyelendirilmesi 

yapılırken farklı düzeylerde palyatif bakım ihtiyacına sahip farklı hasta grupları, yaşamı sınırlayan 

koşulların tespit edilmesi gereklidir. Yaşamı sınırlayan bir hastalık tanısı genellikle aile hekimleri yada 

1. basamak sağlık hizmetlerindeki uzman doktorlar tarafından konur. Çoğu hasta ve aileleri için tanı 

koyan hekimle olan ilişki, hastanın ölümüne kadar ve sonrasında da devam eder. Yaşamı sınırlayan 

hastalığı olan hastalar için birinci basamak sağlık hizmetleri, yüksek kaliteli bakım sağlamanın 

temelinde yer alır. Palyatif bakımda 3 basamaklı seviyeleme mevcuttur. Birinci Seviye: Aile 

hekimleri, Evde Sağlık, PB Birimleri (hastanelerde); 2. Seviye: PB Merkezleri (akut bakım), 3. 

Seviye: Kapsamlı PB Merkezleri(akut bakım), destekevi (Hospis): kronik bakım olarak sayılabilir. 

PB seviyelendirmesi, hastanelerin Sağlık Bakanlığı sınıflandırmasına göre planlanmıştır. Palyatif 

Bakım Birimi (1. seviye) C, D, E sınıfı hastanelerde; Palyatif Bakım Merkezi (2. seviye) A, B sınıfı 

hastanelerde; Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi (3. seviye) Üniversite ve Eğitim ve Araştırma 

Hastanelerinde yapılandırılmıştır. İzmir Palyatif Bakım (Palyatİzmir) Modelinde; 1. seviye (PB Mobil 

Ekip), 2. seviye (Palyatif Bakım Birimi - PBB), 3. seviye (Palyatif Bakım Merkezi - PBM), 4. seviye 

(Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi - KPBM)olarak planlanmıştır. Palya-Türk projesinden önce 

onkologlar tarafından onkoloji klinikleri içinde PB hizmeti verilmiştir. 1990’ların başında ulusal PB 

programına gereksinim olduğu fark edilmiştir. Türk Onkoloji Vakfı “Kanser Bakımevi” İstanbul’da 

1993–1997 yıllarında hizmet vermiştir. Sosyal güvenlik sistemlerince ödeme yapılmaması, bağış 

kaynaklarının yetersizliği, hasta ve yakınlarınca hospis kavramının yeterince anlaşılmaması 

kapanmasına yol açmıştır. Kanser hastalarına yönelik hospis bakımı amaçlı kurulan “Hacettepe Umut 

Evi” Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı tarafından 2006 yılında kurulmuş ve Hacettepe Onkoloji 

Hastanesi’ne bağlı olarak 12 odalı bir hospise dönüştürülmüştür. Ancak yasal düzenlemelerin olmayışı 

nedeni ile bu merkezin, kanser hastalarının tedavisini ve sonrasında birkaç hafta gibi kısa 
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konaklamalarını ve minimal ölçüde hemşirelik bakımından yararlanmalarını sağlayacak biçimde 

hizmet vermesi öngörülmüştür. 

2008’lerde başta SB Kanser Kontrol Dairesi olmak üzere Türk Onkoloji Grubu, Palyatif Bakım 

Organizasyonu, Medikal Onkoloji Organizasyonu ve Ağrı Derneği  ulusal palyatif bakım programı 

için çalışma başlatmışlardır. 2009’da Sağlık Bakanlığı palyatif bakımı da kapsayan 5 yıllık ulusal 

kanser kontrol programını açıklamıştır. 2010 yılında Palya-Türk projesiyle PB medikal disiplin olarak 

kabul edilmiştir. Palya-Türk projesi öncesi tüm ülkede çok az PB merkezi ve merkezlerin çoğunluğu 

ağrı ünitesi olarak hizmet sunmuştur. Palya-Türk Projesi ile birlikte, evde sağlık hizmetlerinin ve aile 

hekimlerinin yürüteceği toplum tabanlı PB hizmetleri planlanmıştır. 

Ülkemizde PB hizmetleri yıllarca göz ardı edilmesindeki nedenler; 

 Geleneksel Türk aile yapısı (aile büyüklerinin ve hastaların her türlü bakım ve destekleri 

hastaların aileleri tarafından yapılmaktadır) 

 PB alanında eğitimli sağlık profesyonellerinin az sayıda olması, 

 Toplumda PB farkındalığının olmaması  

 Morfine ulaşımın zor ve morfin çeşitliliğinin az olmasıdır. 

Avrupa Palyatif Bakım Derneği verileri 2005 yılında 10 merkezde toplam 241 yatak kapasitesi ile 

palyatif bakım hizmeti verilmekte iken Palya Türk projesiyle ağrı ve onkoloji kliniklerinden bağımsız 

olarak kanser dışında da ve diğer tüm kronik kritik hastalıklara da hizmet verecek şekilde PB 

merkezleri planlanmıştır. Günümüzde  81 ilde  402 Sağlık tesisi 5.406 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. 

PB Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ilk olarak 09.10.2014 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 24.12.2014 tarihinde geri ödeme kapsamına alınmıştır (SB’na bağlı yataklı sağlık 

tesislerince faturalandırılır). 07.07.2015 Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönerge: PB hizmetleri yataklı sağlık tesislerinde PB Merkezleri, yataklı sağlık tesisleri 

dışında ise aile hekimleri, evde sağlık hizmet birimleri tarafından verileceği ve PB fiziki şartları, 

ulaşım araçları, personelin nasıl görevlendirileceği ve sorumlulukları, hizmetin kapsamı, bu birimlere 

başvuru, nakil, hizmetin sonlandırılma esasları belirlenmiştir. 01/09/2015 tarihinden geçerli olmak 

üzere özellik arz eden birimler arasına alınmıştır. 18 Haziran 2016 üniversite hastanelerinde de PB geri 

ödeme kapsamına alınmıştır. 04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SB 

Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında PB sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve 28 Eylül 

2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlk olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi sonrasında Nazilli Devlet Hastanesi ve Ankara Ulus Devlet Hastanesinde Palyatif 

Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenmiştir. Palyatif bakım; Milli Eğitim 

Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Müdürlükleri, 

Türkiye İş Kurumu, Belediyeler, Gönüllüler, İlgili sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarla iş birliği 

içerisindedir. 

Palyatif Bakım Derneği, 2006 yılında kurulmuş, Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (PASHİDER), 

2012 kurulmuştur. Palyatif Bakım Derneği tarafından 2 ulusal palyatif bakım sempozyumu; 

PASHİDER 2015 ve 2016 yıllarında 2 Palyatif Bakım Sempozyumu, 2017 ve 2018 de uluslararası 

katılımlı Palyatif Bakım Kongresi, 2019 da ulusal Palyatif Bakım Kongresi düzenlemiştir. 

Manevi Bakım: ilk olarak Ankara Ulus Devlet Hastanesinde başlamış ülke genelinde manevi bakım 

uzmanları görev yapmaktadır. 24 Mayıs 2012 Ankara’da I. Ulusal Din Psikolojisi ve Manevi Bakım 

Çalıştayı, 2013 yılında Ankara İlahiyat Fakültesi, Ankara Ulus Devlet Hastanesi ve SADEFE arasında 
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imzalanan protokolle Ulus Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde pilot bir uygulama 

yapılmıştır.  Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 07 Ocak 2015 SB ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında 

din psikolojisi, din eğitimi, din sosyolojisi, dini danışmanlık ve rehberlik alanında lisansüstü eğitim 

yapan ve hizmette gönüllü olarak çalışacak olan 20 personel seçilmiştir. 23 Şubat-27 Mart 2015 

tarihleri arasında hizmet içi eğitim programı verilmiştir. Bu eğitim alan 20 kişi Ankara, İstanbul, 

Erzurum, Kayseri, Samsun ve Ordu illerinde pilot uygulama başlatılmıştır.  

Nüfusun yaşlanması, yükselen yaşam beklentisi ve artan kronik hastalıklar nedeniyle son yıllarda 

yaşam sonu bakım önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Buna ek olarak tıbbi bilgi ve 

teknolojideki gelişmeler ve tedavi olanaklarının artması, yaşam sonu bakımı için giderek artan bir 

ihtiyaca yol açmıştır. Bununla birlikte aile yapılarının değişmesi genç nüfusun azalması çekirdek aile 

nedeniyle tüm toplumlarda,  sağlık politikalarında yaşam sonu döneme ilişkin çalışmalar yapılmakta 

sosyal politikalar üretilmekte ve sağlık sistemi ile entegre edilmeye çalışılmaktadır (23-26). Bu 

projelerden birisi de,  Şefkatli Komşular projesidir. Bu proje İngiltere'de 2008'de Ulusal Yaşam Sonu 

Dönem Stratejisi'nin yayınlanmasıyla,  yaşam sonu bakımını geliştirmek için yapılan çalışmalar 

sonucu geliştirilmiştir. Ölmesi beklenen hastalara bakmak üzere yerel halkın eğitilmesi ve 

desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş ve proje kapsamında 2016 yılından bu yana çok sayıda eğitim 

programları düzenlenmiştir. 

PB merkezlerinin, yoğun bakım, ara yoğun bakım, yara bakım ünitesi ve bakım evi algısının 

değiştirilmesi,Sağlık profesyoneleri ve halkta PB bilincinin oluşabilmesi için kamu spotu, kitapçık ve 

broşür gibi tanıtıma yönelik faaliyetler düzenlenmesi, PB merkezlerinin nüfus yoğunluğu ve 

hastanelerin hizmet grupları ve kapasitelerine göre planlanması gerekmektedir. PB merkezi açma 

standartları ve koşulları yönetmelikte tanımlanmalı, tescil için oluşturulan şartların devamlılığı aralıklı 

denetimlerle kontrol edilmelidir. Planlama ve öneriler olarak; PB’de çalışan doktor, hemşire, 

diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve manevi bakım uzmanlarına hizmet içi 

eğitim ve sertifikasyon programları düzenlenmeli, tüm sağlık profesyonellerinin temel müfredatlarına 

PB entegre edilmeli, tıp fakülteleri ve hemşirelik fakültelerine PB derslerinin konulması ve PB’nin 

uzmanlık alanı olarak belirlenmesi, PB felsefesi, prensipleri ve uygulamaları içeren kılavuz/rehber 

yoktur. Bu kılavuz/rehber acilen hazırlanmalı ve güncellenmeli, PB merkezlerinin yatış ve çıkış 

kriterleri belirlenerek standartlaştırılmalı , kalite kriterleri belirlenmeli, gönüllüleri ve halkı eğitmek 

için eğitim programları hazırlanmalı, son dönem hastalarda tedaviyi durdurma, tedaviyi geri çekme ve 

DNR (do not resucitate) kararlarıyla ilgili spesifik yasal düzenlemeler yapılmalı, PB ve evde sağlık 

hizmetleri entegrasyon sağlanarak hastaların taburculuk sonrası evde bakımının sürekliliği sağlanmalı, 

hastanın evde sosyal bakım (banyo yaptırılması, evinin temizlenmesi, yemeğinin yedirilmesi, ev içi 

düzenlemeler vb.) için başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşların sürece dahil olacağı 

bir mevzuat çalışması yapılmalı, yetersiz olan çocuk PB merkezlerinin sayısı artırılması, PB 

merkezlerinde çalışan tüm ekibin özlük haklarının ve ücretlerinin düzeltilmesi gerekmektedir. 

Kaynaklar 

1. Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023  

2. Türkiye Onkoloji Hizmetleri Yeniden Yapılanma Programı 2010-2023 

3. İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Palyatif Bakım Çalışma Raporu 2013-2014 

4. The EAPC White Paper on Standards and Norms for Hospice and PC in Europe. WHO,  Home and 

Community Care (HACC) 

5. Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. World Health 

Organization 2016 

6. Lynn J, Adamson DM. Living well at the end of life. Adapting health care to serious chronic illness in 

old age. Washington: Rand Health, 2003 
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Panel 2 Sunum 3 

KAPSAMLI PALYATİF BAKIM: ULUS DEVLET HASTANESİ MODELİ 

Hurişah AKSAKAL 

Sağlık Bakanlığı Verimlilik Ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı 

 

Tıp ve farmakoloji biliminde meydana gelen gelişmeler yaşam süresinin uzamasına neden olurken 

nüfusun yaşlanması ile kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı da artmıştır. 

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda yaşamı tehdit eden hastalıklara sahip bireylerin palyatif bakım 

(PB) ihtiyacı dünya genelinde artmıştır. 

 

Türkiye’de PB ile ilgili atılan ilk adım PALYA TURK projesidir (2010) . Amaç, 5 yıllık Ulusal 

Kanser Kontrol Programının (2009 yılında yürürlüğe giren)  5 ana başlığından biri PB planlanması ve 

uygulanmasıdır. Proje iki temel yaklaşımdan oluşmaktadır ilki opioid kullanılabilirliğinin arttırılması, 

ikincisi ise toplum tabanlı PB modelinin uygulamaya geçirilebilmesidir. 

 

PB kliniklerinin açılmasına yönelik yapılan diğer çalışmalara bakıldığında yönerge hazırlığı çok 

büyük öneme sahiptir. Palyatif Bakım yönergesinin hazırlama sürecinin tamamlanması sonrasında 

taslak hukuk müşavirliğine sunulmuş değerlendirme sonrası yayımlanmaya hazır hale gelmiştir. 

Yapılan yönerge çalışması 663 Sayılı KHK ya göre düzenlenerek, Müsteşarlık ve Bakanlık makamına 

sunum yapılmıştır. 

 

Yönergenin amacı; yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan 

hasta ve ailede ağrı ve diğer semptomları iyi bir değerlendirme ile fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

manevi gereksinimleri karşılama, acı çekmenin önlenmesine yönelik uygulamalar yapmak, yaşam 

kalitesini geliştirmek Sağlık Bakanlığı, Belediye, Üniversiteler ve Özel sağlık tesislerine merkezlerin 

kurulmasının sağlanmasıdır. 

 

Palyatif Bakım Yönerge Çalışma Süreci 

Yönerge 

Palyatif Bakım Hizmetleri ve Merkezlerin Tanımı 

 Hasta Odaları  

 Hasta Yakınlarına Odalar  

 Mutfak  

 Masaj ve Fizyoterapi Odası  

 Psikoterapi Odası 

 Kişisel Bakım Odası 

 Toplantı Odası  

 İbadet Odaları ve Din Görevlileri  

 Meşgale (Hobi) Odası  

Planlama 

Merkez Özellikleri  

 Yurt genelinde KPBM, PBM ve PBHB Planlamaları (2013-2023 )  

 SB Merkezleri asgari ihtiyaçları kapsayacak şekilde planlanmıştır. 

Çalışan personel ayrıcalıklı tanımlanmalı 
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Her merkezin sorumlu onkoloğu olmalı ya da merkezlerin hepsi onkoloji merkezlerine entegre 

çalışmalıdır. 

 

 Hedefler 

Ülkemizin koşulları ve önceliklerine göre  

 Palyatif Bakımın tanımlanması ve kurumsallaşması  

 Palyatif bakım bilincinin geliştirilmesi  

 Palyatif bakım hizmetlerinin aşamalı olarak 2023 yılına kadar yaygınlaştırılması 

 Palyatif Bakım alanında eğitimli ve deneyimli profesyonel ekiplerin oluşturulması 

 Palyatif bakım ihtiyacı duyan tüm hastalarının bu hizmeti almasını sağlamak. 

 

Palyatif Bakım Merkezleri Organizasyon Modelinde; 

 Birinci Seviye:  

 Aile hekimleri 

 Evde Sağlık 

 Palyatif Bakım Birimleri (Hastane bünyesinde) 

 İkinci Seviye:  

 Palyatif Bakım Merkezleri(akut bakım)  

 Üçüncü Seviye: 

 Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezleri(akut bakım)  

 Destekevi (Hospis) : Kronik Bakım  

 Gönüllüler, Belediyeler ve STK’lar her seviyede planlanmıştır. 

I.SEVİYE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ 

 Palyatif Bakım Hizmet Birimini(PBHB) ;  

 Onkoloji uzmanı olmayan, PB konusunda eğitim almış bir tabibin gözetiminde destek 

tedavilerinin verildiği birimlerdir.  

 PB ayaktan poliklinik hizmetleri  

 Perifer bölgelere kurulumu önerilen birimlerdir  

 Aile hekimleri ve evde sağlık hizmetlerince refere edilen hastaları değerlendiren ilk basamak 

PB birimleridir.  

 Hedef: 2013 / 2023 Yılları Arası 216 (SB)+ 7 (Üniversite) PBB kurulması 

 

II.SEVİYE PALYATİF BAKIM MERKEZİ (PBM) 

 Multidisipliner bir ekip olmalı  

 PBM’nin 10 yataklı önerilmiştir. 

 Hizmet hastaneleri ile üst role sahip sağlık tesislerine kurulması planlanmıştır. 

 Tedavi gören hastalarda asıl amaç, en kısa sürede hastanın stabil hale getirilip idame 

tedavisinin aile hekimi ve evde sağlık hizmetlerince devamını sağlamaktır 

 Hedef: 38 (SB) + 22 (Üniversite) PBM kurulması Yıl: 2013 / 2023 

 

3.SEVİYE PALYATİF BAKIM MERKEZİ 

 Multidisipliner bir ekip olmalı 

 KPBM’nin ihtiyaca göre 10-20 yatak planlaması önerilmiştir.  

 Eğitim ve Araştırma hastaneleri bünyesinde kurulması planlanmıştır. 

 Alt tedavi guruplarına PB konusunda hizmet içi eğitim, sürekli eğitim ve sertifikasyon eğitimi 

programlarını verebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmalıdır.  
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 Tedavi gören hastalarda asıl amaç, en kısa sürede hastanın stabil hale getirilip idame 

tedavisinin aile hekimi ve evde sağlık hizmetlerince devamını sağlamaktır 

 Hedef: 19 (SB) + 18 (Üniversite) Toplam 37 KPBM ( 2013-2023)  

 

      Ülkemizde PB hastaları için hospis ya da palyatif bakım ünitelerine duyulan ihtiyaç bugün daha da 

artmıştır. Temel sağlık hizmetlerinin nitelik ve niceliği düşünüldüğünde PB hastasının terminal 

dönemdeki yaşam kalitesini artırabilmek için, hospis ya da evde bakım gibi yeni hizmet modellerine, 

yeterli sayıda araç-gerece, ilaca ve sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır.  

Şu an olmasa bile yakın bir gelecekte, akut yoğun bakımların daha efektif çalışabilmesi, hasta ve 

bakım sunanların kronik sürece ve bakım planına adaptasyonun sağlanabilmesi, uzman personelin 

gereksiz istihdamının önlenmesi, hastanın evde bakıma adaptasyonunu sağlayacak eğitimlerin 

verilebilmesi ve tıbbi maliyetin daha düşük olması sebebiyle terminal hastalara yönelik bu tür 

hizmetleri sunma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. 

 Türkiye’de PB Sağlık Bakanlığı tarafından çok yakın bir zamanda ulusal sağlık politikaları 

bileşenleri kapsamında kabul görerek hızlı bir gelişim göstermiştir. Kanser hastaları dışında yaşamı 

tehdit eden hastalıklara sahip hasta ve ailelerinin gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik,  

 Fizyoterapi için donanımlı alanları, 

 Algoloji ve fizik tedavi poliklinikleri, 

 Sosyal alan (kış bahçesi, iş-uğraş terapisi için aktivite odası),  

 Hastanın eve entegrasyonunu sağlamaya yönelik bakım sunanlara eğitimlerin verildiği 

eğitim salonu,  

 Hasta banyo alanı 

 Ekip odası 

 İş- uğraş terapisi odası ve  

 Multidisipliner ekibin tüm bileşenlerin hizmet sunduğu  

25 yataklı özel hasta odaları ile 2013 yılında hizmet sunmaya başlayan Ankara Ulus Devlet Hastanesi 

kapsamlı palyatif bakım merkezi ile tüm Türkiye’ye rol model olmuştur. Hizmet sunumuna 

başlamadan önce tüm sağlık profesyonellerine, tıbbi sekreter, temizlik elemanı, güvenlik elemanına 

palyatif bakım konusunda 5 günlük eğitimler verilerek palyatif bakım konusunda farkındalıkları 

arttırılmaya çalışılmıştır. 
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4 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı 

Eğitim Yönetmeliği kapsamında Bakanlık Makamının 28 Eylül 2015 tarihli ve 816 sayılı onayı ile 

yürürlüğe girmiş ve Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başlatılmıştır. Bu 

kapsamda ilk olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

sonrasında Nazilli Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ankara Ulus Devlet Hastanesi ise 

26 Aralık-14 Ocak 2016 tarihlerinde Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programına 

başlamış ve Türkiye’de sertifikalı eğitim programı düzenleme belgesini hak eden 3. hastane 

olmuştur.  

Ankara Ulus Devlet Hastanesinin öncülüğü pilot hastane olmakla sınırlı kalmayarak, bir yıl 

içerisinde 8.  Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programını başarıyla tamamlamış ve 

113 sağlık çalışanının sertifika almasına katkı sunarak eğitim hastanesi olma yönünde de ciddi 

adımlar atmıştır. 
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Sonuç 

Ülkemizde PB algısı sağlık çalışanları arasında farklılıklar göstermekte, hastanelerde açılan palyatif 

bakım klinikleri sorumlu hekiminin PB bilgisi doğrultusunda gelişim göstermektedir. Oysa ki PB;  

 Ara yoğun bakım veya I.seviye yoğun bakım  

 Hospis  

 Bakım Evi  

 İnme Merkezi  

 Basınç yarası tedavi kliniği değildir. 

