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Abstract 

In this study, it was aimed to evaluate the knowledge and attitudes of the 
health personnel working in Bitlis province about palliative care. The 
universe of the study consists of health personnel working in health 
institutions in Center and Tatvan district of Bitlis. The sample of 176 health 
personnel, who were selected randomly from the health personnel, who 
accepted voluntary participation in the study, was taken as a sample. As a 
data collection tool, a questionnaire consisting of 20 questions related to 
palliative care and 7 questions, which allows us to reach qualitative 
information about health personnel, was used. In evaluation of research data 
has been applicated frequency and Pearson chi-square tests the IBM SPSS 
20® program, p<0,05 level has been accepted significantly as statistical. 
25.0% of the health personnel participating in the survey stated that they 
had heard the palliative care, but did not know what it was. 73.8% of the 
health personnel stated that palliative care should be given to cancer 
patients. 67.6% of the health personnel participating in the study stated that 
pain treatment could be applied in palliative care centers. However, 47.2% of 
the health personnel stated that they did not agree with the statement that 
“palliative treatment should be initiated in the last stage of disease 
progression, where curative treatment is not beneficial”. Although there was 
a significant difference (p<0,05) between the education level of health 
personnel and their answers related to many questions, which provide 
information about the palliative care in the questionnaire; it is observed that 
the level of knowledge on the subject does not increase linearly with the 
increase in the level of education. Very few of the nurses who work as 
managers and team coordinators in the palliative care team stated that they 
know palliative care. At the same time, determining of some of the doctors 
had no complete knowledge of palliative care are shown that the training 
they received was not sufficient and they also did not need to learn by 
researching about palliative care. 
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Özet 

Bu araştırmada; Bitlis İlinde görev yapan sağlık personellerinin palyatif 
bakım hakkındaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 
Çalışmanın evreni Bitlis’in Merkez ve Tatvan İlçesi’ndeki sağlık 
kuruluşlarında çalışan sağlık personellerinden oluşmuştur. Sağlık 
personellerinden rastgele seçilen, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 
kabul eden 176 sağlık personeli örneklem olarak alınmıştır. Veri toplama 
aracı olarak sağlık personelleri hakkında niteleyici bilgilere ulaşmamızı 
sağlayan 7 soruluk ön bilgi formu ve palyatif bakım ile ilgili 20 sorudan 
oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20® 
programında, sıklık ve Paerson ki-kare testleriyle değerlendirilmiş, p<0,05 
düzeyi istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Ankete katılan sağlık 
personelinin %25,0’i palyatif bakımı duyduğunu, ancak ne olduğunu 
bilmediğini ifade etmiştir. Sağlık personelinin %73,8’i palyatif bakımın 
kanser hastalarına verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %67,6’sı palyatif bakım merkezlerinde ağrı tedavisinin 
uygulanabileceğini ifade etmiştir. Ancak sağlık personelinin %47,2’si 
“palyatif tedaviye küratif tedavinin fayda sağlamadığı, hastalığın ilerlediği 
son evrede başlanmalıdır” ifadesine katılmadığını belirtmiştir. Sağlık 
personellerinin eğitim düzeyleri ile ankette yer alan, palyatif bakımla ilgili 
bilgilerini ölçmeyi sağlayan birçok soruya verdikleri yanıtlar arasındaki fark 
anlamlı (p<0,05) olmasına rağmen; konuyla ilgili bilgi seviyesinin eğitim 
seviyesinin yükselmesiyle doğrusal olarak artmadığı görülmüştür. Palyatif 
bakım ekibinde yönetici ve ekip koordinatörü olarak görev yapan 
hemşirelerin oldukça az bir kısmı palyatif bakımı bildiğini ifade etmiştir. 
Aynı zamanda doktorların bazılarının da palyatif bakım konusunda tam bilgi 
sahibi olmadığının belirlenmesi aldıkları eğitimin yeterli olmadığını ve ayrıca 
bu konuda araştırarak da bilgi edinme gereği duymadıklarını göstermiştir. 
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1. Giriş 

Latincede Palyatif kelimesi (geniş, dikdörtgen şeklinde pelerin benzeri giysi) 
sözcüğünden köken alır. Palliare; “örtmek” anlamına gelir. Tıbbi içerikte fiil olarak 
“palyasyon” ise kötü bir şeyi daha az kötü bir şekle getirme ya da problemi yaratan 
nedenlere bakmaksızın bir problemi daha iyi bir duruma getirmek anlamında 
kullanılmaktadır (Pastrana vd., 2008). 

Palyatif sözcüğünün Türk Dil Kurumu’nun Bilim ve Sanat Terimleri Ana 
Sözlüğü’nde yer alan tanımı: “[1] hastalık belirtilerini iyileştirmeksizin geçici 
olarak hafifleten veya ortadan kaldıran ilaç veya yöntemler; [2] rahatlatıcı ve 
geçici” şeklindedir (Türk Dil Kurumu, 2015a). İlaç ve Eczacılık Terimleri 
Sözlüğü’nde ise palyatif tedavi; hastalığa yol açan etkeni ortadan kaldırmadan 
yalnızca belirtilerin geçici olarak azaltılmasına veya giderilmesine dayanan tedavi 
türü, semptomatik tedavi, geçici tedavi olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu, 
2015b).  

Literatürde palyatif bakım “uygun ölüm”, “iyi ölüm”, “huzurlu ölüm”, “dayanılabilir ölüm” 
gibi yaşam sonu bakım kavramlarıyla tanımlanmıştır (Harstӓde ve Andershed, 2004). 
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Palyatif bakım yalnızca yaşamın son dönemlerindeki hastalar için uygun görülürken; 
günümüzde kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan ve bu sorunlarla yaşayan 
bireylerde acının hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenerek; 
olabildiğince erken dönemlerde uygulanması gerektiği görüşü kabul görmektedir. Bu 
anlayış değişikliği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün yeniden şekillendirdiği palyatif bakım 
tanımında da görülmektedir. DSÖ 1990 yılında palyatif bakımı “hastalığı ortadan kaldıran, 
tedavilere yanıt vermeyen hastaların aktif, total bakımıdır” şeklinde tanımlamışken (DSÖ, 
1990); 2002 yılındaki tanımda palyatif bakım “yaşamı tehdit eden durumlarla birlikte 
görülen sorunlarla karşı karşıya olan hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı ve 
fiziksel, psikososyal ve spiritüel boyuttaki diğer sorunları erken dönemde belirleyerek, 
kusursuz bir biçimde değerlendirerek ve tedavi ederek geliştiren bir yaklaşım” olarak ele 
almıştır (DSÖ, 2002). 

Palyatif bakım “ölüm bakımı” olarak ortaya çıkmış, birkaç yıl sonra “terminal 
bakım” olarak değişmiştir. Günümüzde tıp alanında “hospis”, “hospis bakımı”, 
“bakımın sürekliliği”, “yaşam sonu bakım”, “tenatoloji”, “konfor bakımı”, “sürekli 
bakım ünitesi” ve “destek bakım” gibi çeşitli terimlerle iç içe kullanılmaktadır. 
Ancak,  bu farklı isimler palyatif bakım kavramını yansıtmamaktadır (Pastrana vd., 
2008). 

Dünya Palyatif Bakım Kurulu (WPCA) palyatif bakım gerektiren tıbbi durumları 
şöyle listelemiştir: Kanser, HIV/AIDS, motor nöron hastalıkları, muskuler distrofi, 
multiple skleroz ve son evre demans. Diğer araştırmacılar beyin yaralanmaları ve 
serebral strok, kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, Alzheimer 
hastalığı, spinal kord yaralanmalarını da eklemiştir (Pastrana vd., 2008). 

Palyatif bakım bir bakım felsefesi ve yüksek derecede yapılandırılmış organize 
edilmiş bakım verme biçimi olarak görülmektedir. Tedavi edici yaklaşımların 
tükendiği hastalar başta olmak üzere, tedavi süresince ya da ölüm anına kadar ve 
sonrasında yas sürecinde, hasta ve yakınlarının fiziksel ve psikososyal 
gereksinimlerinin karşılanmasında palyatif bakım önemli bir yer tutmaktadır 
(Çolak ve Özyılkan, 2006).  

Palyatif bakımın amacı hayatı tehdit eden hastalığı olan ya da hastalık potansiyeli 
olanlarda acının dindirilmesi için bütüncül yaklaşım sağlamaktır (Meghani, 2004). 
Palyatif bakım saygılı, açık ve duyarlı bir yaklaşımla sunulmalı; her bir ülkedeki 
yasaların yanı sıra bireyin kişiliğine, kültürel ve dini değerlerine, inanış ve 
uygulamalarına duyarlı olunmalıdır. Dame Cicely Saunders’a göre; “palyatif bakım 
her bireyin kendi özgü deneyimi, hikayesi, ilişkileri ve kültürü olduğu ve kendine 
özgü biricik/tek bir varlık olarak saygı görmeye değer olduğu anlayışıyla başlar” 
(Davies ve Higginson, 2004).  

Palyatif bakım modern tıpta yeni bir alan olarak görülmekle birlikte en eski 
tedavilerden birisidir. Tıbbın başlangıç dönemlerinde herhangi bir hastalık 
güçlükle tedavi edilebilirken hastalar ilgilenilmekte ve rahatlatılmakta, 
semptomları gözlenmekte ancak sadece birkaç semptom rahatlatılabilmekteydi. 
Modern tıpta yeni gelişmelerdeki ana odak semptomların kontrolüdür. Ancak 
semptomatik tedavi ve acının rahatlatılması eski zamanlarda birçok hastalık için 
küratif tedavinin olmadığı dönemlerde de tıbbi tedavinin odağında yer almaktaydı. 
Sonuç olarak Pastrana vd. (2008)’nin belirttiği üzere palyatif bakım aslında yeni 
bir konu değil, eskiden de varolan bir şeye giydirilmiş yeni bir pelerindir. Palyatif 
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bakım kavramı içerisinde total, aktif, bireyselleştirilmiş hasta bakımı, aile desteği, 
interdisipliner takım çalışması ve etkili iletişim üzerinde durulmalıdır (Meghani, 
2004).  

