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* Toplum ve Hekim Hakem Kurulu Üyesi

 “Yaşamın son dönemi” deyimi her ne ka-
dar insanın yaşam evreleri içinde yaşlılık dönemini 
çağrıştırabilse de, bu kapsamdan daha geniş bir bo-
yutu kapsıyor. Benzer biçimde, yaşamın son döne-
minde sunulan sağlık hizmetleri, hekimliğin tarihsel 
var oluş gerekçelerinden biri olan ağrı dindirmenin 
ötesinde çok çeşitli hizmetleri içeriyor. Sadece yo-
ğun bakımda yatan hastanın akut gereksinimleri 
değil, kronik nitelikli hastalıklarda uygun ağrı teda-
visi, uzun süreli palyatif bakım, ölümün tıpsallaştı-
rılması, boşuna tedavi, hasta yakınlarının gereksi-
nimleri gibi başlıklar, bir sorun alanı olarak yaşamın 
son dönemi’nin kapsamı içinde. Yeni teknolojik ge-
lişmelerle birlikte örneğin insanların ‘yaşam’larını 
ya da daha doğru deyişle hayatta kalma sürelerini 
uzatmak olanaklı ve bu olanaklılıklar kimin hayatta 
kalmaya devam edeceğine karar vermek gibi dra-
matik seçimler yaratabiliyor. Üstelik bu tür kararların 
gerekçeleri sadece tıbbi değil ekonomik, hukuki ya 
da sosyal/kültürel nitelikli olabiliyor. Sağlık hizmet-
lerinin dünya çapında ticarileştirildiği günümüzde, 
yaşamın son döneminde sunulan hizmetlerin de bu 
yönelimden payını aldığı, maliyet-etkinliğin sunula-
cak hizmetin nicelik ve niteliğini belirlemede temel 
ölçüt olmasıyla, yaşam ve ölüme verilen anlamların 

dahi zorlanmaya başlaması güncel bir fenomen ola-
rak karşımızda. Bu ve benzeri dinamikler ile onları 
çevreleyen bağlam, yaşamın son dönemini ve ona 
dair sorun alanının kapsamını genişletiyor. Dolayı-
sıyla, ilk anda göründüğünden yaygın ve derin, ay-
rıca toplumun tüm bireylerine ve sağlık çalışanların 
mesleki pratiklerine düşündüklerinden daha yakın 
bir konudur söz konusu olan. Bununla birlikte, yaşa-
mın son dönemine özel sağlık hizmetlerinin gerek 
toplum sağlığı, gerekse de oluşturduğu değersel 
sorunlar açısından ilk planda akla gelmediğini, de-
yim yerindeyse ‘meraklısının’ çalışma alanı olarak 
görüldüğünü, genellikle birinci elden tanık olundu-
ğunda gündeme getirildiğini söylemek mümkün. 
Elinizdeki dosya bu kavrayışla oluşturulmaya çalışıl-
mıştır. 
 Dosyanın ilk yazısında R. Uçku yaşamın son 
döneminde sunulması gereken  sağlık hizmetle-
rini dünya ve Türkiye verileri ile sunmakta, veriler 
ışığında gereksinimi, gereksinimdeki değişim ve 
nedenlerini, gereksinimin karşılanma durumunu 
ve sağlık politikalarının gereksinime yanıt verebil-
me düzeyini ele almaktadır. İkinci yazı M. Epstein’in 
kaleme aldığı ve daha önce Bioethics dergisinde 
yayımlanan bir yazının çevirisi. Yazıyı ana akım 
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Özet: Bu yazıda ‘yaşamın son döneminde sağlık hizmetleri’nin yaygın ve derin bir alanı kapsayan sorunlar içerdiği, buna karşın gerek 
sağlık hizmetlerini örgütleyenlerce gerekse de sağlık hizmetlerini toplum sağlığı ve değersel sorunlar açısından tartışanlarca 
yeterince dikkate alınmadığı belirtilmektedir. Bu noktadan hareketle oluşturulan dosyada yer alan yazılar kısaca tanıtılmakta ve 
uygun ağrı tedavisine erişimden başlayarak pek çok önemli gereksinimi kapsayan bu başlığın tüm tarafl arca ciddi biçimde ele 
alınması gerektiği vurgulanmaktadır.    
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A Neglected Topic: End-of-Life Care
Abstract:  In this article, it is claimed that end-of-life care covers widespread issues, although it is not considered as important as it deserves by 

both policy-makers of healthcare services  and the circles who study healthcare from the angle of public health and value problems. 
The articles compiled by this understanding in this special issue of the journal are introduced briefl y, then it is emphasized that 
this topic which includes many important needs starting from the access to appropriate pain management should be considered 
thoroughly by all parties involved.   
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değerlendirmelerin dışında bir pozisyona yerleş-
tiren ve bu anlamda sağlıkta piyasacı anlayış sür-
dükçe değerini korumasını sağlayacak olan özelliği, 
yaşamın son dönemindeki hizmetlerin maliyet-ya-
rar, kâr ve verimlilik ölçütleriyle belirlenmesi gibi 
“utanç verici” uygulamaların nasıl meşrulaştırıldığı-
nı anlatmasıdır. Yazıda yaşamın son dönemine etik 
açısından yaklaşımın tarihsel gelişimi ile yaşam ve 
ölümün ekonomi-politiği arasındaki ilişki incelen-
mekte, ekonomik etmenlerin tedaviye başlamama, 
tedaviyi durdurma, tekrar canlandırmama, hatta 
uygun ağrı tedavisi alma gibi doğası gereği pür 
tıbbi gerekçelere bağlı olması gereken kararların 
alınmasında öncelikli belirleyen olmaya başladığı 
saptanmaktadır.  
 Dosyanın üçüncü yazısı M. Uyar ve arka-
daşlarının kronik ağrısı olanların uygun ağrı tedavi-
sine erişimindeki güçlükleri ele aldıkları yazılarıdır. 
Hekimlerde yaygın olan ve eğitimsizlikten kay-
naklanan opiyofobinin yanı sıra, sağlık sisteminin 
gereksinime göre erişim ve palyatif hizmetlerin 
örgütlemesindeki yetersizlikler yazıyı oluşturan 
ana sorun başlıkları olarak sıralanmaktadır. Bu ya-
zının tamamlayıcısı niteliğindeki yazısında A. Bilen 
ise, Palyatif bakım kavramını ele almakta, palyatif 
bakım hizmetlerinin öneminden ve ülkemizdeki 
durumundan söz etmektedir. Dosyanın sonraki ya-
zısında, S. Büyükçoban ve arkadaşlarının “Yoğun Ba-
kım Ünitesindeki Hastaların Yakınları İçin Gereksinim 
Ölçeği”ni Türkçe’ye uyarladıkları çalışma ve ölçek 
yer almaktadır. Yazarlar bu ölçeğin, yoğun bakım 
birimlerinde hastası bulunanların gereksinimleri-
ni anlama ve sağlık hizmetlerini bu gereksinimler 
doğrultusunda iyileştirme açısından önemli bir yol 
gösterici olacağını belirtmektedir. 
 Türkiye’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
alanındaki en büyük üç uzmanlık derneği, Türk Yo-
ğun Bakım Derneği, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler 
Yoğun Bakım Derneği ve Türk Anesteziyoloji ve Re-
animasyon Derneği, hazırladıkları dernek görüşle-
rinde; 

 - Kaynakların adil dağıtımı ve hizmete eri-
şim sorunları,
 - Sağlık hizmetlerinin kapsamı - Tıbbın sı-
nırlarını belirlemek,
 - Tıbbi karar verme, 
 - Tedaviye başlamama veya sonlandırma,
 - Tıbbi vasiyet, 
 - Tedaviyi reddetme hakkı,
 - Tıbbi yararsızlık (Boşuna tedavi),
 - Onurlu ölüm, yardımlı intihar ve ötanazi,

 - Çifte etki,

 - Canlandırmama,

 - Hasta yakınlarıyla ilişkiler,

 - Kurumların sorumlulukları,

 - Geri ödeme politikalarının hizmete, etik 
sorunlarına, hak ihlallerine etkisi,  

 - Hastaya uygun ağrı tedavisi, ağrı kontrolü, 
çifte etki kaygısı,

 - Kişi özerkliği, 

 - Organ aktarımı

 başlıklarındaki sorunları ele almışlar, haklar 
ve mesleki değerleri koruyarak hangi düzenlemele-
re gidilmesi gerektiği üzerine Dernek önerilerini ifa-
de etmişlerdir. Bu üç görüş yazısının alandaki yakıcı 
sorunları aktarması ve iyileştirmeler üzerine somut 
öneriler içermesi açısından oldukça önemli olduğu 
açıktır. Sağlık politikalarını belirleyenlerce dikkate 
alınacağını umuyoruz.
 Dosyanın son bölümünde; Türk Tabipleri 
Birliği Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Bildirge, Avrupa 
Konseyi Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Ka-
rar Verme Sürecine İlişkin Kılavuz ve Dünya Tabipleri 
Birliği Yeterli Ağrı Tedavisine Erişime İlişkin Karar’a yer 
verilmiştir. Uzmanlık dernekleri, hasta hakları der-
nekleri, çeşitli dallardan akademisyenler ve sağlık 
çalışanlarınca birlikte oluşturulan Türk Tabipleri 
Birliği Bildirgesi, yaşamın son dönemine ilişkin so-
runlara dair haklar ve meslek ahlakı kuralları açısın-
dan belirlenmesi gereken hekim tutumuna ilişkin 
ülkemizdeki tek metin olma özelliğini sürdürmekte-
dir. Avrupa Konseyi’nin kılavuzu ve Dünya Tabipler 
Birliği’nin kararı ise söz konusu alanda yol gösterici 
niteliği olan ve yine geniş uzlaşıyla oluşturulan te-
mel metinlerdir denilebilir. Bu üç metnin; dosyanın 
referans bir sayı niteliğinde olmasını sağlamak ve 
ayrıca uzmanlık derneklerinin görüşleriyle birlikte 
değerlendirilerek yaşamın son döneminde haklar 
ve mesleki değerlerle uyumlu hekim tutumu üzeri-
ne daha yaygın biçimde bilinen ve kabul edilen çer-
çeve metinler oluşturulmasına katkıda bulunmak 
anlamında değerli olduğunu düşünüyoruz.
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Özet: Bu yazıda yaşamın son döneminde sunulması gereken sağlık hizmetleri dünya ve Türkiye verileri ile sunulmaya çalışılmıştır. Yaşam 
sonu sağlık hizmeti gereksinimi, gereksinimdeki değişim ve nedenleri, karşılanma durumu ve sağlık politikalarının gereksinime 
yanıtı tartışılmıştır. 
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Health Care at the End of Life: What is the Situation of Needs and Services? 
Abstract: In this article, end-of-life care services were presented with the world’s and Turkey’s data. End-of-life care needs, the changes of needs, 

the causes of increase in needs, the level of unmet needs and the health policy responses to the end-of-life care needs were discussed. 
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Dünya genelinde öncelikle Avrupa ülkelerinde 
başlayan toplum yaşlanması, günümüzde tüm 
toplumların karşı karşıya kaldıkları demografi k 
bir olgudur. Hemen hemen bütün toplumlarda 
yüksek doğurganlık ve ölümlülüğün görüldüğü 
demografi k dönüşümün ilk aşamasını ölümlülük 
ve doğurganlıktaki azalma izlemiş/izlemektedir. 
Gerek bebek/çocuk gerekse erişkin ölümlerindeki 
azalma beklenen yaşam süresinin uzamasına yol 
açarken, doğurganlıktaki azalma ile birlikte yaşlı 
nüfus sayı ve oran olarak artmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler kaynaklarına göre dünya genelinde doğuşta 
beklenen yaşam süresi 1950-55 döneminde 46,9 
yıl iken 2010-15’de 70,0 yıla ulaşmıştır. Gelişmiş 
ülkelerde bu süreler sırasıyla 64,7 ve 77,7 yıldır. Bu 
grup ülkelerde son altmış yıllık dönemde 13,0 yıllık 
bir yaşam süresi artışı varken az gelişmiş ülkelerde-
ki bu artış 26,7 (41,6 yıldan 68,3 yıla) yıldır. Bekle-
nen yaşam süresi sadece doğuşta değil yaşlılarda 
da artmıştır. Son altmış yılda 60 yaşta beklenen 
yaşam süresi 5,8 yıllık artış ile 20,0 yıla ulaşmıştır. Bu 
sürenin en düşük olduğu Afrika bölgesi ülkelerinde 
bile 60 yaşta yaşam yıl beklentisi 16,4’dür (United 
Nations, 2013). 

Benzer demografi k dönüşüm Türkiye’de de 
görülmektedir. Doğum ve özellikle bebek ölüm 
hızlarındaki azalma ile yaşlılar sayısal ve oransal 

olarak artmaktadır. Toplam nüfus içindeki 65 ve 
üzeri yaşlı oranı 1965’de %4 iken son elli yılda iki kat 
artış ile 2014’de %8,0’ yükselmiştir. Sayısal olarak ise 
yaşlı nüfus aynı dönemde beş kat artarak 6 milyonu 
geçmiştir (TÜİK, 2015a). Pek çok ülkede olduğu 
gibi, ileri yaşta beklenen yaşam süresi de uzamış, 60 
yaşta 20,9 yıl olmuştur (United Nations, 2013).

Toplum yaşlanması ile beraber toplumun yaş 
yapısındaki değişim sağlık sorunlarının nite-
lik ve niceliğini de etkilemektedir. Uzun süreli 
tedavi ve kontrol gerektiren bulaşıcı olmayan 
hastalıklar en sık morbidite ve mortalite neden-
lerini oluşturmaktadır. Dünya genelinde tüm ölüm 
nedenleri içinde kalp-damar hastalıkları, kanserler, 
kronik obstruktif akciğer hastalıkları gibi bulaşıcı ol-
mayan hastalıkların payı %68 iken ülke gruplarına 
göre bu oran %32 ile %87 arasında değişmektedir 
(The World Bank, 2015). İlk sıralarda yer alan 
nedenler ise kalp-damar hastalıkları ve kanserlerdir. 
Türkiye verisi de dünya genelinden farklı değildir. 
TÜİK verileri ile 2014 yılında gerçekleşen 10 ölüm-
den dördünün nedeni kalp damar hastalıkları, iki-
sinin kanser, birinin solunum sistemi hastalıklarıdır. 
Ölüm nedenlerinin yıllar içindeki değişimi de dikkat 
çekicidir. Ülkemizde son beşyıl içinde (2010-2014) 
kanser nedenli ölüm oranı %21 artmıştır. İleri yaş 
grubunun önemli bir sağlık sorunu olan demans 
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nedeniyle ölenlerin oranındaki artış ise son beş 
yılda yaklaşık iki kat olmuştur (TÜİK, 2015b). 

Toplumun yaş yapısının değişmesi, bekle-
nen yaşam süresinin uzaması bulaşıcı olmayan 
hastalıklarla yaşanan sürenin daha uzun olmasına 
yol açmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yapılan bir çalışmada, ölüm nedenleri içinde 
altıncı sırada yer alan Alzheimer hastalığında, tanı 
konulduktan sonraki yaşam yıl ortancasının 3 yıldan 
12 yıla kadar uzayabildiği belirlenmiştir (Mitchell, 
2015). Uzun süre bu hastalıklarla birlikte yaşam ve 
kimi zaman ortaya çıkan komplikasyonlar sağlık
gereksinimlerini de artırmaktadır. Sağlık gereksini-
mi, sağlığı geliştirmeden yaşam sonu bakıma kadar 
her düzeyde sağlık bakımı gerektiren, sadece sağlık 
çalışanları tarafından belirlenen değil, aynı zaman-
da bireyler tarafından da algılanan sağlıkla ilgili 
yetersizlikler, eksiklikler olarak tanımlanmaktadır 
(WHO, 2016). Bu tanımda da vurgulandığı gibi 
yaşam sonu farklı düzey sağlık gereksinimlerinin 
ortaya çıktığı ve özel bir bakımın sunulması 
gereken bir dönemdir. 

Yaşam sonu bakım ölümü çevreleyen dönemde 
verilen tıbbi bakım ve destek hizmetleridir (Natio-
nal Institute on Aging, 2010). Bu hizmetler ‘hos-
pice (hospis)’ ya da ‘palliative care (palyatif bakım)’ 
başlığı altında son birkaç on yılda giderek artan bir 
şekilde yaygınlaşmaktadır. Hospis bakımı, ölmekte 
olan bireylere sağlık çalışanları ya da gönüllüler ta-
rafından sunulan tıbbi, psikososyal, manevi destek 
ile rahat, huzurlu ve saygın bir yaşam sonu dönem 
geçirilmesinin sağlanması, aynı zamanda ailelerin 
desteklenmesi olarak tanımlanmaktadır (WPCA, 
2014). Hospis, ilk kez 1960’lı yıllarda ölmekte olan 
terminal dönem kanser hastalarına yönelik hizmet 
sunan bir birim olarak Saunder tarafından Londra’da 
kurulmuştur (Kelley, 2015). Ancak sadece bir ku-
rum ya da birim değil yukarıda tanımlandığı gibi 
daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Palyatif bakım, 
DSÖ tarafından 2002 yılında yeniden yapılan tanı-
ma göre, yaşamı tehdit eden hastalıkları olan birey-
ler ve ailelerinin yaşam kalitesini geliştirmeye yöne-
lik bir yaklaşımdır. Başta ağrı olmak üzere fiziksel, 
psikososyal ve manevi sorunların erken belirlen-
mesi ve uygun değerlendirilmesi ile sorunların ön-
lenmesi ve hafifl etilmesi çabalarıdır (WPCA, 2014). 
Çocuklar için bu tanım daha geniş kapsamda ele 
alınmaktadır. Çocuklarda palyatif bakımın tedavi 
edilsin ya da edilmesin hastalık tanısı konulduğu 
andan itibaren başlanması vurgulanmaktadır. Hos-
pis ya da palyatif bakım kavramları kimi yerde birbi-
ri yerine kullanılmaktadır. Kimi yerde ise tamamen 

farklı tanımlarla birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, hospis yaşamın son 
altı ayı içinde sunulan palyatif bakım hizmetlerini 
kapsamaktadır  (Kelley, 2015).
 
Dünya genelinde yaşam sonu bakım hizmetlerinin 
sunumu öncelikle kanser hastalarını kapsayacak 
şekilde başlamışsa da artık daha geniş kapsamla 
ele alınmaktadır. Erişkin ve çocuklarda yaşam 
sonu bakımın hangi hastalıkları kapsaması 
gerektiği, yapılan iki Delphi çalışması sonucun-
da konunun uzmanları tarafından 2011 yılında 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya göre pek çok 
bulaşıcı olmayan hastalığın yaşam sonu bakım 
gerektirdiği belirlenmiştir (WPCA, 2014). Dünya 
genelinde ölüm nedenleri içinde bulaşıcı olma-
yan hastalıkların payı daha önce de vurgulandığı 
gibi oldukça yüksektir. Rakamlarla ifade 
edilirse 2011 yılında 29 milyon insan yaşam sonu 
bakım gerektiren bir hastalık nedeniyle yaşamını 
kaybetmiştir; tüm ölümlerin içindeki oran ise 
%55’dir (WPCA, 2014). Çeşitli çalışmalarda da bu 
derece yüksek bir yaşam sonu bakım gereksinimi 
olduğu belirlenmiştir. Birleşik Krallık’ta 2006-2008 
yılları arasındaki ölümler ve ölüm verileri üzerinden 
farklı yöntemlerle topluma dayalı palyatif bakım 
gereksiniminin tahmin edildiği bir çalışmada, ölen-
lerin en az %63’ünün palyatif bakıma gereksinimi 
olduğu hesaplanmıştır (Murtagh, 2014). Aynı 
çalışmada gelir düzeyi yüksek ülkelerde bu oranın 
%69 ile %82 arasında olabileceği belirtilmektedir. 
Görüldüğü gibi her yıl ölen on kişiden yaklaşık ola-
rak altısına yaşam sonu dönemde kapsamlı, bütün-
cül bir profesyonel destek sunulmalıdır. 

Türkiye’de üç temel ölüm nedeni göz önüne alınırsa, 
bir yıl içinde yaşamını yitiren kişilerden en az 250 
bininin (bir yıl içinde ölenlerin %67’si) yaşam sonu 
bakıma gereksinimi olduğu söylenebilir (TÜİK, 
2015b). Bu grubun içinde en büyük dilimi yaşlılar 
oluşturmaktadır. Yaşlıların hemen hemen tümünde 
bir ya da birden fazla bulaşıcı olmayan hastalık 
sıklıkla görülmekte, dolayısıyla ölüm nedenleri de 
daha çok bu grup hastalıklar olmaktadır. Dünyada 
yaşam sonu bakıma gereksinim duyanların 
%69’unun 60 yaş üzeri bireyler olduğu tahmin 
edilmektedir (WPCA, 2014). Türkiye’de TÜİK verileri 
ile 2014 yılında ölenlerin %70’i 65 yaş üstü yaşlılardır. 
Bakım gerektiren hastalıkların başında yer alan kan-
sere bağlı ölümlerin içinde ise yaşlı oranı %57’dir. 
Son beş yıl içinde ölüm nedenleri içindeki oranı iki 
kat artan demans nedenli ölümlerin ise hemen he-
men tümü yaşlı bireylerdir (TÜİK, 2015b). Yaşam 
sonu bakım sunan ülkelerde hizmet kullanımı 
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incelendiğinde de yaşlıların daha büyük bir dil-
imi oluşturduğu görülmektedir. ABD’de 2013 yılı 
verileriyle, hospis kullanıcılarının %85’i 65 yaş üstü 
yaşlılardır; 85 yaş üstü çok yaşlılar ise %41 gibi yük-
sek bir oran oluşturmaktadır (NHPCO, 2014). 

Yaşam sonu bakım hizmetleri ilk olarak 1960’larda 
sunulmaya başlamışsa da son dekatlarda gelişimi 
oldukça hızlıdır. Ancak bu hizmetleri sağlık sistemi 
içinde bütünleştirmiş ülkeler henüz oldukça az ve 
genellikle yaşlı nüfusun fazla olduğu Avrupa, Ku-
zey Amerika, Japonya, Avustralya gibi ülkelerdir. 
Toplam 234 ülke arasında yaşam sonu bakım hiz-
metlerini sağlık hizmetlerine entegre etmiş ülke 
sayısı 35’dir (%15); bu hizmetleri yerel düzeyde 
sunan 80, kapasite geliştirme aşamasında olan 41, 
bilinen bir etkinliği olmayan ülke sayısı ise 78’dir 
(%33) (Clark, 2007). Aynı kaynakta Türkiye, kapa-
site geliştirme aşamasında olan ülkeler arasında 
yer almaktadır. Hizmetleri sağlık sistemi içinde 
entegre etmiş ülkelerde kullanım da hızla artmak-
tadır. ABD’de 2000 sonrası 12 yıl içinde Medicare 
kapsamında olan ve yaşamını yitirenler arasında 
hospis kullanımı iki kat, hospis harcamaları 5 kat 
artmıştır (Gozalo, 2015). Sunulan hizmetler ülke 
koşullarına göre genellikle hastane tabanlı, kurum 
tabanlı ya da toplum tabanlı hizmetlerin birlikteliği 
şeklinde sunulmaktadır. Örneğin Almanya’da 
1990’ların başından itibaren üçüncü basamak 
hastanelerde palyatif bakım birimleri ve yataklı 
hospisler bulunmaktadır. Hizmet sunumunda 
evde palyatif bakımı destek ekibi ve gönüllü hos-
pis ekibi de görev almaktadır. Almanya ile benzer 
dönemlerde çalışmaların başladığı Hollanda’da 
genel hastaneler ve üçüncü basamak hastanelerin 
palyatif bakım birimlerinde, yataklı hospisler ve 
gündüzlü hospislerde daha geniş kapsamda bir 
hizmet sunulmaktadır. Evde palyatif bakımı destek 
ekipleri ve gönüllü hospis ekipleri de bulunmaktadır 
(Centeno, 2013). Yerel uygulamaların olduğu 
Hindistan Kerala’da toplum gönüllülerinden oluşan 
palyatif bakım ekipleri palyatif bakım hekim ve 
hemşirelerinin desteği ile bölgelerindeki kronik 
hastaların sorunlarına yönelik aldıkları eğitim çer-
çevesinde hizmet sunmaktadır (WPCA, 2014). 

Dünya geneline paralel olarak Türkiye’de de palyatif 
bakıma ilgi 1990’larda başlamış, ancak ülke gene-
linde tartışılması günümüze yakın tarihleri bulmuş-
tur. İlk kez 2014 yılında “Palyatif Bakım Hizmetleri-
nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 
hazırlanmış, daha sonra 2015 yılında yenilenerek 
Sağlık Bakanlığı tarafından çok yeni bir tarihte yü-
rürlüğe konmuştur. Bu yönergeye göre palyatif 

bakım hizmeti kamu ya da özel sağlık kuruluşlarının 
kurabileceği palyatif bakım merkezleri tarafından 
verilecektir. Hizmet birimleri yataklı ya da yataksız 
kurumlar olabilir, ancak hizmetlerin klinik ortamda 
ve poliklinik şartlarında verileceği belirtilmektedir. 
Merkezde tanı ve tedavisi tamamlanan hastaların 
evde izlemi ise aile hekimi ve evde sağlık hizmeti 
ekibi ile sürdürülecektir (SB, 2015). Şu anda 130’u 
4274 merkezde yaklaşık 3000 yatak bulunmaktadır 
(Yatman-TKHK web syf.). 

Gerek dünya gerekse ülke verileri gözden geçiril-
diğinde, gereksinimin yüksek olduğu yaşam sonu 
bakım hizmetlerinin karşılanabildiği söylenemez. 
Bu hizmetlerin önündeki engeller politik kararlı-
lığın olmaması, eğitim yetersizliği, temel palya-
tif bakım ilaçlarına erişim engelleri ve uygulama 
açısından organize programların olmaması ola-
rak belirtilmektedir (WPCA, 2014). Yaşam sonu 
bakım hizmetlerinin genel sağlık sistemi için-
de entegre edildiği ülkelerde de karşılanmamış 
gereksinimler bulunmaktadır. İngiltere’de yaşam 
sonu bakım gereksinimi belirlendikten sonra 
2010 yılında bu hizmetleri alan hasta sayısıyla 
karşılaştırmanın yapıldığı çalışmada, bu gereksini-
min karşılanmadığı belirlenmiştir. Bu yetersizliğin 
çeşitli nedenleri arasında palyatif bakımın daha 
çok kanser hastalarına sunulması, diğer yaşamı 
tehdit eden hastalıklara yaygınlaştırılmaması 
da gösterilmektedir (Murtagh, 2014). Kapasite 
geliştirme aşamasında olan Türkiye’de uygulamanın 
henüz gereksinimi karşılamadığı rahatlıkla söylene-
bilir. Yukarıda bahsedildiği gibi her yıl ölenlerin 
250 bininin yaşam sonu bakım gereksinimi ola-
bilir, şu anda yatak sayısı 3000’dir. Herkesin yataklı 
bakım gereksimini olmayabileceği düşünülse bile 
karşılanmayan gereksinim henüz çok yüksektir. Hiz-
metin diğer ayağı toplum tabanıdır. Şu anda kurum 
hizmeti olarak Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından 
sunulmaya başlayan hizmetin toplum tabanlı ayağı 
eksiktir. Yönerge‘de bu iş evde sağlık hizmetleri 
ve aile hekimlerine devredilmekte, yani farklı 
bir kurum tarafından sunulması gerekmektedir. 
Öncelikle bu entegrasyonun başarılması ne kadar 
sağlanabilir, hizmetlerin iki farklı kurum tarafından 
sunulması bütünlüğü ne kadar sağlar tartışılmalıdır. 
Entegrasyon sağlansa bile evde sağlık hizmetleri şu 
anda toplumun binde 1 ya da 2’sini oluşturan yatağa 
bağımlı hastalara hizmet sunmaya çalışmaktadır. 
Bu hizmet, genellikle aile hekimleri tarafından 
değil, toplum sağlığı merkezleri ya da hastane-
ler tarafından sunulmaktadır. Birinci basamağın 
şu andaki örgütlenme biçimi olan iki kişilik ekip, 
bölge tabanlı olmayan fazla sayıda bağlı nüfus gibi 
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özellikleriyle böyle bir hizmeti yürütmesi olası 
görülmemektedir. Önemli bir konu olan eğitim 
engeli, hizmet sunan birim çalışanlarının kısa süreli 
eğitimi ile çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak birinci 
basamağın da içinde olacağı göz önününe alınarak 
bu kadar geniş bir ekibin eğitiminin, yetkinliğinin 
sağlanması da önemli bir sorun olarak görülmekte-
dir. Tabii ki bu hizmetler fi nansal olarak da erişilebilir 
olmalıdır. Kamu ve özel yaşam sonu bakım 
birimleri açılabilmesine karşın şu anda sadece 
Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki hizmetler SUT 
tarafından ödenmektedir (Yatman-TKHK web 
sfy.). Dolayısıyla yaşam sonu bakım hizmetlerinin 
birinci basamak örgütlenmesi içinde yer al-
abilmesindeki güçlükler, toplum ve hastane 
ayağının entegrasyonu, nicelik ve nitelik açısından 
yeterli insangücünün oluşturulması, herkesin ücret-
siz erişebileceği bir hizmet olarak yaygınlaştırılması 
en temel engeller olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak, uzun süreli bakım gerektiren 
bulaşıcı olmayan hastalıkların sık görüldüğü, bu 
hastalıklarla yaşanan sürenin daha uzun olduğu 
daha yaşlı toplumlarla birlikte yaşam sonu bakım 
gereksinimi de artmaktadır. Bu artışa yönelik hizmet 
sunum modelleri ülkelere göre farklı düzeylerde ol-
makla birlikte henüz çok küçük bir azınlığı kapsa-
makta, artan gereksinim karşılanamamaktadır. 
Bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de konuya 
ilgi son yıllarda artmış, politik kararlılık ile adımlar 
atılmaya başlanmıştır. Ancak artan gereksinim ve 
sağlık sorunlarının karmaşıklığı, yaşam sonu bakım 
hizmetlerinin kapsayıcılık, hizmetlere erişim engel-
leri, ekip oluşturulması, iş gücünün nitelik ve nice-
liksel yeterliliği, toplumun beklentileri gibi pek çok 
yönüyle ele alınmasını gerektirmektedir. Özellikle 
gereksinimin yüksek olduğu, ülkemizdeki gibi 
%60’ının maddi yoksunluk içinde olduğu, yaşlılarda 
sağlıkta eşitsizlikleri dikkate almayan politikaların 
başarılı olamayacağı göz ardı edilmemelidir. 
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UTANÇ VERİCİ OLANI MEŞRULAŞTIRMAK: 
YAŞAMIN SON DÖNEMİNE ETİK YAKLAŞIMI VE 

ÖLÜMÜN EKONOMİ-POLİTİĞİ* 

                                                              Miran EPSTEIN

Özet: Bu makale, biyoetiğin politik açıdan en duyarlı ve entellektüel açıdan en çok ihmal edilmiş konularından birini, yaşamın son 
dönemine etik yaklaşımının tarihsel gelişimi ile yaşam ve ölümün ekonomi-politiği arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Genel 
kabullenişin aksine, ekonomik etmenler, günümüzde yaşamın son dönemine dair etik yaklaşımının evrildiği koşullar arasında 
giderek daha fazla yer edinmektedir. Bu saptama, etiğin kendisi tarafından ileri sürülen felsefi gerekçelendirmeleri çürütmese de, 
onun toplumsal işlevi üzerine yeni bir ışık tutabilir. 
Anahtar sözcükler: yüke dönüşen hayat, ötanazi, hegemonya, tarih, ideoloji, ekonomi-politik, söylenmemiş argüman 

Legitimizing the Shameful: End-of-Life Ethics and 
The Political Economy of Death

Abstract: This paper explores one of the most politically sensitive and intellectually neglected issues in bioethics - the interface between the 
history of contemporary end-of-life ethics and the economics of life and death. It suggests that contrary to general belief, economic 
impulses have increasingly become part of the conditions in which contemporary end-of-life ethics continues to evolve. Although this 
conclusion does not refute the philosophical justifications provided by the ethics for itself, it may cast new light upon its social role.  