Bu nedenledir ki Sağlık Bakanlığı tarafından PB için ulusal sağlık politikaları oluşturulmalı, var olan 

yanlış algının değişmesine yönelik eğitimler planlanarak, verilmelidir. 

Tartışma 

Eskiden ölümler evlerde, sevdiklerimizin elini tutarak, dualar okuyarak gerçekleşirdi. Şimdilerde ise 

sevdiklerimizi yeşil örtüye sarılmış cenaze arabasının üstünde önümüzden geçerken izliyor ve onlara 

veda ediyoruz. Bu nedenle toplumumuzda ve sağlık çalışanlarında ölüm olgusu konusunda eğitimler 

düzenlenmelidir. Ölüm anı hastalık gibi algılanmamalı hastaların acil servis ve yoğun bakımlarda 

yalnız ve acı içinde ölmesinin önüne geçilmelidir. 
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Sağlık çalışanlarına hatırlatma; 

Osmanlıda padişah, vezir veya kadılar her daim kefenlerini başında taşırdı ki; ölümü her an hatırında 

tutarak dünyevi zevklere ve mevki-makam sevdasına kapılmaktan kendisini muhafaza etsinler. 

Herhangi bir kanun çıkaracağı, hüküm veya fetva vereceği veya bir dava göreceği, bir evraka imza 

atacağı zaman, bu dünyanın gelip geçici olduğunu, sonunda öleceğini ve hesap vereceği günü hatırlar, 

hak ve adaletten ayrılmazdı. 

Semazenlerin üstündeki beyaz kıyafet ” tennure” dir, kefeni simgeler. Başındaki sarık “sikke” 

dir, mezar taşını simgeler, bunların hepsi bize ölümü anlatır. Ancak semah ölümü değil yaşamı, tekrar 

doğmayı anlatır, suretlerden aleminden, hakikat alemine geçmeyi anlatır. Bu nedenle ülkemizde de PB 

konusunda yasal ve etik konular tartışmaya açılmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Kaynaklar 

1) Gültekin M, Özgül N, Olcayto E, Tuncer M. Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetlerinin Mevcut  Durumu. Türk 

Jinekolojik Onkoloji Dergisi. 2010; 1:1- 6 . 

2) T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve 

Esasları Hakkında Yönerge. 07.07.2015. 

3) Madenoğlu Kıvanç, M. Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetleri. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi 2017;4 

(2): 132-135. 

4) Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri: Http://Www.Tkhk.Gov.Tr/DB/8/743_DB 

_8_Turkiye-De-Ozellikli-Planlama-Gerektiren-Saglik Hizmetleri (Erişim Tarihi: 01.12.2016). 
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Panel 3 Sunum 3 

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA NÜTRİSYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Tuğba BAŞER 

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre; palyatif bakım, yaşamı tehdit eden bir hastalık karşısında, 

hastalığın önlenmesi ve rahatlama, erken teşhis ile hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirmeyi 

amaçlayan çok disiplinli bir ekibin desteklediği yardımları ifade etmektedir. Bununla birlikte ağrının 

ve fiziksel, sosyal, psikolojik ve ruhsal diğer semptomların kusursuz değerlendirmesi ve tedavisini 

kapsar. Hasta ve ailesinin merkezde olduğu, beslenme uzmanlarının, doktorların, hemşirelerin, sosyal 

hizmet uzmanlarının, eczacıların, fizyoterapistlerin, mesleki terapistlerin, konuşma terapistlerinin ve 

psikologların katılımını içeren bu yardımın yeterli bir şekilde yapılması için vazgeçilmezdir. Palyatif 

bakım hastalarının çoğu beslenme sorunları yaşamaktadırlar. Beslenme sorunları hastaları sadece 

fiziksel olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak da etkilemektedir. Palyatif bakım için beslenmede 

amaç; hem hastaların hem de ailelerinin yaşam kalitesini iyileştirmek, klinik belirti ve semptomları 

kontrol etme ve hasta refahıdır. 

Nütrisyon desteği palyatif döneme göre belirlenmektedir. Gıda ya da besin kısıtlamalarından kaçınılır. 

Erken dönemde, enerji, protein ve besinler en iyi uygulanabilen yolla sağlanır. Geç döneminde ise 

yemek ve yiyecek alımı hem hasta hem de akrabaları için daha çok psikolojik-sosyal destek amaçlıdır. 

Parenteral nütrisyon yemekle ilgili stresi azaltmak için düşünülebilir. Ağırlık değişimlerinin 

kaydedilmesi gibi nütrisyonel durumun izlenmesinden kaçınılmalı, yaşamın son aşamasında daha fazla 

stres yaratılmamalıdır.  Beslenme desteği, hastanede yatan hastalarda tıbbi bakımın yaşamsal bir 

parçasıdır ve uygun şekilde uygulandığında;  yara iyileşmesini arttırabilir, immün işlevi 

güçlendirebilir,  yaralanmaya bağlı katabolik yanıtı azaltabilir, hastanın klinik sonuçlarını 

iyileştirebilir. Beslenme bakımının ilk adımı, hasta için uygun bireysel enerji ve/veya besin öğeleri 

gereksiniminin belirlenmesi ve hastaya hedeflenen tedavinin verilmesidir. 

Palyatif Bakımda Beslenme Taraması Ve Değerlendirme 

Malnütrisyon hastanede yatan hastalarda oldukça yüksek oranda (%20-40) saptanmaktadır. Nütrisyon 

değerlendirmesi detaylı anamnez ve fizik muayene ile başlamalıdır. Hastanın iştah durumu, kilo 

değişikliği, kendi beslenme alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, gastrointestinal durumu (ishal, kusma, 

bulantı vs.), mukozit, özafajit durumu ve ek hastalıkları detaylıca sorgulanmalıdır. Fizik muayenede 

antropometrik ölçümlerden faydalanılır. Bunlar; boy, kilo, triceps deri kıvrım kalınlığı, vücut 

ağırlığıdır. Yatan hasta da vücut ağırlığı haftada 1-3 kez kaydedilmelidir ve hasta stabil duruma 

geldiğinde ölçüm sıklığı azaltılmalıdır. Beden kitle indeksi (BKİ), biyokimyasal test ve antropometrik 

ölçümler gibi parametreler tekli ya da çoklu olarak malnütrisyon tanısında kullanılmaktadır. 

Sadece BKİ kullanılması, palyatif bir hastanın beslenme durumunun belirlenmesinde etkili değildir 

çünkü assit veya ödem varlığının normal sonuçlar (!) verebilmektedir. Biyokimyasal parametreler için; 

plazma albümin ve transtiretin/prealbümin konsantrasyonları temel olarak katabolik aktiviteyi 

göstermek ve izlemek için kullanılabilir. Nütrisyon göstergeleri olarak geçerliliği, inflamasyon göz 

önüne alındığında düşüktür. Özellikle şiddetli malnütrisyona maruz kalmış inflamasyon bulunmayan 

kişilerde visseral protein seviyeleri beslenmenin desteklenmesiyle iyileşebilir. İnflamatuar aktiviteyi 

izlemek için C-reaktif protein serum konsantrasyonları önerilmektedir. Bunun dışında KCFT, 

kreatinin/üre, elektrolit düzeyleri izlenmelidir. Enerji ve sıvı ihtiyaçları doğrulanmış denklemlere 
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(Harris Benedict/Shofield) göre ya da pratik formüller ile hesaplanabilir. Az ve orta derece stres: 20-25 

kkal/kg/gün, multipl travma, sepsis, kafa travması gibi belirgin stres: 25-30 kkal/kg olarak 

hesaplanmalıdır. Protein ihtiyacı, yaş, hastalık ve protein tükenme derecesine göre 0,8 g/kg/gün 

(sağlıklı yetişkinler) ile 1,2-1,5 g/kg/gün (bazı durumlarda daha da yüksek) arasında değişmektedir. 

Sıvı alımı; özel bir kısıtlama olmadığı sürece 1 ml/1 kkal ya da 30-35 ml/kg olarak, mikro besin 

ihtiyaçları ise mevcut önerilere ve klinik tabloya göre belirlenmelidir. ESPEN, Beslenme Riski 

Taraması-2002 (NRS 2002) Kötü Beslenme Evrensel Tarama Aracının (MUST) daha yaşlı kişiler için, 

Mini Beslenme Değerlendirmesi (MNA) kullanılmasını önermektedir. Bu araçların tümü kayıtlı veya 

ölçülen BKI, kilo kaybı, gıda alımı, hastalık şiddeti ve yaşın çeşitli kombinasyonlarından oluşur.  

Benzer değişkenleri birleştiren ve sıklıkla kullanılan diğer onaylanmış araçlar arasında Malnütrisyon 

Tarama Aracı (MST) ve Kısa Beslenme Değerlendirme Anketi (SNAQ) bulunmaktadır. 

Nütrisyon tedavisi gereken her hasta ilk olarak enteral nütrisyon açısından değerlendirilmelidir. 

Enteral nütrisyon intestinal fonksiyonlar normalse tercih edilmelidir. Bağırsağın tam obstrüksiyonu, 

emilim bozukluğu, distansiyon, tedaviye dirençli kusma ve ağır diyare durumlarında tercih 

edilmemelidir. Oral enteral besleme temelde ağızdan alınan besin takviyeleri (ONS) olarak verilir. 

Enteral tüple besleme bir tüp veya stoma yoluyla ağız boşluğunun distalindeki bağırsak sistemine 

verilen beslenme terapisidir. Tüp burun yoluyla takılabilir;  naso-gastrik, naso-jejunal veya naso-post 

pilorik tüp beslemesi; veya endoskopik olarak mideye/jejunuma yerleştirilen perkütan endoskopik 

gastrostomi (PEG) veya perkütan endoskopik jejunostomi (PEJ). Cerrahi olarak tüp de yerleştirilebilir; 

yani, gastrostomi veya jejunostomi. Parenteral beslenme ise gastrointestinal sistemin çalışmadığı 

durumlarda amino asitler, glukoz, lipitler, elektrolitler, vitaminler ve iz elementler gibi besinlerin 

intravenöz olarak verilmesi yoluyla sağlanan bir tür beslenme terapisidir. Santral ve periferik  (7-14 

gün) olmak üzere iki yoldan yapılabilir. 

Diyetisyenin palyatif bakımdaki rolü; 

 Hastaların klinik verilerini değerlendirmek ve diğer ekip üyelerinden gelen hastalar hakkında 

klinik bilgi almak, 

 Ağırlık geçmişini dikkate alarak, beslenme durumunu değerlendirmek 

 Besin alımının ve yiyecek tercihlerinin değerlendirilmek, 

 Beslenmeyle ilgili semptomların ve hastaların yemek yemelerini etkileyen diğer problemlerin 
belirlemek, 

 Ekibe besin değerlendirmesinin sonuçları hakkında bilgi vermek, 

 Gerçekçi beslenme hedeflerini tartışmak ve oluşturmak, 

  Beslenme bakım ve tedavi planları geliştirmek, 

  Hastaların beslenme takiplerini üstlenmek ve rapor etmek ve ilk beslenme bakım planında 

ayarlamalar yapmaktır. 
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Panel 3 Sunum 2 

YAŞLI HASTALARDA BESLENME DESTEK TEDAVİSİ PRENSİPLERİ  

Gözde ŞENGÜL AYÇİÇEK 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Destek Birimi 

Yaşlanma, son 50 yılın en önemli nüfus değişimi olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 yılı TÜİK 

verilerine göre 65 yaş üstü nüfus 6 milyon 186 bin 204 kişi olarak tespit edilmiştir. DSÖ verilerine 

göre ise 2002 yılında yaşlı nüfus oranı %7, 2050 yılında ise bunun %22 lere ulaşacağı 

öngörülmektedir (1,2). Malnütrisyon, besin öğelerinin alımındaki azalmaya bağlı olarak vücut 

kompozisyonunda değişme (yağsız vücut kütlesinde azalma) ve vücut kütlesinde azalma sonucu 

fiziksel ve mental fonksiyonlarda ve klinik sonuçlarda bozulma ile karakterize klinik bir sendromdur 

(3). Malnütrisyon açlık ve/veya hastalık ve/veya yaşlanma sonucu olabilir. Yaşlılarda sık görülen bu 

sendrom ile ilgili yapılan çalışmalarda toplumda yaşayanlarda %16, hospitalize yaşlılarda ise %35-65 

oranlarında sıklık bildirilmiştir. Malnütrisyon yatış süresinde uzamaya, morbidite, mortalite ve sağlık 

harcamalarında artışa neden olmaktadır (4). Palyatif bakıma yatış nedenleri arasında malnütrisyon ilk 

sıralarda yer almaktadır. Yaşlı hastalarda hastaneye yatış protein tüketiminde azalma, kas gücünde 

kayba yol açmakta ve bu kayıp taburculuk sonrası da devam etmektedir (5). Dolayısıyla tüm yaşlı 

bireyler tanıdan ve BMI’dan bağımsız olarak valide bir test ile taranmalı, malnütrisyon 

değerlendirmesi yapılmalı ve tedavi planı çizilmelidir. Yaşlılarda en sık kullanılan test MNA dır. 

MNA sonucuna göre 8-11 arasındaki puanlar malnütrisyon riskini gösterirken,  7 ve altındaki puanlar 

malnütrisyonu işaret etmektedir. Değerlendirme sürecinde medikal öykü, oral alım, malnütrisyon 

bulguları, antropometrik ölçümler ve laboratuvar ölçümleri değerlendirilmelidir. Tedavi planı 

yaparken, diyet kısıtlamalarından ve kilo verdirici diyetlerden kaçınılmalı; sadece obez bireylerde 

eşlik eden sağlık problemi varsa düşünülmeli, mutlaka egzersizle kombine edilmelidir. Tüm yaşlı 

bireylerde yetersiz sıvı alımına bağlı dehidratasyon yönünden dikkatli olunmalı, yeterli sıvı alımı 

sağlanmalıdır. Enerji ihtiyacı 30 kcal/kg (27-30), protein ihtiyacı 1,0-1,2 g/kg olacak şekilde 

hesaplanmalı, 25 g/gün lif alımı sağlanmalıdır. Yaşlı hastalar, orofaringial disfajisi veya çiğneme 

problemi açısından mutlaka değerlendirilmeli ve bu hastalarda kıvamı değiştirilmiş besinler 

denenmelidir. 3 günden fazla süre oral alamayacağı veya 1 haftadan uzun süre enerji ihtiyacının 

yarısından azını alabileceği öngörülüyorsa enteral nütrisyon(EN), 3 günden uzun süre oral veya EN 

alamayacağı veya 1 haftadan uzun süre enerji ihtiyacının yarısından azını alabileceği öngörülüyorsa 

parenteral nütrisyon desteği başlanmalıdır (6). 
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Panel 3 Sunum 4 

KANSER HASTALARINDA BESLENME DESTEĞİ    

Selim YALÇIN 

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı  

Kanserli hastalarda destek tedavisi çok önemli bir yere sahiptir. Bunlar arasında ağrı, beslenme, 

halsizlik, psikolojik sorunlar, solunumsal problemler ve gastrointestinal problemler baş edilmesi 

gereken sorunlardır. 

Onkoloji servislerinde kanser hastalarında beslenme bozukluğu; antikor yapımında azalma, enfeksiyon 

gelişimi, yara iyileşmesinde gecikme ve hastanede kalış süresinde uzama gibi prognozun 

kötüleşmesine neden olmaktadır. Kanser hastalarının  %23’den çoğu, kanser nedeninden çok beslenme 
bozukluğuna bağlı gelişen komplikasyonlardan ölmektedirler. 

Malnütrisyon kanser hastalarında sık rastlanılan bir komplikasyondur.
 
Tümörün tipine, yerleşim 

bölgesine, yaygınlığına ve tedaviye bağlı olarak değişmekle birlikte malnütrisyon prevelansının %80’e 

varabildiği bildirilmektedir.
 
Hastaların %20 kadarı maligniteden ziyade malnütrisyona bağlı olarak 

hayatlarını kaybetmektedirler.
 
Kanser hastalarında şiddetli malnütrisyon, mortaliteyle ilişkili bağımsız 

bir faktördür.
 
Malnütrisyonun etkileri yağsız vücut kitlesinde azalmaya, yara iyileşmesinde gecikmeye,

 

yaşam kalitesinde düşüşe,
  
morbidite ve mortalitede artışa,

  
hastanede kalış süresinde uzamaya, 

 
tedavi 

giderlerinde artışa neden olur.
 
 

Kilo kaybı, kanser hastalarında sıklıkla ilk semptomdur. Tümörün cinsine bağlı olarak kilo kaybı 

hastaların %30-80’inde görülür. %15’inde ciddidir (başlangıç ağırlığının %10 veya daha fazlasının 

kaybı). Kilo kaybının sıklığı ve ciddiyeti tümör evresi ile koreledir. Beslenme durumunun bozulması; 
düşük yaşam kalitesi, düşük aktivite düzeyi, tedaviyle ilişkili artmış reaksiyon oranı, tedaviye karşı 

tümörün yanıt düzeyinin düşmesi ve azalmış sağkalım ile ilişkilidir.  

Kanserde görülen kilo kaybı nedenleri ve bulguları genelde mekanik tıkanıklık sonucu üst veya alt 

gastrointestinal sistemdeki tıkanıklık ile gıda geçişi engellenmektedir. Ağız içi lezyonlardan 

kaynaklanabilir (baş ve boyun kanserleri).  Tedavi ile ilgili olarak  kemoterapi: anoreksi, bulantı, 

kusma, ishal, tat ve koku almada değişiklik, mukozit; radyasyon tedavisi: anoreksi, tat almada 
değişiklik, disfaji (yutma güçlüğü), enterit, kabızlık, fistüller ve striktürler; psikolojik olarak:  

depresyon, anksiyete  iştah ve tat almada azalmaya sebep olabilir . Anoreksi, erken tokluk hissi, enerji 

metabolizmasında değişiklik, güçsüzlük, kas kaybı gelişir. 

Tümörün tipine bağlı olarak değişmekle birlikte kanser hastalarının %30-80’i tümöre bağlı kilo kaybı 

yaşamaktadır. Vücut ağırlığının %5’inden daha az bir kilo kaybı bile; hastanın tedaviye yanıtını 
etkileyebilir ve sağkalımda azalmaya neden olabilir. Yaşam kalitesinde düşüşe neden olur. Nütrisyonel 

kür için diyetetik danışmanlık ve oral beslenme desteği gerekmektedir. Oral besin alımı %60’ın altına 

düşmüşse, beslenme desteği gerekmektedir. Bu destek gastrointestinal traktus işlevsel olduğu sürece 

enteral olmalıdır. Beslenmede hedefler: Beslenme bozukluklarını engellemek veya düzeltmek 
Tedaviye toleransı arttırmak Kısa dönem ve uzun dönem yan etkileri azaltmak Optimal vücut 

ağırlığını yakalamak ve orada kalmak Tedavi süresince yaşam kalitesini arttırmak Hastanın özel 

beslenme ihtiyaçları konusunda aile bireylerini eğitmek olmalıdır. Nütrisyonel Tedaviye Erken 
Başlamak Önemlidir! Her kanser hastası teşhis anından itibaren malnütrisyon riski açısından 

değerlendirilmeli malnütrisyon yoksa bile düzenli olarak takip edilmelidir. Kaşeksi şekillendiğinde 

nütrisyonel destekle veya başka tedavi yöntemleriyle geri döndürmek mümkün olmamakta ve bu 
durum morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. 
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Onkoloji beslenmesinde şunlar öne çıkar: 

Omega-3 yağ asitleri 

Bazı aminoasitler ve metabolitleri (arjinin, glutamin, HMB) 

Antioksidan mikronutrientler  

Kaynaklar 
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Panel 3 Sunum 4 

PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ 

Özlem GÜL UTKU  

Kırıkkale Üniversitesi İç hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bölümü, Kırıkkale, Türkiye 

Perkütan endoskopik gastrostomi uygulaması oral beslenemeyen hastalara mideye endoskopi ile bir 
beslenme tüpü takılması işlemidir. İşlem sonrası hastaların beslenmesi bu tüp ile sağlanır. Cerrahi ve 

radyoloji tarafından açılan benzer yöntemlere göre olarak daha kolay ve sürdürülebilir bir yöntemdir. 

İlk kez 1980 yılında tanımlanmıştır. Hastalar tarafından iyi tolere edilmesi, işlem sırasında 

ameliyathane şartları gerektirmeyip yüzeysel anestezi ile yapılabilmesi, göreceli olarak uygulama 
kolaylığı, işlem süresinin kısa olması ve düşük komplikasyon riski nedeni ile son 2 dekaddır sık tercih 

edilen uzun dönemli enteral beslenme yöntemi olarak kullanımı artmaktadır. 

Üç-altı haftadan uzun süre oral beslenemeyecek hastalara yerleştirilmesi planlanır. Uzun dönemde 

nazogastrik sonda ile beslenme hastalarda rahatsızlık durumuna ve ilerleyen dönemde aspirasyon 

pnömonilerine neden olmaktadır. Oral beslenemeyen hastalarda beslenmenin damardan sağlanması 

yerine PEG tüpü ile enteral olarak devam ettirilmesi enteral bağışıklık sistemnin aktif kalmasını 
sağlayarak hastanın direncinin artmasını sağlar. Bu şekilde hasta enfeksiyon ve malnütrisyon 

sorunlarından korunmuş olur. 

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Endikasyonları; 

Onkolojik bozukluklar: Kulak, burun ve boğaz ya da özofagusun stenozan tümörler Cerrahi, 
radyoterapi ve kemoterapiden önce yerleştirilerek, hasta iyileşip ağızdan güvenli şekilde ve yeterli 

düzeyde beslenmeye başladığında çıkartılabilir.  