Türkiye’de hastalara uzun süreli palyatif bakım verebilecek, hospis kavramına 
yakın ilk kuruluş Türk Onkoloji Vakfı’nın, İstanbul Yeşilköy’de “Kanser Bakımevi” 
adı ile 1993-1997 yıllarında hizmete sunduğu kuruluştur. Bu tür kuruluşlarda 
yatan hastalara sosyal güvenlik sistemlerince ödeme yapılmaması, bağış 
kaynaklarının yetersizliği, hasta ve yakınlarınca hospis kavramının yeterince 
anlaşılmaması bu öncü kuruluşun kapanmasına yol açmıştır. Palyatif bakım amaçlı 
ikinci “Hospis” girişimi ise Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı tarafından 2006 
yılında sonuçlandırılmış ve Hacettepe Onkoloji Hastanesi’ne çok yakın, tarihi bir 
Ankara evi yeniden 12 odalı bir hospis’e dönüştürülmüştür. Ancak yasal 
düzenlemelerin olmayışı nedeni ile bu evin “Hacettepe Umut Evi” adı ile kanserli 
hastaların tedavi ve sonrasında birkaç hafta gibi kısa süreli konaklamalarını ve 
minimal ölçüde hemşire hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacak şekilde 
hizmet vermesi öngörülmüştür (Akgül, 2007). 

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser Kontrol 
Programının önemli bir bileşeni ve önceliği olarak belirtilen palyatif bakım 
programı eylem planı, çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzmanların katılımı ile 2008 
yılında düzenlenen 3 çalıştay sonunda gerçekleştirilmiştir. Bu program 
kapsamında; multidisipliner çekirdek bir grup oluşturulması; mezuniyet sonrası 
sertifikasyonlu eğitim modülü geliştirilmesi; mezuniyet öncesi eğitim müfredatına 
palyatif bakım konusunun entegre edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi 
hedeflenmiştir (Ulusal Kanser Kontrol Programı 2009-2015, 2009). 

Türkiye’de 2000 yılından sonra gerçekleştirilen onkoloji kongrelerinde palyatif 
bakım konuları daha çok yer almaya başlamıştır, ancak uygulamaya geçilmesi ve 
hizmetin genel popülasyona yayılmasında henüz çok fazla bir gelişme 
sağlanamamıştır (Kömürcü, 2010). 

Ülkemizde “palyatif bakım” kavram olarak henüz yerleşmemiş olup sıklıkla “destek 
bakım” ve “son dönem bakım” olarak düşünülmekte ve ağrı kontrolü ile eşdeğer 
tutulmaktadır. Ülkemizde özelleşmiş palyatif bakım servisleri yaygın olarak 
bulunmamakta, ağrı ve semptom kontrolü genellikle medikal onkoloji üniteleri ve 
algoloji bölümleri tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca mevcut merkezlerin yatak 
sayısı yeterli görünmemektedir.  

Türk Onkoloji Grubu (TOG) bünyesinde 1999 yılında Destek Tedaviler Çalışma 
Grubu kurulmuş ve 18 farklı merkezden 40 kadar üyesi olan bu çalışma grubu, 
çeşitli toplantılar ve çalışmalarla palyatif bakım konusunda eğitici ve standartları 
geliştirici yönde katkılar sağlamaktadır (Kömürcü, 2010). Daha sonra, kanser 
hastalarına terminal dönemde multidisipliner bakım sağlamak amacı ile 2006 
yılında Palyatif Bakım Derneği kurulmuştur. Palyatif bakım derneğinin vizyonu; 
multidisipliner olma, misyonu; hasta ve ailelerini yalnız ve desteksiz bırakmamadır 
(Palyatif Bakım Derneği, 2016). 

Multidisipliner yaklaşım palyatif bakımın temel özelliğidir. Hasta destek bakım 
sistemi ağıyla çevrelenmiştir. Ekip yaklaşımı farklı disiplinler ve hizmetlerin etkili 
biçimde entegrasyonu için liderlik, işbirliği, koordinasyon ve iletişim gerektirir. 



Journal of Current Researches on Health Sector, 2018, 8 (2), 411-438.  415 
 

Ekip; hastane, evde bakım, hospis, günlük bakım merkezleri, acil, bakımevleri, 
uzun dönem bakım verilen merkezler gibi çeşitli sağlık bakım ortamlarına 
ulaşabilir/hizmet verebilir, ancak tercihen evde de sağlanabilir. Palyatif bakımın 
hastanedeki hizmetlerin ötesine taşınması, tıbbi uygulama ve sosyal hizmetlerle 
uygulanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Ekip üyeleri; doktor, hemşire, yardımcı 
sağlık personeli, gönüllüler, sosyal hizmet uzmanı, yas danışmanları, din görevlileri 
ve diğerlerinden oluşmaktadır (Pastrana vd., 2008). 

Palyatif bakımın uygulanmasındaki engellerden birisi sağlık personelinin eğitim 
eksikliğidir. Sağlık personelinin semptom yönetimi ve palyatif bakım becerileri 
konusunda eğitim ve bilgi eksikliği bir çok çalışmada vurgulanmaktadır (Paice vd., 
2007; White, 2001). Palyatif bakım geleneksel olarak sağlık profesyonellerinin 
eğitim ve çalışma programı kapsamında yer alan öncelikli konulardan birisi 
değildir (Carron vd., 1999; Barclay vd., 2003). Özel bilgi, beceri ve tutum 
gerektiren palyatif bakım yetisi; özelleşmiş eğitim ve deneyimle/pratikle 
kazanılabilir. İletişim, etik ve danışmanlık yeterliliği gerektirir (Pastrana vd., 
2008). 

Mezuniyet sonrası yoğun kurslarla hemşire ve doktorların gerekli becerileri 
geliştirebildikleri görülmüştür. Ancak daha uzun dönemde yapıcı geribildirimlerle 
daha fazla eğitim alma gereksinimleri vardır (Barclay vd., 2003; Gibbins vd., 2010).  

Ülkemizde sağlık personelinin palyatif bakım konusunda mevcut bilgi ve 
görüşlerinin belirlenmesinin gereksinimlere yönelik eğitim programlarının 
hazırlanmasına katkı sağlayacağı düşünülerek yürüttüğümüz çalışma 
planlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, aslında sağlık hizmetinde oldukça önemli 
bir yere sahip olan, fakat gereken önemin henüz tam olarak verilmediği palyatif 
bakım konusunda Bitlis ilinde görev yapan sağlık personelinin ne kadar bilgi sahibi 
olduğunu ve ne düşündüklerini kısmen de olsa öğrenmemizi sağlayacak bir anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir.   

2. Gereç ve Yöntem 

Tanımlayıcı-kesitsel düzendeki çalışma, Bitlis’teki bazı sağlık kuruluşlarında görev 
yapan sağlık personelleri ile 02.02.2015-07.02.2015 tarihleri arasında, Bitlis Eren 
Üniversitesi Etik Kurul Başkanlığından alınan etik kurul onayı (Tarih: 22.01.2015, 
Sayı:1052) ve ilgili sağlık kurumlarından gerekli kurum izinleri alınarak 
yürütülmüştür. Çalışmanın evreni Bitlis’in Merkez ve Tatvan İlçesi’ndeki sağlık 
kuruluşlarında çalışan sağlık personellerinden oluşmuştur. Sağlık 
personellerinden rastgele seçilen, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 
176 sağlık personeli (18-65 yaş) örneklem olarak alınmıştır. Veri toplama aracı 
olarak sağlık personelleri hakkında niteleyici bilgilere ulaşmamızı sağlayan 7 
soruluk ön bilgi formu (cinsiyet, yaş, meslek, eğitim düzeyi, çalışma yılı, çalıştığı 
kurum ve bölüm) ve literatürden yararlanılarak oluşturulmuş, palyatif bakım ile 
ilgili 20 soruluk bir anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20® 
programında, sıklık ve Paerson ki-kare testleriyle değerlendirilmiş, p<0,05 düzeyi 
istatistiki açıdan anlamlı kabul edilmiştir. Sağlık personellerinin palyatif bakım 
hakkındaki bilgi ve tutumlarının cinsiyet, yaş aralığı ve eğitim düzeyi 
değişkenlerine göre ne şekilde değiştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin cinsiyet, yaş aralığı, eğitim düzeyi, 
çalışma yılı ve çalıştığı kurum dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcı sağlık 
personellerinin %54,0’ünün kadın, %46,0’sının erkek, %39,2’sinin 26-30 yaş 
aralığında, %53,4’ünün üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların 
%59,1’inin çalışma süresinin ≤5 yıl olduğu ve %76,7’sinin devlet hastanesinde 
çalıştığı bilgisi elde edilmiştir (Tablo 1).   

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyet, yaş aralığı, eğitim düzeyi, çalışma yılı ve çalıştığı kurum 
dağılımları 

 
s % 

Cinsiyet 
Kadın   95 54,0 
Erkek  81 46,0 

Yaş Aralığı 

21-25 55 31,2 
26-30 69 39,2 
31-35 33 18,7 
36-40 19 10,8 

Eğitim Düzeyi 

Lise mezunu 32 18,2 
Üniversite mezunu 94 53,4 
Yüksek lisans-doktora 
mezunu   

50 28,4 

Çalışma Yılı 

≤5 104 59,1 
6-10 52 29,5 
11-15 17 9,7 
16-20 2 1,1 

Çalıştığı 
Kurum 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 10 5,7 
Doğumevi 3 1,7 
Aile Sağlığı Merkezi 28 15,9 
Devlet Hastanesi 135 76,7 

Katılımcı sağlık personellerinin meslek gruplarının dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. 
Katılımcıların %25,6’sı doktorlardan, %55,7’si hemşirelerden oluşurken; %18,7’si 
diğer meslek gruplarından (diş hekimi, ebe, sağlık memuru, teknisyen, tekniker, 
laborant, hizmetli, psikolog, odyometrist) oluşmuştur (Şekil 1). 

