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ÇOCUKLARDA PALYATİF BAKIM



ÇOCUKTA PALYATİF BAKIM

Çocukların ve ailenin fiziksel, psikososyal ve spiritüel

gereksinimlerini değerlendirme ve yönetmeyi, semptom 

kontrolünü, hastalık ve yas süreci boyunca aileyi 

desteklemeyi içerir



Çocukta Palyatif Bakım

Çocukta sıkıntıya neden olan ve yaşamdan zevk almasını 

önleyen ağrı, dispne, yorgunluk, bulantı-kusma, anksiyete, 

konstipasyon, iştahsızlık, depresyon, konfuzyon gibi 

bulguların ve yalnızlık, izolasyon gibi durumların 

hafifletilmesine ya da giderilmesine odaklanır. 



ÇOCUKTA PALYATİF BAKIM

• Palyatif bakımda hedef; çocuğun yaşamına yıllar 

eklemek değil, yıllarına yaşam eklemektir

• Çocuklarda palyatif bakımda ölüm hızlandırılmaz ya da 

ertelenmez. 

• Temel amaç: çocuk ve aileye anlamlı bir yaşam  

sürdürmelerinde yardım ederek yaşam kalitesini en üst 
düzeye çıkarmaktır.



Palyatif bakım uygulamaları

şunları içermektedir:

• Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini 

sağlar.

• Yaşamı onaylar ve ölümü normal bir süreç olarak kabul 

eder.

• Ölümü hızlandırma ya da geciktirme niyeti yoktur.

• Hasta bakımının psikolojik ve inanç yönlerini 

bütünleştirir.

• Ölüme kadar hastanın olabildiğince aktif olarak 

yaşamasına yardım etmek için destek sunar.

• Hastanın hastalığı süresince ve kayıptan sonra ailenin 

sorunla başa çıkmasına yardım etmek için destek sunar.



PALYATİF BAKIM UYGULAMALARI

• Hasta ve ailesinin gereksinimlerini karşılamak için ekip 

yaklaşımı kullanır.

• Yaşam kalitesini artırır ve hastalığın seyrini olumlu olarak 

etkileyebilir.

• Hastalığın seyrinde yaşamı uzatmaya yönelik 

kemoterapi ya da radyoterapi gibi diğer tedavilerle 

bağlantı içinde erken uygulanabilirdir.

• Rahatsız edici klinik komplikasyonları daha iyi anlamak 

ve yönetmek için gereken araştırmaları içerir.



PALYATİF BAKIM AMACI

• Pediatrik palyatif bakımın amacı, çocuk ve ailesinin 

yaşam kalitesini iyileştirmektir.

• Palyatif bakım, çocuğun yaşamını sınırlayan veya 

yaşamını tehdit eden bir hastalığın tanısı 

konulduğu zaman başlamalıdır.

• Palyatif bakım, yaşamı uzatıcı veya tamamıyla 

küratif olmayı amaçlayan aktif tedavi ile birlikte 

verilebilir.

• Palyatif bakım, çocuk veya ailenin tercih ettiği 

yerde (örneğin, ev, hastane veya bakım evi) 

sağlanmalıdır.

• Aileler, çocuğun bakımı etkilenmeden bir yerden 

başka bir yere geçebilme hakkına sahip olmalıdır.



Bakım Birimi

• Bakım birimi, çocuk ve ailedir. Aile, genetik bağdan 

bağımsız, çocuğa fiziksel, psikolojik, ruhsal ve sosyal 

katkıda bulunan kişiler olarak tanımlanmaktadır.

• Çocuk ve aileye, yaşına, zihinsel ve eğitim seviyesine 

uygun formatta ve uygun kültürel içerikte, tüm klinik ve 

eğitici kaynaklar sunulmalıdır.