Nörolojik bozukluklar: Serebrovasküler inme, kraniyoserebral travma sonrası disfaji durumlarında, 

Serebral tümör, bulber paralizi, parkinson hastalığı, amiyotrofik lateral sklerozis, serebral palsi 

bulunan hastalarda.  

Diğer klinik durumlar: AIDS‘te aşırı tükenmişlik, kısa barsak sendromu, rekonstrüktif yüz cerrahisi, 
uzun koma, politravma, Crohn hastalığı, kistik fibroz, kronik böbrek yetmezliği, doğumsal 

anormallikler (örn. trakeoözofageal fistül). 

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Kontrendikasyonları; 

Ciddi koagülasyon bozuklukları (INR >1,5, Quick <%50, PTT >50 sn, trombositler <50.000/mm3), 
İnterpoze organ (örn. karaciğer, kalın barsak), peritoneal karsinomatoz, ciddi asit, peritonit, anoreksiya 

nevroza, ağır psikoz, sınırlı yaşam beklentisi PEG/PEJ sistemi kullanımının kontrendikasyonlarıdır. 

Düşük doz aspirin kullanımı, ponksiyon alanında diyafonoskopi (endoskopi ışığının abdominal 

duvardan transillüminasyonu) bulunmaması, hafif-orta derecede asit varlığı ve/veya 

ventriküloperitoneal şant sistemi bulunması, periton diyalizi, gebelik, özofageal stenozlar, geçirilmiş 

gastrointestinal cerrahi (Bilroth I-II, total gastrektomi) kontreendikasyon kabul edilmeyen 

durumlardır. 

Perkütan gastroenterostomi uygulanmadan önce hastanın işlem için uygun olup olmadığı, endikasyonu 

ve kontrenedikasyonlar gözden geçirilmelidir. Bilgilendirmeye dayalı yazılı onay aile üyelerinden 

veya hasta uygunsa hastadan alınmalıdır. En az 8 saatlik açlık sonrası işlem uygulanabilir.  İşlem 
öncesi proflaktik tek doz antibiyotik (i.v. 2 g sefazolin). Ağrısız bir işlem olmasına rağmen bilinci açık 

hastalarda işlem sonrası 1 gün ağrı kesici verilebilir. İşlem uygun hastalarda anestezi eşliğinde yapılır.  
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Perkütan Gastroenterostomi Tekniği 

Perkütan gastroenterostomi perkütan yoldan mideye kanül yerleştirme işlemidir. PEG işleminde 18-28 

F silikon veya poliüretan kateterler kullanılır. İşlem öncesi göbek ve çevresi batikon ile temizlendikten 

sonra, gastrik transilluminasyon sonrası cilt ve cilt altı lokal anestezi ile uyuşturulur. Cilde, PEG 
katerinin gastrik lümenden dışarı çekilmesini kolaylaştıracak yaklaşık 4-5 mm bir kesi atılır. Perkütan 

yoldan mideye kılavuz telin geçirileceği kanül yerleştirildikten sonra klavuz tel kanül içinden 

geçirilerek gastroskopun çalışma kanalından forceps veya snare yardımı ile tutularak ağız içine ve 
dışarıya çekilir.  Sonra kateter ve klavuz tel düğümlenerek gastrik lümene oradanda cilde çekilerek 

kateter dışarı alınır. 

 

PEG açıldıktan sonra hastalar bakımevinde kalıyorlarsa 6-8 saat izleyerek bakımevlerine gönderebilir. 

Ancak evden gelen hastaların bir gece yatması uygundur. Beslenmeye 4 saat sonra başlanabilir. 
Beslenmeye düşük yoğunlukta, diyetisyeninizin önereceği bir beslenme ürünüyle, düşük hızda 

başlamak gerekir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken, PEG tüpünün etrafından bir kaçak olup 

olmadığına bakmak, hijyen ve önerilere sıkı bir şekilde uymaktır.  İlk bir hafta PEG tüpünün ciltte sıkı 
bir şekilde oturması gerekir. Bu sayede yara yeri iyileşene kadar karın içine kaçak olması engellenir. 

Bir haftadan sonra ise PEG tüpünün ciltte 1-2 cm hareketli olarak kalması daha uygundur. PEG açılan 

bölgeyi ve çevresini iyileşme döneminde günlük temizlenmelidir.  

 

Perkütan Gastrostomi Bakım Önerileri 

İşlem sonrası dış sabitleme plakasına hafif traksiyon uygulanmalı (gerilim uygulamaktan kaçınılmalı). 
Cilde giriş seviyesinin günde iki kez kontrol edilmesi ve bu hasta için cilt giriş yerinin ilk 3 gün 3-4 

cm’de tutulması hasta beslenmeye başladıktan sonra verilen beslenme ürününn cilt ve cilt altı dokulara 

kaçmasına engel olarak sağlıklı bir fistül traktının oluşmasını sağlar.3 günden sonra fistül traktı 
oluşunca PEG kateteri 5-6 cm’de gevşek tutulması uygundur. PEG kateterinin cilde giriş 

lokalizasyonunda ilk 3 gün günde 6 kez sonra günde bir kez saat yönünde ve ters yönde 90 derece 4 

kez çevrilmesi sağlıklı bir fistül traktının oluşmasına yardımcı olur. Ertesi sabah pansumanı ilk kez 

değiştirdikten sonra, tüpün yeterli derecede (>5mm) serbest hareket edebildiğinden emin olunmalı. 
Başlangıçta her gün (daha sonra 2-3 günde bir) yıkama ve steril pansuman değişimi yapılmalıdır. 

Komplikasyonsuz PEG takılmasından 3-4 saat sonra besinler tüple verilebilir. Hastaya göre beslenme 

planı (kalori, sıvı vb) yapılmalıdır. Hasta ve yakınlarının eğitilmesi, ileri bakım ve besin desteğinin 

ayarlanması, hasta ve ailesi için sosyal destek verilmesi gereklidir. 

PEG etrafında sızıntı veya iltihaplanma olursa beslenmenin hızı azaltılmalı, mide çok dolu 

olmamalıdır. Bazen bu sızıntılar geçici olarak meydana gelebilir. 1 hafta içinde PEG tüpü etrafının 

yara iyileşmesi ile sızıntı kendiliğinden geçebilir. Bu süre içinde cildin sızıntı sonucu beslenme ürünü 

ile sürekli temasına bağlı cilt tahrişi, alerjik kızarıklıklar oluşabilir. Bu durumu engellemek için sık sık 

cilt silinmeli ve kuru tutulmalıdır.  

Perkütan Gastroenterostomi Komplikasyonları: 

Yara yeri enfeksiyonu, peritonitis, septisemi, peristomal akıntı (sızdırma), tüpün yerinden çıkması 

(gömülme), aspirasyon, barsak perforasyonu, gastro-kolic fistüldür. 
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Panel 3 Sunum 5 

ENTERAL VE PARENTERAL NUTRİSYON 

Mutlu DOĞANAY 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi, Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Cerrahi Onkoloji Uzmanı 

Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi 

Ankara Şehir Hastanesi, MH-1 Klinik Nütrisyon Ünitesi Sorumlusu 

Enteral nütrisyon (EN), düzgün çalışan sindirim sistemine sahip olduğu halde, normal yollarla ağızdan 

yeterli düzeyde beslenemeyen kişilerin beslenmesinin desteklenmesi, beslenmenin kişiler için daha 

kolay hale getirilmesidir. EN’un ana hedefi, cerrahi ya da cerrahi olmayan girişimin sonuçlarını 

iyileştirmek, düzeltmek için malnütrisyonun önlenmesi ya da tedavi edilmesi için oral enteral ürünler 

ya da tüple beslenme yollarından birisinin seçilerek yapılmasıdır.  

 

Yedi günden daha uzun bir süre oral alımın yetersiz kalacağı düşünülüyor ya da tahmin ediliyorsa ve 

hastanın malnütrisyonda olması, malnütrisyona girmesi öngörülüyorsa, EN endikasyonu oluşmuş 

anlamına gelmektedir. Cerrahi yapılan ya da cerrahi yapılmayan olgularda ESPEN (Avrupa Parenteral 

ve Enteral Nütrisyon Derneği), EN endikasyonlarını, 7 gün oral alamayacak ve 10 gün için tahmin 

edilen enerji tüketiminin %60’ından daha azını alacak olması şeklinde özetlemiştir. Sonuçları bozacak 

şekilde nütrisyonel risk tanımı, VKİ (Vücut Kitle İndeksi) 18,5 kg/m
2 
(yaşlılarda 20) altında olması, 

SGD (Subjektif Global Değerlendirme) C kategorisi, NRS (Nütrisyon Risk Skoru) 3 ve altında olması, 

karaciğer ve böbrek yetersizliği olmaksızın serum albümin değerinin 30 g/l altında olması ve son 6 

ayda %10’dan daha fazla kilo kaybı olarak tanımlanmıştır. Hasta gruplarına göre spesifik 

endikasyonlar ise; 3 gün içinde tam oral beslenme alması beklenmeyen yoğun bakım hastalarında 

kanıt C düzeyinde EN önerilirken, perioperatif ciddi nütrisyon riski olan elektif major cerrahilerden 

önce nütrisyon desteği cerrahinin geciktirilmesi söz konusu olsa bile hemen başlanması (7 günden 

fazla süre ile oral beslenemeyeceği ve önerilen günlük alımın % 60’ından fazlasını 10 günden uzun 

süre olarak alamayacağı öngörülen hastalar) kanıt A düzeyinde önerilmektedir.  

 

İntestinal obstrüksiyon, iskemi, ciddi peritonit, bulantı-kusma, yüksek debili fistül, sindirim ve emilim 

bozuklukları EN’un gastrointestinal kontrendikasyonlarını oluşturmaktadır. Ancak son 2 klinik durum 

rölatif kontraendikasyon oluşturmaktadır. Diyabetik ketoasidoz, diyabetik ve hepatik koma metabolik, 

ağır akut kalp yetmezliği, şok dolaşımsal kontrendikasyonları oluşturmaktadır.  
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EN, oral beslenme ürünleri ve enteral erişim yolları ile yapılabilmektedir.  Aslında normal gıdalarla 

yapılan oral beslenme, malnütrisyonun önlenmesinde ve tedavisinde ilk seçenek olmalıdır. Oral alımın 

yetersizliğinde bu gıdalar, protein, yağ ve karbonhidrat ilavesi ile güçlendirilebilir. Bu güçlendirme 

proteinlerde toz, yağlarda krema, tereyağı, sıvı yağ, karbonhidratlarda maltodekstrinler, dekstroz ile 

yapılabilir. Oral beslenme ürünleri normal gıdalarla yapılan özel ve zenginleştirilmiş diyetlerde dahil 

olmak üzere, yeterli oral alımın sağlanamadığı durumlarda kullanılmalıdır. Oral beslenme ürünlerinin 

türleri, sıvı-yarı katı, tozlar-sıvılar ve hastalığa özel ürünler olmak üzere 3 kategoride 

sınıflandırılmıştır. Birinci kategorideki ürünler, enerjiden, proteinden ya da her ikisinden zengin 

ürünler (standart) içermektedir. İkinci kategorideki ürünler ise, protein, yağ ve karbonhidrat ilavesi 

içeren ürünlerdir (modifiye standart ürünler). Sadece karbonhidrat içeren ürünler toz veya sıvı şeklinde 

iken sadece yağ ilavesi içeren sıvı formları vardır. Üçüncü kategoride, kanser, renal, pulmoner 

hastalıklara özel ürünler dışında, bağışıklığı güçlendirici, diabet ve bası yaraları gibi durumlar da 

kullanılan ürün yelpazesi mevcuttur. Standart ürünlerde karbonhidrat %50-55, protein %15-20 ve 

yağlar % 30-35 oranında içeriklere sahiptir. Bu ürünlerde su oranı %85 oranındadır ve normal enerji 

yoğunluğu 1kcal/ml’dir. Bu desteklerin hastanın gereksinimlerini karşılayamadığı durumlarda ise 

tüple beslenme veya parenteral nütrisyona başlanmalıdır. Standart ürünlerin su içeriği azaltılarak ve 

yağ ilavesi ile ikinci kategorideki yüksek enerjili ürünler elde edilir ve enerji yoğunluğu 1,2 

kcal/ml’den yüksektir. Hastalıklara spesifik ürünlerden, pulmoner ürünler bu hasta grubuna spesifik 

olarak tasarlanmıştır. Bu grup hastanın çoğunda karbondioksit retansiyonu vardır.  Bu nedenle bu ürün 

grubunda solunum katsayısını (RQ) korumak ve karbondioksit oluşumunu azaltmak için total enerjinin 

daha yüksek yüzdesi yağlardan oluşur. Bağışıklığı güçlendirici formüller, nütrisyon durumundan 

bağımsız olarak, kanser nedeniyle yapılan baş-boyun cerrahisinde, major üst abdominal- özofagus 

cerrahisinde ve ciddi travma sonrasında kılavuzlarda kanıt A düzeyinde yer almaktadır.  

 

Normal çalışan barsağı olduğu halde yeterli oral besin alamayan hastalarda yapay nütrisyon desteği 

düşünülmelidir.  EN, parenteral nütrisyon kadar etkili, fakat daha ucuz ve fizyolojiktir. EN’a 

kararından sonra seçilecek erişim yolu ve kullanılacak medikal cihazlara karar vermek gerekir. Primer 

hastalık, enteral beslenme süresi, hasta tercihi, enteral erişim yolu kararını etkileyen parametrelerdir. 

Kısa süreli beslenmeler (30 günden az) için nazogastrik veya nazoenteral yol tercih edilir. Uzun süreli 

beslenmelerde tercih, gastrostomi yada jejunostomiden yana kullanılmalıdır. EN için tüpler polivinil, 

silikon ya da poliüretandan yapılmıştır. Silikon ve poliüretan tüpler daha az travmatik ve esnek olduğu 

için tercih edilir. Enteral yollar, sıklıkla endoskopik, radyolojik ve cerrahi olarak sağlanabilmektedir. 

En çok tercih edilen yöntem perkütan endoskopik gastrostomidir (PEG). Yöntemin kendine has, 

sıklıkla gözlenen enfeksiyon, kanama, intraperitoneal kaçak gibi komplikasyonları vardır. PEG 

işleminden 4 saat sonra beslenmeye başlanabilir. 
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Enteral beslenme solüsyonları, beslenme için yerleştirilen tüplerden, devamlı ya da aralıklı (bolus) 

şeklinde gönderilebilir. Bolus beslenme daha fizyolojik olarak düşünülse bile, devamlı beslenme tercih 

edilmektedir. Bolus beslenmede ürün belli saat aralıklarında şırınga ile 30ml/dk hızını geçmeyecek 

şekilde uygulanmalıdır. Devamlı beslenmede süre 20 saat’e kadar uzamaktadır. 

 

Enteral nütrisyonun uyum, tüp malpozisyonu, bulantı-kusma, diyare, infeksiyon, metabolik ve 

aspirasyon gibi komplikasyonları vardır. Diyare yaygın görülen bir komplikasyondur. Sıklıkla nedeni 

beslenme ürününün yüksek hızda uygulamasından kaynaklanmaktadır. Ürünün veriliş hızı genellikle 

120ml/saat’i aşmaz. Bunun dışında yoğun bakım hastalarında diyare nedeni olarak sık karşılaştığımız 

gastrointestinal enfeksiyonlarıda gözden kaçırmamak gerekir. Mide boşalmasında gecikme nedeni 

olarak diğer sıklıkla karşılaştığımı semptom bulantı-kusmadır. EN’a başlamadan önce riskli hastalarda 

gastrik rezidü araştırması bu komplikasyonun önüne geçilmesinde önemli bir parametredir. Parenteral 

nütrisyona göre daha az olsada metabolik komplikasyonlar enteral nütrisyonda da görülebilmektedir.  

Tüple beslenme sendromu ve refeeding sendromu en ciddi, metabolik komplikasyonlardır. EN’un 

birçok komplikasyonu uygulama yanlışlıklarından kaynaklanır, bu komplikasyonlar uygun yaklaşım 

ve monitorizasyonla önlenebilir. 

 

Parenteral nütrisyon (PN), enteral yolun kullanılamadığı ya da bu yol ile beslenmenin yetersiz kaldığı 

durumlarda hasta için gereken makro ya da mikro besin öğelerinin damar içine verilmesidir.  Bu 

nedenle PN yapılacağı zaman venöz erişim yolu sağlanmalı ve uygun infüzyon tekniği kullanılmalıdır. 

Sonuçta PN endikasyonlarını, enteral yolun kullanılamadığı, protein ve enerji gereksiniminin 

tamamının enteral yolla verilemediği durumlar oluşturmaktadır. Gastrointestinal yetmezlikte 

tamamlama tedavisi (enteral nütrisyon (EN)+PN)  ve barsak dinlenmesi için elektif PN, ana 

endikasyonları oluşturmaktadır. 

PN için erişim yolları, periferik ve santral olmak üzere iki yoldan sağlanr. Periferik parenteral 

nütrisyon (PPN), periferik damarlar yoluyla sağlanırken, santral parenteral nütrisyon (SPN), genellikle 

internal juguler veya subklavien ven yoluyla sağlanır. Ek olarak, cilt altına yerleştirilen tünelli port 

kateterler, basilik yada sefalik ven kullanılarak yapılan cutt-down kateterler, çok tercih edilmese de 

kullanılabilecek femoral ven veya hemodiyaliz kateterleri SPN için kullanılabilir.  

PPN endikasyonlarını 7-10 günden kısa sürecek olan PN, santral venöz katetrizasyonun kontraendike 

ya da olanaksız oluşu ve kateter sepsisi, bakteriyemi oluşturmaktadır. PPN, için kullanılan erişim yolu 

tecrübe gerektirmemektedir. Ayrıca santral yol katerizasyonu sırasında oluşabilecek 

komplikasyonlarla karşılaşma olasılığı olmayacaktır. Periferik yolda gelişen flebit gibi 

komplikasyonların erken fark edilmesi PPN’nun üstünlükleri arasında yer alır. SPN’un 

endikasyonlarını, 7-10 günden uzun süren parenteral nütrisyon oluşturmaktadır. Düşük hacimde, 

yüksek kalori verilebilmesi SPN’un en önemli üstünlüğü olarak bilinirken, PPN’da maalesef 
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osmolarite problemi nedeniyle yeterli kalori verilememektedir. Bu nedenle PPN genellikle kısa süreli 

EN’u tamamlayıcı enerji yolu olarak kullanılır. 

Hastaya erişim yolu belirlendikten sonra, parenteral verilecek ürün saptanmalıdır. Total parenteral 

nütrisyon (TPN) solüsyonları, karbohidratlat, aminoasitler, yağ, elektrolitler, mineraller ve vitaminler 

de dahil olmak üzere tüm besinleri kapsarlar. Bunun sonucu olarak hipertoniktirler ve osmolaliteleri 

serumun 3-8 katıdır. Planlama, hastanın metabolik kapasitesine ve güncel gereksinimine göre ince 

ayrıntılarla yapılmalıdır. TPN’de primer enerji kaynağı glukoz’dur. Azot kaynağı olarak proteinler 

sadece aminoasit şeklinde verilebilir. Lipidler enerji kaynağı en yüksek solüsyonlardır. Üç jenerasyon 

şeklinde lipidler gelişim göstermiştir. Besinler GİS’ten kısmen emilirler ve bazı besin ögelerinin 

emilimi (örn. eser elementler) hastaların gereksinimine göre barsakta düzenlenir. Besin ögelerini İV 

yolla alan hastalarda, barsaktan emilim kontrol edilemez, verilen tüm besin ögeleri metabolize edilmek 

veya organizmadan atılmak zorundadır. PN’da aşırı beslenme kolaylıkla gelişebilir bu durum hastanın 

zararınadır. Organ yetmezliği veya travmalı olgularda besin ögelerinin metabolizması sağlıklı 

bireylerden farklı olmaktadır. 

EN’un yeterli ve tam olarak yapılabilmesi, hemodinamik instabilite, hastalığın akut fazında, travmanın 

ve operasyonların erken döneminde (ebb fazı-yaralanmanın ilk 8-12 saati), şok durumunda, serum 

laktat düzeyi>3-4 mmol/L, hipoksi (PaO2< 50 mmHg) ve ağır asidozda ( pH< 7.2; PaCO2> 80 

mmHg) parenteral nütrisyonun kontraendikasyonlarını oluşturur. 

Enerji gereksiniminin hesaplanmasında birçok yöntem tanımlanmıştır. Altın standart indirekt 

kalorimetre ölçümüdür. İndirekt kalorimetre cihazı her klinikte bulunmayabilir. Bunun yerine 

genellikle amprik denklem ler (Harris-Benedict formülü, Schofield denklemi) ve ya basit hesaplama 

yöntemleri kullanılır. Formül ile hesaplamalarda bazal enerji gereksinimlerinin (BEE) yanında gerekli 

kalori gereksinimi; hastanın stres faktörlerinin derecesi, organ yetmezlikleri, ideal vücut ağırlığına 

göre düzenlenmelidir. 

 

PN, ilk zamanlarda 3-5 şişeden oluşan çoklu şişe sistemleri ile sağlanırken, günümüzde bütün 

ürünlerin bir arada olduğu tekli torba sistemleri (All-in-One) ile sağlanmaktadır. Bu ürünler 2-3 odalı 

hazır endüstri ürünleri olabildiği gibi, hastanede yer alan dolum cihazları (compaunder) ile de 

sağlanabilmektedir. Hastanede yer alan dolum sistemleri ile hastaya spesifik gereksinimleri sağlayan 

ürün dolumları yapılabilmektedir. Her iki ürün grubunda da vitamin ve eser elementler gibi mikro 

besin öğelerinin, kullanımdan hemen önce karışıma ilavesi gerekmektedir. Endüstri ürünlerinde, sıvı 

elektrolit replasman tedavisi ayrıca planlanmalıdır. 