Şekil 1. Katılımcıların meslek grupları dağılımı 
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Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin “palyatif bakım ile ilgili bilgi sahibi 
misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Sağlık 
personelinin %6,3’ünün “hiç duymadım”, %4,0’ının “hiçbir fikrim yok”, %25,0’ının 
“duydum ama ne olduğunu bilmiyorum”, %35,2’sinin “biraz biliyorum”, %29,0’ının 
“biliyorum” seçeneğini işaretlediği, %0,6’sının ise bu sorunun yanıtını boş 
bırakmış olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2. Katılımcıların “palyatif bakım ile ilgili bilgi sahibi misiniz?” sorusuna verdikleri 
yanıtların dağılımı 

Yanıtlar s % 
 a) Hiç duymadım 11 6,3 
 b) Hiçbir fikrim yok 7 4,0 
 c) Duydum, ama ne olduğunu 
bilmiyorum 

44 25,0 

 d) Biraz biliyorum 62 35,2 
 e) Biliyorum 51 29,0 
 Boş Bırakmış 1 0,6 
 Toplam 176 100 

Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesindeki öğrencilerle yürütülen araştırmada 
katılımcıların %51,9’u palyatif bakım kavramını duymadığını, palyatif bakım 

konusunda bilgisi olanların büyük çoğunluğu bilgilerinin yetersiz olduğunu 

belirtmiştir (Çıtıl vd., 2018). 

Pandey ve ark. (2015) tarafından Nepal’de tıp fakültesi öğrencilerinde yürütülen 
çalışmada, öğrencilerin %56,3’ünün palyatif bakım kavramını duyduğu, tıp 
fakültesinin ilk yılında bu oranın en düşük olduğu (%6,1) saptanmıştır. Pakistan’da 
yapılan bir çalışmada da palyatif bakım konusunun her geçen gün öneminin 
artmasına rağmen, tıp öğrencilerinin bu konudaki bilgilerinin eksik olduğu 
bildirilmektedir (Arain vd., 2014). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personelinin yarıdan fazlasının 
(%53.7) palyatif bakım hakkında bilgi almadıklarını ifade etmişlerdir (Turgay, 
2010).  

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin meslek gruplarına göre dağılımları 
sayısal olarak homojen olmadığı için, meslek değişkenine göre “palyatif bakım ile 
ilgili bilgi sahibi misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar arasında anlamlı fark olup 
olmadığını değerlendirmek uygun görülmemiş, ancak sağlık personellerinin bu 
soruya verdikleri yanıtların dağılımının meslek gruplarına göre ne şekilde değiştiği 
Tablo 3’te gösterilmiştir. Palyatif bakım ekibinde yönetici ve ekip koordinatörü 
olarak görev yapan hemşirelerin oldukça az bir kısmı palyatif bakımı bildiğini ifade 
etmiştir (Tablo 3). Aynı zamanda doktorların bazılarının da palyatif bakım 
konusunda tam bilgi sahibi olmadığının belirlenmesi (Tablo 3) aldıkları eğitimin 
yeterli olmadığını ve ayrıca bu konuda araştırarak ya da sonradan gerekli 
eğitimlere katılarak bilgi edinme gereği de duymadıklarını göstermiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların mesleklerine göre “palyatif bakım ile ilgili bilgi sahibi misiniz?” 
sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı)  

Yanıtlar 

Meslek 

Doktor 
(s=45) 

Hemşire 
(s=98) 

Sağlık 
memuru 
(s=10) 

Diş 
hekimi 
(s=7) 

Ebe 
(s=5) 

Diğerleri* 
(s=11) 

s % s % s % s % s % s % 
 a) Hiç duymadım 2 4,4 4 4,1 4 40,0 - - - - 1 9,1 
 b) Hiçbir fikrim yok - - 4 4,1 1 10,0 1 14,3 1 20,0 - - 
 c) Duydum, ama ne          
olduğunu bilmiyorum 

4 8,9 30 30,6 1 10,0 2 28,6 1 20,0 6 54,6 

 d) Biraz biliyorum 8 17,8 45 45,9 1 10,0 3 42,9 3 60,0 2 18,2 
 e) Biliyorum 31 68,9 15 15,3 3 30,0 - - - - 2 18,2 
 Boş Bırakmış - - - - - - 1 14,3 - - - - 

 *Teknisyen (s=3), Tekniker (s=2), Laborant (s=2), Psikolog (s=2), Odyometrist (s=1), Hizmetli (s=1) 

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin palyatif bakımla ilgili 
görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada, katılımcıların %84,2’sinin palyatif 
bakımın ne anlama geldiğini bilmekte olduğu tespit edilmiştir (Gültekin vd. 2018). 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların %64,2’si palyatif bakım 
hakkında bilgi almadığını belirtmiş ve anket sonunda intörn öğrencilerin 
çoğunluğunun palyatif bakıma ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirlenmiştir 
(Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Katılımcı sağlık personelinin eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım ile ilgili bilgi 
sahibi misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 4’te verilmiştir. Lise 
mezunlarının %59,4’ü “duydum, ama ne olduğunu bilmiyorum”, üniversite 
mezunlarının %51,1’i “biraz biliyorum”, yüksek lisans-doktora mezunlarının 
%60,0’ı ise “biliyorum” yanıtını vermiştir (p<0,000-χ2=61,994). Bu sonuçlardan 
anlaşılacağı üzere eğitim düzeyi arttıkça palyatif bakım ile ilgili bilgi sahibi olma 
durumunun doğrusal olarak geliştiği görülmüştür. 

Tablo 4. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım ile ilgili bilgi sahibi 
misiniz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) (p<0,05) 

Yanıtlar 

Eğitim Düzeyi 

Lise 
Mezunu (s=32) 

Üniversite 
Mezunu 
(s=94) 

Yüksek lisans-
Doktora Mezunu 

(s=50) 

s % s % s % 
a) Hiç duymadım 4 12,5 5 5,3 2 4,0 
b) Hiçbir fikrim yok 2 6,2 3 3,2 2 4,0 
c) Duydum, ama ne olduğunu 
bilmiyorum 

19 59,4 19 20,2 6 12,0 

d) Biraz biliyorum 4 12,5 48 51,1 10 20,0 
e) Biliyorum 3 9,4 18 19,1 30 60,0 

Boş Bırakmış - - 1 1,1 - - 

p değeri-χ2 değeri 0,000-61,994 

Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin “palyatif bakım nedir?” sorusuna 
verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) Tablo 4’te verilmiştir. Sağlık 
personelinin %10,7’sinin “kanser tedavisi”, %65,9’unun “son dönem destek 
bakım”, %10,7’sinin “ağrı tedavisi”, %1,7’sinin “hepsi”, %0,6’sının  “diğer 
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(hastalığın erken tespit edilip değerlendirilmesi)” seçeneğini işaretlediği, 
%13,6’sının bu sorunun yanıtını boş bırakmış olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Katılımcıların “palyatif bakım nedir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı 
(işaretlenme oranı) 

Yanıtlar s % 
a) Kanser tedavisi 19 10,7 
b) Son dönem destek bakım 116 65,9 
c) Ağrı tedavisi 19 10,7 
d) Kimsesiz hastanın tedavisi 3 1,7 
e) Psikolojik tedavi 10 5,6 
f) Hepsi 3 1,7 
Diğer) Hastalığın erken tespit edilip değerlendirilmesi 1 0,6 
Boş Bırakmış 24 13,6 

Anket çalışmasına katılan sağlık personelinin mesleklerine göre “palyatif bakım 
nedir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 5’te verilmiştir. Doktorların 
%84,4’ü, hemşirelerin %72,4’ü, sağlık memurlarının %30,0’ı, diş hekimlerinin 
%42,9’u palyatif bakımın doğru yanıt olan son dönem destek bakım olduğunu, 
diğer mesleklerdeki sağlık personelinin çoğunluğu (%36,4) ise palyatif bakım 
konusunda yetersiz bilgi sahibi oldukları için, palyatif bakımın ağrı tedavisi 
olduğunu ifade etmiştir (Tablo 5). 

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin palyatif bakımla ilgili 
görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada, katılımcıların %61,7’sinin palyatif 
bakımın ağrı yönetimini, %58,3’ünün semptom yönetimini, %74,2’sinin spiritüel 
bakımı ve %75.8’inin de palyatif bakım alan hastaların yakınlarına duygusal ve 
ruhsal desteği kapsaması gerektiğine inandıkları tespit edilmiştir (Gültekin vd. 
2018). 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların %68,8’i palyatif bakımın 
“terminal dönemdeki bireyin yaşam kalitesini yükseltmek’’ olduğunu belirtmiştir 
(Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 
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Tablo 5. Katılımcıların mesleklerine göre “palyatif bakım nedir?” sorusuna verdikleri 
yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 

Yanıtlar 

Meslek 

Doktor 
(s=45) 

Hemşire 
(s=98) 

Sağlık 
memuru 
(s=10) 

Diş 
hekimi 
(s=7) 

Ebe 
(s=5) 

Diğerleri* 
(s=11) 

s % s % s % s % s % s % 

a) Kanser tedavisi 4 8,8 9 9,2 - - - - 3 60,0 3 27,3 

b) Son dönem destek 
bakım 

38 84,4 71 72,4 3 30,0 3 42,9 - - 2 18,2 

c) Ağrı tedavisi 6 13,2 5 5,1 1 10,0 3 42,9 - - 4 36,4 

d) Kimsesiz hastanın 
tedavisi 

1 2,2 1 1,0 - - - - - - 1 9,1 

e) Psikolojik tedavi 5 11,1 3 3,1 - - - - - - 1 9,1 
 f) Hepsi 2 4,4 - - - - - - 1 20,0 - - 
Diğer) Hastalığın 
erken tespit edilip 
değerlendirilmesi 

- - 1 10,0 - - - - - - - - 

Boş Bırakmış 4 8,9 8 8,2 6 60,0 3 42,9 1 20,0 2 18,2 
*Teknisyen (s=3), Tekniker (s=2), Laborant (s=2), Psikolog (s=2), Odyometrist (s=1), Hizmetli (s=1) 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personelleri palyatif bakımın 
anlamı ve amacını sıklıkla “terminal dönemdeki bireyin yaşam kalitesini 
yükseltmek’’ şeklinde ifade etmişlerdir (Turgay, 2010).  

