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Sunu Planı

Çocukluk çağı kanserlerine genel bakış

Terminal dönem

Palyatif bakım 

Türkiye’de palyatif bakımın durumu



 Tüm kanserlerin %0.5’i 15 yaş ve altı

 Dünyada her yıl 200.000’den fazla yeni çocukluk
çağı (Ç.Ç) kanseri bildirilmekte

 Ülkemizde her yıl beklenen 0-15 yaş kanser olgusu
2.500-3000 civarında

Büyükpamukçu M. Çocukluk çağı kanserlerinde epidemiyoloji. Güncel Pediatri Dergisi 2007 

Kutluk T. First national pediatric cancer registry in Turkey:A Turkish pediatric Oncology Group Studt. Ped Blood&Cancer(Abs.) 2004

Kutluk T. Çocukluk çağı kanserlerinin epidemiyolojisi. İÜ CTF Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Mayıs 2006. 

Çocukluk çağı kanserlerine genel bakış



 Ç. Ç kanserlerinin %75-80’i iyileşmekte

 Çocukların önündeki beklenen yaşam süresi uzun,
yaşam kalitesinin artması önemli:

Erken tanı ve etkin tedavi

Psikososyal yaklaşım

En iyi hizmete erişim

Kutluk T. Çocukluk Çağı Kanser Epidemiyolojisi. Pediatrik Onkoloji.Ed Alp Özkan.Nobel Tıp Kitabevleri.2009 



 Bu sonuçları elde etmek için uzun ve zorlu bir süreç 

gerekli

 Bu süreçte çocuk, ailesi ve sağlık ekibi dayanışma 

içinde olmalı (ekibin işbirliği genellikle  çocuk 

onkoloğu tarafından sağlanır)

Hain RDW, Hardy J. Palliative care in pediatric oncology.In: Pinkerton R, Plowman PN, Pieters R, editors.Pediatric oncology; 2004. 
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 Hastaların %25’inde hastalığının tekrarlaması ya da
medikal - küratif tedaviye yanıt vermemesi sonucu
terminal dönem ve ölüm yaşanmakta

 Medikal - küratif tedavilerin sonuç vermediği, ancak
palyatif olarak tedavisi mümkün olan, yaşamının son
günlerinde olan hasta grubu

Wolfe J, Grier HE. Care of the dying child. In: Pizzo PA, Poplack DG, editors. Principles and pratice of pediatric oncology. 
Philadelphia: 2002. 

Kebudi Rejin.Terminal dönemde kanserli çocuk ve ailesine yaklaşım.Türk Onkoloji Dergisi 2006;21:37-41. 

Terminal Dönem



 Bu dönem hasta, aile ve tıbbi ekip için çok zorludur.

 Palyatif tedaviye geçme kararının verilmesi,

zamanlanması tıbbi ekiplere göre farklılıklar

gösterebilir.

 Palyatif tedaviye geçiş prensipleri bütün dünyada

benzer, ancak aile ve hastayla iletişimde ülkeye,

yöreye özgü sosyal ve kültürel özelliklere de önem

verilmelidir.



 Bilgi, doğru olduğundan emin olunduktan sonra,

doğru zaman ve ortamda, ve gerektiği kadar verilmeli

 Konuşma özel bir odada, sakin ve sessiz bir ortamda,

hastayı yakından izleyen hekim tarafından yapılmalı

 Bu konuşmada, anne ve baba beraber bulunmalı

(onların isteğine göre ailede kararlarına önem verilen,

saygı gösterilen birkaç aile büyüğü de bulunabilir)