 

PN komplikasyonları, mekanik, enfektif ve metabolik olmak üzere 3 ana gruba ayrılmaktadır. 

Mekanik komplikasyonlar genellikle kateterin yerleştirilmesi sırasında ortaya çıkan, sıklıkla kendini 

pnömotoraks şeklinde gösteren komplikasyondur. Enfektif komplikasyonlar çoğunlukla, katetere ya da 
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verilen sıvıların dolumu esnasındaki sterilizasyon koşullarının ihmali sonucu olmaktadır. Kateterin 

cilde giriş yerinin günlük pansumanı yapılmalı ve kateterin uzun süre kullanımından kaçınmak 

gereklidir. Metabolik komplikasyonları ise, akut dönemde hipo ya da hiperglisemi, sıvı-elektrolit 

bozuklukları, refeeding sendromu ve vitamin, eser element eksikliğine bağlı bulgular oluşturmaktadır. 

Kronik dönemde ise karaciğer yağlanması, akalküloz ya da taşlı kolesistitdir. Parenteral nütrisyonun 

birçok komplikasyonu, hastaların sıkı izlemi ile teşhis edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
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Panel 4 Sunum 1 

PALYATİF BAKIMDA AĞRI TANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Gülçin AYDIN 

 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Dünya Sağlık Meclisi (WHA) palyatif bakımı “sağlık sistemlerinin etik sorumluluğu” olarak 

tanımlamaktadır. Yaşam kalitesinin bozan ve palyatif bakımlarda sağ kalım üzerine etkili ana 

semptom; ağrıdır.  1979’da Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneğinin tanımlamasına göre ağrı; 

“gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak tarif edilen tatsız bir duyusal ve duygusal 

deneyim” dir.  Ağrı deneyiminde yer alan fiziksel, psikolojik ve ruhsal boyutları olduğu için 

klinisyenler tarafından karşılaşılan en zorlu klinik olaylardan biridir. Ağrının nörofizyolojik 

sınıflamasında; hasarlı dokudan kaynaklanan yaygın duyusal tür olan nosiseptif ağrı ve hasarı rapor 

eden ve yorumlayan sistemin hasarından kaynaklanan nöropatik ağrı vardır. Nöropatik ağrı hastalar 

tarafından yanma, batma, elektrik çarpması, karıncalanma şeklinde tarif edilir ve kronikleşme olasılığı 

da daha yüksektir. Nosiseptif ağrı ise; somatik ve visseral ağrı şeklinde sınıflandırılır. Somatik ağrı; 

genellikle daha iyi lokalize edilebilen, cilt ve derin kas-iskelet dokularındaki nosiseptörlerden 

kaynaklanan yoğun, keskin bir acı hissidir. Visseral ağrı ise yaygın, lokalize edilmesi zor, derin bir 

basınç ya da sıkıştırma hissi ve kramplar ile karakterize bir ağrı olup daha az nosiseptör içeren iç 

organlardan kaynaklanmaktadır. Palyatif bakımda özellikle hayatın sonundaki hastalar için ağrının 

devam etmesi hastaların en çok korktuğu ve “ölümün kendisinden bile daha korkunç” bir durumdur. 

Ve palyatif bakım şartlarında kullanılabilecek en uygun tanımlama ’Ağrı; hasta ne tanımlıyorsa odur’’. 

Yaşanan bu ağrının nedeni multifaktöriyeldir; 

1.Hastalıkla ilişkili faktörler; nöral invazyon-radikülopati-pleksopati, kemik-yumuşak doku metastazı- 

mukozal ülserasyon-enfeksiyon  

2.Tedavi ile ilişkili faktörler; cerrahi girişimler-kemoterapi, radyoterapi 

3.Komorbid durumlar neden olabilir. 

Ağrı bireysel bir deneyim olduğu için semptomlar ölçülebilir hale getirilmelidir. Detaylarda 

anlatılmalıdır. Ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayene gerekir. Ağrı yönetimini güzel yapmak için 

ağrının; 

1. Konumu -yayılımı 

2. Sabit: aralıklı: gece ağrısı? 

3. Tanımlaması 

4. Yoğunluğu sorgulanmalıdır.  

Ağrıyı arttıran/azaltan faktörler, ağrı ile birlikte olan bulgu ve semptomlar, ağrının günlük yaşam 

aktivitelerine etkisi, opiofobi veya ağrı tedavisiyle ilgili inanışlar ve komorbiditeler sorgulanmalıdır. 

Ağrı her zaman özneldir. O yüzden ağrıyı algılama, tanımlama ve ağrıya karşı ortaya çıkan davranışsal 

tepkiler bireyden bireye değişecektir. Ağrı değerlendirmesinde altın standart ‘’kişinin kendi bildirimi’’ 

olsa da ağrı ölçüm skalaları ile hastanın ağrısını tanımlamak gerekmektedir. Tek boyutlu ölçekler 

sadece ağrı yoğunluğunu ölçerken, etiyoloji açık olduğunda akut ağrı için faydalıdır. Ölçmek için 

görüntüler veya tanımlayıcılar kullanırlar. Çok boyutlu değerlendirme araçları, ağrının işlev ve yaşam 
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kalitesi üzerindeki çok boyutlu etkisi konusunda güvenilir bir onaylanmış yöntem sağlar. Bunlar 

ağrının yoğunluğu, aktivite, ruh hali ve uyku üzerindeki potansiyel etkinin bir kısmını veya tamamını 

içermektedir. Demans tanısı olan bireylerde ağrı değerlendirmesi karmaşık ve zorludur.  Davranışsal 

ipuçları ile belirlenen skalalar kullanılabilir. Demansı olmayan ve iletişim kurulamayan hastalarda ise 

davranış temelli ağrı değerlendirme araçlarının belirlenmesi uygundur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

pediyatrik palyatif bakımda ağrı değerlendirilmesinde  “çocuğun vücuduna, zihnine ve ruhuna toplam 

bakım” olarak tanımlanan ve aynı zamanda aileye destek vermeyi de içeren bir yol izlemek gerekir. 

Tercih edilen çocuğun kendi kendine ağrıyı raporlaması iken, bunun mümkün olmadığı durumlarda 

klinik bakış için ebeveyn vekil raporlarının kullanılmasının uygunluğuna işaret eder. Bu  

değerlendirmede değerlendirici tarafından yönlendirilme durumu, ebeveynin ruh hali ve hassasiyeti 

handikaplar yaratmaktadır.  

Ağrı tedavisi temel bir insani hak iken hastalar optimal yaşam kalitesini haketmektedirler.  Ağrı 

yönetimi palyatif bakımın hayati ve önemli bir parçasıdır. Temel hedef; ağrının tamamen ‘’yok 

edilmesi’’ olsa da, ‘’tolere edilebilir’’ ağrı düzeyinin belirlenmesi yaşam kalitesinin arttırılmasında en 

temel adımdır. 
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Panel 4 Sunum 2 

PALYATİF BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ VE TEDAVİSİ 

Nurten İNAN 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı 

Dünya Sağlık Örgütü’nün  (WHO) tanımına göre, “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 tespit edilerek ve etkili 

değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşımdır”. Hasta ve 

ailesinin yaşam kalitesine ve sorunlarla başa çıkma gücüne odaklanan multidisipliner bir yaklaşımdır.  

Palyatif bakımın en önemli konusu ağrı yönetimidir. Tıp personelinde ağrı tedavisinde opioid 
kullanımına karşı korku vardır (opiofobi). Ancak doğru hasta seçimi ve doğru kullanım ile, morfin çok 

rahatlıkla ve güvenle kullanılabilen oldukça ucuz bir ağrı kesicidir. 

Opioidler, afyon bitkisinden (papaver somniferum) elde edilen, akut ve kronik ağrı tedavisinde 
kullanılan güçlü analjeziklerdir.  En önemli doğal opioid morfindir. Santral sinir sisteminde (SSS) 

başlıca 3 tip opioid reseptörü bulunur. Bu reseptörler µ (mü), ĸ (kappa) ve δ (delta) reseptörleridir. 
Klinikte kullanılan opioidler başlıcaları morfin, tramadol, fentanil, hidromorfon, oksikodon ve 

kodeindir. Nalokson ise opioid antagonistidir. Opioidlerin çoğu karaciğerde metabolize olur ve böbrek 

yolu ile atılır. 

Opioidlerin sınıflandırılması 

1. Zayıf: Kodein, tramadol 

2. Güçlü: Morfin, fentanil, hidromorfon, oksikodon 

Akut ve Kronik Ağrılar 

Akut ağrı,  belli zaman diliminde ortaya çıkan ve iyileşme ile azalarak geçmesi beklenen ağrıdır,  bu 

nedenle opioidleri bu ağrılarda kısa süreli olarak kullanmaktayız. Bu ağrılara örnek olarak cerrahi 

sonrası olan postoperatif ağrıları verebiliriz.  

Kronik opioid kullanımını kronik ağrı hastalıklarında görmekteyiz. Kronik ağrı hastalıklarını iki ana 

başlıkta inceleyebiliriz,  

1. Kansere bağlı ağrılar, 

2. Kanser dışı hastalıklara bağlı kronik ağrılar. 

 
Bu iki başlıkta opioid kullanımında dikkat edilecek noktalar farklılık gösterebilmektedir.  

 

Kansere bağlı ağrılarda kronik opioid kullanımı 

Kanser tanısı almış hastalarda ağrı, hastaların %30’unda tanı aldıklarında vardır, %50-70’inde aktif 

tedavi sırasında, %60-80’de terminal dönemde görülmektedir (1). Solid tümörlerde ağrı oluşturma 

insidansı %15-75 arası değişim göstermektedir (2,3). 

Kanser hastalarında ağrı nedenleri tümörün kendisine veya sinirlere, kemiklere ve yumuşak dokuya 

invazyonuna bağlı olabilmektedir. Bir diğer neden kanser tedavisine bağlı gelişen ağrılardır. 

Kemoterapi ajanları ve radyoterapi, nöropatik ağrı, mukozit, kas ağrısı, ve kemik ağrısına sebep 
olabilir (1).  
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Aktif kansere bağlı orta ve şiddetli ağrılarda opioidler ilk seçenek olarak kullanılmalıdır. Ancak bu 

konuda yayınlanan kanıta dayalı kılavuzlara rağmen hala kanser hastalarında opioid kullanımında ve 

ilaca ulaşmada sorunlar mevcuttur (2). 

Sağlık çalışanları arasında bağımlılık yaratma, tolerans gelişmesi, kötüye kullanım ve yan etkiler 

nedeni ile opioid kullanımı yaygın değildir. Bir çalışmaya göre doktorların %98’i opioidleri, diğer 
tedaviler etkisiz kaldığında kullanmakta, 200 mg/gün morfin eşdeğerinden daha yüksek dozda bir 

opioidi reçete etmemekte, %50’sinden azı ancak hastanın ağrı şiddetini değerlendirmektedir (3,4).  

Orta veya çok şiddetli kanser ağrısında, opioidlerin ilk basamak tedavi olduğu yönünde ortak görüş 

mevcuttur (5,6). Kanıta dayalı kılavuzlara ve bu ortak görüşe rağmen hastalar halen yeterli tedaviyi 
alamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 1986 yılında kanser ağrısı tedavisinde, güçlü opioidlerin reçete 

edilmesini yasallaştırmak için “basamak tedavisini” önermiştir (5,7). Ağrının değerlendirilmesi 

tedavinin hastaya özgü olmasını sağlamakla birlikte çeşitli tedavilerin hastaya yükünü ve yararını 
dengelemektedir (6,8).  

Mevcut ağrı tedavisine rağmen orta ve çok şiddetli ağrı devam ediyorsa opioid eklenmeli veya opioid 

dozu tekrar ayarlanmalıdır. Analjezik dozunun etkinliğini gözlemek için tedaviye önce kısa etkili 
opioidlerle başlanmalı, etkin doza erişilince uzun etkili opioidlere geçilmelidir. 

       DSÖ’ye göre kanser ağrısı tedavisi tercihen oral yoldan,  sabit doz aralıkları ile basamaklı tedavi 

ile, kişiye özel ve yakın takip ile yapılmalıdır. 

 

DSÖ analjezik merdiveni  

 

       1. basamak: Hafif  Ağrı 

•Parasetamol (asetaminofen), NSAİİ (gerekirse adjuvanlar) 

        2. basamak: Orta ve şiddetli ağrı  

•  Orta etkili opioidler (kodein, tramadol) + 1. basamaktaki ilaçlar (gerekirse adjuvanlar) 

        3. basamak: Şiddetli ağrı 

•  Güçlü opioidler + 1. basamaktaki ilaçlar (gerekirse adjuvanlar) 

Her basamakta, ihtiyaç olduğunda girişimsel tedavilerden faydalanmak ağrı kontrolünü 

kolaylaştıracaktır. Kanser hastalarında en çok kullanılan sinir ve ganglion blokları aşağıdadır: 
 

 Sempatik gangliyon blokları 

 Splanknik sinir bloğu 

 Çölyak ganglion bloğu 

 Superior hipogastrik ganglion bloğu 

 İmpar ganglion bloğu 

 Somatik bloklar 

 Kranyal sinir blokları 

  

Bu bloklar nörolitik ajanlar (alkol, fenol ) kullanılarak , yada radyofrekans yöntemi ile 

uygulanabilmektedir.Tüm bloklar bu konuda deneyimli olan algoloji uzmanları tarafından floroskopi 

veya tomografi eşliğinde uygulanmalıdır. 

 
 Güçlü opioidler:  

 

Morfin (oral, subkütan, intramusküler, intravenöz, epidural, intratekal port veya pompa aracılığı ile 
uygulanabilir), fentanil (transdermal, epidural veya intratekal, iv olarak uygulanabilir), hidromorfon 

(oral), Oksikodon (oral) kullanılmaktadır. 



 

38 
 

Basamak tedavisini uygularken hastanın ağrı değerlendirmesine göre tedavi düzenlenir. Mutlaka 1. 

basamaktan başlanmalı şeklinde bir kural yoktur. Çok şiddetli ağrılarda 3. basamak ilaçları da ilk 

seçenek olarak kullanılabilmektedir (9,10). 
 

Daha önce opioid tedavisi almamış ve opioide duyarlı hastalarda, öncelikle kısa etkili, hızlı salınımlı 

preparatlar tercih edilmelidir. Örnek olarak; hidromorfon, oksikodon verilebilir (2). Uzun etkili opioid 
kullanan hastalarda doz aşımı görülme oranı kısa etkili ilaç kullananlara göre 2 kat fazla görülmüştür. 

Bu nedenle özellikle ilaca başlanan ilk 2 hafta kısa etkili opioid ile başlayıp sonra uzun etkiliye 

geçmek önerilmektedir (9). 

Morfin şiddetli kanser ağrılarında kullanılan opioid ilaçtır, mü ve delta agonistidir ve ağrı yolaklarını 
hem spinal ve hem de supraspinal düzeyde etkilemektedir. Morfinin diğer saf mü agonistlerine göre 

daha güvenli veya etkin olduğuna dair kanıt yoktur. Morfin veya diğer bir opioid ile analjezi ve yan 

etkiler arasındaki dengenin hangisinin hasta için daha uygun olduğu öngörülememektedir. Morfin 
karaciğer tarafından iki aktif metaboliti olan morfin-6-glukuronid (M6G) ve morfin-3-glukuronide 

(M3G) metabolize edilir. M6G mu reseptörlerine bağlanır ve opioid etkiye katkıda bulunur, geç 

solunum depresyonuna neden olabilir, M3G opioid değildir ve miyoklonus ve ajitasyon gibi 
toksisiteye neden olabilir. Bu metabolitler böbrekten atılır ve renal hastalıklarda metabolit 

konsantrasyonları yükselebilir. Eğer renal fonksiyonlar kötüleşmekte veya dalgalanma göstermekteyse 

fentanil gibi aktif metaboliti olmayan veya hidromorfon gibi renal atılımı düşük olan metabolitlere 

sahip bir opioid tercih edilebilir (2). 

Hidromorfon ve oksikodonun da ülkemizde modifiye salınımlı oral formları bulunmaktadır.  

Fentanil yüksek oranda lipofiliktir ve transdermal ve transmukozal anında salınımlı formları kanser 

ağrısında kullanılmaktadır. Transdermal formu kronik ağrıda, akut ağrı alevlenmelerinde ise 

transmukozal formu endikedir. En düşük fentanil dozu 12 mcg/saat’tir, doz titrasyonu yapılır. İlaç aşırı 
ısıya maruz kalırsa ilaç absorpsiyonu artabilir, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sırasında 

hastaya takılıysa lokal yanıklara sebep olabilir, MRG öncesi çıkarılmalı ve sonrasında tekrar 

takılmalıdır.  

Meperidinin kronik ağrı tedavisinde yeri yoktur. 

Tramadol ve tapentadol santral etkilidir ve mu agonizmi ve monoamin geri alım inhibisyonu yaparlar. 
Ülkemizde tramadol mevcuttur ve kullanılmaktadır. Daha önce opioid kullanmayan veya sınırlı 

kullanımı olanlarda kullanılabilir. Bu iki ilacın, monoamin geri alım inhibisyonu yapmaları nedeniyle 

tavan dozu bulunmaktadır. 

İlaç seçimi ve Uygulama Yolu 

Uzun sureli opioid tedavisinin amacı, en az yan etki, en uygun doz, en kolay uygulama yolu ile uzun 

sureli bir analjezi sağlamaktır. İlaç seçimi, klinisyenin tecrübesi, ilacın bulunabilirliği, fiyatı ve 

hastanın daha önceki deneyimine bağlıdır. Opioid başlangıç dozu genellikle 3-4 saatte bir 5-15 mg 

oral morfine eşdeğerdir. Tedavinin ilk iki haftasında, aşırı dozu önlemek için kısa etkili opioidlerin 
kullanılması önerilmektedir (9). Bir opioidten alternatif bir opioide geçmek, optimal analjezi elde 

etmek, yan etkileri azaltmak, ilaç tolerabilitesini arttırmak için yapılabilir.  Opioid değişimi tavan doza 

ulaşan zayıf opioidlerin etkili olmaması, ciddi yan etkiler, kontrol edilemeyen ağrı, oral opioid 
tedavisine uyumsuzluk olduğunda yapılmalıdır. Opioid rotasyonunda sıklıkla kullanılan opioidler 

hidromorfon, oksikodon ve metadondur. Ağrı devam ediyorsa ve günde çok sayıda ilaç dozu alması 

gerekiyorsa uzun etkili opioid formülasyonlarına geçilebilir. Güçlü opioid ile tedaviye başlanacaksa, 
analjezik etki, yan etki ve tolerabilite açısından ilk başlangıç dozu çok önemlidir. Güçlü opioidlerden 

birinin diğerine üstün olduğunu gösterir kesin bir kanıt bulunmamaktadır (11,12). Tedavi kişiye özel 

olmalıdır, hastalar farklı opioidlere farklı yanıt vermektedir (13). Opioid duyarlı bir ağrıda doz 

arttırımı ile daha fazla analjezik etki elde edilebilir. Ağrının şiddetine göre uygun basamağa 
yerleştirilmeli ve tedaviye o basamaktan başlanmalıdır.  
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Atak ağrısını tedavi etmek için  kısa etki süresine sahip çabuk salınan opioid preparatları tercih edilir. 

Uzun süreli opioid kullanımında reseptörlerde desensitizasyon oluşabilir, opioide bağlı hiperaljezi, 

analjezik etkinliğin giderek azalması görülebilir.  
 

 

Opioidlerin diğer uygulama yolları 

 

Gerek postoperatif dönemde kısa süreli (2-3 gün), gerekse kanser hastalarında daha düşük dozda 

opioid vermek veya opioid lokal anestezik kombinasyonunu kullanarak ağrı tedavisi sağlayabilmek 

için epidural veya intratekal yollar kullanılabilir. Kanser hastalarında epidural veya intratekal port 
yerleştirilerek düşük dozda morfin kullanarak etkin ağrı kontrolü sağlanmaktadır. 

İntratekal opioid uygulaması:  

İntratekal opioidler tek enjeksiyondan sonra uzamış analjezi sağlayabilir. Spinal analjezi için iki genel 

opioid sınıfı bulunmaktadır: hidrofilik olanlar (örn. morfin) ve lipofilik olanlar (örn. fentanil ve 
sufentanil).  Hidrofilik opioidlerin etki başlangıcı yavaştır (tepe analjezik etki 20-60 dakika 

arasında) fakat daha uzun bir müddet beyin omurilik sıvısında (BOS) önemli seviyelerde kalır. 

Prototipik hidrofilik ajan morfindir. Uzamış bir analjezi sağlarken verilişinden 18-20 saat sonra küçük 

bir solunum depresyonu riski olabilir. Bu durumun BOS’taki yüksek seviyelerin 24 saat boyunca 
devam etmesine ve BOS içinde rostral olarak dağılmasına bağlanmaktadır. Morfin 0,1-0,3 mg dozda 

8-24 saat analjezi sağlar, yine de hastalar hastanede kalmalı ve gecikmiş solunum depresyonunun 

erken fark edilmesi açısından gözlenmelidir. Lipofilik opioidler hızlı eki başlangıcına sahip olup (pik 
analjezik etki 5-10 dakika içinde) analjezik etkileri kısadır (2-4 saat). Gecikmiş solunum depresyonu 

lipofilik opioidlerde yoktur. Fentanil 10-25 µg veya sufentanil 2,5-10 µg dozlarında lokal 

anesteziklerle kombine edilerek ayaktan cerrahide cerrahi anestezi ve postoperatif analjezi sağlamak 
amacıyla kullanılabilir. 