Katılımcı sağlık personelinin eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım nedir?” 
sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 6’da verilmiştir. Lise mezunlarının 
%68,8’i, üniversite mezunlarının %57,4’ü, yüksek lisans-doktora mezunlarının 
%82,0’ı palyatif bakımının son dönem destek bakımı olduğunu ifade etmiştir 
(p<0,002-χ2=54,740). Bu sonuçlara göre farklı eğitim düzeyindeki sağlık 
personellerinin çoğunluğunun palyatif bakımın ne olduğu konusunda doğru bilgi 
sahibi olduğu anlaşılmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım nedir?” sorusuna 
verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) (p<0,05) 

Yanıtlar 

Eğitim Düzeyi 

Lise 

Mezunu (s=32) 

Üniversite 

Mezunu 

(s=94) 

Yüksek lisans-Doktora 

Mezunu (s=50) 

s % s % s % 

a) Kanser tedavisi 2 6,2 13 13,8 4 8,0 

b) Son dönem destek bakım 22 68,8 54 57,4 41 82,0 

c) Ağrı tedavisi - - 12 12,8 7 14,0 

d) Kimsesiz hastanın tedavisi - - 2 2,1 1 2,0 

e) Psikolojik tedavi - - 4 4,3 6 12,0 

 f) Hepsi - - 1 1,1 2 4,0 

Diğer) Hastalığın erken tespit 

edilip değerlendirilmesi 
- - 1 1,1 - - 

Boş Bırakmış 8 25,0 9 9,6 7 14,0 

p değeri-χ
2
 değeri 0,002-54,740 
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Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin “palyatif bakım ile ilgili bilgileri 
nereden edindiniz?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 
Şekil 2’de verilmiştir. Sağlık personelinin %57,9’unun  “okuldaki eğitim esnasında”, 
%2,8’inin “basından”, %19,3’ünün “mesleki yayınlardan”, %5,6’sının 
“kurumum/bağlı olduğumuz kurum tarafından verilen eğitimlerden”, %18,1’inin 
“internetten”, %3,4’ünün “çevreden”, %0,6’sının “yaptığınız anketten”, %0,6’sının 
“orada çalıştığımda” yanıtını verdiği, %13,0’ının sorunun yanıtını boş bırakmış 
olduğu saptanmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2. Katılımcıların “palyatif bakım ile ilgili bilgileri nereden edindiniz?” sorusuna 
verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 

 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların %95,4’ü ise üniversite 
eğitiminde palyatif bakımla ilgili bir eğitim programı olmadığını, palyatif bakım 
hakkında bilgi aldığını belirten intörn hemşirelik öğrencilerinin %84,6’sı ise bu 
bilgiyi üniversite eğitimi sırasında, %30,7’si internetten, %25,6’sı kitap ve 
dergilerden, %5,1’i kongre ve seminerlerden edindiklerini belirtmiştir 
(Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personelinden bilgi aldığını 
belirtenlerin bilgiyi üniversite eğitimi sırasında (%57.3) edindiklerini ve 
çoğunluğu (%86.2) çalıştıkları kurumda palyatif bakım konusunda hizmet içi 
eğitim programının olmadığını ifade etmişlerdir (Turgay, 2010).  

Pandey vd. (2015) tarafından Nepal’de tıp fakültesi öğrencilerinde yürütülen 
çalışmada, öğrencilerin %84,1’inin palyatif bakım konusunda eğitim almak istediği 
saptanmıştır. 

Kanserde palyatif bakım onkoloji eğitiminin önemli bir parçası olmasına rağmen 
ülkemizde onkoloji eğitimi yapılan merkezlerin sadece bir kısmında palyatif bakım 
eğitim programları vardır. Genellikle tıp fakültesi veya uzmanlık eğitiminde 
palyatif bakım programına yer verilmemekte ve Türkiye’de “palyatif bakım” bir 
uzmanlık alanı olarak kabul edilmemektedir (Kömürcü, 2010). Palyatif bakım dersi 
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik programında seçmeli 
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ders olarak 2005 yılından bu yana yürütülmekte ve ülkemizde tek programdır. Bu 
dersin amacı; kriz, ölüm, kayıp, yas süreci kavramları, ölümü yaklaşan hastanın 
rahatını sağlama, terminal dönemde bireyin ve ailenin desteklenmesi ve yaşam 
kalitesinin sürdürülmesi, hospis hizmetleri ve diğer organizasyonlar, palyatif 
bakım ekibi, rol ve işlevlerinin tartışılmasıdır (Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, 2016). 

Wechter vd. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin 
tıp eğitimleri boyunca yaşam sonu bakım konusunda deneyimli olmalarının 
öğrencilere önemli katkılar sağlayacağı ve pratik uygulama acısından hekimliğe 
daha hazır olmalarına yardımcı olacağı bildirilmektedir. ABD’de yapılan bir 
çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin ölmek üzere olan hastalarla çok az 
karşılaştıkları belirtilmekte olup, öğrencilerin %35’inin hiç terminal dönemde 
hasta görmediği için ölmek üzere olan hastalara bakım konusundaki klinik 
deneyimlerinin gelişigüzel ve denetimsiz olabileceği belirtilmektedir (Billings vd. 
2010). Doktorların yaşamının son dönemindeki hastalara yüksek kalitede bakım 
verilmesinin önemini bilmelerine rağmen hastalarıyla etkili iletişim 
sağlayamadıkları, bu durumun tıp fakültesi eğitimindeki temel ve klinik 
dönemlerdeki eksikliklerden kaynaklanabileceği bildirilmektedir (Wechter vd. 
2015). 

Eyigör vd. (2013) tarafından tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin palyatif bakım 
konusundaki bilgileri ve klinik uygulamalarda palyatif bakım konusundaki 
görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada, öğrencilerin 
%64,6’sının palyatif bakım konusunda aldıkları eğitimin yetersiz olduğu, 
%90,3’ünün palyatif bakım hastalarıyla iletişim konusunda herhangi bir eğitim 
almadıkları ve öğrencilerin palyatif bakım konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu 
kaydedilmiştir. 

Yapılan bir çalışmada tıp eğitimi sırasında yaşam sonu bakımıyla ilgili seçmeli 
derslerin öğrenciler için oldukça yararlı olduğu gösterilmesine rağmen, dünya 
genelinde birçok tıp fakültesinde bu konuyla ilgili seçmeli ders olmadığı 
bildirilmektedir (Billings vd., 2010). Ülkemizde palyatif bakım hizmetlerine 
şimdiye kadar yeterince önem verilmeme nedenlerinden birisinin de palyatif 
bakım konusunun temel tıp eğitiminde yer almayışı olarak bildirilmektedir. 
Yapılan çalışmalarda hekimlerin ve tıp eğitimcilerinin birçoğu mezuniyet öncesi tıp 
eğitimi sırasında verilen palyatif bakım eğitiminin sınırlı düzeyde olduğu görüşüne 
katılmakta olup, tıp öğrencilerinin palyatif bakım alanındaki bilgi, tutum ve 
davranışlarının verilecek eğitimlerle olumlu şekilde etkileneceği belirtilmektedir 
(Gültekin vd., 2010; Oneschuk vd., 2000). 

Weber vd. (2011) tarafından Almanya’da iki üniversitede tıp fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin palyatif bakım konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesi 
amacıyla yürütülen bir çalışmada, öğrencilerin palyatif bakım konusundaki temel 
bilgilerinin sınırlı düzeyde olduğu saptanmış olup, bu çalışma aynı zamanda tıp 
müfredatında palyatif bakım derslerinin zorunlu olarak verilmesinin önemini 
ortaya koymaktadır. Nitekim 2013 yılından itibaren Almanya’da palyatif bakım 
dersi mezuniyet öncesi tıp eğitim müfredatında zorunlu dersler icinde yer almıştır 
(Gerlach vd., 2015). Avustralya’da yapılan bir calışmada da tıp eğitimi içinde PB 
palyatif bakım eğitiminin önemli olduğu, palyatif tıp eğitiminin geliştirilmesi ile 
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ilgili çalışmalara devam edilmesinin gerektiği belirtilmektedir (Tai vd., 2014). 
Horowitz vd. (2014) tarafından ABD’de yapılan çalışmada, temel düzeyde palyatif 
bakım eğitiminin tıp eğitim müfredatının her yılına entegre edilmesi gerektiği 
önerilmektedir. Palyatif bakım alanında hızlı gelişmelerin olduğu birçok Avrupa 
Birliği ülkesinde palyatif bakım eğitimine öncelik verilmeye başlanmış olup 
üniversitelerin eğitim müfredatlarını kendi ülkelerinin demografik ve sosyal 
ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte etmeleri teşvik edilmektedir (Canteno vd., 
2016). 

Güncel literatür bilgilerine göre palyatif bakım eğitimi konusundaki yetersizlik 
devam etmekte olup, konuya gereken önem verilmemekte, hem doktorlar hem de 
tıp öğrencileri tarafından yaşam sonu bakım ve palyatif bakım konularındaki 
eğitimlerin eksik olduğu bildirilmektedir. Nüfusun yaşlanması ve ölmeden önceki 
kronik dönemin uzaması nedeniyle doktorların çoğu hastalarının palyatif bakım 
almaya ihtiyacı olacağını düşünmektedir. Bu nedenle palyatif bakım eğitimindeki 
yetersizliğe dünya genelinde çok önem verilmektedir. Yapılan çalışmalarda tıp 
fakülteleri genelinde palyatif bakım eğitiminin birbirinden çok farklı ve standart 
olmayan bir yaklaşımla verilmekte olduğu için bu konuda endişeler olduğu ifade 
edilmektedir (Chiu vd., 2015). 

Gaziosamanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile yürütülen araştırmada, 
palyatif bakım konusunda bilgisi olduğunu ifade eden öğrencilerin en sık bilgi 
aldıkları kaynaklar sırasıyla zorunlu dersler dışında Palyatif Bakım Çalışma Grubu 
öğretim üyeleri, tıp fakültesi eğitim müfredatında yer alan genel cerrahi stajı 
sırasında alınan palyatif bakım dersi, sağlık ile ilgili web siteleri şeklinde 
belirtilmiştir (Çıtıl vd., 2018).  