 Key words: burdensome life, euthanasia, hegemony, history, ideology, political economy, unspoken argument

Giriş
13 Ocak 2004’te Dr. Harold Shipman yaşamına son 
verdi. Britanya medyasının bu olaya tepkisi ge-
nel olarak sınırlıydı. En az 215 hastasının yaşamını 
sonlandırdığına inanılan Britanyalı hekimin ölümü 
arkasından hiç kimse gerçek bir kedere bürün-
mediyse de, çoğunluk cezaevindeki gardiyan-
lar hakkında soruşturma açılması gerektiğinde 
hemfi kirdi. Ancak The Daily Express gazetesi buna 
bir istisna oluşturdu. Olay sonrası tepkisi neşe 
doluydu. Bu duygusal tepkinin en iyi ifadeyle 
Britanya medyasını temsil etmediği söylenebi-
lirse de, okuyucularına kamu önünde daha önce 
açıklanmamış bir bilgi sunuyordu. Tony Brooks 
tarafından kaleme alınan “Kendisini öldürerek nasıl 
yüzbinlerce insanı kurtardı?” isimli makalede şöyle 
deniyordu:

“Şeytani Harold Shipman’ın ölümü vergi 
mükelefl erini 600.000 poundluk cezaevi ve mah-
keme masrafl arından koruyacak. Eğer 70 yaşına dek 

yaşasaydı, ki bal gibi de yaşardı, parmaklıklar ardında 
12 yıl daha geçirecekti ve bu kamu cüzdanından 
büyük miktarlar götürecekti. Rakamlar bir hüküm-
lüyü Wakefi eld gibi yüksek güvenlikli bir ceza-
evinde tutmanın yıllık masrafının 44.000 pound 
olduğunu gösteriyor. Günlük 120 pounda karşılık 
gelen bu miktar, lüks bir otel odasıyla eşdeğerde. 
Ek olarak, hükümlülere haftada 12.5 pound nakit 
ödeme yapılıyor. Kitle katliamcısı Harold Shipman 
bu parayı alsaydı, enfl asyona göre yapılacak artışları 
dikkate almasak bile vergi mükellefl erine 12 yılda 
7.800 pounda mal olacaktı. Katil doktorun intiharı, 
aynı zamanda yapmaya hazırlandığı anlaşılan 
temyiz başvurusunun yaratacağı büyük maliyetten de 
kurtulunmasını sağladı. Shipman’ı ve Kraliyet’i temsil 
edecek pahalı avukatlara ödenecek tutarlarla birlikte, 
ki geniş güvenlik önlemleri ve diğer yan yargılama 
masrafl arından söz bile etmiyorum, temyiz davasının 
faturası onbinlerce hatta yüzbinlerce poundu 
bulurdu.”1

DOSYA/ÇEVİRİ
TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31 Sayı: 1

9



Bu türden bir aritmetik esas alınacaksa, gazetenin 
neden Shipman’a ulusal ekonomiye daha 
önce yaptığı katkılar için de teşekkür etmediği 
sorulabilir. Sonuçta ölümün değeri önerdikleri 
biçimde belirlenecekse, Shipman yaşlı, kronik 
hastalığı olan ve herşeyden önce ekonomik açıdan 
verimli olmayan hastaları öldürerek çok daha fazla 
para kazandıran biri olarak görülebilir! Belki birileri, 
toplumun büyük kesiminin ‘işe yaramaz’ hastaların 
ölümünü ekonomik açıdan değerlendirmeyi hâlâ 
utanç verici ve ahlaki açıdan tiksindirici bulmalarını, 
Express gazetesinin böyle bir tasarruf için Shipman’a 
teşekkür etmemesinin nedeni olarak göstere-
bilir. Bununla birlikte, gazeteci ölüme ekonomik 
açıdan yaklaşımı açık biçimde benimsediği ve 
pek çok kişi ileri sürdüğü argümanı protesto etme 
gereksinimi hissetmediği için, Shipman’a teşekkür 
edilmemesinin çok daha olası nedeni onun pek çok 
insanın yaşamını onamlarını almadan sonlandırdığı 
gerçeğidir. 

Bu makale, bazı insanların ölüm süreçlerini eko-
nomik gerekçelerle hızlandırmanın ahlaki açıdan 
giderek daha kabul edilir bulunuyor olduğu 
saptamasını başlangıç noktası olarak almakta, neden 
ve nasıl böyle olduğunu anlamaya çalışmaktadır. 
Özel olarak, yaşamın son dönemine dair 
günümüzde geçerli olan etik yaklaşımının bu sürece 
katkısına odaklanmaktadır. Bu anlamda iki amaca 
sahiptir. İlki biyoetiğin politik açıdan en duyarlı ve 
entellektüel açıdan en çok ihmal edilmiş 
konularından birini, yaşamın son dönemine güncel 
etik yaklaşımı ile neden bazı yaşamların kurtarmaya 
değer, diğerlerinin ise değmez olduğunu belirleyen 
ekonomik iklim arasındaki tarihsel ilişkiyi incele-
mektir. Makalede; ekonomik baskıların, toplumun 
yaşamın son dönemine dair hangi etik yaklaşımını 
benimseyeceğini belirleyen tarihsel koşulların bir 
parçası olduğu ileri sürülecektir. Daha özel olarak, 
egemen etik yaklaşımının, diğer özellikleri bir yana, 
iki karşıt eğilimi barındırdığı savunulmaktadır. 
Bir yandan, ekonomik baskılar karşısında resmi 
biçimde sessizdir. Bu yönüyle toplumun büyük 
kesimi tarafından reddedilir. Diğer yandan, 
kavramsal yapısı, bu türden baskıları doğrudan 
yansıtır ya da en azından onları yansıtan kararları 
meşrulaştırma kapasitesine sahiptir. Güncel etik 
yaklaşımının, ekonomik dayatmaların toplumun 
büyük kesimince reddediliyor oluşuna ve hatta 
belki de hastaların ölümünü hızlandıran diğer 
etkenlere galip gelişini yansıttığı söylenebilir. Bu 
anlamda, söz konusu etik yaklaşımı bu türden 
ekonomik baskıları haklı göstermekte ve onun 
gerekçelerini onaylamaktadır. Makalenin ikinci 

amacı, ilkinin uygulamaya olası yansımalarını 
değerlendirmektir. Makalede, yaşamın son 
dönemine dair egemen etik yaklaşımının anlamı 
ve geçerli toplumsal rolünün, yaşamı bir tür yük 
sayan ekonomik baskıların nedenlerine ilişkin 
anlatıya bağlı olduğu belirtilmektedir. Daha ge-
nel olarak bu makale, güncel etik yaklaşımının 
sosyolojisi ve bu nedenle de sosyal tarihinin, 
yaklaşımın anlamına felsefi  gerekçelerinden daha 
fazla katkıda bulunabileceğini ileri sürmektedir.

Yaşamın son dönemine etik yaklaşımının resmi 
tarihi
Son otuz yılda iki hakla ilgili politikaların 
dünya çapında evrildiğine tanık olundu: Karar 
verme yeterliği olan hastaların kendi ölümlerinin 
koşullarını denetim altına alma hakkı ile hekim-
lerin bazen hastalarının ölümlerini kaçınılmaz 
olarak hızlandırmak konusunda bağımsız 
davranma imtiyazları. Hastanın ‘ölme hakkı’ farklı 
ülkelerde hukuk ve etik açısından farklı görünümlerde 
olabilir. Örneğin pek çok ülke karar verme yeterliği 
olan erişkinlere klinik durumları, prognozları ya da 
motivasyonlarından bağımsız olarak yaşam kurtarıcı 
girişimleri reddetme hakkını tanımıştır. Oldukça 
az sayıda ülke hekim-yardımlı özkıyımı ve aktif 
gönüllü ötanaziyi (sadece hastalar için) yasal 
kılmakla birlikte, çoğu özkıyımı (herhangi bir kişi 
için) suç olmaktan çıkarmıştır. Benzer biçimde, 
tıbbi vasiyet ya da vekil iradesi pek çok ülkede 
yasallaşmakta ya da en azından bir biçimde bağlayıcı 
olmaktadır. Yine, bazı özel düzenlemelerin pratiğe 
tercümesinde farklılıklar olabilse de, hasta isteğini 
bildirmemişse ve hatta isteği aksi yöndeyse bile 
hemen her yerde hekime yaşamın son dönemine 
ilişkin karar alma imtiyazı tanınmaktadır. Genel 
olarak, hasta ‘öldüğünde’, girişim ‘boşuna’ olduğunda 
ya da hasta için ‘en iyi olan’la örtüşmediğinde, 
yaşam-kurtarıcı girişimlerde bulunulmayabileceği 
ya da bu girişimlerin durdurulabileceği kabul 
edilmektedir. Ek olarak, ‘çifte etki’ ilkesiyle 
uyumlu olduğu sürece ağrı kesicilerin dozu ölümcül 
olabilecek düzeylere kadar da artırılabilir. İlke 
olarak, tıbbi girişim kapsamında bu düzeyde 
dozlara çıkılması hastanın karar verme yeterliği olup 
olmamasına bağlı değildir. Henüz hiç bir ülke ‘aktif’ 
gönülsüz ötanaziyi (onam almadan yapılan - ç.n.) 
ya da gönüllü-olmayan ötanaziyi (hastanın irade-
sine rağmen yapılan - ç.n.) yasallaştırmamıştır. Diğer 
deyişle, yaşamın bir hekim tarafından açık biçimde 
kast edilerek, hastanın yaşama isteğine karşın ya 
da onamı olmadan ve tıbbi olmayan girişimlerle 
(ör, zehirleyerek) sonlandırılması, hekimin 
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gerekçesinden bağımsız olarak hâlâ suç 
sayılmaktadır.

Hastanın ve hekimin ölümün hızlandırılmasına 
ilişkin haklarının altında yatan felsefi  anlayış, önemli 
bir toplumsal tartışma konusu olagelmiştir. Bunun-
la birlikte, çeşitleri ve sınırları da dâhil olmak üzere 
bu hakların tarihsel gelişimi üzerinde geniş bir 
uzlaşı olduğu görülmektedir. Genel olarak, her iki 
tarafın da hakları; belli koşullarda hayatın yaşamaya 
değmeyeceği ve tıbbın büyük başarılarına karşın 
halen sahip olduğu sınırlılıklar karşısında ölü-
mün bazen akılcı bir sığınak olarak görülebileceği 
düşüncesinin giderek yaygınlaşmasıyla bağlantılıdır.  
Bu düşüncenin, yaşamı uzatma uğruna niteliğini 
kötüleştiren yeni tıbbi teknolojilerin ortaya 
çıkmasına ve tıbbi girişimlere deyim yerindeyse 
kafa tutan şiddetli kronik ve kısıtlayıcı hastalıklara 
bir tepki olarak benimsendiğine inanılmaktadır. 

Hastanın ‘ölme hakkı’, daha geniş bir bağlamda 
hastanın özerkliğine saygı ilkesinin toplumsal 
tarihçesi ile ve özellikle de hukuki onam doktrini ile 
tanımlanagelmiştir. 

Diğer yandan hekimin bazı hastalarının ölüm-
lerini hızlandırma ‘hakkı’ için, tıbbın kavramsal 
dönüşümlerine, özellikle ‘ölüm’, ‘boşuna tedavi’ 
ve ‘hasta için en iyi olan’ kavramlarının yeniden 
tanımlanmasına göndermede bulunulmaktadır. 
Bu tür gelişmeler sıklıkla, felsefi  ve/veya bilimsel 
sui generis (kendine özgü - ç.n.) gerekçelerin sonucu 
olarak ortaya çıkar. 

Ya ekonomik etmenler?
Ekonomik etmenler genellikle bu tarihsel haritala-
mada yer almaz. Dahası, meslek ahlakına dair il-
kesel düzenlemeler ile yasaların söylemleri de bu 
tür etmenler hakkında büyük oranda suskundur. 
Birleşik Krallık hukukunda, Sağlık Bakanlığı’nın 
yeniden canlandırmama ve girişimde bulunmama-
ya dair yönergelerinde, General Medical Council ve 
Britanya Tabipler Birliği’nin politikalarında ve ulusal 
çekirdek tıp eğitimi müfredatında durum açıkça 
böyledir.2 Bu sessizlik yaşamın son dönemine etik 
açısından egemen olan yaklaşımın ekonomik et-
menleri içermediğini göstermektedir.

Bununla birlikte, bu sessizlik savunulabilir 
bulunsa da, onu zorlamak için en azından üç 
neden bulunmaktadır. İlki yaşam ve ölümün ge-
nel olarak günümüz toplumu ve özel olarak sağlık 
hizmetleri açısından belirgin bir ekonomik boyu-
tu olmasıdır. Bunun anlamı, yaşam ve ölümün 

ekonomik çıkarlarla ilintili olduğudur. İkincisi, ge-
nel biyoetik literatürünün, meslek ahlakı kodlarının 
tersine, yaşam ve ölümün ekonomik boyutuna, 
özellikle de kaynakların dağıtımı bağlamında sıkça 
vurgu yapmasıdır. Üçüncü neden ise, güncel etik 
yaklaşımının dışında, ekonomik çıkarlarla bağlantı 
kuran başka etik yaklaşımlarının ortaya çıktığı 
örneklerin bulunmasıdır. Örneğin 19. yüzyılın so-
nundan 20. yüzyılın ortalarına Amerikalı ve Avrupalı 
öjeni ve ötanazi hareketleri, özellikle de 1939-
1941 yılları arasında Nazilerin uyguladığı korkunç 
Aktion T4, gerçekte toplumu ekonomik açıdan
verimsizlerden kurtarmayı amaçlarken tıp etiğinin 
arkasına gizlenmişlerdir.3 

Ekonomik etmenlere dair bu suskunluk nasıl 
açıklanabilir? İki açıklama bu anlamda öne çıkıyor. 
İlkine göre, ekonomik etmenler güncel etik 
yaklaşımının tarihsel gelişiminde herhangi bir 
rol oynamamışlardır. Daha ayrıntılı ifade etmek 
gerekirse, hastaların, hekimlerin ve hükümetler-
in etik açısından haklı çıkarılabilen karar verme 
süreçlerinde yer almamışlardır. Bunun nedeni ba-
sitçe, pek çok kişinin ekonomik etmenlerin yaşamın 
son dönemine etik açısından kabul edilebilir bir 
yaklaşımla ilgisi olmadığına inanmasıdır. Gerçekten 
de, pek çok insan hayvanlara nasıl davrandığımız söz 
konusu olduğunda yaşam ve ölümün ekonomisiyle 
çok az sorunu olmasına karşın, aynı rasyonelin in-
sanlara uygulanmasını ciddi biçim ahlaka aykırı bu-
lur. Elbette bunu söyleyerek, cenaze levazımatçılığı 
işkolunun giderek yaygınlaşması örneğinde 
görüldüğü gibi, ölümle iş dünyası arasındaki bağın 
kaçınılmaz biçimde kabul edilemez olduğunu 
ileri sürmüyorum. Bununla birlikte, eğer yaşamın 
son dönemine dair kararlar bu ya da başka bir 
endüstri tarafından etkileniyor olsaydı, bu durum 
kesinlikle kabul edilemez bulunurdu. Tabii pek çok 
insan, kaynakların çok sınırlı olduğu olağandışı 
koşullarda ekonomik değerlendirmelerin toplu-
mun yaşam ve ölüme dair tutumlarını kaçınılmaz 
olarak etki altına alacağını kabul edecektir. Yine de 
bu türden durumların gerçekten var olabileceği ya 
da oluşabilse dahi kaçınılmaz olduğu tezleri red-
dedilecektir. 

Suskunluğa ilişkin ikinci açıklama yukarıdaki 
nedenlerin farkındadır; ancak suskunluğun temel 
olarak ideolojik bir sis perdesinden kaynaklandığını 
ileri sürer. Bu açıklamaya göre ekonomik etmen-
ler, bireylerin ve hükümetlerin yaşamın son döne-
mine dair etik açısından haklı çıkarılabilecek karar 
oluşturma süreçlerini bir biçimde istila etmiştir. 
Pratikte, bununla ilişkili üç etmen tanımlar: 
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Yoksulluk, toplumsal destek mekanizmalarının 
gerilemesi (ör, Aile’nin yapı ve işlevindeki değişiklikler, 
Refah Devleti’nin dünya çapında gerilemesi gibi) ve 
giderek yoğunlaşan ekonomik rekabet. Bu etmen-
lerin her biri tek başına ya da herhangi bir kombi-
nasyonda, insanları hayatın kendisi de dâhil olmak 
üzere hemen herşeyin değerini değişim değerine 
indirgemeye zorlamaktadır. Dahası, bu indirge-
menin derecesine bağlı olarak, insanlar bu türden 
bir değer içermeyen ve hızlandırılmış bir ölümle 
kurtulunabilecek hayatları yük olarak algılamaya 
eğilimli olmaktadır. 

Yüke dönüşen bir hayat - I: Hasta
Ölüm süreçlerini hızlandırmayı düşünen hastalar, 
tümü de hayatın yaşamaya değmez olduğu biçi-
mindeki öznel sonucu yansıtsa da, birbirinden 
oldukça farklı ve karmaşık motivasyonlara sahip 
olabilirler. Bu noktada dikkat edilmelidir ki, 
hastaların hekim-yardımlı özkıyım isteminde 
bulunma kararı çok ender durumlarda tedavile-
rin fi nansal boyutundan doğrudan etkilenir.4 Öte 
yandan, diğer iki motivasyon -diğerlerine yük olma 
korkusu ve kendi hayatı üzerindeki denetimini ve 
bağımsızlığını yitirme korkusu- gerçekten de eko-
nomik baskıları yansıtabilir. Bu tür baskılar ger-
çek ya da hayal ürünü, doğrudan ya da dolaylı 
olabilirler; dahası, ekonomik olmaları için açıkça 
fi nansal görünümde olmaları gerekmez. Örneğin, 
Modern Aile’nin ekonomik yapısıyla ve onun işlev 
gördüğü ekonomik iklimle ilgili olabilirler. Bu neden-
le bireyler bir tür sıçan yarışına zorlandıklarında, 
hastaların gereksindikleri (tartışmalı olarak: hak 
ettikleri) özenli bakımı sağlamak onlara oldukça güç 
gelebilir. Özet olarak, mutlak ya da göreli yoksunluk 
koşullarında ölüm ve ölmek, bireyin diğerlerinin 
çıkarına kucaklaması gereken ahlaki bir ödev olarak 
algılanma eğilimindedir. Resmi ahlaki kodlar böyle-
si bir ödevin varlığını reddetse dahi durum böyle 
olabilir. Aşağıdaki alıntılar, ekonomik yoksunluğun 
bir ölme ödevi yaratmadaki rolünün her zaman 
farkında olunmayabileceğini göstermektedir:

“Sonbaharda yaprakların ağaçtan düşmesi gibi, yaşlı 
insanların da ölmek gibi bir ödevleri vardır.”5

“Diyelim 75 ya da 80 yaşına kadar gelip de ölmeye 
hazır olmamak ahlaki bir yetersizliktir. Yaşamın temel 
gerçekliklerinin kavranmadığına işarettir bu. (…) Eğer 
toplum herkes için mükemmel uzun-dönemli bakım 
hizmetleri (sadece sağlık hizmetleri değil) sunmak 
için ödeme yapmaya istekliyse, ölme ödevi bu du-
rumda tümüyle ortadan kalkacaktır. (…) Ancak biz 

Amerikalılar kendimiz dışında bu tür bir uzun dönemli 
hizmet sunumu için ödeme yapmaya istekli değiliz. 
(…) Bu nedenle sevdiklerimizi hayatta kalmamızla 
oluşacak fi nansal ve duygusal maliyetlerden koru-
mak için ölmeye cesaretimiz olmalı.”6 

Bu anlamda, Oregon’da 2000 yılında hekim-
yardımlı özkıyım ile ölenlerin %63’ünün ailelerine 
yük olmaktan korkmuş olmaları dikkate değerdir. 
Geçmiş yıllarda %12-26 arasında iken bu orandaki 
artış ciddi biçimde anlamlıdır. Burada gördüğümüz 
şey -bir yaşamdan-yana aktivistin (abortus ve 
ötanazi karşıtlarına verilen isim - ç.n.) gayet doğru 
gözlemlediği gibi- zamanla, ölme hakkı’nın giderek 
daha fazla ölme ödevi’ne dönüştüğüdür.7

Daha da önemlisi, çağdaş toplumda, hastanın 
ölümünü ve nedenlerini hızlandırma isteğinin 
gerisindeki motivasyonlarının -her ne olursa ol-
sun-, hastanın kararı üzerinde etik ya da hukuk 
açısından herhangi bir sınırlama getirmiyor olduğu 
gerçeğidir. Kararın geçerliliği hastadan uygun 
biçimde alınmış bir onamın varlığına, özellikle de 
karar verme yeterliği ve gönüllülüğe bağlı iken, bu 
koşulların sağlanması pratiğe, her türlü gerekçenin 
-ekonomik gerekçenin de- haklı görülmesi biçi-
minde tercüme olmaktadır. Örneğin, karar verme 
yeterliğinin bulunması için hastanın ‘en azından 
minimum düzeyde tutarlı bir değer setini istikrarlı 
biçimde sahipleniyor olması’ gerekmektedir.8 Bu 
açık biçimde göreli pozisyon; olası tüm değerlere 
-hastanın ölümünü hızlandırma motivasyonuna 
içkin değerler de dâhil olmak üzere-, o değerleri 
önemli kılan koşullardan tümüyle bağımsız olarak 
saygı gösterilmesi gerektiği anlamına gelmek-
tedir. Dahası, yukarıda sözü edilen türden eko-
nomik baskıların, hastanın kararının bağımsızlığını 
engelleyecek, dolayısıyla da etik ve hukuk açısından 
geçersiz kılacak ölçüde zorlayıcı olmadığı kabul ed-
ilmektedir.9 

Ayrıca, ‘hasta özerkliği’ kavramının günümüzde 
geçerli ‘iyi etik ve hukuk pratiği’ kodları içinde 
sadece ‘negatif haklar’ -müdahale edilmeme hakkı- 
biçiminde yer aldığına dikkat edilmelidir. ‘Pozitif 
haklar’ -belli meta ve hizmetlere erişmeye dair 
haklar- rutin olarak, başka bir konu olduğu iddia 
edilen ‘dağıtıcı adalet’ söyleminin çerçevesi içinde 
ele alınmaktadır.10 Bu ayrımın felsefi  olarak haklı 
çıkarılıp çıkarılamadığı önemli değildir. Önemli 
olan, gereksinilen sağlık hizmetlerine erişimin 
tümüyle kısıtlandığı koşullarda bile özerkliğe 
-herhangi bir nedenle ölmeye karar verme hakkı 
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da dâhil olmak üzere- anlamlı derecede saygı 
gösterilebileceği iddiasında bulunulmasıdır. Ger-
çekten de, bu tür hizmetlere erişimin günümüzde 
hemen her yerde kısıtlandığına dair pek çok işaret 
bulunmaktadır.11 Britanyalı yargıç Lord Donaldson 
aynı noktayı vurgulamaktadır: “Herhangi bir tıbbi 
tedavi için hak temelli erişim diye bir şey yoktur. Bu 
bağlamda, ‘yaşama hakkı’, bir kişinin yaşamının elin-
den alınmaması hakkı’ndan daha fazla anlam ifade 
etmez.’12 

Öyleyse, ‘ölme hakkı = ölme hakkı’ biçimindeki 
mantıksal aksiyom, çok daha karmaşık bir tarihsel 
gerçekliğe karşılık gelmektedir: Onurlu biçimde 
ölme hakkının anlamı ve toplumsal işlevi, öncelikle, 
onurlu biçimde yaşama pozitif hakkının varlığı ya 
da yokluğuna bağlıdır.13 

Bu noktada, ABD’de 1967’de uygulamaya konulan 
Tıbbi Vasiyet’in14 temel olarak invazif girişimleri 
sınırlamayı amaçladığı anımsanmalıdır.15 Hastanın 
isteklerini dikkate alma kaygısı burada rol 
oynamıştır. Ancak bu kaygının bu tür vasiyetlerin 
toplumsal konumu ve rolünü belirleyen temel vek-
tör olduğundan kuşku duymak için oldukça iyi ge-
rekçeler bulunmaktadır. Eğer Tıbbi Vasiyet şimdiki 
gibi maliyetleri azaltmak yerine artırsaydı, aynı 
coşkuyla karşılanıp kabullenilir miydi?

Yüke dönüşen bir hayat - II: Hekim
Klinisyenin bazı hastalarının ölüm süreçlerini 
hızlandırma kararının, bu kararın onlar için ‘en iyisi 
olduğu’ biçimindeki argümana dayandığı daha 
önce belirtilmişti. Elbette, bireysel ya da grup olarak 
hastalar için ‘en iyi’nin ne olduğunun belirlenmesi 
tümüyle spekülatif ve bu nedenle de tartışmalı ola-
bilir. Bununla birlikte, toplumsal bir bakış açısıyla, 
ortalama bir hekim ile ortalama bir hastanın 
kolektif bir ‘en iyi olan’ kavramında uzlaşacakları 
öngörülebilir. Sonuçta, hekimlerin de bazen hasta 
olabildikleri bir tarafa bırakılsa bile, hekimler ve has-
talar aynı toplumun üyeleridir. Bunun anlamı, orta-
lama hekim için ‘yüke dönüşen hayat’ kavramının, 
olasılıkla, az çok ortalama hasta için olduğu ölçüde 
ekonomik baskıların bir ürünü olduğudur.