• Çocuk ve ailesi, hastalık ve tedavi seçenekleri hakkında 

gerekli bilgi verildikten sonra, bakım ihtiyaçlarının ve 

önceliklerinin belirlenmesinde söz sahibi olmalıdır



Bakım Ekibi

• Bakım ekibi her çocuk ve ailesinin bireyselliğini göz 
önünde bulundurmalı, onların değerlerine, inançlarına 
saygı göstermelidir, fakat bu durum hiç bir zaman 
çocuğun ve ekibin zararına olmamalıdır.

• Palyatif bakım ekibi, çocuğun ve ailenin fiziksel, 
psikolojik, duygusal, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeterli uzmanlığa sahip olmalıdır.

• Palyatif bakım uzmanlığı olan bir ekip en az: bir doktor, 
bir hemşire, bir sosyal hizmet uzmanı, bir çocuk terapisti 
veya psikoloğu ve bir de dinsel yönden telkin veren kişiyi 
içermelidir.



BAKIM EKİBİ

• Destekleyici tedavi, tavsiyeler ve uzman pediatrik 
palyatif bakım imkanı çocuk ve ailesi için yılın 365 
günü, günün 24 saati hazır bulunmalıdır.

• Bakım ekibi, belirledikleri ortak stratejiler ve 
hedefler aracılığıyla evde, hastanede ve bakım 
evinde, tedavinin devamlılığını sağlamalıdır.

• Palyatif bakım ekibinden bir kişi, ailenin bakım 
kordinatörü veya temel çalışanı olarak 
belirlenmelidir.



Bakım kordinatörü / Temel eleman

• Bakım kordinatörü, aileye, sağlık çalışanlarına en 
uygun şartlarda ulaşılabilmesinde ve bu ilişkinin 
sürmesinde yardımcı olur. Ayrıca ailenin sosyal 
servislere, özellikle de pratik desteğe (evin en uygun 
donanıma sahip olmasına ilişkin yardımlar da dahil) 
ulaşabilmesine, dinlenme kurumlarına girmelerine 
ve ruhsal yönden yardım almalarına olanak sağlar.

• Bakım kordinatörü, bakımda sürekliliği sağlayan ve 
verilen bakımın çocuk ve ailenin ihtiyaçları ile tutarlı 
olmasını garantileyen kişidir.



Semptom Tedavisi

• Her çocuk, semptomları açısından 
değerlendirilmelidir, böylece kabul edilebilir 
düzeyde rahatlama sağlayacak uygun tedavi 
mümkün olabilecektir.

• Psikolojik, sosyal ve ruhsal semptomlar da, fiziksel 
olanlar gibi göz önüne alınmalıdır.

• Semptomların tedavisi hasta, aile ve 
profesyoneller tarafından kabul edilebilecek 
şekilde gerçekleştirilmelidir



Dinlenme Bakımı

• Aile , bakıcılar ve çocuk da zaman zaman, birkaç saatlik 

ya da birkaç günlük dinlenme olanağı bulabilmelidir.

• Dinlenmeyi, aile evinde veya evden uzakta, örneğin 

çocuk dinlenme evlerinde sağlamak da mümkündür



Ölüm Nedeniyle Kaybetme (yas tutma-matem)

• Yas tutmaya yönelik desteğe, tanı konulduğunda 

başlanmalı ve hastalık ilerleyişi boyunca, ölüm ve 

sonrasında da gerektiği kadar devam edilmelidir.

• Bu destek, çocuğun hastalığı ve ölümünden etkilenen 

ailesi, bakıcıları ve diğer kişilere açık olmalıdır.

• Kardeşlere destek verilmesi pediatrik palyatif bakımın 

vazgeçilmez bir parçasıdır



Palyatif Bakım Servisleri İçin Finansman

• Palyatif bakım servisleri, gereksinim duyan tüm çocuklar 

ve ailelerine, ekonomik durumları veya sağlık güvencesi 

göz önünde bulundurulmadan sunulmalıdır.

• Devlet, bütünleyici, multidisipliner palyatif bakımı ev, 

okullar, hastaneler ve çocuk bakım evlerini de içeren 

farklı yerlerde sağlayacak, yeterli ve devamlı finansmanı 

garanti etmelidir.