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin “palyatif bakım hangi hastalara 
verilmelidir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) Tablo 
7’de verilmiştir. Sağlık personelinin %73,8’inin “kanser hastaları”, %11,3’ünün 
“diabetes mellitus hastaları”, %26,7’sinin “alzheimer hastaları”, %31,8’inin felçli 
hastalar”, %4,5’inin “hipertansiyon”, %24,4’ünün “genetik ve ilerleyici hastalığı 
olan çocuklar”, %23,8’inin “AIDS hastaları”, %19,3’ünün “KOAH hastaları”, 
%8,5’inin “hepsi” yanıtını verdiği, %15,3’ünün bu sorunun yanıtını boş bırakmış 
olduğu bulunmuştur (Tablo 7). 

Tablo 7. Katılımcıların “palyatif bakım hangi hastalara verilmelidir?” sorusuna verdikleri 
yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 

Yanıtlar s % 
a) Kanser hastaları 130 73,8 
b) Diabetes Mellitus hastaları 20 11,3 
c) Alzheimer hastaları 47 26,7 
d) Felçli hastalar 56 31,8 
e) Hipertansiyon 8 4,5 
f) Genetik ve ilerleyici hastalığı olan çocuklar 43 24,4 
g) AIDS hastaları 42 23,8 
h) KOAH hastaları 34 19,3 
ı) Hepsi 15 8,5 
Boş Bırakmış 27 15,3 

Katılımcı sağlık personelinin mesleklerine göre “palyatif bakım hangi hastalara 
verilmelidir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 
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Doktorların %75,5’i, hemşirelerin %82,6’sı, sağlık memurlarının %30,0’ı, diş 
hekimlerinin %42,9’u, ebelerin %60,0’ı palyatif bakımın kanser hastalarına 
verildiği yanıtını, diğer mesleklerdeki sağlık personelinin %54,6’sı ise palyatif 
bakımın genetik ve ilerleyici hastalığı olan çocuklara verildiği yanıtını vermiştir. Bu 
durumda palyatif bakımın ne olduğunu bildiğini ifade eden sağlık personelinin de 
aslında doğru bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür (Tablo 8). 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların %85,3’ü palyatif bakım 
hizmetlerinden yararlanılabilecek hasta grupların en fazla onkolojik hastalar 
olduğunu söylemiştir (Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personelinin palyatif bakım 
hizmetlerinden yararlanılabilecek hasta gruplarını çoğunluğu onkolojik hastalar 
(%75.1) ve terminal dönem hastaları ( %74.5) olarak belirmişlerdir (Turgay, 
2010).  

Tablo 8. Katılımcıların mesleklerine göre “palyatif bakım hangi hastalara verilmelidir?” 
sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 

Yanıtlar 

Meslek 

Doktor 
(s=45) 

Hemşire 
(s=98) 

Sağlık 
memuru 
(s=10) 

Diş 
hekimi 
(s=7) 

Ebe 
(s=5) 

Diğerleri* 
(s=11) 

s % s % s % s % s % s % 
a) Kanser 
hastaları 

34 75,5 81 82,6 3 30,0 3 42,9 3 60,0 5 45,5 

b) Diabetes 
Mellitus hastaları 

7 15,5 7 7,1 - - 3 42,9 1 20,0 2 18,2 

c) Alzheimer 
hastaları 

24 53,3 17 17,3 2 20,0 1 14,3 2 40,0 1 9,1 

d) Felçli hastalar 33 73,3 17 17,3 2 20,0 1 14,3 2 40,0 1 9,1 
e) Hipertansiyon 3 6,6 5 5,1 - - - - - - - - 
 f) Genetik ve 
ilerleyici hastalığı 
olan çocuklar 

23 51,1 13 13,2 1 10,0 2 28,6 1 20,0 6 54,6 

g) AIDS hastaları 23 51,1 13 13,2 2 20,0 2 28,6 1 20,0 3 27,3 

h) KOAH 
hastaları 

19 42,2 7 7,1 1 10,0 3 42,9 - - 4 36,4 

 ı) Hepsi 6 13,3 8 8,2 1 10,0 - - - - - - 
Boş Bırakmış 4 8,9 8 8,2 6 60,0 4 57,1 1 20,0 3 27,3 
                   *Teknisyen (s=3), Tekniker (s=2), Laborant (s=2), Psikolog (s=2), Odyometrist (s=1), Hizmetli (s=1) 

Araştırmaya dahil olan sağlık personelinin eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım 
hangi hastalara verilmelidir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 9’da 
verilmiştir. Lise mezunlarının % 68,7’si ve üniversite mezunlarının %78,7’si, 
yüksek lisans-doktora mezunlarının %68,0’ı palyatif bakımının kanser hastalarına 
verildiği yanıtını vermiştir (p<0,004-χ2 =117,843). Eğitim düzeyleri farklı olmasına 
rağmen, çoğu sağlık personelinin palyatif bakımın hangi hastalara verilmesi 
gerektiği konusunda doğru bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Palyatif 
bakım sadece kanser hastalarına değil, küratif tedaviye yanıt vermeyen, ilerlemiş 
hastalıklara, kronik ve tedavisi olmayan hastalıklara sahip hastaların ve 
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yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek, onlara destek olmak amacıyla da 
uygulanabilmektedir (Tablo 9). 

Tablo 9. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım hangi hastalara 
verilmelidir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (p<0,05) 

Yanıtlar 

Eğitim Düzeyi 

Lise 
Mezunu (s=32) 

Üniversite 
Mezunu (s=94) 

Yüksek lisans-
Doktora Mezunu 

(s=50) 
s % s % s % 

a) Kanser hastaları 22 68,7 74 78,7 34 68,0 
b) Diabetes Mellitus hastaları 2 6,2 9 9,5 9 18,0 
c) Alzheimer hastaları 4 12,5 19 20,2 24 48,0 
d) Felçli hastalar 4 12,5 20 21,2 32 64,0 
e) Hipertansiyon 1 3,1 4 4,2 2 4,0 
f) Genetik ve ilerleyici hastalığı 
olan çocuklar 

3 9,3 20 21,2 24 48,0 

g) AIDS hastaları 3 9,3 16 17,0 25 50,0 
h) KOAH hastaları 1 3,1 13 13,8 20 40,0 
ı) Hepsi 1 3,1 8 8,5 6 12,0 
Boş Bırakmış 8 25,0 10 10,6 8 16,0 
p değeri-χ2 değeri 0,004-117,843 

Günümüze kadar palyatif bakım uzmanları temel olarak kanserli hastalara hizmet 
sunmakla birlikte palyatif bakımın kanserli hastalarla sınırlı olmaması gerektiği 
anlaşılmıştır. Kapsamlı olarak palyatif hastalıklar nadiren belirtilmiştir. Dünya 
Palyatif Bakım Kurulu (WPCA) palyatif bakım gerektiren tıbbi durumları şöyle 
listelemiştir. Kanser, HIV/AIDS, motor nöron hastalıkları, muskuler distrofi, 
multiple skleroz ve son evre demans. Diğer yazarlar beyin yaralanmaları ve 
serebral strok, kalp hastalıkları, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, Alzheimer 
hastalığı, spinal kord yaralanmaları ve diğer durumları eklemiştir (Pastrana vd., 
2008). 

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin “palyatif bakım merkezlerinde 
hastaya nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı 
(işaretlenme oranı) Tablo 10’da verilmiştir. Sağlık personelinin %67,6’sının “ağrı 
tedavisi”, %21,5’inin “kanser tedavisi”, %23,8’inin “beslenme desteği”, %25,5’inin 
“fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi”, %30,1’inin “solunumun rahatlatılması”, 
%3,4’ünün “obezite tedavisi”, %25,0’ının “bulantı/kusma şikayetinin giderilmesi”, 
%10,7’sinin “romatolojik hastalıkların tedavisi”, %32,9’unun “hasta ve hasta 
yakınlarına psikolojik ve sosyal destek”, %7,4’ünün “hepsi” yanıtını verdiği, 
%14,8’inin bu sorunun yanıtını boş bırakmış olduğu görülmüştür (Tablo 10). 
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Tablo 10. Katılımcıların “palyatif bakım merkezlerinde hastaya nasıl bir tedavi 
uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 

Yanıtlar s % 

a) Kanser tedavisi 42 23,8 

b) Yoğun bakım tedavisi 6 3,4 

c) Semptoma yönelik tedavi ve bakım 74 42,0 

d) Hastalığa yönelik tedavi 25 14,2 

e) Genel yaşlı bakımı 6 3,4 

f) Hepsi 24 13,6 

Boş Bırakmış 26 14,8 

Bazı yazarlar palyatif bakımın yaşamı sınırlayan hastalığın erken aşamasında (tanı 
anından itibaren küratif tedaviye paralel olarak) başlatılmasını savunmakla 
birlikte çoğu yazar palyatif bakımı küratif tedavinin mümkün olmadığı ya da ileri 
evre hastalık aşamasında düşünmektedir. Palyatif bakımın hastalığın ilk 
dönemlerinde başlatılması hastaların semptom yönetimi ve desteğe ulaşabilmesi 
ve bakımın odağının kür sağlamaktan palyatife geçiş sürecini kolaylaştırılması 
yönünden önemlidir (Pastrana vd., 2008). 

Palyatif bakım gerektiren hastalıkların özelliklerine ilişkin bir uzlaşı olmayıp bu 
hastalıklar ilerleyici, küratif tedaviye yanıt vermeyen, ileri düzey/ilerlemiş, yaşamı 
tehdit eden ve/veya aktif hastalıklar olarak belirtilmiştir. DSÖ’nün daha önceki 
tanımında palyatif bakım gerektiren hastalar “küratif tedaviye yanıt vermeyen 
hastalar” olarak belirtilmiş ve bu da son dönem bakımla ilişkilendirilmiştir. 
DSÖ’nün daha yeni tanımında yaşamı tehdit eden hastalıkla yüzleşen birey ve 
aileleri şeklinde genişletilmiştir. Ancak bu tanımların palyatif bakımı ölümü 
yaklaşan ya da son dönem hastalar şeklinde sınırlaması bazı soruları gündeme 
getirmiştir. “Ölmekte olan kim” sorusunun kolay bir yanıtı yoktur. Diğer bir kriter 
sınırlı prognoz, ölmekte olan birey gibi tanımlarda sınırlı prognozon anlaşılması 
açık değildir. Diğer yandan Ulusal Hospis ve Palyatif Bakım Organizasyonu ve 
Kanada Hospis Palyatif Bakım Derneği hastalıkla ilgili özelliklere bakmaksızın 
yaşamın son döneminde olan bireylere odaklanmaktadır. Ancak “terminal bakım 
dönemi” konusunda yine bir uzlaşı yoktur (Pastrana vd., 2008). 