 Kurumda varsa, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı da

bu konuşmada bulunmalı

 Konuşurken aile bireyleri ile göz kontağı kurulmalı,

sakin ve yavaş hızda durum anlatılmalı

 Aileye güncel tıbbın tüm olanaklarının kullanıldığı,

ancak buna rağmen hastalığın ilerlediği, yapılacak

tedaviden yarar beklenmediği, hatta tedavinin yan

etkileri nedeniyle (KT sonucu ateş, enfeksiyon,

miyelosupresyon, mukozit gelişmesi gibi) hastaya

daha çok rahatsızlık verilebileceği belirtilmeli



 Bazı aileler, kendilerinin internet ve çeşitli

kaynaklardan araştırdıkları yeni ilaçların denenmesini

isteyebilir, bu ilaca çok düşük oranda kısa süreli bir

yanıt olabileceği belirtilmeli, birkaç kür sonra yanıt

yoksa, devam edilmesinin uygun olmadığı anlatılmalı

 Ailenin soru sormasına izin verilmeli, konuşma

sonunda, durum tekrar özetlenmeli

 Daha sonra da ekipten herhangi birine soru

sorabilecekleri belirtilmeli



 Ekibin hastanede, evde veya başka bir kurumda

olsalar da onlara destek olacağı bildirilmeli

 Tedavi sırasında var olan tıbbi ekibin; tedaviye yanıt

alınmadığı, palyatif tedavisinin yapıldığı terminal

dönemde de yanlarında olması çocuk ve ailesi için çok

önemli

 Durumun aileye anlatılması dışında, ayrıca çocuğa da

kendi yaşına uygun bir dilde tıbbi durum anlatılmalı;

bu konuşmada aile de bulunmalı



 Şifanın mümkün olmadığı terminal dönemdeki hastayı

rahatlatacak, hayat kalitesini en yüksek düzeyde

tutacak bakım ve tedavi

Palyatif Tedavi



DSÖ’ne Göre Palyatif Bakım

Yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan

problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta

yakınlarının başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel,

psikososyal ve ruhsal problemlerinin önlenmesi

veya giderilmesi ile yaşam kalitelerini arttırmayı

amaçlayan yaklaşımlar

Dünya Sağlık Örgütü. WHO definition of palliative care. Erişim tarihi: 21.07.2009. 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/print.html
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Kanserli hastada palyatif bakım

 Kanser ya da tedavi yöntemleri nedeniyle ortaya
çıkan ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları ortadan
kaldırmayı,

 Hastaya psikolojik ve manevi destek vererek,
mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürdürebilmesini
sağlamayı,

 Yakınlarının da eğitilip desteklenmesi sonucu hasta ve
yakınının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar.

Sucaklı MH.  Ölmekte Olan Hasta ve Yaşam Sonu Bakım .TJFMPC. 2013: 7. 7, NO.3. September 2013:52-57.



 Palyatif bakım alan terminal dönem hastalarının
yaşam süresinin(266 gün), normal bakım alan
hastalardan (227 gün) daha uzun olduğu;

 İstenmeyen yatışların azaldığı;

 Hastanede yatış sürelerinin belirgin düzeyde kısaldığı,
bakım harcamalarının önemli düzeyde düştüğü
belirlenmiş

Sepúlveda C, Marlin A, Yoshida T, Ullrich A. Palliative Care: the World Health Organization’s global perspective. J Pain Symptom Manage 2002



 Palyatif bakım verilirken çocuk ve aile bakımın 

odak noktası olmalı, ebeveynlere, kardeşlerine ve 

çocuğun kendisine sürekli bilgi verilmeli

 Yaşına ve anlama durumuna uygun ve duyarlı bir 

şekilde açık ve samimi bir iletişim kurulmalı

 Palyatif bakım mümkün olduğunca çocuk ve aile 

nerede istiyorsa, tercihleri dikkate alınarak 

planlanmalı ve verilmeli



Terminal dönemde palyatif bakım

 Yaşam kalitesinin olabildiğince yüksek düzeyde

tutulması ve semptomatik tedavi önemli

 En sık görülen ve yaşamdan zevk almayı

engelleyen, ağrı, dispne, bulantı-kusma gibi

bulguların tedavisi ile yalnızlık, izolasyon hissi, ölüm

anksiyetesi ve depresyonun giderilmesine

odaklanmalı



Ağrı

Hematolojik malignitelerde terminal dönem daha

hızlıdır, hastalığa bağlı ağrı daha az oranda görülür

Solid tümörlerde ise, süreç daha uzun olabilir ve

kemik metastazı, omurilik veya sinirlere bası yapan

kitleler varsa ağrı dayanılmazdır



Tedavi yaklaşımı yapılırken her hasta:

 ağrının karakteristik özellikleri,

 etkileyen nedenler,

 ağrının sıklığı ve şiddeti

açısından ayrıntılı değerlendirilmeli



 Algoloji bilim dalıyla birlikte izlem, ağrı

kontrolünde çok önemli

 İlaç dozu hastaya özel olarak hazırlanmalı

 Sıklığı hastanın ağrısına göre ayarlanmalı

 Hastanın ağrısız durumunun sağlanması,

sürdürülmesi için giderek doz arttırılmalı

Anak S, Sarıbeyoğlu ET. Çocukluk çağı kanser ağrıları.In.Yücel A, Özyalçın NS, Çocukluk  Çağında Ağrı.Nobel Tıp Kitabevleri;2002

Ünüvar A. Ağrı. Pediatrik Onkoloji. Ed. Alp Özkan. Nobel Tıp Kitabevleri. 2009



DSÖ önerisi:

 Hafif ağrılarda parasetamol veya ibuprofen gibi
nonsteroid anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (ağır
trombositopeni yoksa)

 Orta şiddetteki ağrılarda NSAİİ ve zayıf bir opioidin
kombinasyonu

 Güçlü analjezik etki istendiğinde ise opioid
(narkotik) analjezikler

World Health Organizasyon.Cancer pain relief and palliative care in children.Geneva:WHO, 1998.                                                                                  



 Opioid ilaçların yan etkisi olan kabızlık, bulantı-

kusma, sedasyon, solunum depresyonu açısından

çocuk gözlenmeli

 Narkotik ilacı trisiklik antidepresan, antikonvülsan,

steroid veya topikal ajanla kombine etmek analjezik

etkinliği arttırır

 Akciğer ve kemik metastazlarına bağlı ağrının

giderilmesi için radyoterapi kullanılabilir



Ağrının hafifletilmesinde:

 Pozisyon değiştirilmesi

 Masaj yapmak,

 Sıcak ya da soğuk uygulama, ılık banyolar,

 Çevrenin sessiz ve sakin olmasınının sağlanması,

 Gevşeme tekniklerini öğretmek,

 Radyo dinlemesini, televizyon seyretmesini sağlamak,

 Okuma, müzik dinleme, hayal kurma önerileri

fayda sağlayabilir.



Bulantı-Kusma

 Çocuğun altta yatan klinik durumundan ya da tıbbi

tedaviden (KT, opoidler gibi) kaynaklanan bir

semptomdur.

 Fiziksel sorunlar ve tümör nedeniyle sindirim

sisteminin tıkanması ya da sıvı elektrolit

dengesizlikleri sonucunda da gelişebilir.

 Bulantı kusmanın sıklığı, sürekliliği yaşam kalitesini

etkileyerek, günlük aktivitelerinde azalmaya neden

olabilmektedir.



 Antiemetikler yemekten en az yarım saat önce
verilmeli

 Yiyecekler sık aralıklarla, az miktarda ve yavaş
yavaş verilmeli, öğünlerde sıvı alımı azaltılmalı

 Kuru ve yumuşak besinler verilmeli, aşırı yağlı
ve tatlı besinlerden kaçınılmalı

 Yemekten sonra uygun bir pozisyonda yatması
sağlanmalı, pozisyon yavaş bir şekilde değiştirilmeli

 Fiziksel çevrenin temiz ve kokusuz olmasına dikkat
edilmeli



Solunum sıkıntısı 

 Tümör metastazı, enfeksiyon ve sıvı retansiyonuna

bağlı olarak gelişebilir

 Ayrıca anksiyete, solunum yolu tıkanması, koyu

solunum yolu sekresyonu, konjestif kalp yetmezliği,

anemi, metabolik nedenlerle de dispne görülebilir.