Epidural opioid uygulaması:  

Opioid analjezikler aynı zamanda epidural boşluğa verildiğinde de etkin analjezi sağlarlar. Kateter 

yerleştirilerek lokal anestezik opioid kombinasyonu ile dermatomal analjezi sağlanabilir. Özellikle 

lokalize ağrılarda tercih edilebilir. Olası yan etkiler açısından hastalar takip edilmelidir. 

 

Opioid  kullanımına  bağlı yan etkiler 

 

Opioidlerin kronik ağrı tedavisinde uzun sureli kullanımları söz konusudur ve yan etkilerle daha sık 

karşılaşılmaktadır. Opioidlerin tüm sistemleri etkileyebilen yan etkileri bulunmaktadır. Kısa süreli ve 
ortalama dozda opioid tedavisi uygulanıyorsa, MSS ve gastrointestinal yan etkiler ön plandadır. 

Kronik opioid kullanımında en sık yan etki konstipasyondur. Sedasyon, kognitif bozukluklar, 

halusinasyon, miyoklonus, baş dönmesi, miyozis, solunum depresyonu, bulantı ve kusma gibi bulgular 

doza bağımlıdır. Sedasyon genellikle ilk 24 saatte görülmektedir. Oddi sfinkterinin spazmına bağlı 
biliyer kolik olabilir, morfin uygulamalarında daha sık karşılaşılır. Bulantı, kusma, sedasyon, solunum 

depresyonu, analjeziye karşı tolerans hızla gelişirken, konstipasyon ve miyozise çok az tolerans 

gelişir. Bu uzun süre opioid kullanacak hastalarda konstipasyon tedavisinin de yapılması uygun olur. 
Opioidlere bağlı endokrin bozukluklar, hipogonadotropik hipogonadizm, kemik mineral dansitesinde 

azalma görülebilmektedir (15,16). Opioid uygulamasının en çok korkulan yan etkileri solunum 

depresyonu ve bağımlılık riskidir. Opioidlerin kısa süreli, akut ağrı tedavisinde kullanımlarında 

bağımlılık riski çok düşüktür. Uzun süreli opioid tedavisi gören hastalarda fiziksel bağımlılık 
gelişebilir. Opioid alımı kesilirse veya dozu azaltılırsa, yoksunluk bulguları ortaya çıkabilir. Bu 

nedenle dozun azaltılarak kesilmesi önerilebilir.  Tolerans, opioidlere olan duyarlılığın azalması ile 

aynı etkiyi elde edebilmek için gittikçe artan dozlarda opioid alınması gerekliliğidir. Ağrı tedavisinde 
kullanılan opioidlerle bağımlılık gelişme olasılığı ise düşüktür. Tolerans gelişimi olabilir, bu durumda 

opioid rotasyonu (opioidin değiştirilmesi), adjuvan ilaçların eklenmesi önerilebilir. 
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Yan etkiler hangi opioidin kullanıldığına, uygulama yoluna, doza ve hastanın kişisel ve genetik 

özelliklerine göre farklılıklar gösterir. Genç erkeklerde kötüye kullanım ve bağımlılık daha fazlayken, 

kemik kırıkları ise yaşlı kadınlarda daha sıktır (17). Tramadolun istenmeyen etkileri güçlü opioidlere 
göre daha az iken, kodein ve hidrokodona göre baş dönmesi, iştahsızlık, kusma ve halsizlik, tramadol 

ile daha sık görülür (18). Kronik kullanımda oral yolla yan etki olasılığı en yüksektir. Subkutan ve 

rektal uygulama ile oral morfine göre bulantı ve kusma daha az görülür. Transdermal uygulamalarda 
da oral yola göre yan etkiler daha azdır. Transdermal fentanil ile konstipasyon daha azdır, oral 

alamayan hastalarda kullanılabilir fakat doz ayarlanması zaman alır ve daha pahalıdır (19). Yaşlı 

hastalarda doz azaltılmalı ve doz aralıkları arttırılmalıdır çünkü yaşla birlikte renal fonksiyonlar 

bozulmakta ve opioidler ve metabolitleri birikmektedir (20,21). Solunum depresyonu doza bağlı, en 
ciddi ve ölümcül yan etkidir. Solunum sayısının <8-10 dk olması solunum depresyonu açısından 

anlamlıdır. Genellikle opioid naif hastalarda yüksek doz opioid kullanımı sonrası görülmektedir, 

yaşlılarda, çocuklarda, obezlerde, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, hepatik ve renal yetmezlik, 
konjestif kalp yetmezliği, obstrüktif uyku apne sendromu olanlarda risk yüksektir (22,23).  Güçlü ve 

lipofilik opioidlerle solunum depresyonu riski daha fazladır.  

 

Opioidlerle ilaç etkileşimleri 

Barbitüratlar, benzodiazepinler ve diğer santral sinir sistemi depresanları ile birlikte kullanıldığında 

özellikle solunum depresyonu riski artmaktadır. Opioidler, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılırsa 
solunum arresti, hipertansiyon veya hipotansiyon, hiperpireksi, koma görülebilir. 

Kontrendikasyonlar 

Kafa travmaları, karaciğer yetmezliği, pulmoner fonksiyon bozuklukları, adrenal yetmezlik, 

hipotiroidizm ve gebelikte opioid kullanımı kontrendikedir.  

Kılavuzlar, kronik kanser dışı ağrılarda kronik opioid kullanımını öncesi yan etkiler açısından risk 

faktörleri ve ilaç kötüye kullanımını belirlemek için hasta değerlendirmesinin gerekliliğini ve 
bilgilendirilmiş onam alınmasını vurgulamaktadır. Opioid tedavisinde deneme dönemi optimal dozu 

belirlemek ve opioid tedavisine devam edilip edilmeyeceği açısından önemlidir. Kronik kanser dışı 

ağrılarda kılavuzlar opiodleri ilk basamak tedavisi olarak önermemektedir. Çoğu kılavuz opioid 

tedavisi alırken, özellikle tedavi başlangıcında ve doz artırımında, araba kullanırken dikkatli olunması 
gerektiğini belirtmektedir. Kronik kanser dışı ağrılarda, kesin bir konsensus olmasa da artan morbidite 

ve mortalite nedeni ile 100-120 mg morfin eşdeğer dozundan sonra daha dikkatli olunması ve 

hastaların daha sık monitorize edilmesi önerilmektedir (23,24).  

Tablo. Opioid eşdeğer dozları 

OPİOİD, veriliş yolu Günlük eşdeğer doz (mg)  

Morfin, iv 10 

Morfin, sc 15 

Morfin, po 30 

Tramadol, po 150 

Tramadol, iv 100 

Kodein, po 200 

Fentanil, transdermal 0,288 (=12 mcg/saat) 

Oksikodon, po 15 

Hidromorfon 4 
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Panel 5 Sunum 1 

PALYATİF BAKIMDA YARA VE SİSTEMİK PROBLEMLER 

Aydın ÇİFCİ 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) palyatif bakımı; 1990 yılında: “Hastalığı ortadan kaldıran tedavilere 

yanıt vermeyen hastalara verilen aktif ve bütüncül bakımdır” şeklinde tanımlarken; 2012 yılında 
“yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden sorunlar yaşayan hasta ve ailelerin, fiziksel, psikososyal ve 

manevi (spiritüel) problemlerini erken tanımlama, değerlendirme, tedavi ederek acı çekmelerini 

azaltma ya da önleme ve böylece yaşam kalitelerini artırma amacı olan bir yaklaşım’ olarak 
tanımlamıştır. Her yıl ortalama 40 milyon insanın palyatif bakım ihtiyacı olduğu ve bunların %78’inin 

düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığı tahmin ediliyor. Palyatif bakım ihtiyacı olan kişilerin sadece 

%14’ü bu bakımı alabiliyor. Her insan kendi yaşadığı toplum tarafından empoze edilen bilgiler ve 
yaşadığı ortamın imkânları doğrultusunda kendisine bir hayat standardı belirler ve bu doğrultuda 

kaliteli bir yaşam sürdürmeyi hedefler. Yaşam kalitesini bozan en önemli etmenlerden birisi sağlık 

problemleridir. Özellikle terminal dönemdeki hastaların sahip oldukları fiziksel ve psikolojik 

semptomlardan dolayı yaşam kaliteleri düşmektedir. Bu hastalara, fiziksel ve psikolojik 
rahatsızlıklarının olabildiğince en aza indirgenmesi ve böylece son zamanlarını daha iyi 

geçirebilmeleri için dünyanın birçok yerinde palyatif bakım uygulanmaktadır. Palyatif bakım, yaşamı 

tehdit eden bir hastalıkla karşı karşıya kalan hasta ve yakınlarının yaşam kalitelerinin; özel tıbbi 
düzenlemeler ve multidisipliner çabalarla arttırılmasına yönelik bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda 

hastaların ağrı, anksiyete, depresyon gibi fizyolojik ve psikolojik sorunlarını tedavi etmeyi, onlara 

yaşamlarının sonuna kadar daha aktif ve kaliteli bir hayat sunmayı hedefler. Kişinin hayatına yıllar 
eklemek değil, yıllarına hayat eklemek esastır. Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini 

sağlar. Palyatif bakım yaklaşımı; yaşamı desteklemekle birlikte ölümü de doğal bir süreç olarak 

algılar. Ölümü hızlandırma ya da erteleme amacı taşımaz. Hasta bakımının psikososyal ve ruhani 

yönlerini fiziksel bakıma entegre eder. Hastaların son ana kadar mümkün olduğunca aktif bir yaşam 
sürmelerinde destek sağlar. Hasta yakınlarına hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreciyle başa 

çıkabilmelerinde destek sağlar. Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere hasta ve 

yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımını kullanır. Yaşam kalitesini arttırır ve 
aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir. Hastalık sürecinin erken evrelerinde; KT ve RT 

gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir; klinik komplikasyonların 

daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini sağlar. Palyatif bakımda ilgilenilen sistemik problemler; ileri 

yaş, yara-basınç ülserleri, diabetes mellitus- Kan şekeri yüksekliği / düşüklüğü, kalp yetmezliği, 
KOAH, hipertansiyon, nütrisyon problemleri-buna bağlı albümin düşüklüğü ve ödem, kas-eklem 

problemleri, kabızlık, GİS problemleri, sistemik enfeksiyonlar (pnömoni-özellikle aspirasyon 

pnömonisi bu hastalarda en önemli problemlerdendir, önemli oranda morbidite ve mortaliteye nedeni), 
üriner sistem enfeksiyonları, azalmış böbrek fonksiyonları, çoklu ilaç tedavisi, uzun dönem opioid 

tedavisi, otonom sinir sistemi problemleri, sınırda algı düzeyi, uyku problemleri olarak sıralanabilir. 

  

Kaynaklar 

1. https://sureyyapasaeah.saglik.gov.tr/TR,300313/palyatif-bakim-unitesi.html 

2. Gürsoy P, Uslu FR. Palyatif Bakım Kavramı: Nerede, Nasıl, Ne Zaman, Kimlerle? Turkiye Klinikleri J 
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3. Who Palliative Care, Fact sheet, Reviewed August 2017 
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Panel 5 Sunum 2 

BASI YARALARININ ÖNLENMESİ VE TEDAVİ PRENSİPLERİ 

İrfan KARAHAN 

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Palyatif Bakım Ünitesi 

Bası yaraları, belirli bir zaman dilimi içerisinde dış yüzeyler ve kemik çıkıntıların arasında kalan 

yumuşak dokuların hasarlanmasıyla oluşmaktadır. ABD’de yaklaşık 2,5 milyar vakanın bası yarası 

tedavisi gördüğü rapor edilmiştir. Ülkemizde geriatrik yatan hastalarda sıklık %5,8 olarak 

bildirilmiştir. Hastaların büyük kısmı yaşlıdır. Amerka’da NPUAP, Avrupa’da EPUAP; bası yarasıyla 

uğraşan iki önemli organizasyondur. 2016 yılında yayımlanan NPUAP kılavuzunda bası yaraları için 

‘basınç ilişkili yumuşak doku hasarı” tanımının kullanılması önerilmiştir. Oluşumunda rol alan 

faktörler; bası, sürtünme kuvveti, makaslama gerilimi ve nemdir. Patogenezde doku iskemisi, 

reperfüzyon hasarı ve serbest radikal oluşumunun önemli etkileri bulunmaktadır. İmmobilite, 

malnütrisyon, doku iskemisi ve duyu kaybı en önemli risk faktörlerindendir ve bunlar çoğaltılabilir. 

Riski belirlemek için Norton, Braden veWaterlow ölçekleri geliştirilmiştir. Altı farklı evre 

tanımlanmıştır. İlk evrede, deri intakt basmakla solmayan eritem mevcuttur. İkinci evrede, dermiste 

kısmi kayıp ve ciltte çökme görülmektedir. Üçüncü evrede deride tam kat kayıp ve yağ doku 

etkilenimi mevcuttur. Dördüncü evrede kemik, kas ve fasyaya ulaşabilen doku kaybı mevcuttur. 

Bunların yanında iki ek evre bulunmaktadır. Bunların ilki, evrelendirilemeyen bası hasarı, üzeri deri 

veya eskarla kaplı olduğu için derinlik tahmin edilemeyen; ikincisi, derin doku basınç hasarı, üzeri 

morumsu renklenmeyle giden ve daha derin dokularda potansiyel olarak hasar verme riskine sahip 

lezyonlardır. Bası yaralarının başlıca komplikasyonları, sistemik enfeksiyonlar, amiloidoz, sinüs traktı 

oluşumu, heterotopik kalsifikasyon, skuamöz hücreli karsinom olarak sayılabilir. Hasar oluşumunu 

önlemek temel amaç olmalıdır. Çünkü bunların %95’i önlenebileceği gösterilmiştir. Bunun için; 

eritemli bölgelere dikkat edilmeli, deri kuru ve temiz tutulmalı, masaj veya sürtünme önlenmeli, 

inkontinans varsa hızlı temizlik yapılmalı, bariyer ürünlerle fazla nem önlenmeli, aşırı kuruluktan 

kaçınılmalı, nütrisyonel değerlendirme yapılmalı, erken mobilizasyon sağlanmalı, sağlık personeli ve 

hasta yakını eğitimi artırılmalı, pozisyon değişimi (30 derece sağ, sol, supin) ve sık deri kontrolü 

yapılmalı, lazımlık üzerinde fazla durulmamalı, tıbbi cihaz kullanımına bağlı basının önlenmesi için 

destek yüzeyler kullanılmalıdır. Farklı tasarımlarda üretilmiş destek yüzeyleri ve yataklar 

kullanılabilir. Topuk bakımı özellik arzetmektedir. Genel yaklaşım; ağr kontrolü, enfeksiyon tedavisi, 

nütrisyonel düzenleme ve basıncın vücuda dağıtılması olarak özetlenebilir. Yarada ölü doku varsa 

debridman yapılmalıdır. Derin doku biyopsi/veya kültürü tedaviye yardımcı olabilir. Ostemiyelit 

açısından değerlendirme yapılmalıdır. Farklı yara örtüleri kullanılarak yara bakımı yapılabilmektedir. 

Kaynaklar 

1. NPUAP 2016 Kılavuzu 

2. Kıraner E ve ark. Yoğun Bakım Ünitemizdeki Basınç Yarası İnsidansı ve Risk Faktörlerinin 
Belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2016;20(2): 78-83 

3. Altunel CT, Kartal SP. Dekübit ve bası ülserleri. Akgül A, editör. Gerontolojik/65+ Deri ve Sorunları. 
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Panel 5 Sunum 3 

YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE YÜKTEN 

KURTARMA(OFF-LOADİNG) 

Birhan OKTAŞ 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Normal anatomik yapının ve fonksiyonunun zarar görmesi yara olarak tanımlanmıştır. Özellikle ciltte 

meydana gelen her türlü anatomik yapı bozuklukları yara iyileşmesinin birincil ilgi alanıdır. Oluşan 

yaralar süreye ve dokunun cevabına göre akut ve kronik olarak sınıflandırılabilir. Akut yara, belli bir 

düzende ve zamanda yenilenme ile sonuçlanan normal anatomik ve fonksiyonel bütünlüğün sağlandığı 

durumlar iken kronik yara anatomik ve fonksiyonel iyileşmenin tam mümkün olmadığı, sürecin ve 

fizyolojinin belli bir nedenle bozulduğu durumlar olarak nitelendirilir. Yara iyileşmesi birçok faktöre 

bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörlerden bazıları hastaya bağlı faktörlerdir. Bunlar; 

immün fonksiyon durumu, dolaşım ve dokunun oksijenizasyonudur. Yaranın kendisine bağlı olan 

faktörler ise; kanlanma, enfeksiyon olup olmaması, iskemi ve yabancı cisim varlığıdır. Yara iyileşmesi 

temel olarak üç fazdan oluşur. Bu fazlar enflamasyon fazı, proliferasyon fazı ve remodelizasyon 

fazıdır. Bu fazlar birbirinin içine geçmiş bir çok biyokimyasal basamak içermektedir. Bu basamaklar 

arasında; hemostaz, enflamasyon, anjiogenez, bağ doku matriksi, endotel oluşumu, yüzey yenilenmesi, 

kontraksiyon, farklılaşma, remodelizasyon, apoptoz ve skar maturasyonu yer alır. 

Diyabetik hastalarda mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlar sonucunda kronik yaralara sık 

rastlanır. Bu yaralar kabaca bası ülserleri, vasküler ülserler, nöropatik ülserlerdir. Bu hastaların 

tedavisinde multidisipliner yaklaşım önemlidir. Hasta eğitimi, şeker regülasyonu, yeterli bir kan 

akımının sağlanması,  uygun debridman, enfeksiyonun kontrolü, biyomekanik dengenin korunması, 

yükten kurtarma, stabil ve tam örtünen bir yumuşak doku zarfının sağlanması çok önemlidir.  

Diyabetik hastalarda ayakta yük dağılımını bozan mekanizmalar; ayak biyomekaniğinin bozulması, 

hareket açıklığının azalması, basınç dağılımının değişmesi, tekrarlayan veya sürekli basınç oluşması 

ve deformitelerdir. Bu faktörler yara gelişimini, özellikle de bası ülseri oluşumunu direk 

etkilemektedir. Bu hastalarda uygulanacak tedaviler arasında yükten kurtarma girişimleri oldukça 

önemlidir. Bu amaçla bir çok konservatif ve cerrahi yöntem uygulanmaktadır. Konservatif yöntemler 

arasında; ayakkabılar, tabanlıklar, ayakkabı içi ortezler, çoraplar, koltuk değnekleri, baston, tekerlekli 

sandalye, yatak istirahati, ortezler (AFO;PTB), yükten kurtarıcı pansumanlar, nasır debridmanı, 

yürüme egzersizleri, tam temas alçısı ve kısmi alçılar sayılabilir. Enfeksiyonu olmayan ve diğer 

yöntemlerden fayda görmeyen hastalarda en başarılı yöntem tam temas alçısı uygulamalarıdır. Bu 

yöntemlerden 6 ay boyunca fayda göremeyen, mekanik problemin aşikar olduğu durumlarda cerrahi 

yükten kurtarma işlemleri yapılmaktadır. Bu yöntemler ise; aşil tendon uzatma, silikon enjeksiyonları-

doku desteklemeleri, metatars başı rezeksiyonu, osteotomiler, ekzostozektomi, tendon transferleri-

tenotomiler, eksternal fixatör uygulamalarıdır.  
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Panel 5 Sunum 4 

KRONİK YARAYI DEĞERLENDİRME VE TEDAVİDE DOĞRULAR 

Hakan UNCU 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Birçok hastalığın en ciddi semptomu olan yara, doku bütünlüğünün farklı sebepler ile bozulması 

olarak tanımlanabilir. Derinin tüm katlarını içeren ve 4 haftalık sürede iyileşmeyen yaralar “kronik 

yara” adını alır. Kronik yaralar; hipoksik, hipoglisemik, asidotik ve hiperkalemiktir. Kronik yaraların 

iyileşmesi ise, rejenerasyon ve reperasyon olarak iki şekilde olmaktadır. Yüzeyel deri yaraları 

rejenerasyon ile iyileşirken, derin cilt yaraları, tendon, kas ve fasyalar skatriksle yani reperasyon ile 

iyileşmektedir. Yara iyileşmesinin hemostaz, inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon olarak 4 fazı 

vardır ve bu fazlar içiçe geçmiş olarak bir ahenk içinde ilerlemektedir. Bu yara iyileşmesini bozan 

faktörlerin başında iskemi, infeksiyon, diyabet ve ileri yaş gelmektedir. İskemi sebebi ile yara 

bölgesine gelen kanın %10 azalması, o bölgedeki oksijen basıncını %30 azaltmaktadır. Bunun sonucu 

olarak kollajen sentezi ciddi şekilde bozulmakta, hücre yıkımı artmaktadır. Diyabetli hastalarda ise 

kritik iskemi gelişme ihtimali diyabeti olmayanlardan 5 kat fazladır. Diyabet ve ileri yaş kan 

hücrelerinin adhezyonunun, agregasyonun ve fibrin miktarının artmasına sebep olur. Makrofajların ve 

diğer inflamasyonda görevli hücrelerin fonksiyonları bozulur, bazal membran kalınlaşır ve kollajen 

oluşumu olumsuz etkilenir. 