Bu argümanla uyumlu olarak, hekimler aynı za-
manda, çalışan olarak eşsiz konumlarıyla bağlantılı 
olarak açık ya da örtük ekonomik baskılara maruz 
kalırlar. Bu tür baskılar, onların hasta için ‘en iyi olan’ 
ve ‘yük’ kavramlarını nasıl anlamlandırdıkları üzeri-
ne ek bir etki yapıyor olabilir. Aslında, kurumsal 
ekonomik baskılar yaşamın sonuna dair kararlarını 
herhangi bir gerekçelendirmeden bağımsız olarak 
etkileyebilir. Öyle ki:

“Mesleklerini uygularken kaynakları tutumlu kul-
lanan hekimler, kaynakları yoğun olarak kullanan 
meslektaşlarına kıyasla, terminal dönem hastalarının 
ölümcül ilaç uygulanması taleplerini anlamlı biçimde 
daha çok olumlu karşılamaktadır.”16

“ABD’deki hospis17 programlarında bulunan insanlar 
federal hükümet yetkililerini tatmin edecek düzeyde 
hızlı ölmüyorlar. Washington hospis kayıtları üzerinde 
yapılan incelemelere dayanarak, Medicare programı 
kapsamında ödeme yapılan ve hospis hizmeti sunul-
maya başlandıktan sonra altı ay geçmesine rağmen 
ölmeyen hastalara harcanan paranın geri ödenmesi 
çağrısında bulunuyor. Bir düzine hospis programı, 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü Genel Müfettişliği 
Ofi si tarafından hospis hizmeti sunulmaya 
başladıktan sonra 210 günden fazla yaşayan hastalar 
için uygunsuz biçimde 83 milyon dolar harcadıkları 
konusunda uyarıldı.”18

Bugünkü ölüm kavramı, hekimlerin yaşam-
destekleyici tedavileri kesme hakkına dair bir başka 
gerekçenin temelini oluşturmaktadır. Tarihsel olarak 
bu kavram ekonomik baskıları da içeren koşullar 
altında şekillenmiş ve kabullenilmiştir. Aslında, 
ölümün 1960’lı yılların sonlarıyla 1980’lerin başları 
arasında yeniden tanımlanması temel olarak, yapay 
solunum cihazının geliştirilmesi ve nakil için or-
ganlara olan talebin artmasıyla yoğun bakımda 
ortaya çıkan krizi çözme gereksinimi gibi eko-
nomik motivasyonlardan köken alıyordu.19 Daha 
yakın dönemde, ekonomik kaygıların ölümün adını 
koyacak mesleki yetkiliyi de yeniden belirlediği be-
lirtilmektedir:

Hastanın öldüğünü alanda paramediklerin 
açıklaması, hastayı hastaneye nakledip orada hekim-
in açıklamasından daha ucuza mal olmaktadır. (…) 
Acil servislerin yükünün giderek artması ve Ontario’da 
hastane-öncesi hizmetlerin genişletilmesi planlarıyla 
birlikte, ölümün alanda açıklanması daha makul ve 
istenir olacaktır.”20 

Tekrar; ekonomik motivasyonların varlığı bugünkü 
ölüm kavramının felsefi  gerekçelerini de, hekim-
lerin ölümün adını koymayı mesleki tekellerine 
almalarına karşı argümanları da çürütmez. Bu 
sadece, ekonomik baskıların, düşüncelerimiz ve 
pratiklerimizin toplumsal konumunu ve rolünü, 
felsefi  gerekçeleriyle birlikte belirleyen koşulların 
bir parçası olduğunu gösterir. 

Ekonomik baskılar ile tedaviye başlamama/tedaviyi 
durdurma için diğer bir mesleki gerekçelendirme 
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olan boşuna tedavi21 arasındaki tarihi bağlar da net-
tir. Örneğin;

“HMO’lar22 ve vergi ödeyenler artık tıbbi kaynaklar 
üzerinde denetleme yetkisine sahiptir; ki böylece, 
yararlı sayılıp sayılmama ölçütüyle tıbbi hizmetler-
in amaçlarını ve hangi hizmetin sunulması ya da 
sunulmaması gerektiğini tanımlayabileceklerdir. 
(…) Bazı hastalara hizmet sunulmama olasılığı, bu 
hizmetlerden yararlanacak olsalar dahi, bir gerçeklik-
tir. (…) Bu noktada boşuna tedavi ile tıbbi kaynakların 
dağıtımı yakın biçimde ilişkili olmaktadır.”23

“Boşunalığın belirlenmesi, ölümü ertele-
meye yönelik belli bir girişimi devam ettirme 
yükümlülüğünün ortadan kalktığı yargısına götüre-
bilir Değerlendirmeler  (…)  o tedavinin maliyetini de 
içermektedir.”24

“Boşuna tedavi kavramı, maskelenmiş ve keyfi  bir 
kaynak dağıtımının aracı olarak kullanılma tehlike-
sini barındırmaktadır.”25 “Resüsitasyonun maliyet-
etkinliği, herhangi bir sağlık hizmetinin maliyet-
etkinliği gibi değerlendirilmelidir.”26

Yüke dönüşen bir hayat - III: Hükümetler
Ekonomik baskılar hükümet politikalarını da benzer 
biçimde etkilemeye eğilimlidir. Son zamanlarda 
yayımlanan bir raporda, çarpıcı biçimde ironik 
bir bağlamda, sigaranın ülke bütçesinde gedik 
açmadığı, çünkü sigara içenler erken öldüğünde 
hükümetlerin sağlık hizmetleri, emeklilik fonları 
ve barındırma masrafl arından tasarruf ettikleri 
ileri sürülmüştü.27 Bu argüman ciddiye alınacak 
olursa, bu türden tasarrufl ara dair kanıtları 
toplumsal kaynakların -sağlık hizmetlerinin içinde 
ve dışında- makro düzeyde dağıtımına dair güncel 
yönelimlerde de görmek mümkün olur. 

Son yirmi yılda hükümetlerin ‘toplumsal kaynakların 
dağıtımında bir tür ‘verimlilik testi uygulamasına’ 
giderek artan düzeyde tanıklık edilmiştir.28 Örneğin, 
en popüler makro-dağıtım yöntemi, yatırımların 
niteliğe-göre-düzeltilmiş yaşam yıllarını 
(QALY) en yüksek olasılıkta maksimize edecek 
şekilde yapılması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Bu yöntemin pratikteki karşılıklarından biri, 
yoğun bakım hizmetleri, geriyatrik hizmetler ve 
psikiyatri hizmetleri gibi yoğun biçimde kaynak 
kullanan ancak QALY açısından düşük getirisi olan 
hizmetlere gerektiğinden az kaynak ayrılmasıdır. 
Bu tür yöntemlerin yaşlılara ve kronik hastalıkları 
olanlara karşı ayrımcılık uygulanmasına neden 
olduğunu biliyoruz.29 Ama pratiğe tek yansıması bu 

mu? Ekonomik verimliliğini geri kazanma olasılığı 
bulunmayanlara karşı da aynı düzeyde ayrımcılık 
uygulanmıyor mu?

Elbette birileri, bu tür kaynak dağıtım yöntemlerinin 
etkileri arasındaki çarpıcı örtüşmenin -bir taraftan 
QALY artarken diğer taraftan Gayri Safi  Yurtiçi 
Hasıla’nın (GSYH) artması- tümüyle mantıksal 
olduğunu, kasıtlı olmadığını ileri sürebilir. 
Gerçekten de bu yöntemlere eşlik eden retorik 
genellikle verimliliği maksimize etme amacını 
açıkça belli etmez.30 Bununla birlikte, burada ileri 
sürülen argümanın mutlaka böyle niyetler içermesi 
gerekmediğine dikkat edilmelidir. Ayrıca QALY 
yönteminin ortaya çıkışıyla ekonomik motivasyonlar 
arasındaki nedensel ilişkilerin varlığını da makul 
bir şüphenin ötesinde kanıtlamaz. Sadece 
QALY’nin ekonomik verimliliğe katkısı olduğunu 
ve böyle olduğu için büyük bir ekonomik çıkara 
hizmet ettiğini gösterir. Bu, en azından kısmen, 
toplumumuzun neden kaynakların özellikle kronik 
hastalıkları olanlara ve yaşlılara yönlendirilmesini 
savunan yöntemler yerine QALY’yi -yansıttığı 
değerler de dâhil olmak üzere- onayladığını 
açıklamaktadır. Ayrıca, kamunun parasının 
potansiyel olarak verimli olanların yararına olacak 
şekilde harcanmasını savunan kaynak dağıtım 
yöntemleri (görünen niyetleri bu olmasa da), 
kimin yaşamının yüke dönüştüğüne dair net bir 
görüşü yansıtırlar. Bu yöntemler, yaklaşımlarımızı 
“tedavi yerine bir seçenek olarak büyük oranda ölüm-
den yana”31 kalıplara döken koşulların bir parçası 
olmaktadır.

Utanç verici olanı meşrulaştırmak
ABD’de ölmekte olan hastalara uygulanan agresif 
yaşam-destek girişimlerini azaltarak tasarruf 
edilecek 30 milyar doların önemli bir miktar 
olmadığı ileri sürülmüştü.32 Aslında ekonomik 
kısıtlılıkların şiddeti ölçü alındığında, tasarruf edi-
lecek herhangi bir miktar önemli sayılır. Aşağıdaki 
paragrafl ar bu tür kısıtlılıkların herhangi bir tasarrufu 
önemli kılacak kadar şiddetli olmaya başladığını 
göstermektedir.

Bir tıp dergisinin 1970 tarihli editör yazısında yazar, 
modern gelişmelerin, özellikle de nüfus patlaması 
ve yeni teknolojilerin ortaya çıkışının toplumu ve 
hekimleri yaşamın kutsallığına dair geleneksel 
mutlakçı yaklaşımlarını göreli hale getirmeye 
zorlamasını beklediğini ifade etmişti.33 Bu öngörü 
gerçekleşti. Aslında, bazı hastaların ölüm süre-
cini hızlandırma yanlısı açık ekonomik argüman, 
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biyoetik oyununun sınırlarını biçimlendiren ilk 
konferanslardan birinde dile getirilmişti. Ünlü bir 
konuşmacı şöyle söylüyordu: “Var olmaktan yarar 
sağlayamayacak ya da haz alamayacak, hayatta 
kalmaları topluma acı dolu yükler getiren birey-
lerin biyolojik yaşamlarını uzatmaya nereye kadar 
gücümüz yetebilir?”34

Bu sorunun içinde saklı olan yanıt son zamanlarda 
pek çok metinde dile getiriliyor. Örneğin; 

“Karar verme yeterliğine sahip ve tedavi edilemez bir 
hastalığı olan yetişkin bireyin gönüllü isteği olduğu 
taktirde, toplumun ve ailenin hasta için yaptığı 
harcamaları dengelemek adına hekim-yardımlı 
özkıyıma izin vermeyi destekleyen rasyonel bir argü-
man ileri sürülebilir.”35 

“Ötanazinin ve hekim-yardımlı özkıyımın 
yasallaştırılması, toplumu halihazırda terminal kan-
ser, AIDS ya da diğer tedavi edilemeyen hastalıklara 
sahip hastaların bakımına büyük miktarda para har-
camaktan kurtarma potansiyeline sahiptir.”36 

“Bir hasta kendisini hayatta tutmanın topluma 
pahalıya mal olduğunu ileri sürüyorsa, (…) ve bu 
düşüncesi ölme isteğinin arkasındaki gerekçelerden 
en azından biriyse, düşüncesi kabul edilmelidir. (…) 
Burada kullanılması gereken ölçüt maliyet-yarar’dır ve 
biz bu ölçütü kullanmaya utanmamalıyız. Kaynaklar 
kısıtlı olduğunda (…) ortak yarar için tek bir yaşamın 
feda edilmesi, o yaşam ilke olarak kurtarılabilecek 
olsa bile, daha kabul edilebilir olmaya, başka deyişle 
daha az korkunç görülmeye başlanmalıdır. NHS an-
cak o zaman gerçekten hepimizin saygı duyacağı ve 
gücümüzün yeteceği bir şey olmayı sürdürebilir.”37

Bugüne dek yukarıdaki türden argümanlar, genel 
olarak kabul görmediği için ‘söylenmemiş argüman’ 
olarak adlandırılıyordu.38 Fakat Dr. Shipman ve Ex-
press gazetesine geri dönersek, şimdilerde daha 
açıktan, dolayısıyla da daha kabul edilir oluyorlar. 
Giderek daha fazla kabul görmeleri, artan 
yoğunluktaki ekonomik baskıların doğrudan bir 
sonucudur. Görüleceği üzere, bu baskılar geçerli 
hukuki düzenlemeleri ve mesleki normları geride 
bırakacak kadar hızlanabilir. Aslında bazı olgularda 
şimdiden böyledir.39 

Elbette, ekonomik baskıların insan yaşamının 
değerini -klinik ortamında ya da diğer yerlerde- 
nereye kadar dönüştüreceği henüz bilinmiyor. 
Ancak yadsınamayacak olan şey, çağdaş biyoetik 
söyleminin ölümün nasıl kolaylaştırılabileceği ile 

giderek daha fazla meşgul olduğu ve eko-
nomik baskıların bu gidişatın kabullenilmesinde 
tartışmasız bir rolü olacağıdır.

Sonuç
Günümüzün yaşamın-son-dönemi etiği eko-
nomik baskıların da parçası olduğu koşullar içinde 
evrilmektedir. Bu durum, yazarın güçlü biçimde 
karşı çıktığı ‘ekonomik determinizm’ ya da ‘eko-
nomik indirgemecilik’ ile karıştırılmamalıdır. Ger-
çekten de, yaşamı bir yüke çevirebilen diğer etmen-
ler de etik yaklaşımımızın evriminde rol oynamıştır. 
Dahası, toplumsal rolü bizimkinden farklı olabilme 
olasılığına karşın, bizimkine benzer bir etik yaklaşımı 
ekonomik baskıların hiç olmadığı koşullarda da or-
taya çıkabilirdi. 

Makalede ayrıca, etik yaklaşımımızın ekonomik 
baskıları giderek artan bir boyun eğmeyle dikkate 
almaya başladığı gösterilmeye çalışılmıştır. Günü-
müzün egemen etik yaklaşımı bu türden baskılar 
karşısında neredeyse tümüyle suskundur ve hatta 
yaşamın son dönemine dair bireysel ve toplum-
sal kararları, ekonomik baskıları yansıtıyor olsalar 
dahi meşrulaştırmaya isteklidir. Dahası, bu tür eko-
nomik baskıların kaynaklarını anlamaya çalışmayı 
ihmal ettiği ve göründükleri kadar kaçınılmaz olup 
olmadıklarını sorgulamaya çaba göstermediği gibi, 
ölümün nasıl daha da kolaylaştırılacağıyla giderek 
daha fazla meşgul olmaktadır. 

Bu nokta yaşamın son dönemine dair etik 
yaklaşımımızı anlamak için kritik önemdedir. Eğer 
yaşamı bir yüke dönüştürebilen ekonomik baskıların 
gerçekten toplumsal bir kaynak kısıtlılığının sonucu 
olduğu gösterilseydi, o zaman hastaların, hekimler-
in ve hükümetlerin karşılaştığı ikilemler -ekonomik 
baskıları yansıttıkları ölçüde- trajik olurdu. Bu tam 
olarak, dağıtıcı adalet konusundaki ana akım bi-
yoetik literatüründe içkin olan vurgudur. Öte yan-
dan, eğer bu tür baskıların, toplumsal zenginliğin 
yeryüzünde yaşayan her insan için onurlu bir 
yaşam -ve dolayısıyla onurlu bir ölüm- için yeterli 
olduğu halde, eşitsiz dağılımı ve tekrar dağılımına 
bağlı olduğu gösterilseydi, yaşamın son döne-
mine dair etik yaklaşımımızın toplumsal rolünü 
(ve belki de geçerli toplumsal mülkiyet ilişkilerinin 
meşruluğundan sorumlu olduğu ölçüde demokra-
tik süreçleri de) gözden geçirmemiz gerekirdi. 
WBöylece, Gramsci’nin tanımladığı şekliyle hege-
monik bir ideoloji olarak ortaya çıkardı.40 

Bu bakış noktasından etik yaklaşımımızın, 
hastaların ve hekimlerin çıkarlarını, ekonomik 
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baskılarla yaratılan çıkarlarla uyumlu oldukları ya 
da en azından uyumsuz olmadıkları ölçüde koru-
maya eğilimli olduğu görülebilir. Böyle yaparak, 
ikincinin toplumsal hegemonyasını sağlama alma-
ya yardım etmektedir. Eğer durum buysa, yaşamın 
son dönemine dair etik yaklaşımımızın özerkliğe 
saygı ve adalet gibi yüce değerleri, tıpkı tıp etiğinin 
geleneksel değerlerine son zamanlara dek yapıldığı 
gibi suistimal ettiği ve dehşet verici sonuçlara yol 
açtığı ortaya çıkacaktır. 

Hangi anlatının daha haklı çıkarılabilir olduğunu 
irdelemek bu makalenin kapsamı dışında 
kalmaktadır; bununla birlikte makalede, bu so-
runun yaşamın-son-dönemine dair söylem-
lerin ayrılmaz bir parçası olması gerektiği sonu-
cuna varılmaktadır. Bu tartışmayı yapmaktan 
kaçınmak entellektüel açıdan kesinlikle zarar verici 
olacaktır. Ama daha önemlisi hastalar, hekimler ve 
biyoetikçiler için tehlikeli olmasıdır. 

Son bir nokta olarak; bu makale etik’i değil, etik’in 
tarihini ele almıştır. Bu nedenle yazarın kişisel 
değerlerinin yazıda ileri sürülen argümanlarla 
ilgisi bulunmamaktadır. Yine de, yanlış 
anlaşılmaları önlemek adına yazar, yaşamı bir 
yüke dönüştüren ekonomik baskıların toplum-
sal adaletsizliği küçük oranda ama şiddetli 
biçimde yansıttığına dair düşüncesine karşın, 
hastaların ölme isteklerine, bu tür baskıları içeri-
yor olsa bile saygı duymakta olduğunu vurgu-
lamak istemektedir. Bunu yapmamak hastaları 
iki kez mağdur etmek olurdu. Bununla birlikte 
yazar, pozisyonunun hegemonyayı tahkim ettiğinin 
de farkındadır. Bu durum, yaşamın son dönemine 
dair etik yaklaşımımıza getirilecek eleştirilerin, 
bu yaklaşımın içinde evrildiği koşullara da paralel 
bir eleştiri getirmediğinde ciddi biçimde kusurlu 
olacağının bir göstergesidir. 
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HAYATIN SON DÖNEMİNDE 
KRONİK AĞRI VE TEDAVİYE ERİŞİM

                     Meltem UYAR*, Halil ÇETİNGÖK**, N. Süleyman ÖZYALÇIN***
 

Özet: Başta kanser hastaları olmak üzere hayatın son döneminde hayat kalitesini etkileyen en önemli konu kronik ağrılardır. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 1986 yılında ortaya atılan basamak modeli yaklaşımı o yıllardan bu yana kanser ağrısının tüm dünyada 
etkili bir şekilde sağaltımında ana kılavuz olmuştur. Buna karşın ülkemizde genel olarak hekimler ve sağlık çalışanları, hastalar ve 
yakın çevreleri ile sağlık sisteminden kaynaklanan çeşitli sorunlar kanser hastalarının yeterli ağrı tedavisine erişimleri önünde engel 
oluşturmaktadır. Bunlar arasında özellikle opiyofobi ve palyatif bakım sistemindeki eksikliklerden bahsetmemiz gerekir. 
Anahtar sözcükler: kronik ağrı, kanser, opioid, palyatif bakımı 

Chronic Pain and Access to Treatment at the End of Life 
Abstract: The most important subject which aff ects the quality of life is chronic pain at the end of life especially for cancer patients. The World 

Health Organization analgesic ladder for eff ective treatment of cancer pain has been the main guide from 1986 to nowadays 
worldwide. Nevertheless there are a lot of diff iculties (be drived from medical doctors and health employees, patients and care 
givers, health care system) to access enough pain treatment for the cancer patients in our country. We should mention especially the 
opiophobia and lack of palliative care system among them.

 Key words: chronic pain, cancer, opioid, palliative care

Ağrı günümüzde hâlâ kanserin en sık ve en korku-
lan hastalık sendromu olmaya devam etmektedir 
(Davis 2004). Kanser hastalarında bazen tanı anın-
da, bazen tedavi sürecinde ve bazen ise başarılı 
olarak tedavi neticelense bile ağrılar sürebilir. Son 
çalışmalarda kanser ağrısının kanser hastalarında 
%69’lara varan oranda günlük aktivitelerde kısıtla-
maya neden olduğu bildirilmiştir (Breivik, 2009). 
Dünya Sağlık Örgütü kanser ağrısının tüm dünya 
genelinde etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi ama-
cıyla 1986 yılında basamak modelini ortaya atmış-
tır. Bu rehber o yıllardan bu yana kanser ağrısının 
sağaltımında ana kılavuz olmuştur. Her ne kadar 
rehberin optimal uygulanması durumunda kanser 
ağrılarında %70-90 oranında azalma sağlayabildiği 
gösterilmekle birlikte son çalışmalar kanser ağrısı-
nın özellikle son dönem hastalarının %60’ında hâlâ 
devam etmekte olduğunu ve hayat kalitesini cid-
di anlamda bozduğunu göstermektedir (Van den 
Beuken-van Everdingen, 2007).

Kanser ağrısının yeterli palyasyonunun sağlana-
maması durumunda hastalarda yorgunluk, mut-
suzluk, öfke, endişe, yalnızlık duyguları artmakta-
dır. Hastalarda çaresizlik duygusunun artmasına 
ve psikolojik olarak çökkünlüğe neden olmaktadır. 
Kanser hastalarında majör depresif bozukluk %25 
ve depresif şikayetler % 58’lere varan oranda ortaya 
çıkmaktadır (Pirl, 2004; Massie, 2004). Depresyon 
da hastanın mevcut durumunu kötüleştirmekte, 
tedavi yanıtını azaltmakta ve ağrıların daha da şid-
detli hissedilmesine neden olarak bir kısır döngü 
şeklinde ağrıyı ve depresyonu arttırmaktadır. Ayrı-
ca hastalarda günlük aktivitelerinde kısıtlanma, zi-
hinsel fonksiyonlarda ve sosyal ilişkilerde bozulma 
da ortaya çıkmakta ve sonuç olarak hayat kalitesi 
oldukça bozulmaktadır. Tüm bu bileşenlerin ağrı 
ile birlikte seyri kanserde total ağrı kavramı olarak 
tanımlanır. Buna karşın ağrının azaltılması veya 
ortadan kaldırılması hastanın daha keyifl i, neşe-
li ve umutlu olmasını sağlamaktadır. Yeterli ağrı 

 

* Prof Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji BD. Başkanı, Palyatif Bakım Derneği Başkanı
**Uzm. Dr., İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji BD. Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi 
***Prof. Dr., Türk Algoloji (Ağrı) Derneği Başkanı, Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı

DOSYA/DERLEME
TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31 Sayı: 1

18



sağaltımı özellikle terminal dönem kanser hasta-
larının hayat kalitesinin artmasına ve kalan günle-
rini güzel geçirmelerine yardımcı olmaktadır (Pirl, 
2004). Sonuç olarak ağrısız ve huzurlu gerçekleştiri-
len uyku, yemek yemek gibi temel yaşamsal aktivi-
teler, güvenli sosyal ilişkiler belki de herkesten çok 
özellikle terminal dönemi yaşayan kanser hastaları-
nın hakkıdır. 

Kanser hastalarında ortaya çıkan ağrının neden-
leri açısından bakıldığında kanser ağrısı başlıca 
üç ana başlıkta ele alınabilir: Bunlardan ilki 
ağrıya hassas yapıların kanserle invazyonu veya 
kompresyonu nedeniyle kanserin direk kendisine 
bağlı ağrılar; ikincisi kanser ile mücadele etmek için 
uygulanan cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiye 
bağlı olarak ortaya çıkan ağrılar; ve sonuncusu ise 
kanser hastalarındaki komorbiditelere (diyabetik 
polinöropati, postherpetik nevralji, diskopatiler, 
osteoartrit, romatoid artrit, dekübit ülserleri vb.) 
bağlı olarak gelişen ağrılardır. Her ne kadar bu 
şekilde sınıfl andırma yapılabilmekle birlikte klinik 
pratikte kanserli hastaların ağrılarının çoğu zaman 
buradaki etyolojik nedenlerden birkaçının bir arada 
bulunmasıyla oluştuğu görülmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında kanserli hastalarda ortaya çıkan 
ağrıların hemen kansere bağlanarak bırakılmaması, 
dikkatle incelenmesi ve özellikle kanser dışı ağrı 
nedenleri açısından incelenerek ağrının etyoloji-
sine spesifi k tedavinin verilmesi amaçlanmalıdır. 
Buradan hareketle spesifi k olarak ağrıyla, nispe-
ten ağırlıklı olarakta kanser ağrılarıyla uğraşan; 

etyolojiyi saptayarak gerek basamak tedavisi 
ile medikal tedavi uygulayan ve gerekse medi-
kal tedavinin bir şekilde yeterli ağrı sağaltımını 
sağlayamadığı hastalarda çeşitli girişimsel teda-
vileri (Tablo 1) ek olarak uygulayarak kanser ağrısını 
etkin olarak tedavi eden Algoloji (Ağrı uzmanı) 
hekimlerinin önemi ön plana çıkmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kanser ağrısının 
kontrolünü amaçlayan, ağrının şiddetine göre 
üç basamakta, analjezik olarak adjuvan ilaçların 
ve non-opioid, zayıf opioid, güçlü opioidlerin 
kullanıldığı bir tedavi şablonu yayınlamıştır (Şekil 
1). Bu merdiven tedavisinde ağrının şiddetine 
göre basamak seçilmesi, oral yolun öncelikle ter-
cih edilmesi, gün boyu ağrı kontrolünü sağlayacak 
ajanların kullanılması, tedavinin bireysel olması ve 
detaylara önem verilmesi amaçlanmıştır. Genellikle 
ilk basamakta parasetamol ve nonsteroid anti infl a-
matuar ilaçlar (NSAİD) gibi opioid olmayan ilaçlar 
tek başlarına ya da kombine edilerek kullanılmakta 
eğer ağrı kontrol edilemezse ikinci basamağa 
geçilmektedir. İkinci basamakta birinci basamağa 
ek olarak kodein gibi hafi f, zayıf-orta etkili bir 
opioid seçilmektedir. Ağrı sürerse üçüncü basamağa 
geçilip zayıf etkili opioidin yerine morfi n gibi güçlü 
bir opioid konmakta ve ağrıyı azaltan dozuna 
dek titre edilmektedir (Ripamonti, 2011; Coyle 
2007). Ana tedaviye yardımcı olarak tüm tedavi 
basamaklarında ağrının karakterine uygun adjuvan 
ilaçlar eklenmektedir. Burada önemli nokta her has-
tada standart olarak mutlaka birinci basamaktan 

Tablo 1. Kanser ağrı tedavisinde girişimsel yöntemler

Sempatik bloklar:  Stellat gangliyon bloğu
   Torakal sempatik blok
   Çölyak pleksus bloğu
   Splanknik sinir bloğu
   Lomber sempatik blok
   Superiyor Hipogastrik pleksus bloğu
   İmpar gangliyon bloğu
Somatik bloklar:  İnterkostal sinir bloğu
   Brakiyel pleksus bloğu
   Kraniyal sinir blokları
   Sakral bloklar
İntratekal uygulamalar: Spinal Port-Pompa implantları
Epidural uygulamalar: Epidural Port-Pompa implantları
Stimulasyon teknikleri: TENS
   Periferik sinir stimülasyonu
   Spinal kord stimülasyonu
   Derin beyin stimülasyonu
Ablatif teknikler:                   Rizotomi
   Kordotomi
   Talamotomi
   Singulotomi
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başlamak yanılgısına düşmemek; ağrının şiddeti ve 
karakterine uygun basamaktan başlamak olmalıdır.

Bu noktada kanser hastalarının yeterli ağrı tedavi-
sine ulaşamamalarının nedenlerini, hekimlere ve 
sağlık çalışanlarına, hastalar ve yakın çevrelerine ve 
sağlık sistemine bağlı sorunlar olmak üzere üç ana 
başlık altında ele alabiliriz. Bu derlemede üç neden 
üzerinde konuyu ele alarak, hastaların yeterli ağrı 
tedavisini alamamalarının ülkemizdeki ve dünya-
daki nedenleri irdelenmektedir.

Hekimler ve sağlık çalışanları ile ilgili sorunlar
Kanser hastalarının yetersiz ağrı tedavisi nedenleri-
ni hekimler ve diğer sağlık çalışanları açısından de-
ğerlendirdiğimizde: 

1. Kanser ağrısının değerlendirilmesindeki eksiklik-
ler;

2. Ağrı mekanizması ve tedavisindeki bilgi eksiklik-
leri;

3. Genel olarak opioid ilaçlara karşı bağımlılık, tole-
rans ve olası yan etkilerden korkmak olarak özetle-
yebileceğimiz opiyofobi;

4. Analjezikler özellikle de opioid analjezikler hak-
kında yeterli bilgi sahibi olunmamasından kaynaklı 
hiç kullanmama veya düşük dozda kullanma dola-
yısı ile psödoaddiksiyon yanılgısı ve gereksiz yüksek 
dozda kullanma gibi yaklaşımlar;

5. Yardımcı analjezik kullanımı konusunda bilgi ek-
siklikleri;

6. Kırmızı veya yeşil reçete yazılması konusunda çe-
kinceler;

7. Konu ile spesifik ilgilenen algoloji yan dal uzman-
larının sayı azlığı nedeniyle erişmede güçlükler;

8. Diğer hekim ve sağlık çalışanlarının algoloji hak-
kındaki bilgi eksikleri nedeniyle zamanında yönlen-
dirme yapmamaları sayılabilir.