 Aileler çocuğun solunum güçlüğü sırasında öleceğini

düşünürler, bu nedenle bu durum ailede büyük ölçüde

anksiyete yaratabilir.



 Çocuk dik pozisyonda oturtulur

 Nazal oksijen verilir

 Eve oksijen tüpü sağlanabilir

 Palyatif amaçlı RT uygulanabilir



Konvulsiyon veya MSS bulguları

• Beyin tümörlü hastalarda, beyin metastazlarında, beyin

içi kanamalarda görülebilir

• Konvülsiyon geçiren beyin metastazlı hastada RT ile

palyasyon sağlanabilir

• Kafa içi basınç artışı varsa kortikosteroid kullanılır



Bası yaraları (dekübitüs ülserleri)

Vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu

bölgelerde uzun süreli ya da tekrarlayan basılara bağlı

olarak o bölgedeki dolaşımın bozulması sonucu ortaya

çıkan nekroz ve ülserasyonlardır. Deri bütünlüğünün

bozulmasına ve ağrıya neden olur.



 Hasta her 1-1,5 saatte bir döndürülmeli ve kemik 
çıkıntılarının olduğu bölümler hidrokolloid
pansumanla korunmalı

 Döndürme öncesi ve sonrası aralıklı  olarak masaj 
yapılmalı (cilt sağlığının bozulduğu alana 
masajdan   kaçınılmalı)

 Hastanın yatak takımlarının gergin  olmasına 
dikkat edilmeli



Diğer

 Kan ve kan ürünleri transfüzyonları gerekiyorsa,

hasta septomatikse yapılmalı

 Aşırı tetkiklerden kaçınılmalı

 Ateş ve enfeksiyonlarda imkan var ise evde tedavi

yapılmalı, ağır durumlar hastanede tedavi edilmeli

 Beslenme mümkünse oral yoldan desteklenmeli,

çocuğun istekleri de gözönünde tutulmalı



Semptomatik tedavi dışında, palyasyon amaçlı KT, RT

ve adjuvan ilaç dışı tedaviler de kullanılabilir

 Palyatif RT; çok ağrılı lezyonlarda (kemik

metastazı, sinire bası yapan kitle), ülsere - akıntılı

tümörlerde, kanayan tümörlerde yararlı

 Palyatif KT; progresyon hızını yavaşlatmak,

mümkünse durdurmak veya geriletmek amacıyla, oral

kullanılabilen, toksisitesi az olan ilaçlar ile yapılabilir.



 İlaç dışı tedaviler tıbbi ekibin desteği ile yapılmalı.

Çocuğu mutlu edecek düş kurma, hipnoz, meditasyon,

gevşeme teknikleri ağrı ve anksietenin giderilmesinde

yarar sağlar.

 Meşguliyet tedavisinde müzik, resim, dans, kukla

oyunları ve diğer oyunlar da çok yararlıdır.



 Terminal dönemde çocuğun nerede kalacağı konusu

ele alınmalı.

 Ev, her çocuk için en mutluluk verici ortamdır

 Hastanelerimizdeki yoğun yer problemi olması ve

aynı zamanda diğer hasta çocukların ve bakımını

yapan annelerinin morallerinin bozulmaması

nedeniyle terminal dönemde hekimler tarafından

çocuğun evde kalması tercih edilir.