Kronik yaranın tedavisi için tanının doğru konması gerekir. Fakat maalesef kronik yaraların %50’sine 

uygun tanısal işlem yapılmamakta, hastaların 1/3 ‘üne sebebe yönelik hiçbir inceleme yapılmaksızın 

tedavi başlanmaktadır. Kronik yaralar sebeplerine göre kategorize edildiğinde ilk sırayı vasküler, daha 

sonrayı çoğunluğu diyabetik yara olan nöropatik yaralar ve bası yaraları alır. Kronik yaranın diğer 

sebepleri; travmatik, infeksiyöz, tümöral, metabolik, hematolojik, ilaç reaksiyonları, dermatolojik 

olarak sıralanabilir. 

Vasküler yaraların en sık görüleni venöz ülserlerdir. Sınırları keskin olmayan, çevresi hiperpigmente 

doku ile çevrili, genellikle ağrısız ülserlerdir. Malleollerin üzerinde veya tozluk alanında yerleşirler. 

Venöz ülser tanısı konan hastanın anamnezinde derin ven trombozu mutlaka sorgulanmalıdır. Bu 

ülserlerin tedavisinde kompresyon uygulamaları kanıt 1A düzeyinde etkilidir. Arteriyel ülserler ise 

keskin sınırlı, demarkasyon hattı olan, siyah skar dokusu, nekroz veya gangren içerebilen, çevresinde 

soluk ve soğuk cilt bulunan ülserlerdir. Tanıda öncelikle Doppler incelemesi, ankle-brakial indeks 

ölçümü ve gerekirse anjiografi yapılmalıdır. 

Diyabetik ülserler sıklıkla ayakkabıların sıktığı, temas ettiği bölgelerde açılmaktadır. Hastaların 

çoğunda çekiç parmak, pençe ayak veya Charcot ayağı deformitesi bulunmaktadır. Ciddi 

infeksiyonlar, tüneller ve doku kayıpları vardır. Travamatik olmayan ampütasyonları % 50’den fazlası 

diyabetik yaralar sebebi iledir. Dünyanın herhengi bir yerinde her 20 saniyede bir diyabetik ayak 

sebebi ile ampütasyon yapılmaktadır. Amputasyon sonrası 3 yıllık yaşam süresi ise sadece % 50’dir. 

Kronik yaranın sebebi ne olursa olsun, uygulanacak tedavinin ve kullanılacak ürünlerin seçiminin 

başarısı öncelikle yaranın iyi değerlendirilmesinden geçer. Yaranın süresi, hikayesi, boyutları, 

derinliği, tünel ve dekolasyon mevcudiyeti, ağrı durumu, yaranın çevresi ve eşlik eden sistemik 

hastalıklar belirlenerek kayda geçirilmeli. Gelişmeler tedavi sürecinde yine kayda alınmalıdır. Yara 

epitelize, eksudalı, fibrinli veya granüle olabilir. Eskar ve nekroz varlığı, tendon ve kemiklerinin 

görünürlüğü, çevresinde kallus ve hiperkeratozis olması bilinmesi gerekli bulgulardır. Enfeksiyon ve 
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apse varlığı çok önemlidir. Örneğin bir halinde drene edilmeksizin yarayı tedavi edebilmek söz konusu 

değildir. Osteomiyelit üzerinde önemle durulması gereken konudur. Her hastaya MR değil ama iki 

yönlü drekt grafi çekilmelidir. Osteomyelit varlığı yaranın tedavi protokolünü tamamen değiştirebilir. 

Kronik yaranın tedavisinde ilk sırada hayat tarzını düzenlemek gelmektedir. Kan şekeri ve kilonun 

düzenlenmesi, uygun ayakkabı ve giysi seçimi, sigarayı bırakarak bilinçli yürüyüşler yapılması ilk 

uyulması gerekenlerdir. İkinci sıra cerrahiye verilebilir. Çünkü hızla kesin sonuç alınabilecek tedavi 

yöntemleridir. İskemiyi düzeltecek endovasküler anjioplasti, stent veya bypass cerrahisi yaranın hızla 

iyileşmesini sağlayabilir. Kemik ve tendonlara yönelik diyabetik ayak cerrahisi de çoğu zaman en 

konservetif tedavi olarak kabul edilebilir. Nihayet yapılacak minör ampütasyonlar parmağı feda ederek 

ekstremiteyi kurtaran değerli cerrahi girişimler olarak kabul edilir. 

Cerrahi dışı tedavi uzun zaman alabilir, iyi bir yara merkezine ve çok sabırlı olmaya ihtiyaç vardır. 

Burada uluslararası geçerli kabul edilen tedavi prensibi TIME ( Tissue debridement, infection control, 

moisture balance, epithelization) konseptidir. Bu konseptin vazgeçilmezi yaranın temizlenmesidir. 

Biyofilme etki eden antiseptik solüsyonlar kullanılmalıdır. Temini mümkün değil ise, %09 izotonik 

veya içilebilir çeşme suyu ile yıkanabilir. Yarada debritman vazgeçilmezdir. Devitalize dokuların 

uzaklaştırıldığı cerrahi debritman kanıt C düzeyinde değerlidir. Diğer debritman yöntemleri; basınçlı 

su ile irrigasyon, ultrasonik, laser, osmotik, biyolojik, kimyasal, enzimatik olarak yapılan 

uygulamalardır. Yaradan mutlaka doku kültürü alınarak gerektiğinde sistemik antibiyotik 

kullanılmalıdır. Yara tedavisi ile ilgili dünyada kabul gören 5 ayrı klavuzdan hiçbirinde topikal 

antibiyotik uygulaması için güçlü bir öneri bulunmamaktadır. 

Kronik yara pansumanı için endüstrinin üretebildiği mucize bir ürün henüz yoktur. Ama doğru yapılan 

pansuman kanıt A düzeyinde değerlidir. Öncelikle yara ıslak ise kurutmalı, kuru ise nemlendirmeliyiz. 

Yarada eksuda fazla ve infekte ise, alginatlı veya hidrofiber ürünler tercih edilmelidir. Eksuda minimal 

olduğunda hidrokolloidler kullanılmaktadır. Hyalüronik asit ve kollajen içeren ürünlerin de yara 

bakımında önemli yeri vardır. Gerçek veya sanayinin ürettiği deri greftleri tedavide önemlidir, altı 

hafta içinde %30’a varan iyileşme oranları bildirilmektedir. Ameliyathane ve anestezi şartı 

gerektirmeyen epidermal greftlerle de başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle ayak tabanında olan 

yaralar için ise, yükten kurtarma (off-loading) ciddi katkı sağlamaktadır. Bunun için kişiye özel 

ayakkabı/botlar ya da total alçı uygulamaları yapılmaktadır. 

Kronik yarada bir diğer tedavi yöntemi ise, negatif basınçlı aktif pansuman uygulamalarıdır. Cochrane 

kütüphanesine göre çok güçlü kanıtlarla önerilmemekle birlikte, negatif basınçlı tedaviler yaygın 

kullanılmakta ve başarılı sonuçlar bildirilmektedir. Ödem ve eksuda kontrol edilmekte, proliferasyon, 

granülasyon ve anjiogenez uyarılmaktadır.  

Kök hücre tedavilerine ait elimizde henüz yeterli veriler yok iken, lokal ve intralezyoner büyüme 

faktörü uygulamaları ise yara iyileşmesinde ümit verici sonuçlar ortaya koymaktadır.  

Bir diğer yardımcı tedavi olarak topikal veya hiperbarik oksijen uygulamaları bulunmaktadır. Bunların 

tek başına yarayı iyileştirmesi mümkün olmaz, diğer tedavilere yardımcı olarak endikasyonuna göre 

kullanılabilir. Venöz ülserlerde ise yeri yoktur. 

Sonuç olarak; 5 yıllık mortalitenin meme kanserinde %20, kolon kanserinde % 50 iken, iskemik 

diyabetik yaralarda % 66 olduğu unutulmamalıdır. Hastalar iyi eğitildiğinde, koruyucu önlemler ile     

% 50 oranında başarıya ulaşılmaktadır. Belki de en önemli nokta, hastaların evlerinde kendi 

kendilerine tedavi yapmalarına izin verilmemesidir. Çakı ve makasla yarayı kesen veya yaraya et, 

sıcak su torbası uygulayan hastalar bunlara örnek olarak verilebilir. Erkenden doğru merkeze 
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başvuran, sabırla ve başarı ile tedavi ettiğimiz kronik yaraların % 28’inin bir yıl içinde nüks ederek 

tekrar karşımıza geleceğini de hatırlamalıyız. 
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Panel 6 Sunum 1 

PALYATİF BAKIMDA ETİK SORUNLAR 
 

Nesrin ÇOBANOĞLU  

 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı 

 

Tıp, son derece dinamik ve hızla gelişen uygulamalı bilimsel bir etkinliktir. Tıp uygulamaları 

doğrudan insan üzerinde yapıldığı için öteki bilimsel alanlara göre etik açısından her adımda çok 

özenli olmayı gerektirir. Sağlık profesyonelleri, ikilemli durumlarda evrensel tıp etiği ilkelerine göre 

davranmalıdır. Palyatif bakım sürecinde birçok farklı etik sorun kümesi ile karşılaşırız. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre, palyatif bakım; “ağrı ve diğer fiziksel ve psikolojik problemleri erken 

tanıyıp, değerlendirip, tedavi ederek, yaşamı tehdit eden hastalıklarla ilişkili problemleri önlemek ve 

rahatlatmak yoluyla, hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini düzeltme yaklaşımıdır’’. Palyatif bakım, 

ciddi sağlık sorunu olan hasta bireylerin yaşamını sağlık açısından daha konforlu hale getirmek, 

hastalığı nedeniyle yaşayabilecekleri sorunları (ağrı, bası yarası gibi) önlemek ve bu şekilde hastanın 

yaşam kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmaya yönelik multidisipliner yaklaşımla sunulan 

sağlık hizmetidir. Hizmet sunumunda amaçlanan iyi sonuca ulaşmak için klinik, altyapı, destek 

hizmetleri gibi tüm hizmet birimlerinde sürekli veri/bilgi toplama, değerlendirme ve buna göre 

sürdürülecek tıbbi uygulamaların sağlık profesyonelleri tarafından eşgüdüm içinde yürütülmesi 

gerekir. 

Çağımız insanı gelişen sağlık bilinci ile sağlığıyla daha çok ilgilenmekte ve olanakları ölçüsünde en 

iyi tanı ve tedavi olanaklarına ulaşmayı istemektedir. Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, hizmeti 

talep edenlerin istek ve gereksinimlerini karşılamanın yanında, bilimsel ve teknik olanakların etik 

kullanımını da içermektedir. Özellikle palyatif bakımda, teknolojik zorunluluk, yararsız tedavi, ötenazi 

talepleriyle ile ilgili konularda sorunlar yaşanmakta ve daha bir çok etik ikilemle karşılaşılmaktadır. 

Özerkliğe saygı ilkesinin klinikte yansıması aydınlatılmış onam aracılığıyla gerçekleşir. Palyatif 

bakım verilen bazı bireylerin bilinci kapalı olabilir, hafıza bozukluğu ve başka psikolojik nedenlerle 

yeterliliği olmayan hastaların aydınlatılmış onamının alınamadığı durumlarda özerkliğe saygı ilkesini 

gerçekleştirmek oldukça güçleşir. Yine adalet ve eşitlik ilkesi bağlamında ortaya çıkan sınırlı 

kaynakların paylaştırılmasına ilişkin etik sorunlar palyatif bakımda öncelikler açısından çok önem 

taşır. Öncelikle zarar vermeme ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda, palyatif bakımda yarar/ zarar 

dengesini iyi kurmakta önemli bir etik sorumluluktur. Hekimin gereksiz risk almama yükümlülüğü 

vardır. 

Sonuç olarak, palyatif bakım hasta hakkı olmanın yanısıra, insan onuru açısından temel bir insan 

hakkıdır. Palyatif bakım sırasında, tıbbın öteki uygulamalarında olduğu gibi birçok karmaşık etik 

sorun kümesinin çözümü için temel etik ilkelere uygun sağlık hizmeti sunmaya özen gösterilmelidir. 

Kaynak: Çobanoğlu N,(2009) Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Efil yayınevi, Ankara 
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Panel 6 Sunum 2 

PALYATİF BAKIMDA PSİKİYATRİK SORUNLARA YAKLAŞIM 

Hanife KOCAKAYA 

Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 

Palyatif bakım birimlerinde psikiyatrik sorunlar %50 sıklıkta görülmektedir. Burada en sık gözlenen 

psikiyatrik sorunlardan ve tedavilerinden bahsedilmiştir. 

Deliryum: Palyatif bakım ünitelerinde en sık gözlenen psikiyatrik komplikasyonlardan biridir. Farklı 

tıbbi durumlara ikincil olarak aniden ortaya çıkan bilinç, dikkat, bellek, düşünce, algı, davranış ve 

uyku-uyanıklık döngüsündeki bozukluklarla karakterize; dalgalanmalarla seyreden nörobilişsel 

bozukluktur. Sendrom sadece belirtilerinin ciddiyeti yüzünden değil, aynı zamanda altta yatan ve 

beyin işlevlerini bozmaya yetecek kadar ciddi etyolojik faktörlere işaret ettiği için de önemlidir. 

Klinisyen deliryumla karşılaştığında süratle neden olabilecek durumları gözden geçirmeli ve tedavi 

esas olarak etyolojiye dönük olmalıdır. Deliryum yönetimi semptomatiktir ve destekleyici yaklaşımlar 

önemlidir. Sıvı-elektrolit dengesi ve beslenmenin düzenlenmesi, ağrı, kaygı ve dezoryantasyonun 

azaltılması öncelik taşır. Yönelime yardım edecek takvim, saat gibi eşyaların olduğu sessiz ve loş ışık 

alan bir oda yardımcı olur. Deliryum tedavisinde çok sayıda antipsikotik etkin bulunmuştur. 

Haloperidol bu amaçla en çok tercih edilen ilaçtır. Deliryum belirtilerinin gözlenmediği 72 saat sonrası 

ilaçlar azaltılarak tedavi sonlandırılır. 

Demans: Bellek bozukluğu yanında lisan, motor beceri, agnozi, yürütücü işlev bozukluğundan en az 

birini içeren; gündelik yaşantıda bozulma veya aktivitelerde gerilemeye yol açan klinik tablodur. 

Duygusal ve davranışsal belirtiler, kaygı, şaşkınlık, ajitasyon, uygunsuz davranışlar sık eşlik eder. 

Tedavi edilebilir demans nedenlerinin araştırılması, uyku hijyeninin düzenlenmesi, bakım verenlerin 

süreç hakkında bilgilendirilmesi, kendisine ve çevresine zarar verme riski olmadıkça antipsikotik 

kullanılmaması tedavide temel prensiplerdir. 

Anksiyete: Varoluşsal ve manevi sorunlar, gerçekleştirilemeyenler ve ölümle ilgili korkular olarak 

karşımıza çıkar. Dikkat dağınıklığı, ilgisizlik, ağrı ve acıya karşı duyarlılık, tedavi önerilerini 

reddetme, uykusuzluk ve sürekli ilaç talebi şeklinde belirtiler gözlenebilir. Tedavisinde hastalığın, 

belirtilerin, tedavi süreçlerinin ve ölüme dair korkuların konuşulması, diyet-uyku düzenlenmesi, 

psikoterapiler, stres yönetimi (müzik-masaj terapisi, hipnoz) ve farmakolojik ajanlar (antidepresan, 

benzodiazepin) önerilmektedir. 

Depresyon: Palyatif bakım alan hastalarda sık görülmesine karşın tanınma ve tedavi yetersiz olup, 

hafif şiddette depresif bozukluk %15-20, major depresyon %5-20’dir. Depresyon geçirmiş olmak, 

ailede depresyon öyküsü, sosyal desteğin az olması, alkol ve madde kullanım sorunları riski arttırır. 

İlaç tedavisine başlamak için hastalık belirtilerinin şiddeti ve süresi değerlendirilmeli, şiddetli ağrıyla 
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seyreden kanser tipleri, ilaçlar, hipotiroidi, hipoaktif deliryum, demans dışlanmalıdır. Hafif düzeyde 

depresyon varlığında öncelikle destekleyici psikoterapi veya BDT başlatılmalı, orta-şiddetli depresyon 

varlığında psikoterapilere ek olarak antidepresanlar (sertralin, essitalopram, sitalopram, mirtazapin, 

trazodon) tercih edilmelidir. Herhangi bir antidepresanın diğerlerinden üstün olduğuna dair kanıt 

bulunmamaktadır. 

Yas: Ölümle yüzleşme korku, çökkünlük ve hüzne yol açar. Bu süreçte  hastanın yas tutmasına izin 

vermek, dinlemek, açık bir dille sıkıntılı belirtilerinin kontrol edileceği ve yardım istediğinde yanında 

olunacağı güvencesini vermek önemlidir. 

Palyatif Bakımlarda Tükenmişlik Sendromu: Acı çeken kişiler ve ölümle yakın çalışma, yoğun ve 

yorucu iş ortamı, ekip içi çatışmalar, kişisel yatkınlık, özel ve sosyal yaşamda destek azlığı gibi 

nedenlerle çalışanlarda tükenmişlik sendromu sık görülür. Depresif mizaç, karamsarlık, sinirlilik, 

tahammülsüzlük, kolay ağlama, yetersizlik  hissi, bitkinlik, yorgun-enejisiz hissetme, konsatrasyon 

güçlükleri yaşama, sigara ve alkole başlama veya arttırma şeklinde belirtiler gözlenir. İş yeri 

koşullarının düzeltilmesi, çalışanların hem iş hem de kendini koruma açısından eğitilmesi (iletişim 

becerileri, etkin başa çıkma, danışmanlık) ve engellenmeye akılcı yaklaşım yöntemleri denenebilir. 
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Panel 6 Sunum 3 

YAS DANIŞMANLIĞI 

Burçin ÇOLAK 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Yas, kaçınılmaz kayıplara yönelik olarak gelişmiş karmaşık bir duygusal işlemleme sürecidir. Bir 

nesne kaybına yönelik farkındalık ile gelişen hoş olmayan bir duygulanımdır. Bu kayıp nesnel veya 

psişik bir nesne olabilir. Yas bu kayba yönelik verilen duygu ve düşünce ve davranışların bütününü 

ifade eder. Yas metaforik olarak düşüp yaralanmaya benzer. Yaralanıldığında yaşantılanan ilk acı ve 

ağrı hissi yasın akut evresidir. Burada yoğun acı, öfke, kaygı gibi duygular hissedilir. İlk acı geçtikten 

sonra ise hissedilen diğer duygular ise ince bir sızıya benzer ve kronik yas tepkilerini oluşturur. Aynı 

yara iyileşmesi gibi çoğu zaman yas ve kayıplar kendi haline bırakılırsa iyileşirler. Yine yaranın yeri, 

derinliği, enfekte olması gibi yasta da benzer şekilde kayıpla ilgili çeşitli özellikler önemlidir. Bu 

özellikler kaybın büyüklüğü, ani olup olmaması, çoklu kayıplar gibi kayba dair özelliklerdir. Örneğin 

çocuk kayıpları, doğal felaketler zamanlarındaki çoklu kayıplar yasın çalışılmasını zorlaştırır. Bunun 

haricinde yas yaşayan bireyin kendisine dair kişisel özellikler önemlidir. Örneğin kişinin ölen kişiyle 

ilgili çözümlenmemiş problemleri var ise (örneğin; travma, istismar ya da ifade edemediği öfke gibi) 

yaranın apseleşmesi gibi komplike hale gelme ihtimali artar.  

Yasa dair çeşitli evreler tanımlanmış olup yoğun bir acıdan bir kabullenmeye doğru giden bir sürece 

işaret eder. Fakat yasta böyle bir doğrusal ilişkinin olmadığı ve zaman zaman ilerleme ve gerilemelerin 

yaşanabileceği hatırlanmalıdır. Yine de yas yaşantısında temel olarak tamamlanması gereken 

görevlerin olduğunun hatırlanması yol gösterici olabilir. Görevden kastedilen kişinin karşılaşmış 

olduğu bu yeni ve ani duruma verilen tepki ve uyum sağlama sürecinde yaşaması gerekenlere işaret 

eder. Bu görevleri kayıp gerçeğini kabul etmek, yasın yarattığı duyguları işlemek, kaybedilen kişinin 

olmadığı bir ortama uyum sağlamak ve öleni duygu dünyasında yeni bir yere yerleştirerek yaşamaya 

devam etmek olarak belirtmek mümkündür. Kişiye ve kaybın ciddiyetine göre bu dört görevi ya da 

bazılarını yerine getirme görevi aksayabilir. Örneğin bazı vakalar kaybı yadsıyabilir. Ya da ölen 

kişiyle ilgili olumsuz duygular hepten bastırılabilir. Danışanın kayıptan sonra yeniden uyum 

sağlamasını engelleyen çeşitli durumların üstesinden gelmesi de önemlidir. Örneğin kişinin kayıptan 

sonra daha önce hiç yapmadığı görevleri üstlenmesi gerekebilir (kahvaltı hazırlamak, su faturası 

yatırmak gibi). Son olarak da kişinin kaybını duygu dünyasında özel bir yere yerleştirerek hayatına 

devam etmesi istenir. Hayata devam etmeyi hayatını sürdürebilme ve duygusal olarak başka insanlara 

yatırım yapabilme kapasitesi olarak anlamak gereklidir (örneğin evinden hiç çıkmayan bir dulun tekrar 

insanlarla görüşmeye başlaması ya da eşini kaybetmiş bir kişinin kaybettiği eşine ihanet ediyor 

duygusu yaşamadan başka biriyle yeni bir ilişkiye başlayabilmesi gibi). Yas danışmanlığı kişilerin bu 

görevleri yerine getirmelerini kolaylaştırıcı etki gösterir. 