Örneğin; Ege Üniversitesinde 2006 yılında kurulan Tülay Aktaş Palyatif Bakım 
Ünitesinde kanser hastaları ve ailelerine bütüncül bir yaklaşımla hizmet sunmak 
amaçlanmıştır. Merkez, ağrı kontrolü gibi semptom yönetiminin yanı sıra, 
psikolojik destek ve danışmanlık da sağlamaktadır (Uyar vd., 2007). Temmuz 
2007’de açılan, 18 yataklı, Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ağrı ve Palyatif Bakım Kliniğine Ocak 2007-Aralık 2008 tarihleri 
arasında 671 hasta kabul edilmiş; bunlardan 43’ü kanser dışı nedenler; 
diğerlerinin %47’si GI kanserler, %14’ü genitoüriner sistem kanserleri, %14’ü 
akciğer kanseri, %10’u baş-boyun kanseri, %7’si meme kanseri ve %8’i diğer 
kanserler olarak belirtilmiştir (Tan ve Kafalı, 2009). 

Katılımcı sağlık personellerinin meslek gruplarına göre dağılımları sayısal olarak 
homojen olmadığı için, meslek değişkenine göre “palyatif bakım merkezlerinde 
hastaya nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna verilen yanıtlar arasında 
anlamlı fark olup olmadığını değerlendirmek uygun görülmemiş, ancak sağlık 
personellerinin bu soruya verdikleri yanıtların dağılımının meslek gruplarına göre 
ne şekilde değiştiği Tablo 11’de gösterilmiştir. Doktor (%60,0) ve hemşirelerin 
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(%41,8) büyük çoğunluğu doğru yanıt olan, palyatif bakım merkezlerinde 
semptoma yönelik tedavi ve bakım uygulandığını, ancak hemşirelerin 
azınsanmayacak bir kısmı (%35,7) da palyatif bakım merkezlerinde kanser 
tedavisi uygulandığını ifade etmiştir (Tablo 11). 

Tablo 11. Katılımcıların mesleklerine göre “palyatif bakım merkezlerinde hastaya nasıl bir 
tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı  

Yanıtlar 

Meslek 

Doktor 

(s=45) 

Hemşire 

(s=98) 

Sağlık 

memuru 

(s=10) 

Diş 

hekimi 

(s=7) 

Ebe 

(s=5) 

Diğerleri

* 

(s=11) 

s % s % s % s % s % s % 

a) Kanser tedavisi 3 6,6 35 35,7 1 10,0 - - 2 40,0 1 9,1 

b) Yoğun bakım tedavisi - - 4 10,2 1 10,0 - - - - 1 9,1 

c) Semptoma yönelik 

tedavi ve bakım 
27 60,0 41 41,8 1 10,0 3 42,9 1 20,0 1 9,1 

d) Hastalığa yönelik tedavi 6 13,3 11 11,2 1 10,0 1 14,3 1 20,0 5 45,5 

e) Genel yaşlı bakımı 4 8,8 1 1,0 1 10,0 - - 1 20,0 - - 

f) Hepsi 13 28,9 6 6,1 2 20,0 1 14,3 1 20,0 1 9,1 

Boş Bırakmış 5 11,1 8 8,2 6 60,0 3 42,9 1 20,0 3 27,3 

      *Teknisyen (s=3), Tekniker (s=2), Laborant (s=2), Psikolog (s=2), Odyometrist (s=1), Hizmetli (s=1) 

Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin yaş aralığına göre “palyatif bakım 
merkezlerinde hastaya nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri 
yanıtların dağılımı incelendiğinde (Tablo 12); 21-25 yaş aralığındaki sağlık 
personelinin %41,8’i, 26-30 yaş aralığındaki sağlık personelinin %40,5’i, 31-35 yaş 
aralığındaki sağlık personelinin %42,4’ü, 36-40 yaş aralığındaki sağlık 
personelinin %47,3’ü doğru yanıtı işaretleyerek palyatif bakım merkezlerinde 
semptoma yönelik tedavi ve bakımın uygulandığı yanıtını vermiştir (p<0,022-
χ2=62,398). Ancak, palyatif bakım merkezlerinde sadece kanser tedavisi 
uygulandığını düşünen sağlık personelinin sayısının da az olmadığı (21-25 yaş 
aralığındaki sağlık personelinin %30,9’u, 26-30 yaş aralığındaki sağlık 
personelinin %26,0’sı) görülmüştür (p<0,05) (Tablo 12). 

Tablo 12. Katılımcıların yaş aralığına göre “palyatif bakım merkezlerinde hastaya nasıl bir 
tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (p<0,05) 

Yanıtlar 

Yaş Aralığı 

21-25 (s=55) 26-30 (s=69) 31-35 (s=33) 36-40 (s=19) 

s % s % s % s % 

a) Kanser tedavisi 17 30,9 18 26,0 6 18,1 3 15,7 

b) Yoğun bakım tedavisi 2 3,6 3 4,3 - - 1 5,2 

c) Semptoma yönelik tedavi ve bakım 23 41,8 28 40,5 14 42,4 9 47,3 

d) Hastalığa yönelik tedavi 5 9,0 8 11,6 8 24,2 4 21,0 

e) Genel yaşlı bakımı - - 1 1,4 2 6,0 2 10,5 

f) Hepsi 3 5,5 9 13,0 7 21,2 5 26,3 

Boş Bırakmış 8 14,5 8 11,6 7 21,2 3 15,8 

p değeri-χ
2
 değeri 0,022-62,398 

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin eğitim düzeyine göre “palyatif 
bakım merkezlerinde hastaya nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna 
verdikleri yanıtların dağılımı incelendiğinde (Tablo 13); lise mezunlarının %28,1’i 
ve üniversite mezunlarının %31,9’u palyatif bakım merkezlerinde kanser tedavisi 
uygulandığı yanıtını, yüksek lisans-doktora mezunlarının %52,0’ı palyatif bakım 
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merkezlerinde semptoma yönelik tedavi ve bakım uygulandığı yanıtını vermiştir 
(p=0,012-χ2=47,417). Eğitim düzeyi arttıkça palyatif bakım merkezlerinde hastaya 
nasıl bir tedavi uygulandığı konusunda daha doğru bilgi sahibi olunduğu 
görülmüştür (Tablo 13).  

Tablo 13. Katılımcıların eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım merkezlerinde hastaya 
nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (p<0,05) 

Yanıtlar 

Eğitim Düzeyi 

Lise 
Mezunu (s=32) 

Üniversite 
Mezunu (s=94) 

Yüksek lisans-
Doktora Mezunu 

(s=50) 
s % s % s % 

a) Kanser tedavisi 9 28,1 30 31,9 3 6,0 
b) Yoğun bakım tedavisi 2 6,2 3 3,1 1 2,0 
c) Semptoma yönelik 
tedavi ve bakım 

9 28,1 39 41,4 26 52,0 

d) Hastalığa yönelik tedavi 3 9,4 15 15,9 7 14,0 
e) Genel yaşlı bakımı - - 3 3,1 4 8 
f) Hepsi 1 3,1 9 9,6 14 28,0 
Boş Bırakmış 8 25,0 10 10,6 8 16,0 
p değeri-χ2 değeri 0,012-47,417 

Amerikan Tıp Enstitüsüne göre; palyatif bakımın odağı kür sağlamaksızın 
hastalığın semptomlarını önleme, dindirme, azaltma veya yatıştırmadır (Ulusal 
Kanser Kontrol Programı 2009-2015, 2009). Palyatif terimin tıpta kullanımında 
amaç; semptomun nedenini araştırmak değil, semptomun kendisini ele alıp 
iyileştirmektir (Erel, 2008). 

Katılımcı sağlık personellerinin “palyatif bakım hizmeti nerelerde verilebilir?” 
sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) Şekil 3’te verilmiştir. 
Sağlık personelinin %19,8’inin “yataklı klinik/servis”, %43,7’sinin “onkoloji 
merkezleri”, %3,9’unun “huzurevi”, %14,7’sinin “yoğun bakım ünitesi”, 
%15,3’ünün “özel donanımlı merkezler”, %2,8’inin “evde”, %25,5’inin “hepsi” 
seçeneğini işaretlediği, %14,2’sinin bu sorunun yanıtını boş bırakmış olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 3).  

Şekil 3. Katılımcıların “palyatif bakım hizmeti nerelerde verilebilir?” sorusuna verdikleri 
yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 
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Palyatif bakım ekibi hastane, evde bakım, hospis, günlük bakım merkezleri, acil, 
bakımevleri, uzun dönem bakım verilen merkezler gibi çeşitli sağlık bakım 
ortamlarına ulaşabilir/hizmet verebilir ancak tercihen evde de sağlanabilir. 
Palyatif bakımın hastanedeki hizmetlerin ötesine taşınması, tıbbi uygulama ve 
sosyal hizmetlerle uygulanması gerekliliği vurgulanmaktadır (Pastrana vd., 2008). 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile yürütülen araştırmada 

öğrencilerin son dönem kanser hastalarının bakımının en sık evinde, ailesinin yanında 

olması gerektiğini düşündükleri saptanmıştır (Çıtıl vd. 2018). Terminal dönemdeki 

birçok hastanın özellikle de kanser hastalarının yaşamlarının son dönemlerini evlerinde 

geçirmek istediği bilinmektedir. Bugün modern dünyada da önerilen son dönem 

bakımın evde olmasıdır. Hele bizim gibi ülkelerde aile ilişkileri bu denli güçlü iken bu 

tür hastaların evde bakımına öncelik verilmelidir. Palyatif bakım hizmetlerinin 

verilmesinde evde bakım hizmetleri ile koordinasyon sağlanmalıdır (Sullivan vd., 

2003). 