 Ülkemizde sosyokültürel nedenlerden dolayı bazı

aileler bu dönemi hastanede geçirilmesini isteyebilir

 Bu durumda o yörede varsa hospis bakımı tercih

edilmeli, hospis yoksa evde gerekli şartlar temin

edilemiyor veya bu konuda aile ikna edilemiyorsa

hastanede yatış yapılmalı

 Şehir dışından gelen aileler evlerine dönmek

isteyebilir, bu durumda şehirlerinde destek

alabilecekleri kurum bilgilendirilmeli



 Hastanede veya evde bakım alan terminal hastalar

yoğun bakım gereksinimi olduğunda, eğer yoğun

bakım ünitelerinde yer var ise ve aile ısrar ediyorsa

yatırılmalı, fakat kalp ve/veya solunum durması

durumunda yeniden canlandırma yapılmamalı

 Otopsi diğer hastalar için bir yararı olacaksa aileden

de onay alınarak yapılmalı



 Aileler çocuklarının öleceğini bilseler de ölüm

haberinin verilmesi sırasında değişik tepkiler verebilir

 Ağlamasına, konuşmasına, bağırmasına duygularını

söylemesine ve paylaşmasına izin verilmeli

 Yas döneminde de aile bireylerinin yanında olmalı,

psikolojik destek alması sağlanmalı

Özkan A. Terminal dönem. Pediatrik Onkoloji El Kitabı. Eds. İnci İlhan, Tezer Kutluk.Güneş Tıp Kitabevleri.2009  



 Ailenin hastayı görmesi sağlanmalı

 Aile ve yakınlarına duygu paylaşmalarını sağlayacak

bir çevre oluşturarak yas tutup ağlamaları için imkan

verilmeli

 Aile yas sürecinde yapmak istediği dini ritüellere ve

diğer kültürel alışkanlıklarına saygı gösterilmeli

 İhtiyaçlarının karşılanması için yardım edilmeli



 Ülkemizde pediatrik kanser hastası gören birçok
merkezde, sadece bu vakalar ile uğraşan psikolog
veya sosyal hizmet uzmanı yoktur, hekim bu görevleri
üstlenerek, terminal dönemde ki çocuklara medikal
tedavi dışında, psikolojik ve diğer destek tedavilerini
özveri ile uygulamaya çalışmaktadır.

Türkiye’de palyatif bakımın durumu



 Çoğu merkezde hasta başına düşen doktor ve hemşire

sayısı azdır, palyatif bakıma ayrılan zamanda tedavi

olabilecek hastaya zaman ayıramama endişesi vardır

 Ağrı merkezi sayısı yüksek ancak çoğu büyük

şehirlerde yerleşik
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 Palyatif Bakım merkezimiz çok sınırlı

 Yıllarca üzerinde durulmamış

 Kültürel/ İnsan Kaynakları/Geleneksel Türk Aile

Yapısı

 Bir kaç adet destek tedavisi merkezi
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 Sağlık Bakanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 Diyanet İşleri Başkanlığı

 Gönüllüler
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Palya-Türk Projesi



Yönetmelik

 Palyatif Bakım Hizmetleri ve 

Merkezlerin Tanımı

 Hasta Odaları

 Hasta Yakınlarına Odalar

 Mutfak

 Masaj ve Fizyoterapi Odası

 Psikoterapi Odası

 İnternet ve Oyun Odası

 Kişisel Bakım Odası

 Toplantı Odası

 İbadet Odaları ve Din Görevlileri

 Meşgale (Hobi) Odası
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Yönetmelik ve Planlamalar

Planlama

• Merkez Özellikleri

– Yurt genelinde KPBM, PBM ve 

PBHB Planlamaları (2013-2016)

– SB Merkezleri asgari ihtiyaçları 

kapsayacak şekilde planlanmıştır.

• Çalışan personel ayrıcalıklı tanımlanmalı

• Her merkezin sorumlu onkoloğu olmalı 

ya da merkezlerin hepsi onkoloji 

merkezlerine entegre çalışmalı

• En az 2. basamak yoğun bakım kadar geri 

ödeme almalı (SGK Görüşmeleri yapıldı)



Hospis:

Destek evi - yaşamın son zamanlarında bakımın

verildiği, ağrı tedavisi yapılıp psikososyal ve manevi

desteğin sağlandığı bağımsız yapı veya bir hastaneye

bağlı bakımevidir



Bu sağlık tesislerinde detaylı bakımdan ziyade son

günlerinde hasta semptomlarının kontrol edilir, hasta

ve ailelerine kronik hastalıkla baş etme yöntemleri

konusunda her türlü destek verilir.

Hedef: Pilot (3 İl) / Yıl ya da 2023’e Kadar   54 Adet

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ???



