
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ    

Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimleri multidi 

sipliner bir yaklaşımla uygun fiziki koşulları karşılamak, ağrı ve ıstırabı dindirerek hasta ve ailesinin yaşam 

kalitesini arttırmak, hasta ve ailesinin yaşam sonu tercihlerine saygı duymak, yaşamın son anı , kayıp ve yas 

sürecinde hasta ailesine destek olmaktır. 

2.0 KAPSAM 

Palyatif bakım kliniğinde çalışanları ve bölümünden hizmet alanları kapsar Özellikli hasta grubunda yer alan 

hastaları kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim Yardımcısı, Dahiliye Uzmanı, Nöroloji Uzmanı Cerrahi Uzmanı, Fizik Tedavi Uzmanı, Anestezi 

Uzmanı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire. 

5.0 TANIMLAR 

Palyatif bakım: Yaşamı tehdit eden hastalığına 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 kalitesinin arttırılmasının 

amaçlandığı bir yaklaşımdır. 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Palyatif Bakım Ekibinin görevleri; Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle 

karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile 

fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve 

hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmektir.  

Palyatif bakım hizmetlerine yönelik politikamız; Bireyin yaşamına yıllar eklemek değil, yıllarına yaşam 

eklemektir. Palyatif bakımda sonuç bellidir. Hasta genelde terminal dönemdedir, bizim amacımız bu dönemi 

ağrısız ve huzurlu geçirmesini sağlamaktır. 

Palyatif bakım ünitemiz 9 yataklı olup,2 yataklı 3 odamız ve 3 yataklı 1 odamız mevcuttur. Uzman doktor, 

hemşire, temizlik personeli ve veri giriş elemanı görev yapmaktadır. 
 Hasta kimliğinin doğrulanması işlemi gerçekleştirilir. Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla kliniğimize yatışı 

yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı beyaz bileklik takılır. Alerjisi olan hastalara kırmızı bileklik takılır. Hasta 

kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında; Protokol numarası, Hasta adı– soyadı, Doğum tarihi 

(gün–ay–yıl) bilgileri yer alır. Tüm bu bilgiler hasta yakınlarına sorularak hastanın kimlik bilgileri ile kaydı yapılır.  

 Yatış işlemi Acil-Ayaktan ve Yatan Hasta Yatış-Taburcu İşleyiş Süreci Prosedürüne göre yapılır. 

 Kliniğe kabul edilen hastanın tedavisini gerçekleştirmek, hastaların komplikasyon risklerini en aza 

indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak hasta memnuniyetini en üst seviyeye 

çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek, yaşam kalitesini 

artırmak. 

 Rıza Belgesi, hastanın şuuru açıksa kendisine, kapalı ise yakınlarından birisine (mümkünse birinci derece 

yakınına, birinci derece yakını yok ise yakınlık derecesine göre en yakınına) doldurularak imzalatılır. Eğer 

hastanın yanında hasta yakını yok veya ulaşılamıyor ise rıza belgesi, hastanın bilinci açıksa hastaya bilinci kapalı 

ise tedavi eden doktor, sorumlu hemşire veya nöbetçi hemşire ile birlikte yakınının olmadığı belirtilerek 

imzalanır. 
Uzman doktor klinikteki koordinasyonu sağlar. Palyatif bakım ünitesinde çalışmalar 7 gün 24 saat devam eder. 

Hemşireler önce deskte sonra hasta başında nöbet teslimi yapar. Hasta yatış çıkış, tedavileri ve konsültasyon 

kararları uzman doktor tarafından yapılır. 

Hasta kabulü; 

  Cerebral Palsi, Epilepsi, ileri dönem organ yetmezlikleri, immün yetmezlik, spinal müskuler atrofi, motor 

nöron hastalıklar, Terminal dönem hastaları, Onkoloji hastaları,  geriatri hastaları, vb. hastalara palyatif bakım 

verilir. 

 Evden, sağlık kuruluşundan ve bakımevi vb. gelen hastaların yatışı, acil servis veya poliklinikten girişi yapılır. 