Özellikle son yıllarda gerek kanser vakalarının hızla 
artması ve gerekse tedavi alanındaki ilerlemeler 
sayesinde kanser hastalarının sağkalım sürelerinin 
uzaması hastanelerde kanser hastası oranının hız-
la artmasına neden olmuştur. Buna karşın tıp eği-
timinde kanser hastası bakımı ve ağrı tedavisi do-
layısıyla palyatif bakım konusunda bu gerekliliği 
karşılayacak müfredat değişikliklerinin yapılmamış 
olması, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarında ağrı 
hastası değerlendirme, uygun tedavi algoritmasını 
uygulama ve gereğinde hastayı ilgili ağrı hekimine 
yönlendirme konusunda bilgi eksiklerinin devam 
etmesine neden olmaktadır. Bu konuda önemle 
değinilmesi gereken nokta özellikle opiyofobidir. 
Genel olarak opioidlerin bağımlılık yapacağı dü-
şüncesi, kötüye kullanım endişesi ve yan etki kor-
kusu başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları 
ve hasta-hasta yakınlarının opioid kullanımını ve 
erişimini sınırlandırmaktadır. Hekim penceresinden 
bakıldığında opiyofobi kanser ağrılarının gideril-
mesinde belki de en güçlü ve ucuz yöntem olan 
opioidleri hiç kullanmama veya terapötik düzeyin 
çok altında kullanma veya tam tersine bilgi eksikli-
ğinden kaynaklı olarak aşırı yüksek dozda kullanma 

Şekil 1. Dünya Sağlık Örgütü basamak tedavisi
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hastalığın iler-
lemesi veya tedaviye bağlı sorunlarla ağrıların art-
ması ya da opiofobi nedeniyle yetersiz doz opioid 
kullanımı sırasında hastanın ağrılarının geçmemesi 
ve ilaç artırımı isteği de hekimler tarafında hatalı 
olarak addüksiyon ya da bağımlılık olarak algıla-
nabilir. Psödoaddiksiyon dediğimiz bu durum da 
önemli bir engeldir.

Kanser hastaları ile ilgilenen onkolog, radyasyon 
onkologu ve cerrahi uzmanlarının başlıca uğraşları 
olan kanser tedavisi yanında aynı ilgiyi ağrı sağal-
tımı konusunda göstermemeleri, hastaların yeterli 
bir analjezik tedaviden mahrum kalmalarına ne-
den olmaktadır. Örneğin yapılan eski bir çalışmada 
onkologların %57-76’lık ciddi bir kısmı hasta viziti 
sırasında ağrılarını sormamaktadır (Von Roenn, 
1993). İşte bu noktada kanser hastalarının etkili ve 
yeterli bir ağrı tedavisi almaları önündeki en büyük 
engellerden biri de ağrı hekimlerine yeterince 
ulaşamamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkemizde ve dünyada nispeten yeni bir dal 
olarak ortaya çıkan Algoloji’nin hızla büyümesine 
karşılık diğer sağlık çalışanları tarafından yeterince 
bilinmemesi ve hali hazırda algoloji uzmanı-ağrı 
kliniği sayısının yeterli olmaması özellikle şiddetli 
ağrısı olan ve girişimsel tedavi gerektiren hastalar 
açısından engel oluşturmaktadır. 

Hasta ve yakın çevreleri ile ilgili sorunlar
Yeterli kanser ağrısı tedavisi erişimini kısıtlayan ikin-
ci büyük başlık hastalar ve başta ailesi olmak üzere 
bakım verenlerden kaynaklı problemlerdir. Bunlar 
arasında ise: 

1. Kanserde ağrının doğal sayılması nedenli hekime 
başvuru eksikliği;

2. Özellikle son dönem hastalarının yeterli bakım 
desteği verecek yakınlarının olmaması;

3. Tedavi seçenekleri hakkında yeterli bilgi sahibi 
olunmaması nedenli başvuru yapacağı yeri bileme-
me;

4. Morfin türü analjezik kullanımının artık tedavi 
imkanı kalmayan, ölmek üzere olan kanser hastaları 
için olduğu inanışından kaynaklanan opioid kulla-
nımına direnç gösterme;

5. Morfin türü ilaçları kullanmaya başlarsa daha 
sonra tedavi olanağının kalmayacağına inanılması;

6. Opioid kullanımının bağımlılığa yol açacağı en-
dişesi;

7. Opioid kullanımına bağlı gelişen yan etkiler açı-
sından sağlık çalışanlarından yeterli yardım alama-
ma nedeniyle olan kullanım kısıtlanmaları sayılabi-
lir.

Aslında hastaların yeterli ağrı tedavisi almaları 
önündeki önemli engellerden birisi hastalıkları 
ve prognozu hakkında yeterli bilgilendirme yapıl-
maması olmaktadır. Özellikle ülkemizin de için-
de bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde hastaya 
kanser olduğunun veya prognozun kısıtlılığından 
bahsedilmemesi aynı zamanda etik bir sorun olarak 
yerinde durmaktadır. Hastalığının ciddiyetini bil-
meyen hasta gerekli ağrı tedavisinin de peşine dü-
şememektedir. Diğer taraftan ölümcül bir hastalığı 
öğrenen hastaların ise ilk tepkileri bunu yadsıma 
olup, çoğu zaman hastanın kanser ile birlikte ağrıla-
rının tedavisine karşı da direnç göstermesine ve ilaç 
kullanmamasına neden olmaktadır.

Opioid kullanımının bağımlılık yapacağı düşüncesi 
de gerek sağlık çalışanlarında ve gerekse hasta-has-
ta yakınları arasında ilaca ulaşımda ciddi bir engel 
olarak devam etmektedir (Manjiani, 2014). Ağrı 
tedavisinde opioid kullanımının son yıllarda hız-
la artmakla birlikte hâlâ gerekli ve yeterli seviyeye 
ulaşmamasında opiyofobinin yeri çok önemlidir. 
Opiyofobi sağlık çalışanlarının olduğu kadar hasta-
ların da önemli bir sorunudur. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2003 yılı verilerine 
göre altı gelişmiş ülke dünya opioid tüketiminin 
%79’unu yaparken gelişmekte olan ülkelerin 
tamamı ancak %6 tüketim oranında kalmaktadır 
(Manjiani, 2014). Bunun dışında hastaların bir 
kısmı ağrının kanser takibinde önemli olduğu, 
optimal analjezinin ağrıyı keserek hastalığın olası 
progresyonunu maskeleyebileceğine inanmakta 
ve yeterli analjezik tedavi istememektedir (Rise, 
2008). Hastaların kanser ve ağrılar konusundaki 
yanlış inanışları arasında ağrının kanserin kabul-
lenilmesi gereken doğal bir sonucu olduğu ve 
özellikle ülkemizde morfin verilen hasta mutlaka 
ölmek üzeredir düşüncesinden hareketle morfin 
ve türevlerinin kullanımının ölümü kabullenmek 
olarak değerlendirilmesini sayabiliriz. Her iki ina-
nışta hastaların yeterli analjezik tedavi erişimini 
kısıtlamaktadır. Hekimlerin kanser ağrısı yanında 
genel olarak opioid yan etkileri ve bu yan etkilerin 
hafifl etilmesi açısından bilgi yetersizlikleri de has-
taların bulantı-kusma, kabızlık, kaşıntı vs gibi yan 
etkiler konusunda yeterli yardım alamama nedenli 
ilacı bırakmalarına neden olmaktadır.
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Sağlık sistemi ile ilgili sorunlar
Yeterli kanser ağrısı tedavisi erişiminin önündeki 
engellerden sonuncusu ise sağlık sisteminden kay-
naklı sorunlardır. Bunlar arasında ise:

1. Kanser ağrısının sağaltımının öneminin yasa ko-
yucular tarafından yeterli düzeyde algılanmaması;

2. Yurtdışında geniş bir yelpazede tedavi alternati-
fi sunan özellikle opioid türevi ilaçların ülkemizde 
oldukça kısıtlı içerik ve kullanım yoluna sahip olma-
sı;

3. Yeşil-kırmızı reçete ilaçların gerek hekimlerce ya-
zılması ve gerekse eczaneler tarafından temininden 
kaçınılması nedenli temin problemleri;

4. Malpraktis yasası ve hatalı uygulamaları nedeniy-
le özellikle girişimsel ağrı tedavisi açısından hekim-
lerin defansif tavır almasına neden olunması;

5. Özellikle terminal dönem hastalarının genel ba-
kım ve ağrı sorunları ile ilgilenecek palyatif bakım 
alanında ciddi eksikliklerin devam etmesi;  

Sarf edilen emeğin sağlık uygulama tebliği açısın-
dan geri ödemede hak edilen karşılığı bulamaması 
gibi ilgili eksiklikler sayılabilir. Kanser sıklığının tüm 
dünya ile birlikte ülkemizde de hızla artması, son 
tedaviler ile kanser sağkalım sürelerinin uzaması 
sağlık hizmeti sunumunda kanser hastalarının 
payını arttırmıştır. Öte yandan ölümcül bir hastalık 
olması, içerisinde kemoterapi, radyoterapi, cerrahi 
gibi yoğun, karmaşık ve uzun bir tedavi gerektir-
mesi, hastanın ve ailesinin tüm yaşantısını sosyal, 
psikolojik, ve ekonomik olarak derinden sarsması 
kanser hasta grubunun oldukça hassas, narin bir 
yere konulmasını gerektirmektedir. Ancak yasa 
koyucular tarafından bu hassasiyetin yeterince an-
laşılamaması etkisini ağrı tedavisi de başta olmak 
üzere pek çok alanda hissettirmektedir. Bu alanda 
bilgilendirme kampanyaları, bu hasta grubu ve 
yakınları için özelleşmiş servisler gibi uygulama-
lara ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle son dönem 
ve terminal hastaların bakımları, beslenmeleri, 
ağrıları, yatak yaraları ve tedavilerinin ev ortamında 
ve yeterli tıbbi bilgisi olmayan yakınları tarafından 
karşılanamayacağı açıktır. Bu açıdan evde bakım 
hizmetleri ve palyatif bakım konseptinin gelişimi 
umut verici olmakla birlikte henüz yeterli denilebi-
lecek seviyenin altındadır (Komurcu, 2011). Sağlık 
Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı palyatif bakımı 
2010-2015 Ulusal Kanser Kontrol Programı’nın en 
önemli yapıtaşlarından biri olarak kabul etmiş ve 

2010’lu yılların başında Palya-Türk Projesi adı altın-
da palyatif bakım çalışmalarını başlatmıştır. 2011 
yılında Palya-Türk Projesi öncesinde Türkiye’de top-
lam 10 (Üniversite 7, Sağlık Bakanlığı 2, özel 1) adet 
palyatif bakım merkezi bulunmaktaydı. Palya-Türk 
projesi aile hekimliği üzerine kurulu ve Kanser Er-
ken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezileri (KETEM) 
ve sivil toplum örgü tleri ile desteklenen; primer 
olarak hemşire bakımı üzerine oturtulan bir sistem 
olarak planlanmıştır. Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu), Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, STK’lar ve gö-
nüllüler projenin bileşenleridir. Proje kapsamında 
palyatif bakım hizmetlerinin üç farklı seviyede ve-
rilmesi amaçlanmıştır. Palyatif Bakım hizmetlerinin 
kapsamı aşağıdaki gibi özetlenebilir. Yönerge, Pal-
yatif Bakımın tanımlanması ve kurumsallaşması, 
Palyatif Bakım bilincinin geliştirilmesi, Palyatif Ba-
kım hizmetlerinin aşamalı olarak 2023 yılına kadar 
yaygınlaştırılması, Palyatif Bakım alanında eğitimli 
ve deneyimli profesyonel ekiplerin oluşturulması, 
Palyatif bakım ihtiyacı duyan tüm hastaların bu hiz-
meti almasının sağlanması amaçlanmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı Türk Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı Kanser 
Dairesi’nin verilerine göre Palyatif Bakım yatak sayı-
sı 1400’ü geçmiş, yeni açılacak yerlerle yakın hedef 
3000 olması planlanmaktadır (Gültekin, 2015).

Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri’nde hasta-
nelerin 2006 yılında %30’unda palyatif bakım üni-
tesi var iken son yıllarda bu oran %50’lere ulaşmış-
tır (Meier, 2006; Manjiani 2014). Diğer taraftan 
kanser hastalarının özellikle ağrı tedavisi erişimi 
ile ilgili olarak konuyu daralttığımızda pek çok alt 
başlık önümüze çıkmaktadır. Örneğin hekim açığı 
var denilerek tıp fakültesi kontenjanlarının on yıl 
öncesine nazaran neredeyse üç katına çıkarılması 
ve bunun yeterli eğitici ve fizik ortam şartlarının 
hiç arttırılmadan yapılması mevcut tıp eğitiminin 
kalitesini ciddi anlamda aşağı çekmektedir. Bu da 
konumuza dönersek zaten ciddi bilgi ve beceri 
eksikliği olan kanser ağrısı konusunda eksikliğin 
daha da derinleşmesi ve bu alanda tedaviye ulaşımı 
hepten bozmasına neden olacağı endişesini ortaya 
çıkarmaktadır. Diğer taraftan Algoloji’nin yan dal 
olarak kabulü sonrası, yandal eğitimi alan uzmanlar 
mecburi hizmet kapsamında bu alanda hiç bir 
altyapısı olmayan merkezlere atanmakta ve bu da 
zaten az sayıda hekimin uğraş verdiği bu alanda 
hastanın hekime ulaşımını kısıtlamakta, verimliliği 
azaltmakta ve hastalara verilen algoloji hizmetinin 
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niteliğinde ve niceliğinde ciddi eksikliklere neden 
olmaktadır. Bu konu ile alakalı olarak son yıllarda 
hayatımıza giren ve korkutucu örneklerini gördü-
ğümüz malpraktis davaları alanında da hekimi ko-
ruyan ciddi düzenlemelerin yapılmaması ağrı ile 
ilgilenen hekimlerin de özellikle invaziv girişimler-
den çekinmesine ve uygulamamasına neden olabil-
mektedir. Vurgulanması gereken bir diğer nokta ise 
kanser hastalarında ağrı tedavisinin ana omurgasını 
oluşturan opioid türevi ilaçların içerik ve veriliş yolu 
açısından oldukça kısıtlı içerik sunmasıdır. Özellikle 
Batılı ülkelerde bu alanda pek çok farklı preparat, 
pek çok farklı formda hekimlerin kullanımına sunul-
makta ve ilgili etki-yan etki profiline göre pek çok 
tedavi alternatifinin hekimce uygulanabilmesine 
imkân sağlamaktadır. Ayrıca ilaç fiyat politikası ne-
deniyle oldukça düşük kâr getiren ve buna karşılık 
yeşil-kırmızı reçete uygulamalarındaki hatalar ne-
deniyle ciddi yasal sorunlar ile karşı karşıya kalma 
korkusu yaratan morfin türevi opioidlerin eczaneler 
tarafından temini konusunda pek de istekli olun-
mamasına yol açmaktadır.

Opioidlerin üretim ve tüketimleri uluslararası ve 
ulusal düzeyde kontrol ve kısıtlama altına alınmış-
tır. Türkiye’de narkotik madde kullanımı 2313 no’lu 
Kanun’la düzenlenmiştir (1933 tarihli). Daha sonra 
genelgelerle kırmızı reçete uygulaması ve reçete 
edilebilecek dozlar belirlenmiştir. 

Bu reçetelerin temini için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi reçete bedeli 
ödendiğini gösterir dekont, faaliyette bir kurum 
içerisinde olunduğunun teyit edilmesi gibi bir dizi 
işlem gerekmektedir  (Sağlık Bakanlığı, 1985). Bu 
uygulamalar opioid reçete etmekte ciddi bir istek-
sizlik oluşturmakta ve caydırıcı rol oynamaktadır. 
Reçeteye yazılan ilaç miktarları ve kullanım süreleri 
ile ilgili de kısıtlamalar mevcuttur (Sağlık Bakanlı-
ğı, 1986). Bu kısıtlamalar hasta ve hasta yakınlarının 
eczaneye sıkça gitmesini gerektirmektedir. Doz ihti-
yacı artan hastanın tedavi yönetimini olumsuz etki-
lemektedir. Örnek olarak; S.B. İlaç ve Ecz Gen. Müd 
/ 06.08.2009 / 47 No’lu genelgesi ile Transdermal 
fentanille ilgili olarak 100 mcg üzerinde kullanım 
ihtiyacı olan hastalar için hastanın klinik toleransı 
ve ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat 
aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 hekim 
imzalı bir rapora istinaden kansere bağlı ağrıların 
kontrolünde bir kırmızı reçeteye sadece 15 günlük 
gerekli doz yazılabilmekte ve reçete, aksi gerekçeli 
raporla belirtilmedikçe 10 günden önce tekrarla-
namaz hükmü bulunmaktadır.

Buna benzer bir diğer sorunda narkotiklerin rapor 
çıkarılmasına rağmen sadece çok kısıtlı miktarda 
yazılabilmesine bağlı olarak hastaların sık sık reçe-
te yazdırmaya gelmek zorunda kalmalarıdır. Elbet-
te yeşil-kırmızı reçetenin kontrole tabi olması bir 
gerekliliktir ancak aşırı kontrol caydırıcı ve eziyetli 
olabilmektedir. Bu açıdan ilgili mevzuatın pratikleş-
mesi kanser hastaları açısından faydalı olabilir.

Dünyada üretilen opioidlerin çoğunun hammad-
desi ülkemizde üretilmesine karşın ülkemizde çok 
sınırlı sayıda opioid mevcuttur (Komurcu, 2011; 
University of Wisconsin-Madison Pain Policy 
Studies Group, 2013). Hem uzun etkili hem de ka-
çak ağrıda kullanılan kısa etkili opioid miktarında 
ciddi yetersizlik vardır. Var olanların bir kısmı ise geri 
ödeme kapsamına alınmamıştır (Cleary, 2013). Ör-
neğin şu an Türkiye’de var olan ve yerli bir ilaç fir-
ması tarafından Hacettepe Üniversitesi ile birlikte 
ve Sağlık Bakanlığının desteği ile üretilen tek oral 
morfin geri ödeme kapsamı dışındadır. Hükümetin 
uyguladığı ücret politikaları ve büroktatik engeller 
opioid ithalatının önündeki engelleri oluşturmakta-
dır (Cleary, 2013; Özgül, 2012).

ATOME (The Access to Opioid Medication in Euro-
pe) projesi Avrupa’da opioid ilaçlara erişimi sağ-
lamayı amaç edinmiştir. Bu proje, şiddetli ve orta 
düzeydeki ağrılar ve opioid bağımlılığının tedavi-
si için opioid ilaçlarının bulundurulmaması veya 
uygun durumda kullanılmamasının nedenlerinin 
araştırılmasına aracı olmaktadır. Bu ilaçların 12 Av-
rupa ülkesinde yeterince kullanılmamasının ne-
denlerini araştırıp saptamak, kontrole tabi ilaçla-
rın erişimi, bu ilaçların bulunabilirliği ve bütçeden 
karşılanabilirliğini tesis etmek üzere her ülkenin 
yapısına uygun olarak yapılmış önerileri ayrıntı-
landırarak hükümetlere, sağlık çalışanlarına, diğer 
kilit noktadaki karar verici organlara ve topluma 
yol göstermeyi hedefl emiştir. Oniki Doğu Avrupa 
ülkesi; Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slo-
vakya, Macaristan, Slovenya, Sırbistan, Bulgaristan, 
Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye’dir. Bu ilaçlara erişimi 
arttırmak, bu ülkelerdeki yasal engelleri tanımak 
ve kaldırmak için politika yapıcılar, doktorlar, 
üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile yakından 
çalışmayı ortak platformlar ile işbirliğini arttırmayı 
hedefl emiştir. ATOME çalışmalarına Aralık 2009 
yılında başlamış olup 2015 yılına kadar da devam 
edecektir (ATOME mevzuat raporu, 2013).

Sonuç olarak kanser hastalarının sayıları hızla art-
makta ve yeni tıbbi tedaviler ile sağkalım süreleri 
de uzamaktadır. Diğer taraftan hastaların çoğu 
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hastalığın erken veya geç döneminde şiddetli 
ağrılar ile karşılaşmaktadır. Günümüz tıbbında 
yaşam süresini uzatmanın yanında belki de daha 
önemli olarak karşımıza çıkan kavram ise hayat ka-
litesidir. Kanser hastalarının ağrılarıyla baş etmeleri 
açısından tedaviye ulaşmalarının önündeki engel-
ler yukarda özetlemeye çalıştığımız gibi çok çeşit-
lidir. Bu engellerin aşılması yoluyla etkili ve yeterli 
bir ağrı tedavisi alarak kalan hayatlarını kaliteli ya-
şamak tüm son dönem kanser hastalarının hakkıdır.
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*Uzm. Dr., OEAH Algoloji Uzmanı, Palyatif Bakım Derneği Yönetim Kurulu  Üyesi

 PALYATİF BAKIM 
                                                              Ayşegül BİLEN*

Özet: Palyatif Bakım iyileştirici tedavilere yanıtı olmayan hastaların aktif, toplam bakımıdır. Palyatif bakım terimi fiziksel, psikososyal ve 
spiritüel konularla ilgili tıbbi bakımı içerir. Özünde, palyatif bakım hasta ve ailelerinin yaşam kalitesini en üst düzeye ulaşmasını 
sağlanmaktır. Ölmekte olan hastalar için hasta merkezli ve multidisipliner bir metotdur. Aynı zaman da ucuzdur. Pek çok gelişmiş 
ü lkede farklı palyatif bakım modelleri görü lebilir. Ükemizde ise palyatif bakım hizmetleri uzun yıllarca göz ardı edilmiştir. 
Anahtar sözcükler: palyatif bakım, palyatif bakım modelleri, hasta merkezli, multidisipliner 

Palliative Care
Abstract: Palliative care is the active, total care of patients whose disease is not responsive to curative treatments. The term “palliative care” refers 

to those aspects of medical care concerned with the physical, psychosocial and spiritual issues. At its core, palliative care is concerned 
with providing the maximum quality of life to the patient and their families. This is a very patient-centered, multidisciplinary method 
of caring for dying patient. It is also cost eff ective strategy. Diff erent types of palliative care models can be seen in most of the developed 
countries. However, palliative care was an ignored issue for many years in our country. 

 Key words: palliative care, palliative care models, patient-centered, multidisciplinary

Palyatif Bakım kavramı 19. yüzyılın başında 
ortaya atılmıştır ve ilk modern hospis 1967 yılında 
İngiltere’de hemşire Cicely Saunders tarafından ku-
rulmuştur. Saunders hospislerin kurulması dışında 
palyatif bakım disiplin ve kültürünün temellerini 
atmıştır. Sonrasında başta Almanya ve Macaristan 
olmak üzere Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ve Kanada’da palyatif bakımın önemi 
fark edilmiş ve bu uygulamalarda önemli aşamalar 
kaydedilmiştir (CSI web sayfası).

Ülkemizde son yıllarda toplumun sosyal yapısındaki 
değişiklikler, hane nüfusunda azalma, bağımlı yaşlı 
nüfus oranında artış, bakıma muhtaç hastaların ba-
kımı için organize merkezlere gereksinim gerçeği 
ile yüzleşmemize neden olmuştur. Ayrıca tıp alanın-
daki gelişmeler sonucu hastalıkların kronik süreç 
kazanması ve bu duruma bağlı olarak yoğun bakım 
yükünün artması palyatif bakımın önemine dikkat 
çekmektedir. Kadınların ev dışında çalışma oranın-
da artış gibi çeşitli gerekçelerle, kronik süreçteki 
hastalara aileleri gerekli bakımı sağlayamamakta ve 
profesyonel bakım ihtiyacı doğmaktadır. Bu konuda 
bizden çok ileride olan ülkelerdeki palyatif bakım 

modellerin bilinmesi bu modellerin kendi ülkemiz-
deki sağlık sistemine entegre edilmesi gereklidir ve 
sağlık çalışanlarının çalışmalarını kolaylaştıracaktır. 

Tüm bu nedenlerle mevcut palyatif bakım ünite-
lerinin dünya standartlarına uygun hale getiril-
mesi ve yanı sıra yenilerinin açılması gereklidir. Bu 
konuda Sağlık Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Palyatif bakım tanımı
Palyatif Bakım, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tara-
fından ‘yaşamı tehdit eden bir hastalıkla; yüz yüze 
kalan, hasta ve hasta yakınlarının, yaşam kalitesinin 
artırılmasına yönelik bir yaklaşım olup problemlerin 
erken tespit ve tedavisini hedefl er’ şeklinde tanım-
lanır (WHO web sayfası). 

Palyatif bakım tanımını daha iyi anlayabilmek için 
küratif bakım ile arasındaki farka bakmak gere-
kir. Küratif yaklaşım yaşamın niceliğine ve yaşam 
süresini uzatmaya odaklanırken palyatif yaklaşım 
yaşam ve ölümün niteliğine odaklanır ve ölümü ya-
şamın doğal bir bileşeni olarak kabul eder. Yaşamı 

“Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi  yaşanmasındadır. 
Öyle uzun yaşamışlar vardır ki pek az yaşamışlardır.” 

Montaigne
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desteklemekle birlikte, ölümü doğal bir süreç ola-
rak algılar. Ölümü hızlandırmaz ya da erteleme 
amacını taşımaz. Hastaların, son ana kadar, müm-
kün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde des-
tek sağlar. Yaşam süresinden çok yaşamın kalitesini 
geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Hastalığın 
kendisinden kaynaklanan ya da tedavi yöntemleri 
nedeniyle ortaya çıkan problemleri ortadan kal-
dırmayı, hasta ve yakınının yaşam kalitesini yük-
seltmeyi amaçlar. Hasta bakımının psikolojik ve 
ruhsal yanlarını tamamlar ve hastalık ve sonrasın-
daki matem süresince aileye yardımcı olacak bir 
destek sistemi sunar. Günümüzde palyatif bakım 
kanser dışında yaşamı tehdit eden son dönem or-
gan yetmezlikleri, progresif nörolojik hastalıklar ve 
AIDS gibi hastalıkları da kapsamına alarak genişle-
miştir. Tedavi edici yaklaşımların tükendiği bu tür 
hastalıklarda, tanı anından itibaren tedavi sürecin-
ce ya da ölüm anında ve sonrasında yas sürecinde, 
hasta ve yakınlarının fiziksel, psikososyal ve ruhani 
gereksinimlerinin karşılanmasında palyatif bakımın 
önemi büyüktür.

“Palyatif bakım, insan sağlığı ve onurunu esas alan 
temel bir insan hakkı” olarak kabul edilmektedir. 
DSÖ tarafından 1990’da ve Barselona Deklarasyonu 
ile 1996’da palyatif bakımın her üllkenin sağlık po-
litikasının bir parçası olması gerekliliği bildirilmiştir 
(The Barcelona Declaration on Palliative Care, 
1996).  Ne yazık ki birçok kişi için halen palyatif ba-
kıma erişmek mümkün olamamaktadır.

Palyatif bakım kimler tarafından, 
nerede yapılır?
Palyatif Bakım hastanın ev ortamında, ev benzeri 
atmosfere sahip hastane ortamlarında ve hasta-
nelerde palyatif bakım ünitelerinde sağlanabilir. 
Yataklı palyatif bakım servislerinin oluşturulması, 
daha etkin ve palyatif bakım ruhuna uygun bir yak-
laşımın sağlanması adına önemlidir. Böylece hasta-
lar yaşamlarının son dönemlerinde gereksiz tetkik 
yüküyle yorulmazlar ve daha etkin bir semptom 
kontrolü sağlanır (Palyatif Bakım Derneği web 
sayfası). 

Palyatif bakım ancak mültidisipliner bir ekiple in-
terdisipliner bir anlayışla efektif olarak yapılabilir. 
Doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, 
fizyoterapist, diyetisyen, uğraşı terapistleri, manevi 
destek uzmanı, gönüllüler ve hasta yakınları ekipte 
yer almalıdır. Palyatif bakım kapsamının genişle-
mesi birçok uzmanlık alanının birlikte çalışmasını 
gerektirmektedir. Bu kapsamda Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon, Algoloji, Medikal Onkoloji, Radyas-
yon Onkolojisi, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabili-
tasyon, Göğüs Hastalıkları, Aile Hekimliği, Dâhili 
ve Cerrahi branşlardan hekim ve hemşirelerin aktif 
katılımları ile oluşturulacak ekibin amacı; ağrı ve di-
ğer stres verici semptomların giderilmesi, normal 
bir süre olarak yaşama ve ölü me saygı duyulması, 
ölü mü ne çabuklaştırmak ne de ertelemek prensibi 
ile sorunların giderilmesi, semptomların yönetimi 
ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olmalıdır. Sağlık 
ve sosyal bakım veren profesyonellerin çeşitliliği 
palyatif bakım veren organizasyonların daha ve-
rimli olmasını sağlar  (Palyatif Bakım Derneği web 
sayfası).  Bu multidisipliner ve çok kurumlu yapı ile 
ancak bakımın sürekliliği sağlanabilir.

Palyatif bakımda ağrı kontrolü ve diğer 
semptomların kontrolü
Palyatif bakımda hastalar sıklıkla kontrolü güç çok 
sayıda semptomu bir arada yaşamaktadır. Yaşam 
kalitesini bozan semptomların başında gelen ağ-
rının ivedilikle tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edil-
meyen ağrı insan hakkı ihlali olarak kabul edilmek-
tedir. Uluslararası anlaşmalarla hükümetler ağrı 
tedavisinde kullanılan opioidlere erişimden sorum-
lu tutulmuştur. Palyatif bakımda etkin ağrı tedavisi, 
farmakolojik tedavi yanı sıra ağrı deneyimini etkile-
yen bu sorunların çözü mü yönünde hastaya destek 
verilmesi ile sağlanabilir (Bonica, 1990). 