• Palyatif bakım veren kişilerin eğitim ve öğretimi için 

yeterli finansman bulunmalıdır



• L.S; 13 yaşında Ewing sarkom tanılı kız çocuk

• Soy geçmişinde özellik yok

• Anne-baba hala dayı çocuğu 

• Prenatal ve postnatal özellik yok

• Aşıları tam

• Mental motor gelişim yaşıtlarıyla uyumlu



• 8 kür NCI protokolü aldı. 

• Ardından yapılan değerlendirmelerde AC metastatik

nodül saptanması nedeniyle dış merkezde metaztektomi

yapıldı. 

• Metaztektomi sonrası AC grafisinde kitle, tomografisinde 

progresyon görüldü. Progresyon sonrası KT ve RT aldı. 

• T10_12 düzeyinde spinal kordda kitle tespit edilince 

opere edildi. Mevcut değerlendirmelerle yaygın 

metastatik hasta olarak kabul edildi. Aileye bilgilendirme 

yapıldı.  



• 17.11.15 de takipne, yürüyememe, ağrı, reflexlerin

alınamaması gibi şikayetler gelişti.

• İdrar retansiyonu nedeniyle sonda takıldı.

• 19.11.15 de idrar yolu enfeksiyonu gelişti uygun 

antibiyotik tedavisi verildi.

• Solunum  sıkıntısı arttı, 6_8 lt den O2 verilmeye 

başlandı. Solunum sayısı 32 saturasyon %98 



• 1.12.15 de ağrıları artmaya başladı, solunum sıkıntısı 

devam ediyor. Solunum sesleri zayıf,  saturasyonu O2 ile 

%96, siyanoz mevcut.

• Hastada atelektazi gelişti. Sağ AC havanmadığı, plevral

efüzyon gözlemlendi. Göğüs cerrahisi gördü ve plevral

efüzyon boşaltımın işe yaramayacağı söylendi. Hastanın 

solunum sıkıntısı arttı. CPAP uygulandı. 



• 7.12.15 solunum sıkıntısı arttı. CPAP uygulandı

• Hastada solunum arresti ardından kardiak arrest

gelişerek EX oldu.



• L.S son dönemini pediatrik onkoloji hematoloji  kliniğinde 

geçirdi. Solunum sıkıntısı ve geçmeyen ağrıları 

nedeniyle ajiteydi ve korkuları vardı. Bu sebeplerle uyku 

problemleri yaşadı. Ne yazık ki palyatif bakım kliniğine 

yatırılamadı. Klinikte yatan remisyondaki hastalar da bu 

durumdan çok etkilenmişlerdi. Geçmeyen ağrılar sabaha 

kadar dinmeyen iniltiler diğer hasta yakınlarını da 

endişelendirdi.

• Anne baba tükenmişlik yaşıyordu. Sık sık dinlenmelerine 

olanak sağlandı. Babaya hasta odasına yakın bir oda 

temin edildi.



• Solunum sıkıntısı ve ağrılarının artmasıyla endişeleri de 

artmaya başladı. Artık yalnız kalmak istemiyor yanında 

sürekli sağlık personeli olmasını istiyordu. Her şiftte bir 

hemşire odasında kalıyor, elini tutuyor başını okşuyordu. 

Bu hastaya güven duygusu verse de hemşireyi duygasal

olarak negatif yönde etkiliyordu. Hemşire ihtiyacı olan 

tüm bakımı yapıyor onu rahatlatmaya çalışıyordu. 



• Geceleri hastayı rahatlatıp uyutabilmek için 
hemşireleri hastaya kitap okuyordu. Okunanı 
anlamasa da hemşirenin sesini duymak L:S yi
rahatlatıyordu.