Kapsamlı Palyatif Bakım Merkezi (KPBM)

 Üniversite/ Eğitim ve Araştırma hastaneleri 

bünyelerinde kurulmalı

 Alt tedavi gruplarına palyatif bakım konusunda 

hizmet-içi eğitim, sürekli eğitim ve sertifikasyon 

eğitim programlarını verebilecek düzeyde bilgi 

birikimine sahip olmalı



 Tedavi gören hastalarda asıl amaç, en kısa sürede 

hastanın stabil hale getirilip idame tedavisinin aile 

hekimi ve evde sağlık hizmetlerince devamının 

sağlanması olmalı

 İhtiyaca göre 10-20 yatak olaral planlanmalı 

Hedef:19 (SB) + 17 (Üniversite) + 13 (Kampüs)  KPBM kurulması Yıl:2015-2023 

19’un 6 ‘sı Aynı Zamanda Pediatrik, 2’sinde sadece Pediatrik KPBM (SB) 

17 Üniversite’nin 13’ünde aynı zamanda pediatrik KPBM (Üniversite)



Türkiye’de aktif çalışan 20 PBM: 

 6 üniversite, 13 Devlet hastanesi, 1 özel merkez

 Gaziantep’te 2 Devlet Hastanesi müracat

aşamasında 

 Devlet hastanelerimizden 3’ü fiziki düzenleme, 6’sı 

tefrişat, 1 tanesi personel alımı düzeyinde 



Sıra İL ADI Hastane
Faal Yatak 

Sayısı

Planlanan 

Yatak Sayısı
Açılış Yılı Açıklama

1 ANKARA 1. BÖLGE Ulus Devlet H 11 16 2012-2014 2014 yılında 16 yatak

2 Sanatoryum 24 2014

3 Onkoloji EAH 22 2013

4 DİYARBAKIR Diyarbakır EAH 9 10.09.2013

5 Ersin Arslan DH 6 2014 müracaat aşamasında

6 Nizip DH 4 2014 müracaat aşamasında

7 ISPARTA Isparta DH 5 01.07.2013

8 İSTANBUL BEYOĞLU Okmeydanı DH 6 26.06.2010

9 İSTANBUL ÇEKMECE Başakşehir DH 30 2014 fiziki düzenlemeler

10 İSTANBUL FATİH Arnavutköy DH 5 2014 tefrişat aşamasında

11 Katip Çelebi Atatürk EAH 10 29.07.2013

12 Seferihisar DH 10 30.01.2014

13 Bayındır DH 8 08.11.2013

14 Çeşme DH 8 2014 fiziki düzenlemeler

15 Selçuk Devlet Hastanesi 8 2014 fiziki düzenlemeler

16 Tepecik EAH 28 2013

17 Buca DH 10 2014 tefrişat aşamasında

18 Alsancak DH 15 2014 tefrişat aşamasında

19 KAHRAMANMARAŞ Necip Fazıl Şehir H. 6 2014 tefrişat aşamasında

20 KONYA Konya Numune 6 2014 tefrişat aşamasında

21 MANİSA Akhisar DH 5 28.05.2014

22 RİZE Recep Tayyip Erdoğan Ü. EAH 13 2014 Personel temini

23 TRABZON Kanuni EAH 30 2013-2014
2013 yılında 20 yatak 

2014 yılında ek 10 yatak 

24 YOZGAT Yozgat DH 12 2014 tefrişat aşamasında
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Palyatif Bakım Merkezleri 

ANKARA 2. BÖLGE

GAZİANTEP

İZMİR GÜNEY

İZMİR KUZEY



 Küratif tedavi ve terminal dönem bakımının
iyileştirilmesi için hasta başına düşen hekim ve
hemşire sayısı artırılmalı

 Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve diğer personel
gereksinimleri karşılanmalı

 Sağlık ekibinin terminal dönem konusunda da
eğitilmesi sağlanmalı

 Hospis ve palyatif bakım ünitelerinin kurulması, bu
konuyla ilgilenen tıbbi ekip için de, bu hastalar için de
çok gerekli
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