Palyatif bakımda semptom kontrolü; olası problem-
lerin önceden tahmini, sağlıklı ölçme ve değerlen-
dirme, hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, 
bireyselleştirilmiş tedavi, detaylara dikkat edilmesi 
ve bakımın devamlılığı ile sağlanabilir. İnatçı semp-
tomlarda sınırlamalar iyi bilinerek gerçekci hedefl er 
belirlenmelidir. Psikolojik, manevi ve sosyal des-
tekler bakım planının vazgeçilmez unsurları olarak 
semptom tedavisi ile birlikte planlanmalıdır. Tüm 
tedavi ve desteklerde alternatifl er tartışılmalı, has-
ta/hasta yakınlarının onayı alınmalıdır. Ancak hasta 
tercihlerine göre belirlenmiş hasta odaklı bakım ile 
palyatif bakımda iyi bir yaşam kalitesi elde edilebilir  
(Palyatif Bakım Derneği web sayfası). 

Palyatif bakımda psikolojik ve psikiyatrik
destek
Hasta ve ailesinin psikolojik ve psikiyatrik yönden 
değerlendirmesi ve tedavisi palyatif bakım ekibi-
nin primer sorumlulukları arasındadır. Aile ve ba-
kım verenler hastalık sürecinde fiziksel ve ruhsal 
ağır yük altında kalmaktadır. Ciddi ve yaşamı teh-
dit eden bir hastalık tanısı, hastalık süreci, tedavi 
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komplikasyonları, yaşam sonu endişeler, ölüm kor-
kusu, hasta ve ailede ciddi anksiyete ve uzamış stre-
se neden olmaktadır. İnanışlar, değerler, gelenekler 
ve deneyimler ile ifade edilen maneviyat kavramı 
da palyatif bakımın ana bileşenlerinden bir olarak 
kabul edilmektedir (Palyatif Bakım Derneği web 
sayfası). 

Türkiye’de durum
Türkiye’deki duruma bakmadan önce kısaca dün-
yada durum nedir diye baktığımızda Amerika ve 
Kanada’da toplam 3.600, İngiltere’de 933, diğer 
36 Avrupa Ülkesinde 1.200, Avustralya ve Yeni 
Zelanda’da 350 özetle 84 ülkede 6.560 adet palya-
tif bakım merkezi olduğu bilinmektedir (SB THSK, 
2015). 

2011 yılında Palya -  Türk Projesi öncesinde 
Türkiye’de toplam 10 (Üniversite 7, Sağlık Bakanlığı 
2, özel 1) adet palyatif bakım merkezi bulunmak-
taydı (Gültekin, 2006). Gelişmiş ülkelerde hemen 
her onkoloji merkezinin palyatif bakım için bir üni-
tesi ve ya “Hospis” i bulunmaktadır. ABD de 50 ve 
daha fazla yataklı hastanelerin %63’ünde, 300 ve 
daha fazla yataklı hastanelerin %85’inde, onkoloji 
hastanelerinin %100’ünde palyatif bakım ekibi bu-
lunmaktadır (Voelker, 2011). 

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı palyatif ba-
kımı 2010-2015 Ulusal Kanser Kontrol Programı’nın 
en önemli yapıtaşlarından biri olarak kabul etmiş 
ve 2010 yılların başında Palya-Türk Projesi adı altın-
da palyatif bakım çalışmalarını başlatmıştır. Palya-
Türk projesi aile hekimliği üzerine kurulu ve Kanser 
Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) 
ve sivil toplum örgü tleri ile desteklenen; primer 
olarak hemşire bakımı üzerine oturtulan bir sistem 
olarak planlanmıştır. Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu), Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, STK’lar ve gö-
nüllüler projenin bileşenleridir. Proje kapsamında 
palyatif bakım hizmetlerinin üç farklı seviyede ve-
rilmesi amaçlanmıştır. Palyatif Bakım hizmetlerinin 
kapsamı aşağıdaki gibi özetlenebilir (Kanser Daire 
Başkanlığı web sayfası).

I. Seviye: Palyatif bakım birimini (PBB)
Ağırlıklı olarak palyatif bakımın ayaktan polikli-
nik hizmetleri olarak verildiği perifer bölgelere 
kurulumu önerilen birimlerdir. İhtiyaç halinde en 
fazla dört yatağa kadar çıkılabilen yataklı servisler 
açılabilir ve bu servislerde aile hekimleri ve evde 

sağlık hizmetlerince refere edilen hastalara palyatif 
bakım konusunda eğitim almış bir tabibin gözeti-
minde destek tedavilerini verir. Tedavisi düzenle-
nen hastaların gerekli hallerde üst seviyedeki pal-
yatif bakım merkezleri, aile hekimi ve evde sağlık 
hizmetleri birimleriyle koordineli çalışarak yönlen-
dirmesini yapar. 

2013 - 2023 yılları arası Sağlık Bakanlığı’na bağlı 216 
adet ve yedi üniversite hastanesinde birinci seviye 
palyatif bakım birimleri kurulması hedefl enmiştir.

II. Seviye: Palyatif bakım merkezi (PBM)
Hizmet hastaneleri ile üst standartlara sahip sağlık 
tesislerine kurulması önerilmiştir. Multidisipliner bir 
ekip olması planlanmıştır. Bu merkezlere, kapsamlı 
palyatif bakım merkezi, palyatif bakım merkezi, aile 
hekimi ve evde sağlık hizmetleri birimlerince hasta 
yönlendirilebilir ya da hastalar doğrudan başvura-
bilirler. Tedavi gören hastalarda asıl amaç, en kısa 
sürede hastanın stabil hale getirilip idame tedavi-
sinin aile hekimi ve evde sağlık hizmetlerince de-
vamını sağlamaktır. Tedavisi düzenlenen hastaların 
gerekli hallerde üst seviyedeki palyatif bakım mer-
kezleri yönlendirilebilir. 

2013- 2023 arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı 38 
hastane ve 22 üniversite hastanesinde II. Seviye 
palyatif bakım merkezi kurulması hedefl enmiştir.

III. Seviye: Kapsamlı palyatif bakım merkezi 
(KPBM) 
Üniversite/ Eğitim ve Araştırma hastaneleri bün-
yesinde kurulması önerilmiştir. KPBM alt tedavi 
guruplarına, palyatif bakım konusunda hizmet-içi 
eğitim, sürekli eğitim ve sertifikasyon eğitim prog-
ramlarını verebilecek düzeyde bilgi birikimine sa-
hip personel bulunduran merkezlerdir. Tedavi gö-
ren hastalarda asıl amaç, en kısa sürede hastanın 
stabil hale getirilip idame tedavisinin aile hekimi 
ve evde sağlık hizmetlerince devamını sağlamak-
tır. KPBM’nin ihtiyaca göre 10-20 yatak planlaması 
önerilmiştir. KPBM’de, uzman bir hekimin sorumlu-
luğunda oluşturulacak ekipte asgari olarak; sorum-
luya yardımcı olarak bir uzman hekim, 4 pratisyen 
hekim, 12 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal hizmetler 
uzmanı ve ihtiyaca göre fizyoterapist, diyetisyen, 
din görevlisi, tıbbi sekreter, idari ve teknik perso-
nel hasta bakıcı ve diğer unvanlarda yeteri kadar 
personel yer alır. Tedavi kapsamında rehabilitasyon 
hizmetlerinin verilmesinin sağlanması, psikoso-
yal destek, beslenme, mesleki terapi, fizyoterapi, 
konuşma-dil terapisi, ağrı yönetimi vardır. 
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Bu hizmetler yataklı servis, poliklinik şartlarında ve 
konsültasyon ekiplerince verilir. Yatış süresi yedi 
günü geçen hastaların multidisipliner ekip tara-
fından tekrar değerlendirilip sürenin uzatılıp uza-
tılmayacağına dair karar verilir. İhtiyaç halinde bu 
uzatma işlemleri her 7 günde bir tekrarlanır. 

Destek evi yatış işlemleri için KPBM’deki ekipten en 
az üç hekimin yatış raporu vermesi gerekmektedir.
 
2013-2023 yılları arasında 19 (19’un altısı aynı za-
manda Pediatrik, ikisinde sadece Pediatrik) Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde, 17 (13’ünde aynı zaman-
da pediatrik KPBM) üniversite bünyesinde KPBM 
kurulması hedefl enmiştir.

Destek evi (Hospis)
Sağlık Bakanlığı ve Üniversite sağlık tesislerinde 
küratif tedaviye daha fazla yanıt vermeyen son dö-
nem hastalar ile ilerlemiş kronik hastalığı olan has-
taların semptom kontrolünün sağlandığı ev orta-
mına sahip mekânlardır. Detaylı bakımdan çok son 
günlerinde hasta semptomlarının kontrol edildiği, 
hasta ve ailelerine kronik hastalıkla baş etme yön-
temleri konusunda her türlü desteği verildiği sağlık 
tesisidir. Kapsamlı palyatif bakım merkezlerinin bu-
lunduğu hastaneye bağlı olmakla birlikte, kuruluşa 
çok uzak olmayan bağımsız yerlerde kurulmalıdır. 
üç pilot ilde başlanarak 2023’e kadar 54 hospis ku-
rulması hedefl emiştir.

Projenin gündeme geldiği 2010 yılında Türkiye’de 
aktif çalışan altı üniversite, 13 Devlet hastanesi, bir 
özel merkez olmak üzere toplam 20 adet palyatif 
bakım merkezi hizmet vermekteydi.

Yönerge
Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönergesi 09.10.2014 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir (Sağlık Bakanlığı web sayfa-
sı). 

Yönerge kapsamı şu şekilde özetlenebilir. Yönerge 
kapsamına hayatı tehdit eden hastalıklar ve hasta 
ile birlikte aileleri de hizmet kapsamına alınmıştır. 
Hizmet sunucuları tabip, hemşire, tıbbi sekreter, 
idari ve teknik personel, psikolog, sosyal çalışmacı, 
fizyoterapist/fizyoterapi teknikeri, diyetisyen ve te-
mizlik elemanından oluşmaktadır. Sorumlu tabip, 
tercihen anestezi uzmanı olmak üzere uzman tabip 
olarak önerilmiştir. 24 saat esasına göre çalışma 
esastır. Mesai saatleri haricinde hizmet, nöbet esa-
sına göre sunulur (Sağlık Bakanlığı web sayfası). 

Açılacak merkezlerin tescil işlemleri il sağlık mü-
dürlüğünce yürütülür. Talep üzerine, tescil edilmek 
kaydıyla üniversite hastaneleri, belediye ve askeri 
hastaneleri ile özel hastanelere bağlı olarak faaliyet 
göstermek üzere merkez açılabilir (Sağlık Bakan-
lığı web sayfası). 

Bu yönerge ile palyatif bakım hizmetleri SUT geri 
ödeme kapsamına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı yataklı sağlık tesislerince faturalandırılır ve 
yalnızca tescilli palyatif bakım yatağında yatan has-
talara verilen hizmettir. Bunun dışındaki herhangi 
bir yataktan verilen hizmet bedelleri SGK tarafın-
dan karşılanmaz. Palyatif bakım tedavisi günde en 
fazla bir kez faturalandırılır (Sağlık Bakanlığı web 
sayfası). 

Eleştiri ve öneriler
Palyatif bakım hizmetleri SUT geri ödeme kapsa-
mına alınmış ve hasta başı günlük paket ödeme 
yapılmaktadır. Ancak her hastanın gereksinimi fark-
lı olacağı için paket ödeme yerine, palyatif bakım 
hizmetleri içinde sayılabilecek işlemlerin tümünün 
tanımlanması ve bu işlemler üzerinden faturalandır-
ma yapılması daha uygun olacaktır.

Yönergede bulunan ‘Talep üzerine, tescil edilmek 
kaydıyla üniversite hastaneleri, belediye ve askeri 
hastaneleri ile özel hastanelere bağlı olarak faali-
yet göstermek üzere merkez açılabilir.‘ tanımlaması 
özel palyatif bakım merkezlerinin açılmasına izin 
vermekte, bu da palyatif bakım hizmetlerinde de 
hizmet satın alma ve taşeronlaşmaya yol açabile-
ceği kaygısı yaratmaktadır. Sağlık sunumun hiç bir 
aşamasında taşeronlaşma kabul edilecek bir hizmet 
sunum biçimi değildir.

Canlandırma yapmama (Do Not Resuscitate), te-
davileri çekme (withdrawal), yeni bir tedavinin 
başlanmaması yani tutma (withholding), sedas-
yonla hızlandırılmış ölüm ve ötanazi gibi bazı batı 
ülkelerinde yasal olan kararlar ile ilgili kapsamlı bir 
hukuki düzenleme olmayışı da son dönem palya-
tif bakım hastaların yoğun bakım ünitelerinde tam 
desteklenmesine neden olmaktadır. Birçok etik 
sorunu içinde barındırması ve uzun soluklu bir süreç 
olmasına karşın bu konu üzerinde yasal çalışmaların 
başlatılması gereklidir.

Palyatif bakımın olmazsa olmazı ağrı yönetimi, 
ağrı yönetimin olmazsa olmazı opioidlerdir. Tüm 
dünyada kullanılan tıbbi opioidlerin hammadesinin 
%50’si Türkiye’de üretiliyor olmasına karşın kişi başı 
opioid kullanımda çok gerilerdeyiz. Örneğin ABD’ de 
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kişi başı opioid kullanımı ülkemizdekinin 650 misli-
dir.

Opioid kullanımın önündeki engeller
- Bürokratik engeller
- Opioid çeşitliliğinin yetersiz olması
- Opioid kullanımından korkma (opiofobi)

Bürokratik engeller 
Üretim ve tüketimleri uluslararası ve ulusal düzey-
de kontrol ve kısıtlama altına alınmıştır. Türkiye’de 
narkotik madde kullanımım 2313 no’lu Kanunla dü-
zenlenmiştir (1933 tarihli). Daha sonra genelgelerle 
kırmızı reçete uygulanması ve reçete edilebilecek 
dozlar belirlenmiştir (5725 Sayılı -1984, 5768 Sayılı 
-1985, 2677 Sayılı 1986) (Kanser Daire Başkanlığı 
web sayfası). 

Bu reçetelerin temini için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, reçete bedeli 
ödendiğini gösterir dekont, faaliyette bir kurum 
içerisinde olunduğunun teyit edilmesi gibi bir dizi 
işlem gerekmektedir. Bu uygulamalar opioid reçete 
etmekte ciddi bir isteksizlik oluşturmakta ve caydı-
rıcı rol oynamaktadır (Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz 
Kurumu web sayfası).

Reçeteye yazılan ilaç miktarları ve kullanım sürele-
rinde kısıtlamalar mevcuttur. Bu kısıtlamalar hasta 
ve hasta yakınlarının eczaneye sıkça gitmesini ge-
rektirmektedir. Doz ihtiyacı artan hastanın tedavi 
yönetimini olumsuz etkilemektedir (Türkiye Tıbbi 
İlaç ve Cihaz Kurumu web sayfası). 

Opioid çeşitliliğinin yetersiz olması
Dünyada üretilen opioidlerin çoğunun hammadde-
si ülkemizde üretilmesine karşın ülkemizde çok sı-
nırlı sayıda opioid mevcuttur. Hem uzun etkili hem 
de kaçak ağrıda kullanılan kısa etkili opioid mikta-
rında ciddi yetersizlik vardır. Var olanların bir kısmı 
ise geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Örneğin şu 
an Türkiye’de var olan ve yerli bir ilaç firması tara-
fından Hacettepe Üniversitesi ile birlikte ve Sağlık 
Bakanlığı’nın desteği ile üretilen tek oral morfin geri 
ödeme kapsamı dışındadır. Hükümetin uyguladığı 
ücret politikaları ve büroktatik engeller opioid itha-
latını önündeki engellerdir (İlko web sayfası).

Opioid kullanımından korkma (opiofobi)
Opiofobi, opioidleri riskleri abartılarak, yan etkile-
ri, tolerans, addiksiyon ve yasal korkularla yetersiz 
verme eğilimidir. Hekimler opioidlerin kullanımı ve 
yan etkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması 

nedeniyle bu ilaçları kullanmaktan kaçınmaktadır-
lar. Hekimleri opioid yazmaktan alıkoyan en büyük 
neden ise önlerine çıkan bürokratik engellerdir. 
Hastalar ise morfinin ölmek üzere olan hastalara 
verildiği inancı nedeniyle ve bağımlılık korkusu ile 
opioid kullanmak istememektedirler. Bu konuda 
korku ancak eğitimle aşılabilir. Hekim ve hastalar 
için ayrı eğitim programları hazırlanarak hayata ge-
çirilmelidir.

Ülkemizde palyatif bakımın önündeki en büyük 
engel opioide erişim konusunda engellerdir. Sağ-
lık Bakanlığı en kısa zamanda bu konuyu ele almalı 
ve opioid çeşitliliğini arttıracak şekilde ilaç temini-
ni sağlamalıdır. Reçeteleme konusunda bürokratik 
engeller aşılmalı, hekimlerin bu ilaçları kontrollü 
ancak kolayca reçetelemesine olanak tanınmalıdır.

2023 hedefl erine ulaşmak için Türkiye genelinde 
hızla Palyatif bakım birimleri ve merkezleri açılmak-
tadır. Bu merkezlerde çalışacak hekimler ve sağlık 
çalışanları kendileri için yeni ve biraz da yabancı 
olan Palyatif Bakım kavramı hakkında eğitim al-
madan bu merkezlerde çalışmaya zorlanmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili içeriği dolu eğitim 
çalışmaları yapsa da sayıca çok yetersizdir. Eğitimler 
merkez açma hızına yetişememektedir. Yönerge’de 
yer aldığı üzere merkezlerde sorumlu hekim olarak 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları görev-
lendirilmektedir. Ancak uzmanlık alanlarının doğa-
sında insanı yeniden canlandırmak olan Anestezi-
yoloji ve Reanimasyon uzmanları için palyatif bakım 
kavramı çok da alışık oldukları bir kavram olmadığı 
için bu merkezlerin birer yoğun bakım merkezi gibi 
çalışması kaçınılmazdır. Bu merkezlerde çalışacak 
hekimler ve diğer sağlık çalışanları gönüllülük esa-
sına göre seçilmeli ve tüm personel eğitim süreçleri 
tamamlandıktan sonra hizmet sunumuna başlama-
lıdır. Eğitimler düzenli ve devamlılık arz etmelidir.

Ülkemizde bu konunun önemini önceden kavramış 
hekimler ve sağlık çalışanları, ülkemizde palyatif 
bakım çalışmalarına öncülük etmek için bir dernek 
kurmuşlar 2006 yılında Palyatif Bakım Derneği’ni 
kurmuşlardır. Dernek o tarihten beri aktif olarak ça-
lışmaktadır. Sağlık Bakanlığı Palyatif Bakım Derneği 
ile yakın ilişkiler içinde olmalı, tıbbı ve yasal uygula-
malarda önceden görüş almalı, eğitim programla-
rında derneğin önerileri ve desteğini almalıdır. Tıp 
fakülteleri müfredatına palyatif bakım eklenmeli ve 
uzun vadede palyatif bakımın bir uzmanlık dalı ol-
ması hedefl enmelidir.

Ölüm bambaşka olabilir, insanca ve onurlu... 
 Cicely Saunders 
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 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN 
YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE 

UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ*
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Özet: Yoğun bakım ünitelerinin karmaşık ortamında hasta yakınlarının gereksinimleri düşük öncelikli olarak görülebilir. Diğer yandan 
hastalarının durumlarının ciddi ve değişken olmasından dolayı hasta yakınlarının stres düzeyi oldukça yüksektir. Bu çalışmanın amacı, 
yoğun bakım hasta yakınlarının gereksinimlerini ölçen Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları için Gereksinim Ölçeği’nin 
(Critical Care Family Need Inventory - CCFNI) Türkçe’ye uyarlanması ve ölçeğin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. 
Çalışma bir devlet hastanesinin yoğun bakım biriminde yatan 191 hastanın yakınları ile yürütülmüştür. Ölçeğin kapsam geçerliliği 
uzman görüşleri ile değerlendirilmiş, yapı geçerliliği açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile incelenmiştir. İç tutarlılığın belirlenmesinde 
Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin kapsam geçerlilik oranı kabul edilebilir en düşük düzeyden 
daha yüksek bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği için AFA kulanılarak faktör yapısı ortaya konulmuştur. Tüm ölçek için 0.93 olan 
Cronbach alfa katsayısının, alt ölçekler için 0.80’den yüksek olması ölçeğin Türkçe versiyonunun güvenilirliğini kanıtlamaktadır. 
Türkçe’ye uyarlanan orjinal ölçekteki gereksinimlerin tüm boyutlarını uygun bir şekilde yansıtmaktadır. Uyarlanan ölçek; yoğun 
bakımda görev yapan sağlık çalışanlarının bütüncül bir yaklaşımla hizmet sunmasına, politika oluşturanların ve yöneticilerin 
hizmetin niteliğini artırmasına yardımcı olmak üzere kullanılabilir. 
Anahtar sözcükler: yoğun bakım, hasta memnuniyeti, hasta yakınları, hasta hakları, yoğun bakımda yatan hasta aileleri 
gereksinim ölçeği, psikometrik özellikler 

Adaptation of the Critical Care Family Need Inventory to Turkish 
and it’s Psychometric Properties 

Abstract: In the complex environment of intensive care units, needs of patients’ relatives might be seen as the lowest priority. On the other hand, 
because of their patients’ critical and often uncertain conditions, stress levels of relatives are quite high. This study aims to adapt the 
Critical Care Family Need Inventory, which assesses the needs of patients’ relatives, for use with the Turkish-speaking population and 
to assess psychometric properties of the resulting inventory. The study was conducted in a state hospital with the participation of 191 
critical care patient relatives. Content validity was assessed by expert opinions, and construct validity was examined by exploratory 
factor analysis (EFA). Cronbach’s alpha coeff icient was used to determine internal consistency. The translated inventory has a content 
validity ratio higher than the minimum acceptable level. Its construct validity was established by the EFA. Cronbach’s alpha coeff icient 
for the entire scale was 0.93 and higher than 0.80 for subscales, thus demonstrating the translated version’s reliability. The Turkish 
adaptation appropriately refl ects all dimensions of needs in the original CCFNI, and its psychometric properties were acceptable. The 
revised tool could be useful for helping critical care healthcare workers provide services in a holistic approach and for policymakers to 
improve quality of service.

 Key words: intensive care, patient satisfaction, patient relatives, patient rights, critical care family needs inventory, psychometric 
properties

Giriş
Genellikle ciddi sağlık problemleri olan hastalara 
hizmet verilen yoğun bakım üniteleri (YBÜ) sağlık 
çalışanları açısından hızlı ve doğru karar alınma-
sı gereken ortamlardır. Bu ortamların karmaşık 

doğasında hasta yakınlarının gereksinimleri düşük 
öncelikli olarak görülebilir (Mendonca, 1998). 
Diğer yandan hastalarının durumu ciddi ve 
değişken olabildiğinden, hasta yakınlarının kaygı 
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düzeyi oldukça yüksektir (Özgürsoy, 2008). Hasta 
yakınlarının gereksinimlerinin karşılanması - açık-
ça ve dürüstçe bilgilendirilmeleri gibi - kaygılarını 
azaltabilmektedir (Kutlu, 2000; Price, 1991; Sid-
diqui, 2011). Hekimler ve özellikle yoğun bakım 
hemşireleri hasta yakınlarına yardım için en iyi 
konumda bulunmaktadır (Leske, 1986; Özgürsoy, 
2008). Ancak literatürdeki ilgili çalışmalarda, yoğun 
bakımda yatan hasta yakınlarının kaygılarının 
genellikle giderilmediği belirtilmekte (Curry, 1995; 
Kleinpell, 1992), bunun nedeni olarak sıklıkla hasta 
yakınlarının özel gereksinimlerine gereken önemin 
verilmeyişi gösterilmektedir (Johnson, 1995; 
Leung, 2000). Bu durumda, hasta yakınlarının 
gereksinimlerinin tüm boyutlarının tanımlanması 
ve anlaşılması hizmet niteliğinin artırılması için 
atılacak ilk adım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu aynı 
zamanda temel hasta haklarından zamanında ve 
kapsamlı bilgilendirilme hakkı açısından da önem 
taşımaktadır.

Yoğun bakımda yatan hasta yakınlarının gerek-
sinimlerini belirlemeye yönelik ilk çalışmalardan 
biri Molter tarafından gerçekleştirilmiştir (Molter, 
1979). Molter bu çalışmasıyla, yoğun bakımda 
yatan hastası olanların gereksinimlerini değerlen-
dirmek için bir gereksinim listesi oluşturmuştur 
(Molter, 1979). Molter’in oluşturduğu bu liste, 
Leske tarafından modifiye edilmiş ve “Critical Care 
Family Need Inventory” (CCFNI) olarak isimlendir-
miştir (Leske, 1991). Leske bu ölçeğin amacını, 
hasta yakınlarının özel gereksinimlerinin önem 
derecesini belirlemek, geniş bir yelpazede olan 
bu gereksinimleri kapsayacak ve klinik ortamda 
kullanılabilecek pratik ve kullanışlı bir ölçme aracı 
oluşturmak biçiminde tanımlamıştır. Pek çok araş-
tırmacı geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yapa-
rak ölçeği farklı dillere uyarlamış, (Bandari, 2014; 
Bijttebier, 2000; Chien, 2005; Coutu-Wakulczyk, 
1990; Macey, 1991; Sungeun, 2008), sonrasında 
ölçek birçok çalışmada kullanılmıştır (Lee, 2003; 
Leung, 2000; O’Malley, 1991; Quinn, 1996). 
Ölçek daha önce iki farklı çalışma ile Türkçe’ye de 
çevrilmiştir. İlk çalışmada Ünver‘in (1998) (Ünver, 
1998) ölçeğin güvenilirliğini Cronbach alfa katsayısı 
ile değerlendirirken, Toros güvenilirlik çalışmasına 
ek olarak Kendall uyuşum katsayısı ile kapsam 
geçerliliğini değerlendirmiştir (Toros, 2003). An-
cak, her iki çalışmada da temel olarak ölçeğin 
tek boyutlu olduğu kabul edilmiş, 45 maddenin 
tümünün aynı “gereksinim” boyutunu ölçtüğü 
varsayılmıştır. Ancak, orjinal ölçek maddeleri 
oldukça heterojendir. Orjinal ölçeğin yapı geçerliliği 

ile ortaya konulan beş boyutlu yapısı bu iki çalışmada 
da değerlendirilmemiştir. Buna ek olarak, sadece 
kapsamlı bir çeviri sürecinin gerçekleştirilmesi 
bir ölçeğin farklı bir dile uyarlanması için yeterli 
değildir (Gjersing, 2010); bu nedenle geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışmalarının tümü yeniden 
yapılmalıdır (Artino, 2014). Belli kültüre özgü olarak 
geliştirilen bir ölçeğin başka bir dil ya da kültürde 
kullanılması için psikolinguistik ve psikometrik 
özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekli-
dir (Ægisdóttir, 2008). Bu koşullar önceki çeviri 
çalışmalarında uygun biçimde sağlanmamıştır.

Bu çalışma, Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların 
Yakınları için Gereksinim Ölçeği’nin Türkçe konuşan 
topluma uyarlanması amacıyla tasarlanmıştır. Ek 
olarak, ölçeğin alt boyutları da dikkate alınarak, 
dil, kapsam, yapı geçerliliği ve yapı geçerliliğini 
desteklemek için ayırt edici geçerliliği ve 
güvenilirliği değerlendirilmiştir. Böylece ülkemizde 
yoğun bakım hasta yakınlarının gereksinimlerini alt 
ölçekler açısından da belirleyebilmek ve yoğun ba-
kım hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik düzenle-
melere katkıda bulunabilmek hedefl enmektedir. 

Yöntem
Bu çalışma ile, ‘Critical Care Family Need Inven-
tory’ (CCFNI) isimli ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, 
geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi 
süreçlerinden oluşan metodolojik bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 

Orijinal ölçek
Molter yoğun bakımda yatan hastaların yakınları-
nın gereksinimlerini değerledirmek için 45 mad-
delik gereksinim listesi oluşturmuş, ancak yapı ge-
çerliliğinin sınırlı olduğunu belirttiği bu çalışmada 
gereksinim listesinin güvenilirliğine ilişkin de bilgi 
vermemiştir (Molter, 1979). Bu gereksinim listesi 
Leske tarafından modifiye edilerek Critical Care Fa-
mily Need Inventory (CCFNI) olarak isimlendirilmiş-
tir (Leske, 1991). Yoğun bakımda yatan hasta ya-
kınlarının gereksinimlerini 45 madde ile tanımlayan 
ölçme aracı 4’lü Likert tip (1:önemli değil, 2:biraz 
önemli; 3:önemli; 4:çok önemli) olarak puanlan-
maktadır. CCFNI’nin yapı geçerliliği çalışmasında 
beş alt ölçek tanımlanmıştır. Bu alt ölçekler; Destek 
(n:15), Konfor (n:6), Bilgi (n:8), Yakınlık (n:9) ve Güven 
(n:7)’dir. Güvenilirlilik çalışması için hesaplanan 
Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının her bir alt 
ölçek için 0.61 ve 0.88 arasında değiştiği, ölçeğin 
tümü için ise 0.92 olduğu belirtilmiştir (Leske, 
1991). 
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Türkçe’ye çeviri
Orjinal ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasında ilk olarak 
dört basamaklı bir çeviri yöntemi kullanılmıştır 
(Sousa, 2011).