Kaynak: William Worden (2003) Yas Danişmanliği Ve Yas Terapisi Ruh Sağliği Çalişanlari İçin El 

Kitabi. Çev. Bedriye Öncü. Ankara Üniversitesi Basımevi. 
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Sözlü Bildiri-1 

LUMBAL SPONDİLOLİSTEZİS HASTALARINA UYGULANACAK TEDAVİ 

MODALİTELERİNİN SEÇİMİNDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLER BİR 

BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? 

Mustafa ÖĞDEN 
1
, Turgut KÜLTÜR 

2
 

1
Kırıkkale Ün. Tıp Fakültesi, Nöroşirürji A.D Kırıkkale 

2
Kırıkkale Ün. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D Kırıkkale 

Spondilolistezis olgularında konservatif ya da cerrahi tedavi kararında yaş, komorbidite, yakınmaların 

süre ve şiddeti, radyolojik görüntülemedeki kaymanın derecesi ve fleksiyon- ekstensiyon grafilerinde 

instabilite saptanması etkili olsa da, bu faktörler nadiren kesin kanıtlara dayanmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, spondilolistezde konservatif ya da cerrah tedavi kararında klinik, radyolojik ve biyokimyasal 

bulguların etkinliğini tespit etmektir. 

Gereçler: Hastaların yaşı, cinsiyeti, spondilolistezin derecesi ve tipi (dejeneratif veya isthmic), idrar 

kontinens durumu, nörojenik klodikasyon gibi verileri kaydedildi. Radyolojik görüntüler (lomber 

dinamik röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme), ilk başvurudaki serum 

glukozu, C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı değerlendirildi. 

Bulgular: 40 hasta konservatif, 12 hasta cerrahi olarak tedavi edilmişti. 22 hastada dejeneratif 

spondilolistezis vardı. 9 hastada nörojenik idrar kaçırma, 19 hastada nörojenik klodikasyon vardı. 

Konservatif ve cerrahi tedavi grupları arasında pars defekti varlığı, nötr pozisyonda kayma mesafesi ve 

fleksiyon pozisyonunda kayma mesafesine göre anlamlı olarak farklıydı. Pars defekti ile cerrahi tedavi 

arasında pozitif korelasyon saptandı. Likelihood ratio testi sonucunda pars defekti, nörojenik 

klodikasyon ve nörojenik idrar kaçırma varlığının cerrahi tedaviye karar vermede en iyi parametreler 

olabileceği düşünülebilir 

Sonuç: Pars defekti, nörojenik klodikasyon ve idrar tutamama durumu, cerrahın cerrahi tedavi kararını 

vermesine yardımcı olabilecek en iyi parametreler olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Dejenerativ lomber spondilolistezis, istmik lomber spondilolistezis,  konservatif 

ve cerrahi tedavi 
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POSSIBLE PREDICTIVE MARKERS IN SURGICAL DECISION MAKING IN PATIENTS 

WITH DEGENERATIVE OR ISTHMIC LUMBAR SPONDYLOLISTHESIS  

Abstract: Objective: Although age, comorbidity, duration and severity of symptoms, slippage degree, 

and flexion-extension slipping stability during X-ray imaging are effective on making of surgical 

decision in patients with spondylolisthesis, these factors are rarely based on definitive evidence. The 

aim of this study was to determine the efficacy of clinical, radiological and biochemical findings in 

surgical decision making in these patients. 

Materials: Patients' data including age, gender, degree and type (i.e.degenerative or isthmic) of the 

spondylolisthesis, urinary incontinence, neurogenic claudication were recorded. Radiological imaging 

studies (lumbar dynamic X-ray, computed tomography, magnetic resonance imaging), serum glucose, 

C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate values of the patients obtained during hospital 

admissions were evaluated. 

Results: Forty patients were followed conservatively and 12 patients were treated surgically. 

Degenerative spondylolisthesis was seen in 22 patients. Nine patients had neurogenic urinary 

incontinence and 19 patients had neurogenic claudication. When the patients were divided into two 

groups with and without surgical treatment, presence of the pars defect, slipping distance in neutral 

position and slipping distance in flexion position was significantly different between groups. A 

positive correlation was found between pars defect and surgical treatment. Likelihood ratio test results 

revealed that the presence of pars defect, neurogenic claudication and neurogenic urinary incontinence 

could be the best parameters in decision making the surgical treatment. 

Conclusion: Presence of pars defect, neurogenic claudication and urinary 

incontinence could be the best parameters that may help the surgeon to make the surgical treatment 

decision. 

Keywords: Degenerative lumbar spondylolisthesis, isthmic lumbar spondylolisthesis, conservative 

and surgical treatment 
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Sözlü Bildiri-2 

PALYATİF BAKIM ÜNİTELERİNDE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME 

GEREKSİNİMLERİ 

Adnan ÖZDEMİR
1
, Yunus YILMAZSOY

2 

1
 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D 

2
 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Radyoloji A.D 

 

Özet: Palyatif bakım; tedavisi olmayan, ilerleyici vasıftaki ölümcül hastalıklarda yaşam kalitesini 

yükseltmeye yönelik bir bakım sistemidir. Bu çalışmanın amacı palyatif bakım ünitelerinde radyolojik 

görüntüleme gereksinimlerini ortaya koymaktır. Hastanemiz palyatif bakım ünitesinde ve diğer 

bölümlerde yatan hastalar incelendi. Hasta sayısı, toplam yatılan gün sayısı, radyografi, ultrasonografi, 

renkli doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve girişimsel 

radyoloji işlemleri değerlendirildi ve karşılaştırıldı. Palyatif bakım ünitesindeki hastalarda diğer 

bölümlerde yatan hastalara kıyasla hasta başına düşen tetkik oranları radyografi, USG, renkli doppler 

USG, BT ve MRG’de daha fazla idi. Girişimsel radyolojik işlemlerin ise diğer bölümlerde yatan 

hastalarda daha sık yapıldığı izlendi. Palyatif bakım hastalarında uygun tıbbi veya cerrahi tedavinin ve 

radyolojik tetkik veya lokal tedavi işlemlerinin doğru, uygun ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için 

hastane içinde veya bir hastaneye yakın bir konumda yer alması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, radyoloji, radyografi 

 

RADIOLOGICAL IMAGING REQUIREMENTS IN PALLIATIVE CARE UNITS 

Abstract: Palliative care; is a system of care aimed at improving the quality of life in fatal diseases of 

progressive quality without treatment. The aim of this study was to determine the radiological imaging 

requirements in palliative care units. Patients hospitalized in palliative care unit and other departments 

of our hospital were examined. The number of patients, total number of hospitalizations, radiography, 

ultrasonography, color doppler ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging 

and interventional radiology procedures were evaluated and compared. In the patients in the palliative 

care unit, per-patient examination rates were higher in radiography, USG, color Doppler USG, CT and 

MRI compared to the other inpatients. Interventional radiological procedures were performed more 

frequently in the other inpatients. It is important that palliative care units are located in or close to a 

hospital to ensure proper medical, surgical and radiological examination or local treatment procedures 

are performed correctly, appropriately and quickly in patients with palliative care.  

Keywords: Palliative care, radiology, radiography 

 

Giriş: Palyatif bakım; tedavisi olmayan, ilerleyici vasıftaki ölümcül hastalıklarda yaşam kalitesini 

yükseltmeye yönelik bir bakım sistemidir (1). Dünya Sağlık Örgütü palyatif bakımı “yaşamı tehdit 

eden sorunlarla karşı karşıya olan hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı ve fiziksel, 

psikososyal ve ruhsal boyuttaki diğer sorunları erken dönemde belirleyerek, kusursuz bir biçimde 
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değerlendirerek ve tedavi ederek geliştiren bir yaklaşım” olarak ele almıştır (2). Palyatif bakım ünitesi 

(PBÜ), semptomlara yönelik destek tedavisini, herhangi bir problem gelişmeden önlem alacak şekilde 

başlatmak üzere yapılanmalıdır. 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 

yapılabilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı palyatif bakım ünitelerinde radyolojik görüntüleme 

gereksinimlerini ortaya koymaktır.  

 

Yöntem: Hastanemiz palyatif bakım ünitesinde mart 2019-kasım 2019 tarihleri arasında yatan hastalar 

incelendi. Hasta sayısı, toplam yatılan gün sayısı, radyografi, ultrasonografi (USG), renkli doppler 

ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve girişimsel 

radyoloji işlemleri değerlendirildi. Karşılaştırma yapabilmek için aynı parametreler palyatif bakım 

ünitesi dışında kalan yatan hastalar için de değerlendirildi. Palyatif bakım ünitesinde ve diğer 

bölümlerde yatan hastalarda hasta başına düşen tetkik oranları hesaplandı. İki grup arasında veriler 

karşılaştırıldı. 

 

Bulgular/Tartışma: Palyatif bakım ünitesinde belirtilen tarihlerde 333 hasta takip edildi. Toplam 

yatılan gün sayısı 3973, ortalama yatış süresi 11,9 gün idi. Radyolojik tetkiklerden en sık gereksinim 

duyulanlar radyografik incelemeleri idi. En sık yapılan radyografik inceleme 345 tetkik ile akciğer 

grafileri idi. Diğer radyolojik tetkikler ve sayıları tablo 1 de gösterildi. En sık istenen USG tetkiki 

abdominal USG, en sık istenen doppler tetkiki alt ekstremite venöz doppler USG, en sık istenen BT 

tetkiki beyin BT, en sık MRG ise difüzyon MRG tetkikleri idi. Palyatif bakım ünitesi dışındaki diğer 

bölümlerde belirtilen tarihlerde 22254 hasta takip edildi. Bu bölümlerde yatan hastalarda da en sık 

istenen tetkikler palyatif bakım haslarındaki ile aynı tetkikler idi. En sık yapılan girişimsel radyolojik 

işlerler ise palyatif bakım ünitesinde parasentez iken diğer bölümlerde görüntüleme eşliğinde biyopsi 

idi. 

Palyatif bakım ünitesindeki hastalarda diğer bölümlerde yatan hastalara kıyasla hasta başına düşen 

tetkik oranları radyografi, USG, renkli doppler USG, BT ve MRG’de daha fazla idi. Girişimsel 

radyolojik işlemlerin ise diğer bölümlerde yatan hastalarda daha sık yapıldığı izlendi (Tablo 1).  

Hastaların palyatif bakıma gereksinim duymalarındaki başlıca neden, hastalık sürecinde karşılaştıkları 

hafif, orta ve ciddi seviyelerde deneyimlenen semptomlardır. Sıklıkla izlenen bu semptomlar, 

hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir (3). Bu semptomlar arasında; ağrı, bulantı, 

kusma, yorgunluk uyku problemleri, iştahsızlık, kilo kaybı, nefes darlığı, ishal, kabızlık, anksiyete, 

depresyon ve deliryum en sık görülenlerdendir (3). Palyatif bakımın ilk amacı hastaların yaşadıkları bu 

semptomların kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde yönetilmesi olmalıdır. Bu nedenle palyatif 

bakım planları, kanserle veya eşzamanlı hastalıklarla ilişkili önemli semptomları, gelişebilecek yeni 

semptomları ve mevcut ya da ileride ortaya çıkabilecek psikososyal ve ruhsal problemleri 

kapsamalıdır. Bununla birlikte palyatif bakım multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşım olması 

dolayısıyla ekip çalışmasını gerektirmektedir (4). Ayrıca çalışmamızda göstermektedir ki palyatif 

bakım ünitesindeki hastaların radyolojik görüntüleme ihtiyaçlarının diğer yatan hastalara kıyasla daha 

fazladır.  
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Sonuçlar/Öneriler: Palyatif bakım ünitesindeki hastalarda radyolojik tetkiklere gereksinim daha 

fazladır. Uzman palyatif bakım ünitelerinin doğrudan bir hastane içinde veya bir hastaneye yakın bir 

konumda yer alması önemlidir. Böylelikle 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 yapılabilmesi 

mümkün olacaktır. 

 

Tablo 1. Palyatif bakım ünitesi ve diğer bölümlerdeki tetkik çekimleri ve sıklıkları 

 Palyatif Bakım Ünitesi Diğer Bölümler 

Radyolojik 

Tetkikler 

Toplam tetkik 

sayısı 

PBÜ hasta başı 

tetkik sayısı
1 

Toplam tetkik 

sayısı 

Diğer bölümler 

hasta başı tetkik 

sayısı
2 

Radyografi 472 1,417 16597 0,746 

USG 110 0,330 4708 0,212 

Doppler USG 112 0,336 3050 0,137 

BT 81 0,243 4449 0,199 

MR 33 0,099 1209 0,054 

Girişimsel İşlem 2 0,006 442 0,020 

1 PBÜ toplam tetkik sayısı / PBÜ toplam hasta sayısı 

2 Diğer bölümler toplam tetkik sayısı / diğer bölümler toplam hasta sayısı 
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 

ANABİLİM DALINDA TEDAVİ ALAN DİYABETİK AYAK HASTALARINDA 

OSTEOMİYELİT İNSİDANSI VE TEDAVİYE ETKİSİ 

Birhan OKTAŞ
1
, İbrahim Deniz CANBEYLİ
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(1) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Öz: Diyabetik ayak sorunları her geçen yıl artan sıklığı nedeniyle artık bit halk sağlığı sorununa 

dönüşmüştür. Özellikle ayakta meydana gelen ülser ve yaralar bu hastalarda ciddi morbidite hatta 

mortaliteye yol açmaktadır. Özellikle ayak ülserlerinin osteomiyelit ile komplike hale gelmesi, 

hastalığın prognozunu ve yara iyileşmesini ciddi şekilde etkilemektedir. Biz kliniğimize son 3 yıl 

içerisinde başvuran diyabetik ayak hastalarının osteomiyelit insidanslarını araştırdık. Toplam 190 

hastanın geriye dönük olarak yapılan değerlendirmesinde, 109 hastada erken evre lezyonlar saptandı. 

Bunlar arasında yüzeyel bası ülserleri, iskemik ülserler ve yüzeyel enfeksiyonlar mevcuttu. Bu 

hastaların sadece 18 tanesinde osteomiyelit olmaksızın amputasyon uygulandı. Geriye kalan hastalara 

debridman yada lokal pansumanlarla takip uygulandı. Kliniğimize ayakta diyabetik ayak yarası ile 

başvuran 81 hastada ise osteomiyelit saptandı. Bu hastaların da 42 tanesi sonraki dönemde 

amputasyon geçirdi. 19 hasta geniş veya lokal debridmanlarla takip edildi. Amputasyon oranları 

arasındaki bu fark hastalardaki osteomiyelit insidansına bağlandı. İlk başvuruda geç kalınmış, 

enfeksiyonun derinleştiği ve tedavide dirençle karşılaşılan olgularda amputasyon nihai tedavi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar radikal bir tedavi olarak gözükse de hastanın yatış süresinin ve 

tedavi maliyetinin azalması, ek organ patolojilerinin engellenmesi amacıyla sıkça kullanılan bir tedavi 

yöntemidir. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğine başvuran hastaların bir çoğunun lezyonlarının basit 

tedavi edilemeyecek durumda olması ve dahili bilimlerden tarafımıza cerrahi gerekliliği düşünülerek 

sevk edilmiş olması, bu hasta grubunun homojen olmamasını beraberinde getirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, osteomiyelit, amputasyon, debridman 

 

OSTEOMYELITIS INCIDENCE AND ITS EFFECT ON MANAGEMENT IN 

DIABETIC FOOT PATIENTS ADMITTED TO KIRIKKALE UNIVERSITY 

ORTHOPEDIC CLINIC 

Abstract: Diabetic foot problems became a public health disorder with its increasing incidence in 

recent years. Especially ulcers and wounds occurring on foot cause serious mortality and morbidity in 

those patients. Ulcers complicated with osteomyelitis effects wound healing and also disease 
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prognosis directly. We have analyzed osteomyelitis incidence in diabetic foot patients who have 

admitted in last 3 years to our clinic. A total number of 190 patients were evaluated, 109 of them have 

had early lesions like superficial ischemic lesions, superficial infections and pressure wounds. 

Eighteen of them gone into amputation surgery without any evidence of osteomyelitis. Most of them 

were treated with local debridement or simple wound care. 81 patients were taken osteomyelitis 

diagnosis.42 of them were treated with amputation in following years of treatment. Only 19 of them 

were treated with simple wound care or debridement. Difference between amputations ratios of these 

patients were related to their osteomyelitis incidence. Late admission to hospital, deep infection 

occurrence and resistance to treatment are more related reasons for amputation in diabetic patients. 

Although amputation seems as a radical surgery, it decreases hospital stay, treatment costs and 

additive systemic disorders. It must be emphasized that, only patients with end stage ulcers who need 

surgery and resists to conservative treatments were analyzed in this study, which may cause 

unhomogenity.       

Keywords: Diabetic foot, osteomyelitis, amputation, debridement 

Giriş: Diyabetes Mellitus (DM) sıklığı her yıl artan bir halk sağlığı problemidir. Dünya diyabet 

federasyonunun verilerine göre, 2017 yılında 425 milyon diyabet hastası rapor edilmiştir. Ve bu 

sayının 2045 yılında 630 milyonlara ulaşması beklenmektedir. Türkiye’ de yapılan epidemiyolojik 

çalışmalarda diyabet prevalansı 13,7%’dir ve bu oran gittikçe artmaktadır. İşin kötü tarafı ise 

hastaların yaklaşık yarısının  (%45) hastalığının farkında olmamasıdır(1). Diyabetik hastalarda 

ülserler, enfeksiyon ve Charcot artropatisi başta olmak üzere bir çok problemle karşılaşılmaktadır. 

Tüm bu problemlerin özellikle diyabetik hastalarda ortaya çıkması bir rastlantı değildir. Periferik 

nöropati, periferik vasküler hastalık, bozulmuş bağışıklık sistemi ve kötü kemik iyileşmesi başlıca risk 

faktörlerini oluşturur(2). Diyabetik ayak ülserlerinin yaklaşık %60’ı enfeksiyon ile komplike 

olmaktadır. Diyabetik ayak ülserleri nedeniyle alt ekstremite majör ampütasyona giden vakaların üçte 

ikisinden fazlasında enfeksiyon nedenli problemler mevcuttur. Enfeksiyon hem iskemik hem de 

nöropatik ülserlerde karşımıza çıkmaktadır. Enfeksiyon ile beraber periferik arter hastalığının beraber 

seyretmesi ülserlerin komplike olmasını kolaylaştıran en önemli faktörlerdir. Uzuv iskemisi mevcut 

enfekte ülserli hastalarda, erken revaskülarizasyon ampütasyonları önlemede hayatidir. Uzun süre 

tedavi edilmemiş enfekte ülserlerde, yumuşak dokudaki enfeksiyonun önce kemik korteksine daha 

sonra da kemik medullasını etkilemesiyle osteomiyelit ortaya çıkmaktadır(3). Osteomiyelit oldukça 

sık karşılaşılan bir diyabetik ayak enfeksiyonudur. Orta derece enfekte ülserlerin %15’i, şiddetli 

enfekte ülserlerin %50’si osteomiyelite ilerlemektedir. Osteomiyelit ile komplike olmuş diyabetik 

ayak ülserleri, hem çeşitli cerrahi işlemlerin gerekmesi hem de antibiyotik tedavisinin uzun sürmesi 

nedeniyle tedavisi zor bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır(4). Biz kliniğimizde 2017-2019 yılları 

arasında tedavi görmüş diyabetik ayak hastalarını inceledik. Ülserlerinin enfekte ya da iskemi olması 
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sonrası osteomiyelit gelişip gelişmemesi açısından, aynı zamanda da osteomiyelit nedeniyle tedavi 

edilen hastaların ne sıklıkta ampütasyona gittiğini belirlemeyi amaçladık.  

Yöntem: 2017-2019 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Polikliniğine başvuran tüm diyabetik ayak hastaları geriye dönük olarak tarandı. Hastaların 

demografik özellikleri (yaş, cinsiyet) incelendi. Ortopedi kliniğine toplam 190 diyabetik hasta 

başvurusu mevcuttu. Bu hastaların tek tek grafileri ya da Magnetik Rezonans görüntüleri incelendi. 

Kemik dokuda sinyal artışı olan veya kemik destrüksiyonu mevcut olan hastalarda osteomiyelit tanısı 

kesinleştirildi. Verilmiş tanı kodları ya da kemik dokudan alınan kemik doku kültür sonuçları 

değerlendirildi. Tüm hastaların klinikte yatış tanıları ve yapılmış tüm cerrahi işlemler geriye dönük 

olarak tarandı. Hangi hastalara osteomiyelit nedeniyle debridman yapıldığı, hangi hastalara 

ampütasyon yapıldığı ortaya kondu. İskemi veya başka nedenlerle ampütasyon yapılan hastalar elendi. 

Tüm hastaların cerrahi sonrası kültür sonuçları ile osteomiyelit tanıları kesinleştirildi. Sonuçlar 

osteomiyelit olan ve olmayan hastaların ampütasyon sıklığı açısından karşılaştırıldı.    