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin palyatif bakımla ilgili 

görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada, katılımcıların %42,5’inin palyatif bakımın özel 

palyatif bakım merkezlerinde verilmesi gerektiğine inanmakta olduğu ve %68,3’ünün 

evde verilen palyatif bakımı yetersiz bulduğu saptanmıştır (Gültekin vd., 2018). 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 

öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların %91,7’si palyatif bakım 

hizmetlerinin hastanede verilebileceğini belirtmiştir (Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 

hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve fizyoterapist) ile 

yürütülen araştırmada, sağlık personelinin palyatif bakım hizmetinin hastane ortamında 

(%87.8) verilebileceğini ifade etmişlerdir (Turgay, 2010). 

Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin “ülkemizde palyatif bakım merkezlerinin 

yaygın olmamasının nedeni nedir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme 

oranı) Tablo 14’te verilmiştir. Sağlık personelinin  %72,7’sinin “sağlık personeli 

sayısının yetersiz olması”, %75,5’inin “eğitim almış personel eksikliği”, %42,0’ının 

“sosyal güvenlik kurumunun bu bakımla ilgili özel ödeme yapmaması”, %5,6’sının 

“ülkemizde bu merkezlere ihtiyaç duyulmaması”, %12,5’inin  “ataerkil toplum yapısı”, 

%2,8’inin “hepsi” seçeneğini işaretlediği, %17,0’ının bu sorunun yanıtını boş bırakmış 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 14). 

Tablo 14. Katılımcıların “ülkemizde palyatif bakım merkezlerinin yaygın olmamasının 
nedeni nedir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) 

 

 

Yanıtlar s % 

a) Sağlık personeli sayısının yetersiz olması 128 72,7 

b) Eğitim almış personel eksikliği 133 75,5 

c) Sosyal güvenlik kurumunun bu bakımla ilgili özel ödeme yapmaması 74 42,0 

d) Ülkemizde bu merkezlere ihtiyaç duyulmaması 10 5,6 

e) Ataerkil toplum yapısı 22 12,5 

f) Hepsi 5 2,8 

Boş Bırakmış 30 17,0 
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Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların %93,6’sı palyatif bakım 
hizmetlerinin gelişememesinin nedeninin eğitim yetersizliği olduğunu belirtmiştir 
(Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personeli ülkemizde palyatif bakım 
hizmetlerinin henüz gelişememesinin nedenlerini önemsememe (%44.4) ve eğitim 
yetersizliği (%42.9) olarak belirtmişlerdir (Turgay, 2010).   

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin “palyatif bakım ekibinde kimler 
yer almalıdır?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı) Şekil 
4’te verilmiştir. Sağlık personelinin %36,9’unun “hekim”, %36,9’unun “hemşire”, 
%35,7’sinin “psikolog”, %23,8’inin “fizyoterapist”, %6,2’sinin “din görevlisi”, 
%17,6’sının “hasta ve hasta yakını”, %46,6’sının “hepsi” yanıtını verdiği, 
%13,6’sının bu sorunun yanıtını boş bırakmış olduğu saptanmıştır (Şekil 4).  

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcıların yarıdan fazlası hemşire, 
doktor, psikolog, fizyoterapist ve sosyal hizmet uzmanının palyatif bakım ekibinde 
yer alması gerektiğini belirtmiştir (Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personelinden bilgi aldığını 
belirtenlerin bilgiyi üniversite eğitimi sırasında (%57.3) edindiklerini ve 
çoğunluğu (%86.2) çalıştıkları kurumda palyatif bakım konusunda hizmet içi 
eğitim programının olmadığını belirtmişlerdir (Turgay, 2010).  

Şekil 4. Katılımcıların “palyatif bakım ekibinde kimler yer almalıdır?” sorusuna verdikleri 
yanıtların dağılımı (işaretlenme oranı)  

 

Multidisipliner yaklaşım palyatif bakımın temel özelliğidir. Hasta destek bakım 
sistemi ağıyla çevrelenmiştir. Ekip yaklaşımı farklı disiplinler ve hizmetlerin etkili 
biçimde entegrasyonu için liderlik, işbirliği, koordinasyon ve iletişim gerektirir. 
Ekip üyeleri, doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli, gönüllüler, sosyal hizmet 
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uzmanı, yas danışmanları, din görevlileri ve diğerlerinden oluşmaktadır (Pastrana 
vd., 2008). 

Ege Üniversitesinde 2006 yılında kurulan Tülay Aktaş Palyatif Bakım Ünitesindeki 
palyatif bakım ekibinde medikal onkolog, algolog, psikiyatrist, fizik tedavi uzmanı, 
cerrah, hemşire ve diyetisyen yer almaktadır. Hemşire vaka yöneticisi olarak ekibi 
koordine etmektedir (Uyar vd., 2007). 

Temmuz 2007’de kurulan Dr. Abdurahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Ağrı ve Palyatif Bakım Kliniğinde 5 anestezist, 2 anestezi fellowu, 9 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve fizik tedavi uzmanı görev yapmaktadır 
(Tan ve Kafalı, 2009). 

Onkoloji bölümü bünyesinde Kasım 2006’da kurulan, Anadolu Sağlık Merkezi 
Palyatif Bakım Ünitesi, Avrupa Medikal Onkoloji Birliği Palyatif Bakım Grubu 
akreditasyonu almış bir ünitedir. 18 yatak kapasitesine sahip ünitede 23 personel 
(1 yönetici, 1 konsültan, 2 onkolog, 1 dahiliye uzmanı, 1 psikiyatrist, 1 algolog, 1 
psikolog, 1 diyetisyen, 2 aile hekimi ve 10 hemşire) çalışmaktadır (Anadolu Sağlık 
Merkezi, 2010). 

Palyatif Bakım Derneğine göre palyatif bakımın amacı olan; sorunların 
giderilmesini sağlamak, semptomları yönetmek, yaşam kalitesini iyileştirmeyi 
gerçekleştirmek bu konuyla ilgili çalışan Algoloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal 
onkoloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İç hastalıkları ve Cerrahi 
hemşireliği, Cerrahi dallar, Göğüs hastalıklarından hekim, hemşirelerin aktif 
katılımı ile olmalıdır (Palyatif Bakım Derneği, 2016). 

Palyatif bakımın geliştirilmesi gereksinimi tüm ortamlarda/alanda çalışan 
hemşireleri etkiler. Hemşireler diğer sağlık personellerine göre ilerlemiş hastalığı 
olan hasta ve aileleri ile daha fazla zaman geçirmekte ve yaşam sonu bakımın tüm 
yönlerine katılmaktadır (Ferrell ve Coyle, 2002; Corner, 2003). Johnston ve Smith 
(2006) palyatif bakım hemşiresi olma deneyimini hemşire ve ölmekte olan 
hastaların bakış açısıyla incelediği çalışmada ana tema olarak; tüm yönleriyle 
bakımı “bağlanma” olarak tanımlamıştır. Hastalar hemşirelerden destek, konfor ve 
bakımı kabul ederken bağımsızlıklarını sürdürmek istediklerini vurgulamışlardır. 
Hemşireler ise hastalar için konfor sağlama ve bakım vermede bilgi ve kişilerarası 
iletişim becerileri vurgulamışlardır. 

Katılımcı sağlık personellerinin “palyatif bakım merkezinde çalışmak durumunda 
kalsanız ihtiyaç duyacağınız eğitimler nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtların 
dağılımı (işaretlenme oranı) Şekil 5’te verilmiştir. Sağlık personelinin %67,0’ının 
“ağrı yönetimi”, %20,4’ünün “beslenme tüpü takılması ve kullanılması”, 
%53,4’ünün “pulmoner rehabilitasyon eğitimi”, %11,3’ünün “ağız bakımı eğitimi”, 
%22,7’sinin “yara bakımı eğitimi”, %51,7’sinin “yoğun bakım eğitimi”, %5,7’sinin 
“hepsi” seçeneğini işaretlediği, %16,5’inin bu sorunun yanıtını boş bırakmış olduğu 
bulunmuştur (Şekil 5). 
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Şekil 5. Katılımcıların “palyatif bakım merkezinde çalışmak durumunda kalsanız ihtiyaç 
duyacağınız eğitimler nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtların dağılımı (işaretlenme 

oranı) 

 

Palyatif bakımın uygulanmasındaki engellerden birisi sağlık personelinin eğitim 
eksikliğidir. Sağlık personelinin semptom yönetimi ve palyatif bakım becerileri 
konusunda eğitim ve bilgi eksikliği bir çok çalışmada vurgulanmaktadır (Paice vd., 
2007; White, 2001). 

Palyatif bakım özel bilgi, beceri ve tutum gerektirir ki; bu da özelleşmiş eğitim ve 
deneyimle/pratikle kazanılabilir. Aynı zamanda; iletişim, etik ve danışmanlık 
yeterliliği gerektirir (Pastrana vd., 2008). 

Palyatif bakım geleneksel olarak sağlık profesyonellerinin eğitim ve çalışma 
programı kapsamında yer alan öncelikli konulardan birisi değildir (Carron vd., 
1999; Barclay vd., 2003). 

Çalışmalar tıp öğrencilerinin kanserli bireyleri uzun dönemde izleme fırsatı 
verildiğinde ya da iletişim becerileri eğitimi ile öğrenmeleri sağlandığında bireyleri 
dinleme, zor konuları tartışma ve karar vermelerine yardımda daha istekli ve 
bilgili olduklarını belirtmektedir. Yine mezuniyet sonrası yoğun kurslarla hemşire 
ve doktorların iletişimde gerekli becerileri geliştirebildikleri görülmüştür. Ancak 
sağlık çalışanlarının günlük uygulamalarında yeni becerileri sürdürmesi kolay 
değildir ve daha uzun dönemde yapıcı geribildirimlerle daha fazla eğitim alma 
gereksinimleri vardır (Barclay vd., 2003; Gibbins vd., 2010). 