- Çeviri: İngilizce’ye hâkim iki hekim ve bir dil 
uzmanı orjinal ölçeği birbirlerinden bağımsız olarak 
Türkçe’ye çevirmiştir. 

- Uzlaşma: Üç çevirmen ve araştırmacılar orjinal 
ölçek ile çeviri formlarını karşılaştırmış ve farklılıklar 
açısından uzlaşmaya varmışlardır. 

- Geri çeviri: Hem Türkçe hem de İngilizce dil-
lerini yetkin olarak kullanan profesyonel çevirmen 
üzerinde uzlaşılan Türkçe formu İngilizce’ye geri 
çevirmiştir. 

- Karşılaştırma: Son basamak olarak, orjinal ve 
geri çeviri yapılmış ölçek formları karşılaştırılmıştır. 
Geri çeviri ile orjinal ölçek İngilizce ve Türkçe 
ölçekler arasındaki farklılıklar ile anlam ve ka-
vram bütünlükleri açısından karşılaştırılmışlardır. 
Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, ölçek hedef 
dil açısından son halini almıştır

Bu yaklaşımla kavram ve dil eşdeğerliği sağlandığı 
için ölçeğin son versiyonu üzerinde uzlaşı sağlandığı 
kabul edilmiştir. 

Geçerlilik ve güvenilirlik
Kapsam geçerliliği 
Ölçeğin kapsam geçerliliğini değerlendirmek 
için uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşüne 
başvurulan uzmanların ikisi üniversitede öğretim 
üyesi olan dört Anesteziyoloji ve Reanimasyon uz-
manı hekim ve altı yoğun bakım hemşiresinden 
oluşmaktadır. Uzmanların görüşlerinin değerlendiri-
lebilmesi için kapsam geçerlilik oranları kullanılmış, 
uzmanlardan her sorunun anlaşılabilirliği açısından; 
‘Uygun değil’, ‘Biraz uygun; maddenin uygun şekle 
getirilmesi gerekli’, ‘Oldukça uygun; ancak küçük de-
ğişiklikler gerekli’, ‘Çok uygun’ şeklinde değerlendir-
meleri istenmiştir (Gozum, 2003; McKenzie, 1999). 
‘Oldukça uygun; ancak küçük değişiklikler gerekli’ ve 
‘Çok uygun’ şeklinde yapılan değerlendirmeler ‘Uy-
gun’ olarak kabul edilmiş, her bir madde için kapsam 
geçerlilik oranı (KGO) hesaplanmıştır (Lawshe, 
1975). Uzmanlar tarafından önerilen değişiklikler 
iki hasta yakını, iki yoğun bakım hemşiresi, yoğun 
bakımda çalışan iki hekim ve araştırmacıların iki-
sinin katıldığı sekiz kişiden oluşan bir panelde göz-
den geçirilmiş, anlam değişikliği yapılmadan küçük 
düzenlemelerde bulunulmuştur.

Ön-test
Uzman görüşü alındıktan sonra ölçek  gönüllü 15 
hasta yakınına uygulanarak ön-test yapılmıştır. 
Gönüllü hasta yakınları ölçeği; okunabilir-
lik, anlaşılırlık, cümle uzunluğu, açıklık ve 
kavramların netliği açısından uygulama için 
değerlendirmişlerdir. Ön-test sonrasında ölçeğin 
Türkçe versiyonunun kapsamı ile ilgili herhangi bir 
değişikliğe gereksinim olmadığı saptanmıştır.

Uygulama
Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Yakınları 
için Gereksinim Ölçeği’nin Türkçe versiyonu Aydın 
iline bağlı Nazilli ilçesi Devlet Hastanesi yoğun 
bakım ünitesinde uygulanmıştır. Hastane çevre 
ilçelerle birlikte 350,000 kişilik bir nüfusa hizmet 
vermekte, aynı zamanda hastanenin İstanbul ile 
Türkiye’nin güneyindeki tatil beldeleri arasındaki 
ulaşımı sağlayan önemli bir karayolu üzerinde 
olmasından dolayı bu hatta seyahat eden önemli 
sayıdaki yolcuya da hizmet verilmektedir. Chien ve 
arkadaşları (2005)’na göre Stevens, açıklayıcı faktör 
analizinde güvenilir bir faktör yapısını ortaya koy-
abilmek için ölçeğin en az 200 kişiye uygulanmasını 
önermektedir (Chien, 2005). Uygunluk örnekleme 
tekniği ile Ekim - Aralık 2012 tarihleri arasında 
yoğun bakımda yatan hastası olan 204 hasta 
yakını çalışmaya dâhil edilmiştir. Sekiz hasta yakını 
araştırmaya katılmayı reddetmiş, beş hasta yakını 
da ölçme aracını tam olarak yanıtlamadığı için 
araştırma dışında bırakılmıştır. Böylece veriler; 18 
yaşından büyük, en az ilkokul mezunu ve yoğun ba-
kımda kalış süresi 24-72 saat olan 191 hasta yakının-
dan toplanmıştır. Çalışmaya katılan hasta yakınları, 
hastanın eşi ya da aralarında kan bağı bulunan aile 
üyeleridir. Hasta yakınları ölçeği 10 - 15 dakikalık bir 
zaman diliminde kendileri yanıtlamışlardır. 

Veri analizi
Ölçeğin yapı geçerliliği, Türkçe konuşan toplumda 
olası değişen faktör yapısını belirlemek için açıkla-
yıcı faktör analizi (AFA) ile incelenmiştir. Örneklem 
büyüklüğünün faktör analizine uygunluğunu be-
lirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), değişken-
ler arasındaki korelasyonu değerlendirmek için 
Bartlett’s test of sphericity uygulanmıştır. Temel 
bileşenler analizi ve Varimax rotasyonunun kulla-
nıldığı faktör analizinde, özdeğer, toplam açıklanan 
varyans, çizgi-eğim grafiği (scree plot) ve faktör yük-
leri birlikte incelenmiştir. Çizgi-eğim grafiğinde düz 
çizginin başladığı ilk noktadan önceki yüksek ivmeli, 
bu hızlı düşüşün yaşandığı basamak ‘anlamlı/önem-
li faktör’ olarak tanımlamıştır, aynı zamanda bu 
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faktörlerin özdeğeri de ikiden yüksektir (Büyüköz-
türk, 2004). 

Yapı geçerliliğini desteklemek amacıyla yapılan 
ayırt edicilik geçerliliği (discriminant validity) analizi 
için Student t-testi ve etki büyüklüğü kullanılmıştır. 
Hastanın tanısı, hasta yakınının cinsiyeti ve yakınlık 
derecesi değişkenleri ile ölçeğin toplam ve alt 
ölçeklerinden alınan ortalama puanlar arasında-
ki ilişki değerlendirilmiştir. Güvenilirlik analizi için, 
ölçeğin tümünün ve alt ölçeklerin Cronbach alpha 
iç tutarlılık katsayıları, Madde-Toplam Puan Korelas-
yon katsayıları hesaplanmıştır. Tüm testlerde istatis-
tiksel anlamlılık değeri olarak 0.05 ve %95 güven 
aralığı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler PASW Sta-
tistics for Windows 21.0 ile yapılmıştır.

Onam ve izinler
Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması için gerekli yazılı 
izin Nancy C. Molter ve Jane S. Leske ile elektronik 
posta yoluyla iletişim kurularak alınmıştır. Uygu-
lama için gerekli izinler Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan 
(Rapor numarası: 12-09/12) alınmıştır. Katılımcılar 
çalışmanın amacı, yöntemi ve hastalarının bakımı 
ile ilgili herhangi bir kaygı duymadan istedikleri 
zaman araştırmadan ayrılabilecekleri konusun-
da aydınlatılmışlar, onamları alındıktan sonra 
çalışmaya katılmışlardır. 

Bulgular
I. Örneklem Özellikleri
Hasta yakınlarının ortalama yaşı 43,91 (SS 12,54 
yıl; aralık 18-74 yaş) iken %54,0’ü kadındır. Hasta 
yakınlarının %40,8’i yetişkin çocukları, %16,7’si anne 
ya da baba, %8,9’u eş ve %32,9’u diğer akrabalardır. 
Hastaların ortalama yaşı 66,14 (SS 17,60 yıl; aralık 
18-96 yaş) ve %57,4’ü kadındır. Hastaların %16,8’i 
travma ya da ameliyat sonrası diğerleri ise dâhili 
nedenlerle yoğun bakımda bulunmaktadırlar. 

II. Türkçe ölçeğin geçerliliği
a. Kapsam geçerliliği
Orjinal ölçeğin Türkçe’ye çevirisinin uygunluğu 
ve kapsamı on sağlık çalışanı uzman tarafından 
değerlendirildiğinde; sadece, ‘Hasta yatağı 
yanındayken ne yapmam gerektiği konusunda bir 

yönergeye verilmesi’ ve ‘Bekleme odası yakınında 
bir telefonun bulunması’, maddelerinin ikiden 
fazla değerlendirici tarafından ‘Uygun değil’ biçi-
minde tanımlandığı görülmüştür. Uzmanlar bu 
maddelerin ‘Hastamı ziyaret ederken ne yapıla-
cağını belirten bir liste verilmesi’ ve ‘Bekleme oda-
sı yakınında kullanabileceğim bir telefonun bu-
lunması’ biçiminde değişmesini önermişlerdir. 
Uzmanların değerlendirmelerine göre, maddelerin 
Kapsam Geçerlilik Oranları 0,80 ile 1,00 arasında 
değişmektedir. Bu oranlar, Lawshe tarafından 
oluşturulan kapsam geçerlilik oranları tablosu ile 
karşılaştırılmıştır (Lawshe, 1975). Bu tabloda on uz-
man için en düşük kapsam geçerlilik oranı 0,62 olarak 
belirtilmiştir. Bu nedenle uzmanların tümünün 
ölçekteki maddeleri uygun buldukları kanaa-
tine varılmıştır. Kapsam geçerliliği çalışmasının 
son aşamasında, sekiz kişiden oluşan bir panel ile 
ölçeğin Türkçe versiyonu değerlendirmiş ve sadece 
bir maddede revizyon önerilmiştir: ‘Yoğun bakım-
daki hangi personelden ne tür bilgi alabileceğimi bil-
mek’ maddesi ‘Yoğun bakımdaki hangi personelden 
(hekim/hemşire/sekreter) ne tür bilgi alabileceğimi 
bilmek’ olarak değiştirilmiştir.

b.Yapı geçerliliği 
Faktör analizi için örneklem büyüklüğünün ve 
veri setinin uygunluğunun değerlendirilmesinde 
KMO ve Bartlett’s test of sphericity kullanılmıştır. 
Kaiser-Meyer-Olkin (0,87) ve Bartlett’s test of 
sphericity (χ2: 4510,8; p<0.00) değerleri anlamlı 
bulunduğundan örneklem büyüklüğü ve veri seti 
faktör analizi için uygun olarak kabul edilmiştir. 
Verilere rotasyon yapılmadan temel bileşenler 
analizi uygulandığında matrikste özdeğeri ikiden 
büyük üç faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Analiz 
Varimaks rotasyon yapılarak 45 maddenin tümü 
ile tekrarlandığında; faktör yükü 0,30’un altında ve 
faktör yükleri arası farkın 0,10’dan daha az bulu-
nan beş madde ölçekten çıkarılmıştır. Bunlar ‘Özel 
durumlarda ziyaret saatlerinin değiştirilebilmesi’, 
‘Bekleme odasının yoğun bakım birimine yakın olma-
sı’, ‘Verilen bilgilerin anlaşılır olması’, ‘Hastane masraf-
ları ile ilgili sorunlarıma yardım edebilecek birisinin 
olması’ ve’ Hastamla ilgili beklenen sonucu bilmek’ 
maddeleridir.

Faktörler Özdeğer Açıklanan
varyans

Açıklanan toplamlı
varyans

Faktör 
yükleri

F1 11.8 % 18.50 % 18.50 0.78-0.37
F2 3.65 % 12.90 % 31.41 0.73-0.34

F3 2.01 % 12.25 % 43.66 0.79-0.42

Tablo 1. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin faktöriyel yapısı 
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Tablo 2. Maddelerin faktör yükleri ve Madde-toplam Korelasyonu, Cronbach Alfa Katsayısı 

Madde no 
(orjinal 
ölçekteki 
faktör ) Maddeler

Faktör Yükleri Madde-
toplam 
korelas-
yonu (r)F1 F2 F3

Destek / Konfor (Cronbach α: 0.92)
33 (D) İstediğim zaman yalnız kalabilmek 0.78 0.56
27 (D) Yanımda benim sağlığımla ilgilenecek birinin daha olması 0.69 0.61
26 (D) Yoğun bakımda hastamı ziyaret ederken benimle birlikte başka bir yakınımın daha 

olması
0.68 0.64

18 (D) Hastanede yalnız kalabileceğim bir yerin bulunması 0.68 0.60
37 (B) Dini ibadetimi nerede yapabileceğim hakkında bilgi verilmesi 0.66 0.48
30 (D) İstediğim zaman çekinmeden ağlayabileceğimi hissetmek 0.65 0.53
24 (D) Hastanede bir din görevlisine ulaşabilmek 0.64 0.48
29 (Y) Her gün aynı hemşireyle görüşebilmek 0.62 0.62
20 (K) Bekleme odasında rahat koltukların olması 0.60 0.58
38 (B) Hastamın bakımına yardım etmeme izin verilmesi 0.58 0.63
34 (D) Ailevi sorunlarımın çözümünde yardımcı olabilecek kişilere yönlendirilmek 0.57 0.58
32 (K) Bekleme odası yakınında hasta yakınlarının kullanabileceği bir tuvalet olması 0.55 0.56
8 (K) Hastanede iyi yemek yiyebileceğim bir yerin olması 0.53 0.53
10 (Y) Her istediğimde hastamı ziyaret edebilmek 0.53 0.58
23 (K) Bekleme odası yakınında kullanabileceğim bir telefonun bulunması 0.49 0.55
44 (Y) Hastamı sık sık görebilmek 0.47 0.62
21 (K) Hastane personeli tarafından anlayışla karşılanma 0.47 0.65
31 (D) Bana, sorunlarımın çözümünde yardımcı olabilecek kişiler önerilmesi 0.47 0.56
12 (D) Arkadaş ya da akrabalarımın bana destek olmak için yanımda olması 0.44 0.43

7 (D) Yaşadığım durumla ilgili duygularım hakkında birileriyle konuşabilmek 0.37 0.42

Güvenlik / Yakınlık (Cronbach α: 0.83)

43 (G) Hastamın durumuyla ilgili gelişmeleri bilmek 0.73 0.38
42 (G) Hastane personelinin hastamla ilgilendiğinden emin olmak
5 (G) Sorularımın gerçekçi bir şekilde cevaplanması 0.63 0.28
41 (Y) Günde en az bir kere hastam hakkında bilgi almak 0.62 0.35
14 (G) Hastam için umut olduğunu hissetmek 0.62 0.34
28 (K) Hastaneden ayrıldığım zaman gözümün arkada kalmaması 0.62 0.44
17 (G) Hastama mümkün olan en iyi tedavinin verildiğinden emin olmak 0.61 0.46
11 (B) Yoğun bakımdaki hangi personelden (hekim/hemşire/sekreter) ne tür bilgi alabi-

leceğimi bilmek 
0.56 0.49

3 (B) Hastamın doktoruyla her gün görüşebilmek 0.53 0.32
9 (D) Hastamı ziyaret ederken ne yapılacağını belirten bir liste verilmesi 0.52 0.41
2 (D) Hastamı ilk ziyaretimden önce karşılaşacağım yoğun bakım ortamının anlatılması 0.34 0.37
Bilgi (Cronbach α: 0.84)
16 (B) Hastama nasıl bir tıbbi tedavi uygulandığını bilme 0.79 0.59
19 (B) Hastama ne yapıldığını tam olarak bilmek 0.78 0.53
15 (B) Hastama hangi sağlık personelinin sağlık hizmeti sunduğunu bilmek 0.64 0.57
25 (D) Hastamın ölüm olasılığı hakkında konuşabilmek 0.59 0.56
13 (B) Hastama uygulanan müdahalelerin neden yapıldığını bilmek 0.57 0.49
39 (Y) Hastamın başka bir yere nakli planlanıyorsa fikrimin alınması 0.54 0.46
40 (Y) Ben evdeyken hastamın durumunda değişiklik olduğunda haber verilmesi 0.52 0.39
4 (B) Hastamı ziyarete gelemediğimde telefonla bilgi alabilmek 0.51 0.45
36 (Y) Ziyaret saatlerinin zamanında başlaması 0.42 0.49

TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31  Sayı: 1

35YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ



Değişkenler Ölçeğin tümü Destek / Konfor Güvenlik / Yakınlık Bilgi
Hasta yakını cinsiyeti
Kadın > Erkek)

P*: 0.041
Etki büyüklüğü: 0.29

P*: 0.144 P*: 0.003
Etki büyüklüğü: 0.41

P*: 0.086

Yakınlık dercesi
(Diğer > Ebeveyn)

P*: 0.000
Etki büyüklüğü: 1.31

P*: 0.000
Etki büyüklüğü: 1.17

P*: 0.000
Etki büyüklüğü: 1.00

P*: 0.000
Etki büyüklüğü: 1.13

Hastanın tanısı
(Diğer > Travma/post-op)

P*: 0.000
Etki büyüklüğü: 0.71

P*: 0.000
Etki büyüklüğü: 0.87

P*: 0.008
Etki büyüklüğü: 0.51

P*: 0.001
Etki büyüklüğü: 0.47

Tablo 3. Ölçek ve alt ölçek puanlarının bağımsız değişkenlere göre dağılımı 

* Student’s t test

Etki büyüklüğü = (Ortalama 1 -Ortalama 2)/Toplam standart sapma 

Etki büyüklüğü değerlendirme kriteri: 0.20 = küçük; 0.50 = orta; 0.80 = büyük (Cohen, 1988)

Bu üç alt ölçekli faktöriyel yapının toplam varyansın 
% 43,66’sını açıkladığı, maddelerin faktör yüklerinin 
0,34 ile 0,79 arasında değiştiği görülmüştür. 
Tablo 1’de faktörlerin özdeğeri, açıklanan varyansı, 
açıklanan toplamlı varyansı ve faktör yükleri 
sunulmuştur. 
 
Türkçe’ye uyarlanan ölçeğe uygulanan açıklayıcı 
faktör analizi sonrası ölçeğin üç faktörlü 40 mad-
delik bir yapıdan oluştuğu saptanmıştır. Ölçeğin 
belirlenen üç faktörü; ‘Destek ve konfor gereksinimi’, 
‘Yakınlık ve güvenlik gereksinimi’ ve ‘Bilgi gereksinimi’ 
olarak etiketlenmiştir. Orjinal ölçeğin Türkçe versi-
yonunda bazı maddeler farklı alt ölçeklerin altında 
yer almıştır. Tablo 2’de ölçek maddelerinin orjinal 
ölçekte hangi faktörde yer aldığı, maddelerin faktör 
yükleri ve madde-toplam korelasyon katsayısı, fak-
törlerin iç tutarlılık için hesaplanan Cronbach alfa 
katsayısı verilmiştir. 
Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin yapı geçerliğini 
desteklemek için yapılan ayırt edicilik geçerliliği 
analizi sonucunda, ölçeğin hastanın tanısı, hasta 
yakını cinsiyeti ve yakınlık derecesi değişkenlerine 
göre puan ortalamaları arasındaki farkı ortaya 
koyduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 
 
Kadın hasta yakınları, ebeveyn dışındaki hasta 
yakınları, dâhili sağlık sorunları nedeniyle yoğun 
bakım ünitesinde yatan hastaların yakınlarının 
puan ortalamaları diğerlerine göre daha yüksek 
bulunmuştur. ‘Destek ve konfor gereksinimi’ alt 
ölçeği ile ‘Bilgi gereksinimi’ alt ölçeği hasta tanısı ve 
yakınlık derecesine duyarlı iken, ‘Yakınlık ve güven-
lik gereksinimi’ alt ölçeği hasta yakının cinsiyetine, 
yakınlık derecesine ve hastanın tanısına duyarlıdır. 

II. Türkçe ölçeğin güvenilirliği 

a. İç tutarlılık 
Ölçeğin Türkçe versiyonunun iç tutarlılık için hesa-
planan Cronbach alfa katsayısı tüm ölçek için 0,93, 

üç alt ölçek için 0,83 ile 0,92 arasında bulunmuştur 
(Tablo 2). 

b. Madde- toplam korelasyon 
Maddeler ile toplam ölçek puanı arasındaki ilişkiyi 
tanımlamak için hesaplanan madde-toplam ko-
relasyon katsayısı her bir madde için 0,28 ile 0,65 
arasında bulunmuştur. Sadece ‘Sorulamın gerçekçi 
bir şekilde cevaplanması’ maddesi 0.30’un altında 
değer almıştır (r: 0,28) (Tablo 2).

Tartışma 
Bu çalışma öncelikle CCFNI’yi Türkçe’ye uyarla-
mak, ikinci olarak da kapsam ve yapı geçerliliği ile 
güvenilirliğini araştırmak için tasarlanmıştır. 

Geçerlilik 
Çeviri sürecinin ardından, ölçeğin Türkçe ver-
siyonundaki maddelerin orjinal ölçekteki 
maddeleri karşıladığı saptanmıştır. Bu da dil 
geçerliliği açısından ölçeğin yeterli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, uzman görüşleri üzerinden 
hesaplanan kapsam geçerlilik oranları da ölçeğin 
tüm maddelerinin ölçme amacıyla uyumlu 
olduğunu, uyarlanan ölçeğin kapsam geçerliliğini 
sağladığını belirtmektedir. Toros’un yaptığı 
çalışmada, uzman görüşleri arasındaki korelasyo-
nun zayıf olduğu (Kendall’in katsayısı w: 0,1343; p 
≥ 0.05) bulunmuştur (Toros, 2003). Çalışmamızda 
CCFNI’nin Türkçe’ye uyarlanan versiyonun dil 
eşdeğerliğini sağladığı ve kapsam olarak yeterli 
olduğu söylenebilir. 

Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin yapı geçerliliği bu 
çalışma ile yeterince iyi belirlenmiştir. Açıklayıcı 
faktör analizi sonucunda orjinal ölçeğin faktöriyel 
yapısından iki açıdan farklılık saptanmıştır: 1. Orji-
nal ölçekte yer alan beş madde örtüşme nedeniyle 
ölçekten çıkarılmış, 2. Leske tarafından geliştirilen 
orjinal ölçeğin beş faktörlü yapısı üç faktöre inmiştir. 
Bu üç faktörlü yapı toplam varyansın %43,66’sını 
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açıklamaktadır. Diğer bir deyişle ölçeğin Türkçe 
versiyonunun faktör yapısı, çok faktörlü yapılar için 
belirtilen %40-%60 arasında olduğu için kabul edi-
lebilir niteliktedir (Çokluk, 2010). Orjinal ölçeğin 
beş faktörlü yapısı Fransızca versiyonunda (Coutu-
Wakulczyk, 1990) değişmiş, Hollanda dilindeki 
versiyonunda ise beş faktörlü yapı korunurken 
maddeler çok farklı faktörlerin altına dağılım 
göstermiştir (Bijttebier, 2000). Bu nedenle, üç fak-
törlü yapının yetersiz olduğu söylenemez; çünkü 
alt ölçeklerin farklı dil ve kültürlerdeki yansıması 
değişik olabilmektedir. Özellikle, daha geniş 
örneklem ile yapılacak çalışmaların ölçeğin Türkçe 
versiyonun faktör yapısını değerlendirilmesinde 
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Ayırt edici geçerlilik analizi hastaların tanısı, hasta 
yakınlarının cinsiyeti ve yakınlık derecesi açısından 
puan ortalamaları arasında önemli farklılıklar 
göstermiştir. Ölçeğin Türkçe versiyonu katılımcılar 
arasındaki farklılıkları bazı değişkenlere göre or-
taya koyduğunu böylecede ayırt ediciliğinin 
güçlü olduğuna işaret etmektedir. Kadın ve 
ebeveyn dışındaki hasta yakınları ile dâhili sorunları 
nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatmakta 
olan hastaların yakınları diğerlerine göre daha 
yüksek gereksinim puanına sahiptir. Literatürde 
yapılan çalışmalarda da kadın hasta yakınlarının 
gereksinimlerinin erkek hasta yakınlarının gerek-
sinimlerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır 
(Coutu-Wakulczyk, 1990; Price, 1991; Rukholm, 
1991; Tekinsoy, 2005). Bijttebier ve ark. tarafından 
yapılan çalışmada kadın hasta yakınlarının ‘Bilgi’ alt 
ölçeği dışında tüm alt ölçeklerde daha yüksek ge-
reksinimi olduğu belirlenmiştir (Bijttebier, 2000). 
Bu çalışmada, ebeveyn hasta yakınlarının puanları 
tüm alt ölçekler için diğerlerinden düşüktür. Tekin-
soy yaptığı çalışmada ebeveynlerin ‘Destek’ ve ‘Kon-
for’ alt ölçekleri için daha düşük puanlar aldıklarını 
saptamıştır (Tekinsoy, 2005). Hastaların tanıları 
da toplam ölçek ve alt ölçekler için ayırt edicidir. 
Dahili sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakım üni-
tesinde yatan hasta yakını gereksinimleri diğer has-
ta yakınlarından daha fazladır. Benzer şekilde Wong 
tarafından yapılan çalışmada da, dâhili sorunlar 
nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların 
yakınlarının bilgilendirme gereksinim puanları 
diğer hasta yakınlarının puanlarından daha yüksek 
bulunmuştur (Wong, 1995). 

Güvenilirlik
Daha önceden yapılmış çalışmalarda ölçeğin Cron-
bach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,69-0,95 aralığında 
saptanırken (Bandari, 2014; Coutu-Wakulczyk, 

1990; Sungeun, 2008; Toros, 2003; Ünver, 1998) 
alt ölçekler için 0.61-0.94 olarak hesaplanmıştır 
(Bandari, 2014; Bijttebier, 2000; Chien, 2005; 
Leske, 1991; Sungeun, 2008). Bu çalışmada, 
güvenilirlik çalışması için hesaplanan Cronbach 
alfa katsayısı uyarlanan ölçeğin ve alt ölçeklerin 
iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. 
Madde-toplam korelasyon katsayısı da iç tutarlılığı 
desteklemektedir. 

Sınırlılıklar 
Hastaların demografi k özellikleri açısından ho-
mojen olmaları ve ölçeğin uyarlama, geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışmasında izlenilen metodolo-
ji bu araştırmanın güçlü yanlarıdır. Ancak, 
örneklemin Türkiye için temsil edici olmaması 
bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. 
Buna ek olarak, araştırma kapsamındaki hasta 
yakınlarının yoğun bakım ünitesinde yatış süre-
sinin 24 saat olan hastaları kapsaması sonuçlar 
açısından bir başka kısıtlılıktır. Çünkü yoğun bakım 
ünitesinin ortamı hakkında yeterince deneyim ed-
inmek için 24 saat yeterli bir süre olmayabilir. 

Sonuç 
Yoğun bakım ünitesinde yatan hasta yakınlarının 
gereksinimlerini anlamak, özellikle uygun 
bilgilendirme yapabilmek için gerekli koşulları 
sağlamak ve hizmetleri hasta haklarına duyarlı 
biçimde organize etmek açısından önemlidir. 
Hasta yakınlarının gereksinimlerini karşılamak 
hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmeti ve 
çalışanlardan duyacağı memnuniyetini artıracaktır. 
Bu anlamda CCFNI değerli bir ölçme aracıdır. Bu 
çalışma ile orjinal ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmış, 
psikometrik özelliklerinin kabul edilebilir düzey-
de olduğu ortaya konulmuştur. Uyarlanan ölçek; 
yoğun bakımda çalışan sağlık çalışanlarının büt-
üncül bir yaklaşımla hizmet sunmasına, politika 
oluşturanların ve yöneticilerin hizmetin niteliğini 
artırmasına yardımcı olmak üzere kullanılabilir. 
Son olarak, ölçeğin Türkçe versiyonu farklı 
toplumlarda ölçeğin nasıl yapılandığına ilişkin 
yapılacak karşılaştırma çalışmalarına olanak 
sağlayacaktır. 