Bulgular/Tartışma: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine 

başvuran hastaların arasında diyabetik ayak tanısı almış olan 190 hasta tespit edildi. Bu hastaların 

81’inde osteomiyelit saptandı. 109 hastada ise yüzeysel ya da derin yumuşak doku enfeksiyonu 

mevcuttu. Bazı çalışmalarda diyabetik ayak ülserli hastalarda osteomiyelit insidansı %20 ila %65 

arasında değişmektedir. Bu oran hastaların ülserlerinin kemik üzerinde olması, kemik dokunun 

dışarıdan izlenebilmesi ya da sosis parmak bulgusu olması ile ortaya çıkmıştır.(5) Bizim çalışmamızda 

bu oran %42 olarak bulunmuştur. Kimi kliniklere göre yüksek çıkan bu oranın nedenleri arasında bazı 

faktörler etkili olmuştur. Bu faktörler, ortopedi kliniğine erken evre yüzeysel ülserlerin danışılmamış 

olması olabilir. Ancak her osteomiyelit tanılı hastanın grafi ve MR görüntüleri izlenerek tanı 

kesinleştirilmiştir. Kliniğimize başvuran osteomiyelitli diyabetik ayak hastalarının yaş ortalaması 

64’tür. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu (%72) 10 yıldan daha uzun zaman önce diyabet tanısı 

almıştır. Glukoz kontrolleri açısından tam net bir veri elde edilememiştir. Ancak HbA1C seviyesinin 

direk diyabet komplikasyonlarıyla bir bağlantısının gösterilemediği daha önceki çalışmalarda ortaya 

konmuştur. Ancak kötü şeker kontrolünün ek problemlere yol açtığı da bilinmektedir. Prognozu 

etkileyen asıl etmenin enfeksiyon ajanının dirençli olması ve kronik ülserin varlığının süresi olarak 

karşımıza çıkmaktadır(6). Diyabetik ayak hastalarında majör alt ekstremite ampütasyonu için birçok 

faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Bunların arasında mikrovasküler hastalık, periferik arter hastalığı, 

enfeksiyonlar, uzun süreli diyabet hikâyesi, zayıf şeker kontrolü, ileri yaş ve ek kardiyovasküler 

hastalıklar yer alır(7). Osteomiyelit ile komplike olmuş diyabetik ayak hastalarımızın 42’sine (%52) 

minör yada majör amputasyon uygulandı. Bu oran daha önce yapılmış çalışmalara göre daha 

yüksektir(7). Altta yatan nedenler arasında enfeksiyon etkenlerinin dirençli olması, yetersiz 

revaskülarizasyon cerrahisi olanağı ve hastaların ülser tedavileri sonrası özbakımlarının zayıf olması 



 

62 
 

suçlanmıştır. Bu hastaların daha önce debridman ve antibiyotik tedavisi aldıkları, ancak tekrarlayan 

ülser tanısıyle defalarca polikliniğimize başvurduğu izlenmiştir.  

Sonuçlar /Öneriler: Kırıkkale Üniveristesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine 

başvuran diyabetik ayak hastalarının yaklaşık %40’ı ileri bir dönemde osteomiyelit ile komplike 

olmaktadır. Bu hastalara yeterli revaskülarizasyon yapılamamakta, kemik doku kültürleri alınmadan 

ampirik geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanmaktadır. Ancak asıl önemli sorun, hastaların 

yeterli ayak bakımı eğitimi alamamaları yada bunlara uymamaları, özbakımlarını yerine 

getirememeleridir. Sonuçların bu denli yüksek çıkmasında, sadece ileri evre ülserli hastaların 

tarafımıza başvurması da göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm diyabetik ayak hastalarının 

lezyonlarının en erken evrelerinde bile osteomiyelitten korunması ve eğitimlerinin sağlıklı bir biçimde 

gerçekleştirilmesi gereklidir.    
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Sözlü Bildiri-4 

PEDİATRİK PALYATİF BAKIM  

Serkan TURSUN 
1
 

1
 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Dünya sağlık örgütü(DSÖ) palyatif bakımı, tedaviye yanıt vermeyen hastalıklar sebebiyle ortaya 

çıkabilen fiziksel (ağrı gibi) ve psikososyal sorunları erken tespit edip, değerlendirerek hasta ve 
ailesinin yaşam kalitesini iyileştirme olarak tanımlamıştır(1). 

Hasta çocuk ve ailesinin geçirdiği süreci anlamlı bir yaşama dönüştürebilme ve hayat kalitesini en üst 

seviyeye çıkarma amacı çocuklarda palyatif bakımın temelini oluşturur. Pediatrik palyatif bakım DSÖ 

tarafından ilk olarak 1990 yılında konuşulmuş ve hastanelerde uygulanmaya başlamıştır(2). 
Palyatif tedavi alması gereken çocuk hastalar şöyle tanımlanabilir: 

 Kistik fibrozis gibi ölümün daha erken beklendiği fakat yaşam süresinin uzatılmasına 

çalışıldığı ve yaşam kalitesinin artırılmaya çalışıldığı hastalıklar.  

 Serebral palsi gibi hastalığın geri dönüşümü olmadığı ve hastalığın ilerlemediği hastalıklar.  

 Hastalığın tedavisinin olmadığı ve tedavinin palyatif sürdüğü kas distrofisi gibi ilerleyici 

hastalıklar(2,3). 
DSÖ tanımladığı çocuklarda palyatif bakım ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

 

1. Çocuğun beden, akıl ve ruh sağlığına odaklanır, aynı zamanda aileye destek verilmesini de 
içerir. 

2. Palyatif bakım çocuğa ve ailesine, daha tanı anından itibaren verilmelidir. 

3. Sağlık çalışanları, çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal sıkıntılarını değerlendirmeli ve 

hafifletmelidirler. 
4. Multidisipliner olmalıdır. 

5. Üçüncü basamak sağlık merkezleri gibi ara bakım evlerinde ve hatta çocuğun evinde bile 

verilebilmelidir. 
6.  

Çocuklarda uygulanan palyatif bakım erişkinlerden farklıdır. Çocuklarda hastalık prognozları farklı 

seyredebilmektedir. Çocuğun içinde bulunduğu durum, yaşı, mental gelişimi hastalık ve ölüm algısını 

etkileyebilmektedir(4-6). Çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi devam eden bir süreçtir ve bireysel 
farklılıklar nedeniyle olaylara verebileceği tepkileri önceden tespit edebilmek mümkün olmayabilir. 

Okul öncesi bir çocuk ile adölesan çocuğun gereksinimleri fark edebilmektedir. Çocukların 

gereksinimleri ile birlikte anne-baba ve kardeşler başta olmak üzere tüm aile ile ilgilenmeyi de içerir. 
Bu sebeple palyatif bakım verecek ekibin donanımlı bilgiye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca 

çocukların kaybından sonra oluşan yas dönemi de erişkinlerden farklı seyretmektedir. Yas döneminde 

etkilenen birey sayısı da daha fazla olabilmektedir. Hatta çocuğun ölümü sağlık profesyonellerini de 
olumsuz etkileyebilmektedir. Hastanın kaybı palyatif bakım ekibinin başarısızlık ve yetersizlik 

duygularını yaşamasına sebep olabilir(7-9). 

 

Palyatif bakım hastanın ağrılarını ve sıkıntılarını azaltır, semptom kontrolünün sağlar,  strese karşı 
destek verip aileyi manevi açıdan destekler. Palyatif bakım çocuk ve ailenin tercihine göre evde veya 

hastanede uygulanabilir. Çocuk ve aile ile birlikte ortak karar alarak planlanmalı ve 

uygulanmalıdır(10,11). 
 

Son zamanlarda gelişmeler birlikte çocukların erken doğum, konjenital anomaliler, doğumsal 

komplikasyonlar, kanserler sebebiyle çocuk ve bebek ölümleri azalmış,  yaşam sürelerini uzatmıştır. 
Fakat hayat kalitesi kötü yaşam beklentisi az durum altındaki çocuk sayısı da artış göstermiştir (12).  

Erişkin terminal dönem hastalarında yapılan bir çalışmada palyatif bakım alan hastaların yaşam 

sürelerinin almayan hastalara göre daha uzun olduğu ve istenmeyen yatış sürelerinin de belirgin 

kısaldığı gösterilmiştir(13). 
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Çocuklarda palyatif bakım yaşamı sınırlandıran hastalık tanısı aldıktan hemen sonra başlar,  yaşam 

boyu devam eder. Önemli olan diğer bir nokta ise hastanın ölümünden sonra yas döneminde de aile 

desteğine devam edilmesidir. Çocuğun tedavi alıp almamasından bağımsız olarak devam edilir. Amaç 
hastanın ölümünü geciktirmek veya hızlandırmak değildir. Palyatif bakım yaşam süresi ile değil 

yaşam kalitesiyle ilgilenir. Etkin palyatif bakım için ailenin aktif katılımı mutlaka 

sağlanmalıdır(14,15).  
 

Çocuk, hastalığa ait semptomları açısından iyi değerlendirilip uygun tedavi planlanmalıdır. Palyatif 

bakım hastalarının yaşam kalitesini artırmak için en sık mücadele edilmesi gereken semptomları olan 

başta ağrı olmak üzere dispne, kabızlık, iştahsızlık, bulantı-kusma, beslenme bozukluğu, kanamalar, 
nöbet, depresyon, anksiyete, uyku problemleri gibi sorunlara odaklanılmalıdır(16). 

Palyatif Bakım ekibi, belirledikleri plan doğrultusunda evde, hastanede ve bakım evinde, tedavinin 

devamlılığını sağlamalıdır. Hastanın direkt bakımı sağlayan kişilere mutlaka psikolojik destek 
verilmelidir (16,17). 

 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler işbirliğiyle palyatif bakım verilen merkezlerin giderek 
artıyor olması önemli bir ilerleme olmakla beraber palyatif bakım birimlerinde çalışan ekiplerin 

sürekli eğitimi ve desteklenmesi ihtiyacını da birlikte getirmektedir. Ülkemizin giderek artan sağlık 

hizmeti kalitesi ile birlikte bu ihtiyacı karşılama çabalarına verilecek olan her türlü desteğin de artarak 

devam etmesi toplumun her kesiminin beklentisidir. 
 

Kaynaklar 

 
1. World Health Organization (WHO) definition of palliative care, avaliable online at 

http:/www.who.int/cancer/palliative/definition/en (Accessed on October 20, 2019) 

2. Algıer L. (2005). Çocuklarda palyatif bakım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58:132-135 

3. Baum D, Curtis H, Elston s. et al. A Guide to the Development of Children’s Palliative Care Services. 

Bristol: ACT/RCPCH, 1997.) 

4. Williams-Reade J., Lamson A.L., Knight S.M., White M.B., Ballard S., Desai P. Paediatric palliative 

care: a review of needs, obstacles and the future. J Nurs Manag. 2015; 23(1): 4–14. doi: 

10.1111/jonm.12095 

5. Goldman A. Special problems of children. BMJ 1998; 316: 49-52.  

6. Rushton CH. Ethics and palliative care in pediatrics.AJN 2004;104:54-63 

7. Royal Children’s Hospital.About palliative care. Available at: 
http://www.rch.org.au/rch_palliative/index. 22.10.2019.  

8. Hynson JL, Sawyer JM. Pediatric palliative care:distinctive needs and emerging issues. J Paediatr Child 

Health 2001;37: 323-5  

9. Corr CA, Corr DM. Pediatric hospice care. Pediatrics 1985; 76: 774-80 

10. Algıer L. Çocuklarda palyatif bakım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005;58(3):132-35. 

11. Kostak MA., Akan M. Terminal dönemdeki çocuğun palyatif bakımı. Türk Onkoloji Dergisi 

2011;26(4):182-192) 

12. Bart H.,Myrra J.,Berna P.,Schade E.,Richard P.(2000).Assessment of the need for palliative care as 

perceived by ındividual cancer patients and their families. American Cancer Soliety,88(4):900-10 

13. Fine RL. The imperative for hospital-based palliative care: patient, institutional, and societal benefits. 

Proc (Bayl Univ Med Cent) 2004;17(3):259-64 
14. American Academy of Pediatrics (AAP).Palliative care for children. Pediatrics 2000;106:141-6.  

15. Hylton RC, Catlin A. Pediatric palliative care: the time is now. Pediatric Nursing 2002; 28:57-60.) 

16. Jennings PD. Providing pediatric palliative care through a pediatric supportive care team. Pediatr Nurs 

2005;31:195-200 

17. Köksal Y.,Varan A. (2005).Teminal dönemde çocuklarda bakım.Katkı Pediatri Dergisi,27(1) :116-24  

 

 
 

 

 



 

65 
 

Sözlü bildiri-5 

PEDİATRİK DAMAR YOLU ERİŞİMİNDE AĞRI YÖNETİMİ   

Ayşegül ALPCAN 
1
 

1
 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 
Çocuklarda intravenöz (iv) ilaç uygulamaları erişkinlerden zor olabilmektedir. Hem damar çapının 

küçüklüğü hem de damarın gelişiminin tamamlamaması bu zorlukların sebebi olabilmektedir (1). 

Damar yolu uygulamaları,  yatan çocuk hastalardaki ağrılı müdahalelerden biridir. Çocuklarda korku, 
anksiyete gibi sorunlara sebep olabilmekte bu da  tedaviye uyumu olumsuz olarak etkileyebilmektedir 

(2). Çocukluk döneminde akut ve kronik hastalıklar esnasında,  sıvı ve elektrolit kaybının yerine 

konulması, kan veya kan ürünlerinin verilmesi, asit-baz dengesinin düzenlenmesi, damar içi beslenme 
ve acil tedavinin verilmesi için iv yol gereklidir. Tedavinin etkin bir şekilde uygulanması açısından 

oldukça önemli olan bu girişim periferik venöz kateter aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (3,4). 

Yapılan çalışmalarda ağrı yönetimi için birçok çözüm yöntemi önerilmiştir. Amaç iv girişimler 
öncesinde ve uygulama esnasında ağrıyı azaltmaktır. Bu sebeple, tedavi merkezinin kendisinin uygun 

bir protokol oluşması daha iyi sonuçlar verecektir (5). Walko ağrının hissedilmesinde genetik yapının, 

gelişimsel yapının, hasta mizacının, geçmiş deneyimlerin etkili olduğunu belirtmiştir (6). 

Ağrının kişisel bir algı olduğu akılda tutulmalıdır. Bu sebeple çocukların vereceği tepkilerin önceden 

tahmin edilmesi pek mümkün değildir.  Damar yolu açacak kişinin bu işlemin ağrılı bir işlem 

olduğunu kabul etmesi ve çocuğun yaşına, deneyimine, cinsiyetine, kültürüne, aile yapısına ve algısına 
yönelik uygun bir yöntem uygulaması gerektiği unutulmamalıdır (7, 8, 9).  

Çocuklarda ağrı kontolününde birçok farmakolojik ve nonfarmakolojik metot kullanılabilir. Bu 
yöntemlerin organize bir şekilde beraber kullanılması ağrı kontrolünün en önemli basamağıdır (5, 6, 

9). Farmakolojik olmayan metotların en belirgin faydası ilaç kullanımını azaltması ve bunun 

sonucunda hastanın yaşam kalitesinin bozulmasını önlemesidir. Bu yöntemler ayrıca ekonomik 

kolaylık da sağlamaktadır (10).  

Öncelikle yapılacak olan uygulama çocuğa uygun bir dille anlatılmalıdır. Damar yolu açılırken çocuk 

için uygun bir ebeveynin yanında kalması sağlanmalı ve çocuğun kendini güvende hissetmesine 
yardım etmelidir. Gerekirse çocuğun dikkatinin başka yöne çekilmesi sağlanarak ağrı ve anksiyetesi 

azaltılmalıdır (10-13). Ayrıca çocuğun cildine soğuk uygulama, basınç uygulama, uygun pozisyon 

verme cilde masaj gibi fiziksel yöntemlerin de faydalı olduğu gösterilmiştir (10,11). Ağrıyı önlemede 
faydalanılacak başka diğer metot ise ilaç tedavisidir. Fakat ilaç tedavisinin suistimal edileceği, 

uygunsuz kullanımı ve ekonomik yükü gibi istenmeyen etkileri de olabilmektedir (11,12). Analjezik 

ilaçlar ağrının kontrolünü sağlamada kolaylık sağlayabilir. Bu yöntem etkisinin çabuk başlaması ve 

uygulanma pratikliği açısından oldukça fazla tercih edilmektedir (10). Anestezik ajanlar iyi bir fikir 
gibi görülse de anestezik ajanın ve iv girişimin uygulanması arasındaki sürenin tam olarak 

ayarlanamaması nedeniyle çok tercih edilmemektedir. Acil durumlarda tam anestezi için gereken 

süreye ulaşılamayacağından istenen etki oluşmayacaktır. Narkotik ajanların yan etkileri, bağımlık 
yapabilmeleri ve tolerans gelişme ihtimali sorun oluşturabilmektedir (5,11-14). 

Çocuk hekimlerine, hemşirelerine ve diğer sağlık profesyonellerine özellikle palyatif bakım hizmeti 
verilen merkezlerde ağrı yönetiminde kullanılan farmakolojik olmayan yöntemlerin kullanılmasında 

yol gösterici eğitimler verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. 
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Sözlü Bildiri-6 

İnme, spinal kord yaralanması ve serebral palsi hastalarında alt ekstremite ortez 

kullanımını etkileyen  nedenler 

Turgut Kültür, Gizem Suna 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D 

Özet: 

Giriş: Rehabilitasyon uygulamalarında sıklıkla kullanılan ortezlerin reçetelenmesi, yapımı 

veya kullanımındaki hatalar önemli sorunlara yol açabilmektedir. Bu calışmada inme, spinal 

kord yaralanması (SKY) veya serebral palsi (SP) tanılı hastaların alt ekstremite ortezlerini 

hatalı kullanmalarına ya da kullanmaktan vazgeçmelerine neden olan faktörleri araştırmayı 

amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2017-Temmuz 2018 tarihleri arasında Kırıkkale 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde yatırılarak alt ekstremite 

ortezi reçetelenmiş 43 inme (%38.7), 22 SKY (%19.8), 46 SP (%41.4) tanılı, 59 kadın 

(%53.15), 52 erkek (%46.85) toplam 111 hasta dahil edildi. Taburculuk sonrasındaki ortez 

kullanımının tanı, demografik veriler, klinik özellikler, ambulasyon düzeyleri, tıbbi, estetik–

psikolojik, fonksiyonellik ve cihaz ile ilgili nedenlerine göre farklılık durumu araştırıldı.  

Bulgular: Ortezini önerildiği gibi kullanan 68 (%61.3), önerildiğinden farklı kullanan 19 

(%17.1), kullanmayı bırakan 24 olgu (%21.6) olduğu belirlendi. Ortez kullanma durumunda 

hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, hastalık süresi, ortez reçete süresi, tekerlekli sandalye 

kullanımı, ortez tipi, spastisite durumu, inme hastaları için etyoloji, fonksiyonel ambulasyon 

skoru (FAS), Brunnstrom evresi, SKY hastaları için etyoloji, ambulasyon seviyesi, ASIA 

evrelemesi, lezyonun komplet ya da inkomplet olması, SP hastaları için tutulum tipi, Kaba 

Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi skorunun istatistiksel anlamlı farki saptanmadı (p > 0.05). 

Ortez reçete süresinin ve cihazla ilgili nedenlerin ortez kullanma durumunu istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulundu (p˂0.05).  

Sonuç: Çalışmamızdaki bulgulara göre hastaların ortezi kullanmım durumunu etkileyen en 

önemli faktörler cihaza bağlı nedenler ve ortez reçete süresidir. Bu yüzden, reçete edilen ortez 

hastaya uygun, hafif, ve kullanımı kolay olmalıdır. Kısa süre kullanıp bırakmaların önüne 

multidisipliner yaklaşım, düzenli takip ve gerektiğinde cihazda uygun modifikasyonun 

sağlanması ile geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ortez, Ortez kullanma durumu, Rehabilitasyon 
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The factors affecting lower extremity orthotic use in stroke, spinal cord injury and 

cerebral palsy patients 

 

Abstract: 

İntroduction: Erros in prescribing , making or using orthoses frequently used in rehabilitation 

practices may cause important problems. İn this study, we aimed to investigate the factors that 

cause patients with stroke, spinal cord injury (SCI) or cerebral palsy (CP) to misuse or 

discontinue their lower extremity orthoses. 

Material & Method: The study include a total of 111 patients (59 females, 52 males) who 

were hospitalized in Kırıkkale Universty Faculty of Medicine PMR Clinic and between 

Jan2017& July 2018 on prescribed lower extremity orthosis, withthe diagnosis of stroke(43-

38,7%), SCI(22-19,8%), CP(46-41,8%).  It was evaluated whether diagnosis, demographic 

data, clinical characteristics, ambulation levels, medical, aesthetic-psychological concerns, 

functionality and device- related causes affected the use of orthosis.  

Results: There were 68 (61,3%) patients using the orthosis os recommended, 19 (17,1%) 

patients using it differently than recommended, and 24(21,6%) patients stopped using it. Age, 

sex, diagnosis, disease duration, wheelchair use, orthosis type, spasticity status, etiology of 

stroke, functional ambulation scale, brunnstrom stage, etiology of SCI, ambulation level, 

ASIA staging, complete or incomplate lesion of SCI patients,  Type of involvement for CP 

patients, Gross Motor Function Classification System score have not statistically significant 

effect in orthosis use. The duration of orthosis prescription and device related reasons were 

found to be statistically significant in the continuity of orthosis use (p˂0.05).  

Conclusion: According to the findings in our study, the most important factors affecting the 

use of the orthosis were device-related causes and the duration of the orthosis prescription. 

Therefore, the prescribed orthoses should be suitable for the patient, light and easy to use. 

Abandonment of orthosis can be prevented by a multidisciplinary approach, regular follow-up 

and, if necessary, appropriate modifications to the device. 
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