• Artık kaçınılmaz sona gelindi. SPAP uygulaması 
bile solunum açlığını gidermiyordu. Ağrıları 
dayanılmaz hal almıştı. Veda zamanı… hastanın 
da isteğiyle servise 11 yılda biriktirdiği dostları, 
ailesi, öğretmenleri tüm sevdiklerini topladık. 
Birkaç saat içinde hayatına renk katan bir çok 
kişiyle iletişime geçebildi. Kimini odasına aldık 
kimini görüntülü görüşmeye. Herkesle vedalaştı. 
Bu onu üzmek yerine daha güçlü kıldı, biraz daha 
hafiflemiş rahatlamış görünuyordu. Bu 
rahatlamanın ardından ailenin din görevlisi talebi 
oldu 16.12.15 gecesi hastamın da isteğiyle imam 
temin edildi.



• 16.12.15 günü nöbet bir hayli uzun ve gerçekten zor 

geçti. Geçmeyen ağrılar iniltiler endişeler hastayı 

etkilediği kadar hemşire olarak bizler de yıprattı.  13 

yaşında ki bir çocuğun vedasını izlemek dahası 

vedalaşması için ona hazırlık yapmak klinik hemşiresi de 

olsa zor duygusal karmaşık bir o kadar da yıpratıcı 

olmuştu.  L:S hazırdı tüm hazırlığını tamamlamış tüm 

sevdiklerini görmüş duasını etmişti.

• 17.12.15 de L:S EX oldu.



PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN 

FARKINDALIĞI

 Ölmekte olan hastanın bakımını üstlenen hemşireler 

de, hasta ve ailesi gibi korku, kaygı, yadsıma, öfke, 

suçluluk, depresyon ve çaresizlik yaşarlar. Tüm 

bunların yanı sıra hemşire için bakım verdiği hastanın 

kaybı başarısızlık ve yetersizlik duygularını da 

beraberinde getirebilir. 



PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN 
FARKINDALIĞI

 Hemşireler, hastanın bakımında yetersiz kalmaktan ve 
başarısız olmaktan korkarlar. Bu korkunun yersiz olmadığı 
araştırmalarla ortaya konulmuştur. 

 Hemşirelerin kendilerini yetersiz ve başarısız olarak 
görmeleri, suçluluk duygusu yaşamalarına yol açabilir. 
Oysa, ölmekte olan hastanın bakımında başarılı olmanın 
göstergesi, hastayı uzun süre yaşatmak değil, mümkün 
olduğunca acı çekmesini önlemek ve yaşam kalitesini 
yükseltmektir. 



PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN 
FARKINDALIĞI

 Ölmekte olan hastalara bakım vermek, hemşirelerin birçok 
alanda bilgili ve becerikli olmalarını ve stresle uygun 
şekilde baş edebilmelerini gerektirir. 

 Hasta ve ailelere nitelikli bakım sunmanın temelinde, 
hemşirelerin ölüm ve ölmekte olan hasta bakımına ilişkin 
eğitilmeleri ve kendi davranışlarına ilişkin içgörü
kazanmaları yatar. Bu nedenle hemşirelerin hastalığa ve 
ölüme yükledikleri anlamlar açığa çıkarılmalıdır. Kendi 
ölümlülükleri ile yüzleşemeyen ve bu gerçeği 
kabullenemeyen hemşireler, ölmekte olan hasta ve 
ailesinden uzaklaşırlar ya da ölüm korkularını onlara da 
yansıtırlar.



HEMŞİRE

 Hastanın  son döneminde dış görünüşüne de dikkat 

etmelidir (sekresyonları, hijyeni)

 Hastanın  son günleri, saatleri ve dakikalarının her zaman 

aile üyeleri tarafından hatırlanacağını unutmamalıdır.

 Hastanın  son dakikalarının hem aile hem de hasta  için 

şevkatli ve saygın olması sağlanmalıdır.



 Yaşamı sınırlayan ve yaşamı tehdit edici 

hastalık ile yaşayan çocuklar ve ailelerinin 

ihtiyaçları tüm dünyada benzerlik 

göstermektedir. Bu ihtiyaçların 

karşılanması, tecrübeli multidisipliner bir 

ekibin yoğun ve bütünleyici bir yaklaşımıyla 

gerekleştirilebilir



TEŞEKKÜRLER