Teşekkür
Nancy C. Molter ve Jane S. Leske’ye Critical Care 
Family Need Inventory (CCFNI) kullanmamıza 
izin verdikleri ve orjinal ölçeği gönderdikleri için 
teşekkür ederiz. Ayrıca makalenin İngilizce edi-
syonunundaki katkısından dolayı Neslihan Önder 
Özdemir’e teşekkür ederiz. 
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1. Hastamı ilk ziyaretimden önce karşılaşacağım yoğun bakım ortamının anlatılması 

 Önemsiz    Az önemli   Önemli   Çok önemli 

2. Hastamın doktoruyla her gün görüşebilmek

 Önemsiz    Az önemli  Önemli    Çok önemli 

3. Hastamı ziyarete gelemediğimde telefonla bilgi alabilmek

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

4. Sorularımın gerçekçi bir şekilde cevaplanması

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

5. Yaşadığım durumla ilgili duygularım hakkında birileriyle konuşabilmek

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

6. Hastanede iyi yemek yiyebileceğim bir yerin olması

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

7. Hastamı ziyaret ederken ne yapılacağını belirten bir liste verilmesi

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

8. Her istediğimde hastamı ziyaret edebilmek

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

9. Yoğun bakımdaki hangi personelden (hekim/hemşire/sekreter) ne tür bilgi alabileceğimi bilmek 

 Önemsiz    Az önemli   Önemli    Çok önemli 

10. Arkadaş ya da akrabalarımın bana destek olmak için yanımda olması

 Önemsiz   Az önemli   Önemli    Çok önemli 

11. Hastama uygulanan müdahalelerin neden yapıldığını bilmek

 Önemsiz  Az önemli   Önemli    Çok önemli 

12. Hastam için umut olduğunu hissetmek

  Önemsiz  Az önemli    Önemli   Çok önemli 

13. Hastama hangi sağlık personelinin sağlık hizmeti sunduğunu bilmek

  Önemsiz  Az önemli    Önemli   Çok önemli 

14. Hastama nasıl bir tıbbi tedavi uygulandığını bilmek

  Önemsiz  Az önemli   Önemli   Çok önemli 

15. Hastama mümkün olan en iyi tedavinin verildiğinden emin olmak

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

Yoğun bakım birimlerinde hasta yakınları gereksinim ölçeği

Bu araştırma sizlerin ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olacaktır. Sizden alacağımız bu bilgiler sayesinde yoğun bakımda 
hastası olan kişilere verilecek hizmetlerimizin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Zor olan bu süreçte lütfen aşağıdaki ihtiyaçların sizin için ne kadar önemli olduğunu işaretleyiniz. 

TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31  Sayı: 1

39YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN YAKINLARI İÇİN GEREKSİNİM ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ



TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31  Sayı: 1

16. Hastanede yalnız kalabileceğim bir yerin bulunması

  Önemsiz    Az önemli    Önemli   Çok önemli 

17. Hastama ne yapıldığını tam olarak bilmek

  Önemsiz    Az önemli    Önemli   Çok önemli 

18. Bekleme odasında rahat koltukların olması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

19. Hastane personeli tarafından anlayışla karşılanma

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

20. Bekleme odası yakınında kullanabileceğim bir telefonun bulunması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

21. Hastanede bir din görevlisine ulaşabilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

22. Hastamın ölüm olasılığı hakkında konuşabilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

23. Yoğun bakımda hastamı ziyaret ederken yanımda başka bir yakınımında olması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

24. Yanımda benim sağlığımla ilgilenecek birinin daha olması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

25. Hastaneden ayrıldığım zaman gözümün arkada kalmaması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

26. Her gün aynı hemşireyle görüşebilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

27. İstediğim zaman çekinmeden ağlayabileceğimi hissetmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

28. Bana, sorunlarımın çözümünde yardımcı olabilecek kişiler önerilmesi

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

29. Bekleme odası yakınında hasta yakınlarının kullanabileceği bir tuvalet olması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

30. İstediğim zaman yalnız kalabilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

31. Ailevi sorunlarımın çözümünde yardımcı olabilecek kişilere yönlendirilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 
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32. Ziyaret saatlerinin zamanında başlaması

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

33. Dini ibadetimi nerede yapabileceğim hakkında bilgi verilmesi

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

34. Hastamın bakımına yardım etmeme izin verilmesi

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

35. Hastamın başka bir yere nakli planlanıyorsa fikrimin alınması 

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

36. Ben evdeyken hastamın durumunda değişiklik olduğunda haber verilmesi

  Önemsiz   Az önemli    Önemli    Çok önemli 

37. Günde en az bir kere hastam hakkında bilgi almak

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

38. Hastane personelinin hastamla ilgilendiğinden emin olmak

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

39. Hastamın durumuyla ilgili gelişmeleri bilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

40. Hastamı sık sık görebilmek

  Önemsiz   Az önemli    Önemli   Çok önemli 

Yukarıda değinilmeyen fakat sizin eklemek istediğiniz başka ihtiyaçlarınız varsa, lütfen aşağıya yazınız:

1 ……………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………………..

4……………………………………………………………………………………..
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*Bu görüş yazısı Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği adına Prof. Dr. Halil Kaya Yorgancı ve Doç. Dr. Melda Türkoğlu tarafından hazırlanmıştır.

 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YAŞAMIN SONUNA 
GELMİŞ HASTALARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER 
YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

             Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği*

Özet: Gerek sağlık hizmetlerinde gerekse de yoğun bakım hizmetlerindeki son gelişmelerle birlikte, terminal dönem hastaların sayısı 
artırmaktadır. Bu yazıda, Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği’nin terminal dönem hastaların sorunlarına ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. 
Anahtar sözcükler: yoğun bakım, hizmete erişim, tedaviyi durdurma, tedaviye başlamama, boşuna tedavi, ötanazi 

Problems and Possible Solutions Faced with the Terminally Ill Intensive 
Care Patients: Views from the Turkish Society of Medical and Surgical 

Intensive Care Medicine 
Abstract: Recent advances in the practive of both health care and intensive care medicine have led to an increase in the population of patients 

with terminally ill. This paper provides the current problems and recommendations for these patient population.
 Key words: intensive care, access to services, withdrawing, withholding, futile theraphy, euthanasia

Son yıllarda, tıpta ve teknolojide gözlenen hızlı 
gelişmelere paralel olarak yoğun bakım ünitelerin-
de (YBÜ) uygulanan ileri yaşam destek ve tedavile-
rinde ciddi gelişmeler yaşanmıştır. Karmaşık ve yük-
sek düzey teknolojik cihazlar yoğun bakım izlem 
ve tedavisinin rutin bir parçası haline gelmiştir. 
Bunlara paralel olarak yoğun bakımlarda hasta 
yatış süresi uzamış, eskiden yaşama şansı olmayan 
pek çok hasta yaşatılabilir hale gelmiştir. Öte yan-
dan bu durumun bir uzantısı olarak, uygulanan 
ileri yaşam destek ve tedavileri sayesinde, teda-
viden fayda görmeyecek kadar kötü - ölümün çok 
yakın ve kaçınılmaz olduğu - pek çok hastada ölüm 
süreci zor, zahmetli ve uzun sürece sokulmuştur. 
Kaçınılmaz olan ölüm süreci uzatılmaya ve gecik-
tirilmeye başlanmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de, beklenen yaşam süresinin 
artmasına paralel olarak, kanser ve kronik organ 
yetmezliği nedeniyle, herhangi bir tedaviden fay-
da göremeyecek durumda, yaşamlarının sonuna 
gelmiş hasta sayısı giderek artmıştır. Türkiye’de bu 

hastalar için özgün bir sağlık yapılanması ve yasal 
düzenleme yoktur. Bu nedenle, bu hastaların büyük 
bir kısmı yaşamlarının son günlerini YBÜ’lerinde 
geçirmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
ülkedeki tüm ölümlerin %18-31’inin YBÜ’lerde 
olduğu gösterilmiştir (Halpern, 2010). Türkiye’de 
bu durumun çok daha yaygın olduğu tahmin ed-
ilmektedir. 

Yoğun bakım ünitelerinde; tıbbi tedaviden fayda 
görmeyecek bu hastaların büyük oranda izlenmek 
durumunda kalınması, hastaların kendisi, yakınları, 
yoğun bakım yatışı bekleyen diğer hastalar ve onla-
ra hizmet veren sağlık çalışanları için tıbbi, hukuki, 
etik ve sosyolojik birtakım sorunlara sebep olmak-
tadır. Derneğimiz olarak yoğun bakım hekimlerinin 
bu konuda pratik uygulamada karşılaştığı sorunları 
ve çözüm önerilerini bu yazıda özetlemeye çalıştık.

a. Hizmete erişim sorunları
Yaşamın sonuna gelmiş, tıbbi tedaviden fayda gö-
remeyecek kadar kötü olan hastalar, yaşamlarını 

DOSYA/DERLEME
TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31 Sayı: 1

 42



kaliteli bir şekilde sonlandırmayı hedefl eyen pal-
yatif tedavi uygulanması gerekli hasta grubunu 
oluşturmaktadırlar. Ülkemizde bu konuda yeterli 
gelişmelerin sağlanamamış olması, bu hastaların 
palyatif merkezler yerine YBÜ’lerine yatırılmasına 
ve burada yoğun bakım hizmetine tabi tutulması-
na yol açmaktadır. Yoğun bakım hizmeti, palyatif 
tedaviden farklı olarak daha agresif ve invaziv, daha 
yoğun medikal ve cerahi tedavi seçenekleri içeren 
ve yarar vermediği noktada zararlı olabilen bir te-
davidir. Yoğun bakım hekimi, kendi bilgi ve etik ilke-
leri, hastayı izleyen birincil doktorun veya yakınının 
hasta üzerindeki gereksiz istekleri, desteği sınırlan-
dırma konusundaki ülkemizdeki hukuki boşluklar 
nedeniyle bu hastalara palyatif tedavi yerine yoğun 
bakım tedavisi uygulamak zorunda kalmaktadır. 
Bunun sonucu olarak, bu hastalara başta yüksek 
maliyetli ve riskli ilaçlar olmak üzere gereksiz teda-
viler, santral kateterizasyon, entübasyon, mekanik 
ventilasyon, hemodiyaliz gibi invaziv ve ileri tedavi-
ler uygulanmaktadır. Bu tedaviler hastayı iyileştire-
mediği gibi, yarattıkları komplikasyonlarla yeni te-
davi ve girişimlere yol açmaktadır. Oluşan bu kısır 
döngüsü ile hasta, YBÜ’de tekrarlayan enfeksiyon-
lar ve gereksiz girişimler ile yaşamını, kalitesiz ve 
ızdıraplı bir şekilde yakınlarını göremeden yalnız 
olarak sonlandırmaktadır. 

Uluslararası kılavuzlara göre, yaşamın sonuna 
gelmiş, tıbbi tedaviden fayda göremeyecek ka-
dar kötü olan hastalar, yoğun bakım yatışı açı-
sından 3. öncelikli hasta grubunu oluşturmak-
tadırlar (Guidelines For intensive Care Unit 
Admission, Discharge and Triage, 1999). Bu 
hastaların gereksiz yoğun bakım yatışları, YBÜ’ye 
daha öncelikli yatması gerekli pek çok hasta-
nın yatışını engelleyebilmektedir. Ülkemizde 
ve dünyada yoğun bakım yatak sayıları artan 
gereksinimi karşılayamamaktadır. Bu nedenle 
tıbbi kaynakların adil şekilde paylaştırılması ge-
rekir. Yaşam desteğine hangi hastanın daha fazla 
gereksinim duyacağına karar vermek ise zordur. 
Bu da sosyal adalet ilkesini uygulamadaki zorluğu 
gündeme getirmektedir. Etiğin temel ilkelerin-
den biri olan sosyal adaleti korumak adına, yoğun 
bakıma hasta seçiminde titiz davranılmalı, mü-
dahaleli izlem ve tedavilerden fayda görmeyecek 
hastalar bu ünitelere yatırılmamalıdır. Bu konuda 
yoğun bakım hekimlerinin asal bir görevi de diğer 
hekim meslektaşlarını bu konuda bilgilendirmek 
ve yol gösterici olmaktır. 

Yaşamın sonuna gelmiş hastaların YBÜ’lerde izlen-
mek durumunda kalması, hastalar kadar ünitede 

çalışan sağlık personeli üzerinde de olumsuz et-
kiler yaratmaktadır. Uzun süreli ve yoğun emek 
gerektiren tedavi sürecinin ölümle sonuçlanması 
yoğun bakım çalışanlarının olumsuz etkilen-
mesine, motivasyon kaybına ve uzun dönemde 
tükenmişliğe neden olduğu bilinmektedir. Bu du-
rumun yarattığı psikolojik sorunlar, zaman zaman 
meslekten soğumaya yol açmakta ve uygulanan 
tedavinin kalitesinde azalmaya yol açabilmektedir. 

Bütün bu olumsuz sonuçlarına rağmen, ülkemizde, 
bu hastaların YBÜ’lere yatışlarını sınırlandıracak 
hekimi koruyan hukuki alt yapı olmadığı gibi, geri 
ödeme politikaları ve performans sistemi ile bu 
yatışların desteklendiğini görmekteyiz. Ülkemizde 
yoğun bakım hastalarının geri ödemesi, hastala-
rın ağırlık derecelerine göre basamaklandırılması 
esasına göre yapılmaktadır. En ağır hasta grubu-
nu oluşturan 3. basamak hastası en ileri invaziv 
tedavilerin uygulandığı hastalardır. Bu hastalara 
en yüksek ücretin ödenmesi ve ayrıca performans 
sistemine göre yapılan invaziv girişime karşı heki-
min yüksek performans puanları elde etmesi, bu 
hastalarda fayda vermeyecek olsa bile ileri invaziv 
girişimlerin uygulanmasını desteklemektedir.

Bu sorunların çözümü için, ülkemizde de, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi bu hastaların son dönemle-
rini yakınlarıyla, ızdırap çekmeden, kaliteli bir şekil-
de geçirebilmeleri için Palyatif Bakım Ünitesi veya 
hospis gibi tedavi kurumları oluşturulmalıdır. Bu 
hastaların, YBÜ yerine palyatif bakım ünitesi veya 
hospislere yatışları sağlanmalı ve kendileri için 
gereksiz tedavileri almalarının önüne geçilmelidir. 
Bunun için de öncelikle yaşam desteğinin sınırlan-
dırılması ve sonlandırılması ile ilgili yasal düzenle-
melerin oluşturulması ve bu sistemi destekleyen, 
geri ödeme ve hekim performans puan sisteminin 
yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.

b. Sağlık hizmetlerinin kapsamı/tıbbın 
sınırlarını belirlemek
Hayatın sonuna ilişkin etik konular hekim ve hasta 
yakınları için çoğu zaman zor, üzücü, bazen çelişkili 
durumlar içermektedir. Etiğin temel ilkeleri; yarar 
sağlamak, otonomi, zarar vermemek ve sosyal 
adalet olmasına karşın yoğun bakımlarda bu etik 
kuralları uygulamak kolay değildir. Kimi zaman 
bu temel ilkeler birbiriyle çatışır. Yarar sağlamak; 
tedavi yöntemleri ağırlaştıkça zarar vermemek 
ilkesiyle çatışabilir. Otonomi ilkesini uygulamak; 
çoğu zaman hastanın karar verme yetisi olmadığı 
için zordur. Aşağıda yoğun bakımda yaşamın 
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son dönemine ilişkin etik konular ve önerilerimiz 
ardışık olarak verilmiştir.

Tıbbi karar verme 
Karar verme yeterliliği bulunan her hasta heki-
min önerilerini göz önüne alarak tedavisi ile ilgili 
kararlara katılmalıdır. Hekimler hasta otonomisini 
koruyarak, hastanın bildirdiği isteğe saygı gös-
termelidirler. Ancak, hastaların kendi tedavile-
riyle ilgili kararlar verirken duygu durumlarını 
değerlendirmeli ve depresyon gibi duygulanım 
bozuklukları olmadığından emin olmalıdırlar.

Tıbbi karar verme aşamasında hastanın karar verme 
yetisi yoksa veya bilinci yerinde değilse, daha ön-
ceden hasta tarafından belirlenmiş bir kişi sürece 
dâhil edilmelidir. Eğer hasta böyle bir kişi seçmemiş 
ise aileden birisi karar verme görevini üstlenebilir.

Hastanın yakını yoksa mahkemeden hastanın 
otonomisini korumaya yönelik koruyucu kişilerin 
atanması istenebilir. Kanuni temsilciden veya mah-
kemeden izin alınması zaman gerektirecek ve has-
taya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı 
tehdit altına girecek ise izin şartı aranmamalıdır. Bu 
durumlarda hekimler hastanın yararına olacağını 
düşündüğü kararı uygulamalıdır.

Eğer hekim hastanın vasisinin verdiği kararın iyilik 
hali ile çatıştığını düşünürse vasisin dış etkenlerden 
etkilenmediğinden emin olmalı ve etik komiteye 
başvurmalı, gerekirse mahkemelerden yardım 
almalıdır.

Tıbbi vasiyet: (İleri Tedavi Planlaması) (karar 
verme yeterliğinin ortadan kalkacağı durumlar 
için önceden istek bildirme) 
Tıbbi vasiyet, hastanın kronik hastalığının te-
davisinin herhangi bir aşamasında, karar ver-
me yeterliğini kaybettikten sonra kendisine                                      
nelerin yapılmasını istediği ya da istemediği ile il-
gili sözlü, yazılı, hatta bazen tanıklı olarak isteğini                             
bildirmesidir. Bu kararlar çoğunlukla hastanın       
kendisine herhangi bir yarar sağlamayacak olan 
tedaviyi sonlandırma, kaybedilen işlevleri geri ka-
zanamayacak durumda olduğunda canlandırmama 
ya da yaşam destek tedavilerini sürdürmeme ile il-
gilidir. Bu noktada; hastanın karar verme kapasitesi 
yerindeyken bildirdiği isteğine saygı gösterilmeli 
ve reddedilen tedavinin hastaya getirebileceği 
tıbbi yarar göz önünde tutularak hastanın kararının 
yeterli aydınlatmaya dayanmasına özen gösteril-
melidir.

Hastaların, günün birinde, ölümün çok yakın 
ve kaçınılmaz olduğu bir durumdaki olası terci-
hleri belirlemesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Karar 
verme kapasitelerini yitirdiklerinde yerlerine karar 
verebilecek birisini seçmeye, yakınlarına hayatın so-
nuna dair fi kirlerini beyan etmeye teşvik edilmelidir. 
Hasta bu kararları verirken ona yardımcı olunmalı, 
sağlıklı ve doğru kararlar alabilmesi için her türlü 
bilgi kendisine verilmelidir. Bu kararlar kayıt altına 
alınmalı, gerektiğinde güncellemeler yapılmalıdır. 

Tedaviyi reddetme hakkı 
Karar verme yeterliği bulunan ve uygun biçimde 
aydınlatılmış olan kişi tarafından önerilen tedavinin 
reddedilmesidir. Tedavinin yapılmaması yaşamsal 
bir tehlike yaratmadığı durumlarda ciddi etik 
ikilemler yaşanmazken, tedavinin yapılmamasının 
yaşamı tehdit ettiği durumda hastanın kararına 
saygı konusunda kuşku duyulabilmektedir. An-
cak karar verme yeterliğine sahip ve aydınlatılmış 
hastanın tedaviyi reddetme hakkına saygı gösteril-
melidir. TTB Hasta Hakları Bildirgesi ile bu hak ko-
ruma altına alınmıştır.

Tıbbi yararsızlık (Boşuna tedavi) 
Hastaya önerilen ya da durumu için mümkün ola-
bilen tedavinin yararsız ya da etkisiz olduğu, yaşamın 
niteliğine çok az katkı sağladığı, beklentilere cevap 
verme olasılığı taşımadığı ve makul yaşam şansı 
tanımadığı durumlarda tedavi ya da uygulama tıbbi 
açıdan yararsız olarak değerlendirilmektedir. 

Yapılabilecek tıbbı işlemler ve tedaviler hastanın te-
davi ve bakım hedefl erine ulaşılmasını sağlamıyorsa 
veya bu hedefl ere ulaşırken zaman ve girişimsellik 
hasta için kabul edilebilir düzeyde değilse bu 
tedaviye başlanmayabilir veya sonlandırılması 
düşünülebilir. Bu bağlamda;

1. Tıbbi yararsızlık söz konusu olduğunda ven-
tilatör desteği hastadan esirgenebilir ya da 
sonlandırılabilir,

2. Hastanın ağrı, acı çekme süresinin uzamasına, 
beklenen ve kaçınılmaz olan ölümün ertelenme-
sine yol açan yapay beslenme/sıvı desteği esirgene-
bilir veya sonlandırılabilir,

3. Hastanın yaşam niteliği çok düşük ise ve 
yaşam desteği sağlandığında yaşam niteliği 
iyileştirilemeyecekse hasta canlandırılmayabilir,

4. Hastanın yaşam niteliğini iyileştirmeyecekse, 
dirençli enfeksiyon riskini artıracaksa antibiyotik te-
davisi esirgenebilir veya sonlandırılabilir,
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5. Tıbbi yararsızlık söz konusu olduğunda diyaliz 
desteği hastadan esirgenebilir ya da sonlandırılabilir,

6. Tıbbi yararsızlık söz konusu olduğunda hastanın 
ağrı, acı çekme süresinin uzamasına ve yaşam 
niteliğinin daha da bozulmasına yol açacaksa ke-
moterapi tedavisi esirgenebilir veya sonlandırılabilir.

Yaşamı destekleyen tedavilerin başlanmaması 
veya sonlandırılması 
İleri yaşam destek tedavisi, altta yatan hastalığı 
iyileştirmeyen, hastanın yaşamını uzatmaya yönelik 
tedavileri içerebilir. Yaşamı destekleyici tedaviler 
arasında ventilasyon, diyaliz, kemoterapi, antibiyo-
tik, yapay beslenme ve hidrasyon gibi tedaviler bu-
lunur. Bazen bu tedaviler hastanın ağrı, acı çekme 
sürecini uzatabilir. Beklenen ve kaçınılmaz olan     
onurlu ölüm sürecini zor ve zahmetli bir sürece           
sokabilir.

Hekimin sorumluluğu hastanın sağlıklı ve anlamlı 
yaşamını sağlamak ve sıkıntısını gidermektir. Bu iki 
ilke çatıştığı zamanlarda hastanın tercihlerini göz 
önüne almak gerekir.

Yapılabilecek tıbbı işlemler ve tedaviler hastanın te-
davi ve bakım hedefl erine ulaşılmasını sağlamıyorsa 
veya bu hedefl ere ulaşırken zaman ve girişimsellik 
hasta için kabul edilebilir değilse tedaviye 
başlanmayabilir veya sonlandırılması düşünülebilir. 
Tedaviye başlanmaması veya sonlandırılması 
arasında fark yoktur. Tedaviye başlanmaması veya 
tedavinin sonlandırılması süreci hastaya verilen 
bakım hizmetlerini değiştirmemeli ve hasta her za-
man tıbbi bakım almalıdır.

Onurlu ölüm, yardımlı intihar ve ötanazi 
kavramları: 
Uluslararası yazılı kaynaklarda yardımlı intihar 
(Physician assisted suicide), ötanazi gibi kavramlar 
sıkça kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde yasalarla dahi 
düzenlenmiş olan bu tanımlar tarafımızdan ka-
bul görmemektedir. Yeni bir tedaviye başlamama, 
devam eden tedavilerin kesilmesi yöntemleri bir 
bakıma bu kavramlar içinde yer alsa da hekim-
lere ve Türk toplumuna yardımlı intihar, ötenazi 
kavramlarını anlatmak güç olacaktır. Belkide gerekli 
olan hukuki ve yasal düzenlemeleri engelleyecek-
tir. Bu nedenle yazılı metinlerde bu tanımların 
kullanılmaması uygun olacaktır. 

Bu bağlamda palyatif bakım önem kazanmaktadır. 
Hastalara daha iyi palyatif bakım verilerek hastaların 
kendileri için ölümcül eylemi düşünmelerinin 

önüne geçileceğini açıktır. Palyatif bakım kavramı 
ve uygulamaları geliştirilmeli, multidisipliner 
yaklaşım benimsenmelidir. Son dönem hastalara 
psikolojik ve sosyal destek, rahatlık, yeterli ağrı kon-
trolü sağlanmalıdır. 

Son dönem hastalarda hekimler onurlu bir ölümü 
sağlamak için hasta gereksinimlerine yanıt ver-
melidirler. Bu kimi zaman vücut bütünlüğünün 
korunması (boşuna cerrahi tedavi yapılmaması), 
yeni bir tedaviye başlanmaması, yan etki riski çok 
yüksek olsa dahi ağrı ve acının hızlı ve etkin kon-
trolü şeklinde olabilir. Hastanın onurlu ölmeye 
hakkı vardır ancak hekimlik açısından ölümcül ey-
lem savunulmamalıdır. 

Çifte etki 
İyi etki elde etmek niyetiyle (ağrı, acıyı 
dindirmek) yapılan bir eylemin önceden bilinen 
ancak niyetlenilmeyen kötü etkiyi (ölümü 
hızlandırmak, yaşamı sonlandırmak) yaratmasıdır. 
Bu eylem etik açıdan insan öldürmek olarak 
değerlendirilmemelidir.

1. Hastanın ağrı ve acısını kesmek amacıyla uygu-
lanacak olan ağrı kesiciler; İstenmeyen sonuç olan 
ölümü hızlandırma etkisi göz önünde tutulmadan 
yapılmalıdır.

2. Hastaya uygulanacak olan tedavi nedeniyle or-
taya çıkabilecek istenmeyen etkiyi önlemek için ge-
rekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

Canlandırmama
Canlandırmama istemi hasta tarafından verilmiş 
olabileceği gibi canlandırmanın tıbbi açıdan 
yararsız olduğu durumda hekim tarafından da          
verilebilir. Hastanın dosyasına canlandırmama emri 
açıkça yazılmalı ve imzalanmalıdır. İlerisi için istem 
bildiren bu karar hakkında hastanın hekimi, hasta 
ve gerekiyorsa ailesi ile tartışmış olmalıdır.

Hastanın tıbbi durumu bilimsel açıdan 
değerlendirildikten sonra canlandırmanın has-
taya getireceği tıbbi bir yarar bulunmadığında 
canlandırmama istemine saygı gösterilmelidir.

Özetle, ‘kişinin yaşamsal işlevlerini bağımsızca 
sürdürmesi, yaşamak için herhangi bir araca ya da 
kimseye bağımlı olmaması’ olarak tanımlanabilen 
yaşam niteliği, tıbbın temel amaçlarından biridir. 
Bu amacın yerine getirilmesinde tarafsız ölçüt-
ler kullanılmalı ve makul bir insanın yaşamak 
istemeyeceği bir hayat, hastaya dayatılmamalıdır. 
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Her bir tıbbi uygulamanın hastanın yaşam niteliğine 
olası etkisi değerlendirilmeli, yaşam niteliğinin 
iyileştirilmesine katkı sağlamayan tıbbi uygulama-
lar önerilmemelidir.

c. Hasta yakınlarıyla ilişkiler
Yoğun bakım ünitelerinde yatan ve yaşamlarının 
sonuna gelmiş terminal dönemdeki hastaların 
yakınları, bu süreçte hastasını yeterince görüp,     
sosyal ve psikolojik destek sağlayamamakta ve ruh-
sal olarak ciddi şekilde örselenmektedir. Bu kişiler, 
psikososyal sorunlar yaşamakta ve buna bağlı iş 
gücü kayıpları görülmektedir. Bu aşamada yoğun 
bakım çalışanı ile hasta yakını arasında doğru ve 
sağlam bir iletişimin kurulması oldukça önemlidir. 
Hasta yakınının yoğun bakım ekibine duyduğu 
güven, bu dönemde yaşayacağı endişelerin önüne 
geçilmesinde etkili olacaktır. 

Ülkemizde yoğun bakım hekimlerinin bu hasta 
yakınlarıyla iletişiminde karşılaştığı sorunlar, kişinin 
eğitim düzeyi, hastasından beklentisi vb. faktörlere 
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yaşamın 
sonundaki hastalarla ilgili hekimi koruyan hukuki 
alt yapının olmaması, çoğu zaman hasta yakınlarıyla 
açık ve doğru bir şeklide bilgilendirme ve iletişimi 
engellemektedir. 

Türk halkına özgün sosyal ve kültürel yapı, hasta 
yakınının eğitim durumu, hekimin kötü haber 

verme veya organ bağışı için görüşme durumunda 
mevcut iletişimini engellemektedir. Bu neden-
le toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi ve 
eğitimi bu sorunların aşılmasında etkili olacaktır. 

Sonuç olarak, ülkemizde tıbbi tedaviden fayda 
görmeyecek terminal hastaların yaşamlarının 
son dönemlerinin yönetimine dair ge-
rek hukuki gerekse yapısal olarak uygun bir 
organizasyon bulunmamaktadır. Bu hastalar, çoğu 
zaman yaşamlarını ızdıraplı bir şekilde YBÜ’lerde 
yakınlarından uzak bir şekilde sonlandırmaktadırlar. 
Ancak unutulmamalıdır ki, insan yaşamında gerek 
birey, gerekse yakınları için, ölüm de en az doğum 
kadar önemli olup, aynı özeni görmelidir. Her 
insanın mümkün olduğunca acısız ve sevdikleriyle 
şefkatli bir ortamda doğal bir şekilde yaşama veda 
etme hakkı mevcuttur ve bu hakkın, yaşamın so-
nuna gelmiş hastanın son hakkı olduğu göz ardı 
edilmemelidir. 

Kaynaklar
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 YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
ANESTEZİ VE REANİMASYON, 

YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜ 

                                                                                   Tü rk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği*

Özet: Son evre hastalarına ait hizmet stratejilerinin belirlenmesi, tüm sağlık hizmeti sunucularının özellikle de yoğun bakım doktorlarının 
önemli bir sorunudur. 

 Bu hizmetin belirlenmesi, söz konusu hasta grubunun yoğun bakım ünitelerinde veya serviste tedavi edilmeleri konusunda karar 
verme durumunda olan meslek grubuna yardımcı olacaktır. Ölmeden önce hastaların tüm sağlık hizmeti olanaklarından uygun 
olarak yararlandığının bilinmesi, ölüm kalitesini olumlu etkilemektedir.