 Klinikten hasta kabulü, hastanın hekimi tarafından konsültasyon istenerek hasta nakli palyatif bakım ünitesine 

yapılır. 
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 Hasta bakım ihtiyacının tespiti, hemşire tarafından yapılıp uygulama ve değerlendirmeler hemşire bakım 

planına kaydı yapılır. 

 Ağrı takibi, palyatif hemşire gözlem formunda (braden skalasına göre) günlük olarak değerlendirmesi yapılır. 

Beslenmesi nütrisyon değerlendirmesi ile yapılıp beslenme ihtiyacı olanlar için Nütrisyon hemşiresi ve 

diyetisyen tarafından enteral beslenmesi sağlanır ve forma kaydı yapılır. Nütrisyon hemşiresi tarafından hasta 

yakınına beslenme eğitimi verilir. 

 Hastanın Narkotik ilaç kullanımı ihtiyacı olduğu zaman hekim tarafından order edilir. Gelen narkotik ilaç nöbet 

devir teslim defterine kaydedilir. Narkotik dolabında saklanır. (Sorumlu hekim ağrı yönetim hakkında eğitim 

almıştır.) 

 Özellikli bakım uygulamaları (PEG, trakeostomi, bası yarası) bakımı ve pansumanı günlük yapılıp hemşire 

gözlem formuna kaydı yapılır. 

 Genel durumu değişen hastanın hekimi tarafından konsültasyon istenir. Gerekli görülürse klinik transferi 

hemşire eşliğinde yapılır. 

 Terminal hasta bakım kararı hekimi tarafından verilir. Kayıp ve yas sürecinde hasta yakınına psikiyatrist ve 

psikolog tarafından destek sağlanır. 

 Palyatif ünitesinde hastanın sevk durumu olursa hekimi tarafından yapılır. 

Taburcu Süreci 

 Hasta ve hasta yakınları evde tedavi ve bakımının devamlılığını sağlayacak duruma geldikten sonra ihtiyaç 

durumuna göre fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog tarafından gerekli eğitim ve düzenlemeler yapıldıktan 

sonra doktorunun uygun gördüğü zaman ve kontrol süresiyle taburculuk işlemleri hemşire tarafından yapılarak 

çıkış işlemleri tamamlanır. 

 Palyatif bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan hastalar doktoru tarafından taburcu edilir. Taburculuk özetinin 

bir nüshası hasta yakınına verilir. Reçetesi verilir. Taburcu eğitimi yapılır.  

 Bakımın sürekliliği için evde bakım birimine hasta yakını yönlendirilir. 

Malzeme Temini  

Kliniğinin ilaçları hasta orderları ile günlük olarak otomasyon sistemi üzerinden eczaneden temin edilir. Sarf 

malzemeleri ise günlük olarak otomasyon sistemi üzerinden sarf malzeme biriminden temin edilir.  
Palyatif bakım ünitesinde kullanılan tıbbi cihazlar ilgili firma tarafından yılda 1 kez kalibre edilir. Tıbbi cihazların 

bakım ve kontrolleri teknik servis tarafından yapılır. 

Ex Süreci 

 Hastayı tedavi eden hekimi hastanın ex olduğunu tespit eder.  

 Hasta mesai saatleri dışında ex olmuş ise Nöbetçi Uzman Hekim tarafından ex tespiti yapılır.  

 Hasta yakınları şartlar uygun ise hasta ex olmadan önce genel durumu kötüleşince şartlar uygun değil ise ex 

olduktan sonra hekim tarafından bilgilendirilir. 

 Hastanın üzerindeki kataterler hemşiresi tarafından çıkarılır, çarşaf ile sarılır.  

 Eğer hasta adli vaka ise hastane polisine haber verilir.  

 Ölüm tutanağı hastayı tedavi eden hekimi doldurur, bir nüshası hasta sahibine verilir, geri kalan dört nüsha 

hastanın kimliği ile birlikte hastane görevli memuruna, bir nüsha arşiv dosyasına konulur.  

 Çıkış evrakları, doktoru tarafından doldurulur.  

 Hastane personeli tarafından hasta morga indirilir.  

 Otomasyon üzerinden ex durum bildirimi yapılır. 

 Terminal dönem hastalarının bakım ve ölüm yeri tercihleri hasta yakınları ile birlikte değerlendirilir. 
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