İsveç’te çeşitli bölümlerde çalışan hemşire ve doktorların hastaların küratif 
tedaviden palyatif bakıma geçişe ilişkin görüşlerinin araştırıldığı çalışmada 
(s=844) palyatif bakım kavramına ilişkin karmaşa, açık olmayan karar verme ve 
hastanın durumunu kabullenmede güçlükler olduğu belirtilmiştir. Personel 
arasında, hasta-aileleri ile iletişimde ve karar verme sürecinde belirsizlik olduğu; 
özellikle yaşam sonu bakımda iletişim konusunda eğitim gereksinimlerini 
belirtmişlerdir (Löfmark vd., 2007). 

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser Kontrol 
Programının palyatif bakım programı eylem planı kapsamında; multidisipliner 
çekirdek bir grup oluşturulması; mezuniyet sonrası sertifikasyonlu eğitim modülü 
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geliştirilmesi; mezuniyet öncesi eğitim müfredatına palyatif bakım konusunun 
entegre edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir (Ulusal Kanser 
Kontrol Programı 2009-2015, 2009). 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrencilerle yürütülen araştırmada 
katılımcıların %75,7’si palyatif bakım konusunda eğitime katılmayı, %44,8’i 
mezuniyet sonrası palyatif bakım alanında çalışmayı istediğini belirtmiştir. Dört 
öğrenciden üçü palyatif bakım eğitimine katılmayı düşünmekte ve yaklaşık yarısı 
mezuniyet sonrası palyatif bakım alanında çalışmayı istemesine rağmen 
öğrencilerin palyatif bakım konusundaki farkındalıklarının istenilen düzeyde 
olmadığı görülmüştür (Çıtıl vd., 2018). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada, sağlık personelinin çoğu palyatif bakım 
temel kavramlar, ilkeleri (%80.7) ve iletişim ( %78.9) konuları ile ilgili eğitim 
programlarının ele alınması gerektiğini ifade etmişlerdir (Turgay, 2010). 

Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin “palyatif bakım multidisipliner bir 
yaklaşımla verilmelidir” ifadesine verdikleri yanıtların dağılımı Tablo 15’te 
verilmiştir. Sağlık personelinin %4,0’ının “hiç katılmıyorum”, %1,7’sinin “kısmen 
katılmıyorum”, %9,1’inin “emin değilim”, %8,5’inin “kısmen katılıyorum”, 
%61,9’unun “tamamen katılıyorum” yanıtını verdiği, %14,8’inin bu sorunun 
yanıtını boş bırakmış olduğu görülmüştür (Tablo 15).  

Tablo 15. Katılımcıların “palyatif bakım multidisipliner bir yaklaşımla verilmelidir” 
ifadesine verdikleri yanıtların dağılımı 

Yanıtlar s % 
a) Hiç katılmıyorum 7 4,0 
b) Kısmen katılmıyorum 3 1,7 
c) Emin değilim 16 9,1 
d) Kısmen katılıyorum 15 8,5 
e) Tamamen katılıyorum 109 61,9 
Boş bırakmış 26 14,8 
 Toplam 176 100 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 

öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcılar arasında “palyatif bakım hizmetinin 

multidisipliner ekip tarafından verilmelidir.” görüşüne katılan öğrencilerin oranı %82,6 

olarak tespit edilmiştir (Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 

hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve fizyoterapist) ile 

yürütülen araştırmada, “palyatif bakım hizmetinin multidisipliner ekip tarafından 

verilmelidir.” görüşüne katılan sağlık personelinin oranı %87,5 olarak ortaya çıkmıştır 

(Turgay, 2010). 

Anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin “palyatif tedaviye küratif tedavinin 

fayda sağlamadığı, hastalığın ilerlediği son evrede başlanmalıdır” ifadesine verdikleri 

yanıtların dağılımı Tablo 16’da verilmiştir. Sağlık personelinin %47,2’sinin “hiç 

katılmıyorum”, %9,1’inin “kısmen katılmıyorum”, %13,6’sının “emin değilim”, 

%10,8’inin “kısmen katılıyorum”, %5,7’sinin”tamamen katılıyorum” seçeneğini 
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işaretlediği, %13,6’sının bu sorunun yanıtını boş bırakmış olduğu belirlenmiştir (Tablo 

16). 

Tablo 16. Katılımcıların “palyatif tedaviye küratif tedavinin fayda sağlamadığı, hastalığın 
ilerlediği son evrede başlanmalıdır” ifadesine verdikleri yanıtların dağılımı 

Yanıtlar s % 
a) Hiç katılmıyorum 83 47,2 
b) Kısmen katılmıyorum 16 9,1 
c) Emin değilim 24 13,6 
d) Kısmen katılıyorum 19 10,8 
e) Tamamen katılıyorum 10 5,7 
Boş bırakmış 24 13,6 
 Toplam 176 100 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan intörn hemşirelik 
öğrencileriyle yürütülen araştırmada, katılımcılar arasında “palyatif bakıma küratif 
tedavinin mümkün olmadığı durumda ya da ileri evre hastalık aşamasında 
başlanılması uygundur.” görüşüne katılmayanların oranı %24,8 olarak tespit 
edilmiştir (Bahçecioğlu Turan vd., 2017). 

Başkent Üniversitesi bünyesindeki hastanelerde çalışan sağlık personeli (doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, psikolog ve 
fizyoterapist) ile yürütülen araştırmada“palyatif bakıma küratif tedavinin mümkün 
olmadığı durumda ya da ileri evre hastalık aşamasında başlanılması uygundur.” 
görüşüne katılmayan sağlık personelinin oranı %16,3 olarak ortaya çıkmıştır 
(Turgay, 2010). 

Katılımcı sağlık personellerinin cinsiyetleri ile sorulara verdikleri yanıtlar 
arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. 

Anket çalışmasına katılan sağlık personelinin yaş aralığına göre “palyatif bakım ile 
ilgili bilgi sahibi misiniz?”, “palyatif bakım nedir?”, “palyatif bakım merkezlerinin 
kurulma amacı nedir?”, “palyatif bakım hangi hastalara verilmelidir?”, “ülkemizde 
palyatif bakım merkezlerinin yaygın olmamasının nedeni nedir?”, “palyatif bakım 
ekibinde kimler yer almalıdır?”, “palyatif bakım merkezinde çalışmak durumunda 
kalsanız ihtiyaç duyacağınız eğitimler nelerdir?” sorularına ve “palyatif bakım 
multidisipliner bir yaklaşımla verilmelidir” ifadesine verdikleri yanıtlar arasındaki 
farkın anlamlı olmadığı (p>0,05) saptanmıştır.  

Katılımcı sağlık personellerinin yaş aralığına göre yaş aralığına göre “palyatif 
bakım ile ilgili bilgileri nereden edindiniz?” (p=0,040-χ2=83,935), “palyatif bakım 
hizmeti nerelerde verilebilir?” (p=0,000-χ2=117,182), “palyatif bakım 
merkezlerinde hastaya nasıl bir tedavi uygulanmaktadır?” (p=0,022-χ2=62,398), 
“palyatif bakım merkezlerinde hangi tedaviler uygulanabilir?” (p=0,015-
χ2=186,882) sorularına ve “palyatif tedaviye küratif tedavinin fayda sağlamadığı, 
hastalığın ilerlediği son evrede başlanmalıdır.” (p=0,032-χ2=26,640) ifadesine 
verdikleri yanıtlar arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0,05) bulunmuştur. 

Araştırmaya dahil olan sağlık personellerinin eğitim düzeylerine göre “palyatif bakım 
ekibinde kimler yer almalıdır?” sorusuna ve “palyatif bakım multidisipliner bir yaklaşımla 
verilmelidir.” ifadesine verdikleri yanıtlar arasındaki farkın anlamlı olmadığı (p>0,05), 
diğer soru ve ifadelere verilen yanıtlar arasındaki farkın ise anlamlı olduğu (p<0,05) 
belirlenmiştir. 
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4. Sonuç ve Öneriler  

Bu araştırmada sağlık personelleri palyatif bakım hizmetlerinden 
yararlanılabilecek hasta gruplarının çoğunluğunun onkoloji hastaları olduğunu ve 
palyatif bakım hizmetinin onkoloji merkezlerinde verilebileceğini, palyatif bakım 
hizmetinin henüz gelişememesinin nedenlerini; büyük oranda “personel ve “eğitim 
yetersizliği” olarak belirtmişlerdir. 

Palyatif bakım konusuna 10-15 yıl öncesine kadar sağlık personelinin eğitim 
müfredatında yeterince önem verilmediği, sağlık personellerinin eğitim düzeyleri 
ile ankette yer alan, palyatif bakımla ilgili bilgilerini ölçmeyi sağlayan birçok 
soruya verdikleri yanıtlar arasındaki fark anlamlı (p<0,05) olmasına rağmen; 
konuyla ilgili bilgi seviyesinin eğitim seviyesinin yükselmesiyle doğrusal olarak 
artmadığı görülmüştür.  

Palyatif bakımda yönetici ve ekip koordinatörü olarak görev yapan hemşirelerin 
oldukça az bir kısmı palyatif bakımı bildiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda 
doktorların bazılarının da palyatif bakım konusunda tam bilgi sahibi olmadığını 
dile getirmeleri aldıkları eğitimin yeterli olmadığının yanı sıra, bu konuda 
araştırarak veya eğitim alarak da bilgi edinme gereği duymadıklarını göstermiştir. 

Multidisipliner olmasına rağmen, primer olarak hemşire bakımı üzerine oturtulan 
palyatif bakım konusuna ve uzmanlığına sağlık eğitiminde daha çok özen 
gösterilmelidir. Palyatif bakım hizmet içi eğitim programları oluşturulmalıdır. 
Mezuniyet sonrası sertifikasyonlu eğitim modülü geliştirilmeli, duygusal yönden 
güçlendirici programlar düzenlenmeli ve bu programlar sadece hasta ve hasta 
yakınlarına değil, palyatif servis veya son dönem hastalarının yattığı kliniklerde 
çalışan sağlık personeli için de uygulanmalıdır.  
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