 Hastanede yatan hastaların ailelerine kötü haber verme, sağlık profesyonellerini bekleyen en güç görevlerden biridir.  Günümüze 
kadar tıp eğitimi sırasında bu tip bir iletişime gereken önem verilmemişse de, bu kavram değişmektedir. Hasta yakınlarına kötü 
haber vermek için gereken iletişim becerilerinin verilmesi günümüzde tıp fakültesi eğitiminin önemli bir parçası olmuştur. 
Anahtar sözcükler: yaşam sonu, sağlık hizmeti, kaynak yönetimi, etik, bilgilendirme, beyin ölümü 

The Contribution of Anaesthesiology and Reanimation Consultants, and 
Intensivists on Health Service During end of Life Period and Related 

Issues - The Study of  TSAR 
Abstract: The health care services strategy to end of life patient is considered to be an important issue for all healthcare providers particularly 

intensivists.
 A description of the healthcare services used by end of life patients can provide valuable information to decision-makers about the use 

of intensive care services compared to services that refl ect a more palliative or supportive approach. Knowing which services patients 
receive before death off ers insight into whether or not they are accessing resources meant to improve quality of dying.

 Breaking bad news to families of hospitalized patients is one of the most diff icult tasks facing health care professionals. It was given 
scant attention in medical training; however, this is changing and teaching the necessary skills needed for breaking bad news are now 
a core part of the medical school curriculum. Strategies that facilitate eff ective communication are preparation, environment, time, 
clarity, empathy, acceptance, and follow-up.

 Key words: end of life, healthcare service, resource management, ethics, information, brain death

Son 50 yıl içerisinde teknolojideki hızlı ilerleme 
ve farmakolojideki çarpıcı gelişmeler daha önce-
leri olanaksız olduğu düşünülen tıbbi desteğin 
sağlanmasını mümkün hale getirmiştir. Tüm bunlara 
bağlı olarak da ortalama insan ömrünün arttığı 
gözlemlenmektedir. Ancak söz konusu olanakların 
ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı konusundaki 
etik yaklaşımlar tam olarak netleşmiş değildir. Özel-
likle mali kaynakların sağlık politikalarını daha da 
belirgin bir şekilde etkilediği gelişmekte olan ülke-
lerde bu konuda rehberlerin geliştirilmesi gerek-
mektedir.

Kaynakları adil dağıtmak ve hizmete erişim 
sorunları
Günümüzde modern etik belirli ilkeler üzerine ku-
rulmuştur. Tıbbi etiğin en önemli ilkesi “yarar sağla-
mak” olmuştur; hastanın yaşamını idame ettirmek, 
hastalığı tedavi etmek ve ağrıyı ortadan kaldırmak 
gibi. Buna paralel bir ilke “zarar vermeme” dir. Tüm 
dünyada giderek yaygınlaşan bir diğer ilke ise “oto-
nomi” dir. Otonomi, hastanın kendi tıbbi bakımı 
konusunda daha fazla söz sahibi olma hakkıdır. 
Bununla ilişkili bir nokta da “bilgilendirilmiş onay” 
kavramıdır. Bilgilendirilmiş onay, hukuki açıdan ehil 
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(kooperasyonu ve oryantasyonu tam olan ve karar 
vermesini engelleyecek bilinç durumu ile ilişkili bir 
engeli olmayan) hastalara veya hasta yakınlarına 
tıbbi karar vermede yararlı olacak tam ve doğru 
bilgiyi sağlamak anlamında kullanılır. Bir diğer ilke 
de “sosyal adalet”tir. Sosyal adalet, tıbbi kaynakla-
rın tıbbi gereksinime göre adil paylaşımı anlamına 
gelir.

Otonomi ilkesi, iletişim kuramayacak durumda 
olan, hastalığı ve tedavisi konusunda düşünceleri 
bilinmeyen yoğun bakım hastalarının sayısının art-
tığı göz önüne alındığında sıkça karşılaşılaşılan, uy-
gulanması zor bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bilgilendirilmiş onay ilkesinin de yoğun bakım üni-
tesinde (YBÜ) uygulanması tıbbın diğer alanların-
daki uygulama alanları ile kıyaslandığında kolay de-
ğildir. Çünkü birçok durumda acil şartlar göz önüne 
alındığında bu ilkenin uygulanmasındaki zorluklar 
ortadadır. Son olarak YBÜ’deki kısıtlı yer ve kapasite 
göz önüne alındığında tıbbi kaynakların en adil şe-
kilde paylaştırılması gerektiği açık olmasına karşın 
belli bir grup hastada yaşam desteğinin ne şekilde 
devam ettirileceği konusu gündeme geldiği du-
rumlarda hasta hakları ve sosyal adalet ilkelerinin 
çatışması söz konusu olabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’nda da bilgilendirilmiş 
onay kavramı 1998 yılında yayımlanan “Hasta Hak-
ları Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) özel merkezler oldu-
ğundan bu 5 ilkeyi buraya uyarlamak gerekebilir. 
Bu makale içerisinde YBÜ’de etik aşağıdaki başlıklar 
altında incelenecektir: 

1. Tıbbi karar verme, 

2. Bilgilendirilmiş onay,

3. Resüsitasyon,

4. Beyin ölümü ve organ transplantasyonu,

5. Yaşam desteğini kesmek veya başlamamak, 

6. Tıbbi kaynakların adil paylaşımı.

Yaşam desteğinin kesilmesi 20 yıl önce nadiren 
gündeme geliyordu. YBÜ’lerde çalışan birçok hekim 
terminal evrede hastalığı olan kişilerin tedavisinde 
agresif ve pahalı yöntemler kullanıyordu. Hekim-
ler, hastaneler ve toplum sağlık hizmetlerinin hak 
olduğu görüşünü paylaşıyordu ve bu hastaların 
topluma maliyeti ile ilgili sorular nadiren gündeme 
geliyordu.

Ancak bugün, YBÜ’lerde uygulanan invazif yakla-
şımların her zaman hastalığın sonucunu etkileme-
diği gösterilmiştir. Bütçe yetersizliği, hemşire ve 
sağlık personelinin azlığı, YBÜ yatak sayısının azlığı 
gibi nedenlerle bu ünitelerde çalışan doktorlar ar-
tan oranda hastada triaj yapmak zorunda kalmak-
tadır.

Yoğun bakım kaynaklarının adil paylaşımının birçok 
yolu vardır. Birincisi, görece stabil olmayan durum-
daki hastaların yoğun bakım alanlarından normal 
hastane odalarına alınmasıdır, çünkü YBÜ yatakları 
bu tip hastalar için uygun değildir: örneğin göğüs 
ağrısı olan ancak akut koroner sendrom olduğu 
konusunda laboratuvar kanıtı olmayan hastalar. 
İkincisi, sınırda nefes darlığı olan hastaların erken 
dönemde YBÜ’den çıkartılarak yeni hastalara yer 
açılmasıdır. Her iki durumda da görülüyor ki yapıl-
ması gereken şeylerden biri YBÜ’lere talebin azal-
tılmasıdır. Bu da, alternatif ortamların kurulması 
(ara bakım üniteleri), hasta ve hekimlerin yoğun 
bakımın yarar ve ana fikri konusunda eğitilmesi ile 
mümkün olur. Bir diğer çözüm yolu ise yaşam des-
teğinin kesilmesi konusunun daha sık gündeme 
getirilmesidir.

Etik yaklaşım
Yoğun bakım etiği son elli yılda tıpta ve yoğun ba-
kım bilim dalında yapılan düzenlemeler sonucu 
ortaya çıkmıştır. Yoğun bakımlarda özellikle yaşam 
destek sistemlerinin kullanılması sonucu ölümün 
meydana gelişi uzamış, yeni klinik tablolar tanım-
lanmıştır. Bu tablolar bitkisel hayat, beyin ölümü, 
dissosiye kalp ölümüdür. En kaliteli tıbbi hizmeti 
en ucuza mal etmeyi amaçlayan tıptaki yeni düzen-
lemeler yoğun bakımlarda kaynakların akılcı kul-
lanımı tartışmalarına yol açmıştır. Bu tartışmaların 
hekim hasta ilişkilerinde yol açtığı sorunlar yoğun 
bakım etiği çalışmaları ile bir ölçüde çözümlene-
bilmiştir. Yoğun bakım etiği gelişen yoğun bakım 
bilim dalının karşılaştığı sorunların çözümüne yar-
dımcı olmak için tıp etiğinin bir uzantısı olarak or-
taya çıkmıştır. Yoğun bakım etiğini anlayabilmek 
için oluşumunu etkileyen tıpta önemli değişiklikleri 
bilmek gerekir. 20. yüzyılın ikinci yarısı tıpta köklü 
değişimlerin yapıldığı yıllardır. Batı 21. yüzyıla köklü 
değişimi tamamlamış olarak girmiştir. Şimdi Türki-
ye bu değişimin gereklerini yerine getirme gayreti 
içerisindedir. Bir cümle ile anlatmaya çalışırsak, sağ-
lıkla ilgili değişimin amacı “Daha ucuza daha kaliteli 
tıbbi hizmet vermek”tir. Amacı özetleyen bu cüm-
lenin açılımı, organizasyondan tıbbı uygulamalara 
kadar uzanan yolda birçok yeni yapılanmaları, ta-
nımlamaları, en önemlisi sorunları içerir. Yapılanma, 
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duygusallıktan arınmış tıp pratiğinde akılcı yaklaşı-
ma dayalı daha çok ekonomik ağırlıklı bir yapılaş-
madır. Ekonomide var olan kalite kontrol anlayışının 
sağlığa uygulanması ile başlatılmıştır. Yoğun bakım 
etiği genel tıp etiğinin dört ana ilkesine dayanır. Bun-
lar, otonomi, yarar (beneficence), zarar vermeme 
(non maleficence), adalet (justice)dir (Luce, 1990). 
İlk üç ilke hasta-hekim ilişkilerinin esasını oluşturur 
ve hekime hastası için en iyiyi yapma sorumlulu-
ğunu yükler. Bu üç ilkenin önemi ve zorunluluğu 
ülkeden ülkeye değişirse de hekimin hastaya karşı 
olan sorumluluğu her yerde aynıdır. Bu sorumlu-
luklardan biri de hekimin hastanın geleceği ile ilgili 
karar vermek ve bu kararı hasta veya hasta yakınları 
ile paylaşmak zorunluluğudur. Hekim-hasta ilişki-
leri kapsamında Avrupa Yoğun Bakım Derneği’nce 
yapılan 1998 ve 1999 yıllarında Vincent tarafından 
yayınlanan çalışmaya göre, uygulanan tedavilerle 
ilgili kararlar konusunda aileler kararın hekim tara-
fından verilmesini tercih etmektedirler (Society of 
Critical Medicine, 1994). Genelde ülkemizde de 
hasta sahipleri “siz nasıl uygun görürseniz” ifadesini 
kullanarak tedavi ile ilgili kararda etkin olmamayı 
tercih etmektedirler. Yoğun bakım etiği sağlam bir 
yoğun bakım teorik ile klinik yapılaşması ve yoğun 
bakım alt yapısı üzerinde yükselmektedir. Bu alt ya-
pıda yoğun bakım bilim dalının tanımı, görev ve so-
rumlulukları, yoğun bakım hastasının tanımı, yoğun 
bakıma alınacak hastaların alınma ve çıkarılmasın-
da kullanılan öncelik kriterleri belirlenmiştir. Ancak 
salt bu klinik yapılaşmaya uygun davranmak bile 
sorunları çözmez. Nedeni yoğun bakım hastalarının 
diğer bilim dalı hastalarına göre çok farklı olan özel-
liklerinden ileri gelmektedir. Yoğun bakım etiğinin 
tıp etiğinin bir uzantısı olarak doğmasında yoğun 
bakımın kendine has bu özelliklerinin rolü vardır. 
Bilindiği gibi yoğun bakım bilimi geleneksel teda-
vi yöntemlerinin yanı sıra özellikle “yaşam destek 
tedavi yöntemlerini” tıbba kazandırmış ve önemli 
başarılar sağlayarak ümitsiz durumdaki hastaların 
tedavilerini mümkün kılacak yeni ufuklar açmıştır. 
Yaşam destek tedavileri, “tıpta teknolojik veya giri-
şimsel uygulamalar olup altta yatan ve yaşamı teh-
dit eden hastalıkları veya biyolojik işleyişi ister etki-
lesin, ister etkilemesin ölümün meydana gelmesini 
önleyen tıbbi tedavi yöntemleri” olarak tanımlan-
maktadır. Bu yöntemlere, mekanik ventilasyon, 
diyaliz, hemofiltrasyon, balon aortik pompa, KPR 
(kardiyo pulmoner resüsitasyon), antibiyotik, trans-
füzyon, nutrisyon, hidrasyon, vazo-pressör uygula-
maları gibi uygulamalar örnek olarak verilmektedir. 
Bu yöntemlerin tedavi amacıyla kullanılması klasik 
tedavi anlayışına göre farklı düzenlemeler gerektir-
miş ve hâlâ çözüm arayışlarının sürdürüldüğü etik 

sorunlara da neden olmuştur. Başlıca etik sorunlar, 
hekim-hasta, hekim-hekim ilişkileri, tedavinin sür-
dürülmesi veya sürdürülmemesi kararlarının veril-
mesi, bilgilendirmenin yapılmasının yanısıra, hasta 
kabulü ile ilgili ilkeler, yoğun bakım yataklarının en 
verimli ve en akılcı kullanımı gibi konularıdır. Bu ko-
nular yoğun bakım etiğinin uğraş alanı içerisinde 
çözümlenmeye çalışılmış ve böylece yoğun bakım 
etiği doğmuştur. Bu nedenle yoğun bakım etiğinin 
konuları, aynı zamanda yoğun bakım sorunlarının 
da başlığını oluşturmaktadır. 

Yoğun bakım etiğinin başlıca konuları;
1. Rasyonalizasyon - Yoğun bakım yataklarının 
akılcı kullanımı, doğru hasta seçimi, tedavinin kısıt-
lanması uygulamalarını içerir. 

2. Otonomi İlkesi- Hastaların bilgilendirilmesi, bil-
gilendirilmiş onamın düzenlenmesini içine almak-
tadır.

Hekimlerden geleneksel olarak, başkalarının ge-
reksinimlerini dikkate almaksızın, sadece kendi 
hastalarının çıkarları doğrultusunda hareket etmesi 
beklenir. Meslek ahlakının öncelikli değerlerinden 
olan sevecen yaklaşım, yeterlik ve özerklik, kendi 
hastalarının gereksinimlerine hizmet etmeye doğru 
yöneltilmiştir.

Yine de son zamanlarda başka bir ilke, adalet ilkesi 
tıbbi kararlarda önemli bir etken olmaya başlamış-
tır. Bu ilke kaynakların dağıtımında, diğer hastaların 
da gereksinimlerini dikkate alan daha toplumsal 
bir yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma 
göre hekimler sadece kendi hastalarına karşı değil, 
belli bir ölçüde diğer hastalara karşı da sorumludur-
lar.

Kaynakların dağıtımında hekimin rolüne ilişkin bu 
yeni anlayış, birçok ulusal hekim birliğinin meslek 
ahlakı kurallarında yer aldığı gibi, Dünya Tabipler 
Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nde “Kaynakların sı-
nırlı olduğu belli bir tedavinin uygulanması için has-
talar arasında seçim yapılacağı koşullarda, tüm has-
talar adil biçimde değerlendirilme hakkına sahiptir. 
Bu seçimde tıbbi ölçütler dışında herhangi bir ölçüte 
göre ayrımcılık yapılamaz.” ifadesine yer verilmiştir.

Hekimlerin kaynakların dağıtımına ilişkin sorum-
luluklarını yerine getirmelerinin bir yolu, hastalar 
istemde bulunuyor olsa da boşuna ve etkisiz uygu-
lamalardan kaçınmaktır. Antibiyotiklerin aşırı kulla-
nımı boşa ve zararlı uygulamalara iyi bir örnektir. 

Birçok hekimin karar vermek zorunda kaldığı du-
rumlar, acil servis çalışanı, yoğun bakım birimindeki 
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tek boş yatak, aktarılacak organlar, yüksek teknolo-
jili radyolojik incelemeler ve bazı çok pahalı ilaçlar 
gibi çok sınırlı bir kaynağa gereksinimi olan iki ya da 
daha fazla hasta arasında seçim yapmaktır. Bu kay-
nakların dağıtımı üzerinde söz sahibi olan hekim-
ler, erişemeyenlerin sonuçta acı çekeceğinin, hatta 
öleceğinin tam bilincinde olarak, hangi hastanın bu 
hizmetlere erişeceğine ve hangi hastanın erişeme-
yeceğine karar vermek durumundadırlar.

Hekimler rollerini geleneksel bireyciliğinden daha 
toplumsal bir düzeye doğru kaydırmalıdırlar.

Hastanın nitelikli sağlık hizmetine adil biçimde ve 
hakkaniyetle erişebilmesi hakkı, İnsan Hakları ve 
Biyotıp Sözleşmesi’nin 3. Maddesi’nde yer almak-
tadır. Hakkaniyet; öncelikle, herhangi bir ayrım-
cılık yapılmaksızın, her kişinin, ihtiyaç duyduğu 
ve pratikte verilmesi mümkün olan tıbbi bakımı 
almasıdır. Hakkaniyet ilkesi, mevcut kaynakların, 
eldeki olanaklar ölçüsünde, mümkün olduğunca 
adil biçimde dağıtılması anlamına gelir. Avrupa 
Konseyi Temsilciler Meclisi’nin, palyatif bakımın 
düzenlenmesini ele alan, Rec (2003) 24 numaralı, 
Tavsiye Kararı’nda belirtildiği gibi, palyatif bakım, 
tıbbi bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlam-
da, sağlık durumu bu bakımı almayı gerektiren her 
hastanın, söz konusu tıbbi hizmete erişmesini gü-
vence altına almak tüm üye hükümetlerin görevi-
dir. Bu görüş için hazırlanan açıklayıcı Yönerge’de 
“hekimlerin, hastaya herhangi bir fayda getirme-
yecek, boşuna, yararsız ve hastaya eziyet verici yük 
getiren bir tedaviyi sürdürmeye zorlanamayacak-
ları” ifade edilir.

Aynı zamanda hastanın bu durumda tedaviyi red-
dedebileceği belirtilir. Bu nedenle palyatif bakım, 
hastaya mümkün olduğunca en nitelikli yaşam 
olanağını sunma amacını taşır. Palyatif bakım, has-
tanın ağrı, acı ve diğer semptomlarını kontrol al-
tına almak; içinde bulunduğu psikolojik ve sosyal 
koşullara uyum gösterebilmesi için destek vermek, 
hatta uygunsa manevi destek sağlamak üzere et-
kili bakım sunmaktır. Hatta hastanın yanı sıra, ço-
ğunlukla ciddi stres altında bulunan aile üyelerine 
de destek verilmesi yararlı olur. Yaşamın son döne-
mindeki zor tıbbi vakalarda karar verirken, kuşku-
suz, en öncelikli unsurlardan biri, (ister hastanede 
ister ayrı serviste isterse ev koşullarında olsun) 
nasıl düzenlenmiş olduğuna bakılmaksızın, has-
tanın mümkün olduğunca kapsamlı palyatif ba-
kıma erişmesidir. Tüm sağlık çalışanlarının ve tüm 
tıbbi hizmetlerin, her hastanın çekmekte olduğu 
ağrı ve acıyı dindirmek üzere, ayrım gözetmeden, 

ihtiyacı olan palyatif tedaviye tam ve kapsamlı 
olarak erişebilmesini sağlamak üzere örgütlenmiş 
olmaları ve bunun için gerekli adımların atılmış ol-
ması önemlidir. İnsan haklarını gözeten, özellikle, 
hastanın, yaşamının sonunda ölürken, bulunmayı 
tercih ettiği yer ve koşulları seçme hakkına saygılı 
biçimde bu bakım verilmelidir.

Yaşam desteğinin kesilmesi veya verilmemesi 
konusunda rehberler geliştirilmelidir. Bu tip reh-
berler değişik durumlar için triaj konusunun nasıl 
uygulanacağını mümkün olduğunca net olarak 
açıklamalıdır.

YBÜ politikası içinde hasta seçiminde öncelik ko-
nusu uygulanmalıdır. Öncelikler belirlenirken 
hizmet olanakları, hasta alınması ve çıkartılması 
ölçütleri ve kurumun triaj politikaları göz önüne 
alınmalıdır.

YBÜ’ler genel olarak “iyileşme olasılığı yüksek” has-
talar içindir. Bunun bir istisnası organ verici adayı 
olan gruptur. YBÜ’ler tanı ve tedavinin yarar sağla-
yacağı gruba hitap etmelidir.

Eğer YBÜ’ler yetersiz ve triaj olayı tam olarak çö-
zemiyorsa diğer bölümlerde benzer düzeyde üni-
teler açılması için olanak sağlanmalıdır. Hastaneler 
YBÜ dışında izlenebilecek hastalar için yaşam des-
teği ve monitörizasyon gereksinimine yönelik çö-
zümler bulmalıdır.

Triaj yaparken en önemli nokta hastada sağkalım 
ve/veya fonksiyon açısından beklenen sonuçtur. 
Genel olarak iyi prognoza sahip hastalara önce-
lik tanınmalıdır. YBÜ’de kesin olmayan prognoz 
önemli bir sorun olduğundan yoğun bakım dok-
torları hastanın prognozu konusunda tahmin 
imkânı sağlayan ölçekleri kullanmalıdır. Aynı prog-
noza sahip hastalarda karar verirken ilk gelen has-
taya öncelik tanınmalıdır.

Ayrıca YBÜ’ye alınan hastada YBÜ’ye alınmayana 
göre belirgin yarar sağlanması olasılığı gerekir. Çok 
kötü prognoza sahip olan veya YBÜ’den yarar sağ-
lama şansı çok az olan hastalar YBÜ’ye alınmama-
lıdır. Aynı zamanda YBÜ’de olduğu kadar YBÜ dı-
şında da iyileşme olasılığı olan hastalar da YBÜ’ye 
alınmamalıdır.

Triaj açık, haklı ve adil olmalıdır. Etnik köken, ırk, 
cinsiyet, sosyal değerlilik, cinsel tercih ve ekono-
mik durum triajda karar verme aşamasında asla 
göz önüne alınmamalıdır.
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Triaj politikaları toplumun değerlerine uygun ol-
malıdır ve mümkünse hasta ve yakınlarının katılı-
mı gerekir. Ancak triaj kararı hasta ve yakınlarının 
izni dahilinde olmak zorunda değildir.

Genel olarak YBÜ’de yatan ve tedavisi devam eden 
hastaların yükümlülüğü yeni hastaların yükümlü-
lüğünden önce gelir. Ancak bazı durumlarda yeni 
bir hasta alınabilmesi için bir hastanın çıkartılması 
gerekir. Yeni bir hastanın alınması çıkartılan hasta-
ya zarar verecekse, yeni hastanın alınması, ancak 
yeni hastaya ciddi yarar sağlayacak ve YBÜ’den çı-
kartılacak hasta kabul edilebilir düzeyde etkilene-
cekse mümkündür.

YBÜ’ye kabul, YBÜ’den çıkartılma ve YBÜ’ye kabul 
etmeme ölçütleri kesin olarak tanımlanmış olma-
lıdır. “Do not resuscitate” (DNR) talimatları olan 
hastaların da YBÜ’ye alınabileceği durumlar vardır 
ve doğrudan kabulleri reddedilmemeli ve doğru-
dan YBÜ’den çıkartılmamalıdır. Daha fazla YBÜ’de 
kalması yarar sağlamayacak hastalar YBÜ’den çı-
kartılabilir. Geri dönüşsüz hastalığa bağlı olarak ve 
yakında ölümü beklenen hastalar YBÜ’den çıkartıl-
malıdır.

YBÜ’den çıkartılabilecek terminal evredeki has-
talar; (yatak uygun olsun veya olmasın) geri dö-
nüşsüz beyin hasarı olanlar, geri dönüşsüz multi 
organ yetmezliği olanlar veya kemoterapi ya da 
radyoterapiye yanıt vermeyen metastatik kanserli 
hastalardır.

YBÜ’den çıkartılması gereken hastalara, (yatak 
uygun olsun veya olmasın) beyin ölümü olanlar 
(organ vericisi değilse), bitkisel hayatta veya kesin 
bilinci kapalı olanlar örnek verilebilir

Ancak ahlaki ve dinsel değerler göz önüne alındı-
ğında, tedavi gereksinimi toplum tarafından karşı-
lanmıyor ve YBÜ’de kalmaları diğer hastaları engel-
lemiyorsa bu hastalar YBÜ’de kalabilirler.

Hasta, hasta yakınları veya diğer kişiler hekimi 
inanmadığı tedavileri uygulamaya zorlayamaz.

Aynı görüşbirliği raporunda bu ilkelerin uygulana-
bilmesi için kurumlara ve kişilere düşen sorumlu-
luklar da irdelenmiştir. Aşağıda bu konunun özeti 
sunulmaktadır.

Kurumların sorumlulukları 
Hastaneler triaj politikaları geliştirmekle sorum-
ludur. Bu sorumluluk YBÜ komitesi tarafından 

yürütülür. Hastanenin idari yapısına bağlı olarak 
bu sorumluluk diğer komitelere ve kişilere verile-
bilir.

YBÜ’deki kompleks tıbbi, etik, yasal konular göz 
önüne alındığında YBÜ komitesi büyük ölçüde 
sağlık çalışanları ve diğer ilgili uzmanlardan 
oluşmalıdır. Gerekli olduğunda YBÜ komitesi 
hemşire ve diğer tıp çalışanlarının, hastane 
yönetimi, hastane etik komitesi ve yasal konuda 
bilgili kişilerin görüşüne başvurur.

YBÜ komitesi düzenli olarak, yoğun bakımdan ge-
rektiğinden erken ayırma, morbidite ve mortalite 
ve uygun olmayan sonuçlara yol açmamak için, 
YBÜ’de izlenen hastalarla ilgili sonuçları gözden 
geçirmelidir.

Yani genel olarak YBÜ komitesi şu sorumluluklara 
sahiptir:
-Kapasitenin belirlenmesi,
-“Ara bakım” üniteleri veya basamaklı “step-down” 
ünitelerin fonksiyon ve kapasitelerinin belirlenme-
si,
-Değişik YBÜ’ler arasında ve YBÜ’ler ile diğer ünite-
ler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi,
-Çok dolu olduğunda çevredeki hastanelerle ilişki-
yi sağlayacak bir programın yapılması,
-YBÜ’ye kabul, çıkartma, bireysel hastaların triajı 
gibi konularda triaj sorumlusunun görevlerinin 
belirlenmesi.

Sonuç olarak triaj, sonuç tahmini, yararın irdelen-
mesi, hastaya ve sisteme getireceği yük, hasta ve 
sistem açısından sonucun değerlendirilmesi konu-
larını içeren bir mantık içerisinde yapılmalıdır.

Geri ödeme politikalarının hizmete, etik 
sorunlara, hak ihlallerine etkisi 
Sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli, etkin bir 
şeklide ve modern tıbbın gereklerine uygun ola-
rak sunulabilmesi amacıyla sağlık tesislerimizde 
döner sermaye birimleri kurulmuştur. Döner Ser-
mayeli sağlık tesislerimiz bir yandan sosyal devlet 
anlayışının gereği olan kamu hizmetlerinden biri 
olan sağlık hizmeti sunumunu yerine getirirken bir 
yandan da bağlı olduğu mevzuatlar çerçevesinde 
kâr amacı gözetmeden genel işletmecilik esasları 
doğrultusunda yönetilmektedir.

Bu doğrultuda sağlık tesislerimizde ekonomik 
uygunluk verimlilik ve etkinlik prensipleri sağlık 
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hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük 
önem taşımaktadır. İstikrarlı, dengeli, hakkaniyet-
li ve etkin bir sağlık hizmetini devam ettirebilmek 
için sağlık tesislerimizin güçlü bir mali bünyeye sa-
hip olmaları gerekir. Bu açıdan sağlık tesislerimizin 
gelir artırıcı çalışmalar yapıp, gider azaltıcı tedbir-
ler alarak, dengeli bir nakit giriş\çıkışı oluşturmala-
rı büyük önem arz etmektedir.

Bir mal ya da hizmetin maliyetinin sağlıklı bir şekil-
de hesaplanması, sadece maliyetlerin kontrolünde 
ve denetiminde değil, aynı zamanda kaynakla-
rın etkin dağılımında rol oynar. Sağlık hizmetleri 
sunan sağlık işletmelerinde yapısal özelliklerine 
göre çok çeşitli maliyet merkezleri oluşmakta ve 
bu durum maliyetlerin tam olarak hesaplanmasını 
güçleştirmektedir. Özellikle kâr amacı gütmeyen 
kamu hastanelerinde maliyet hesaplamalarının 
yetersizliği, kaynakların etkin kullanılmamasına ve 
maliyet kontrolünün kaybedilerek devletin yükü-
nün artmasına neden olmaktadır.

Sağlık tesislerimizin %80-90 arasındaki gelirlerini 
Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında imzalanan “Gö-
türü Bedel Hizmet Sözleşmesi”ne istinaden Global 
Bütçe İçi gelirler oluşturmaktadır. Sağlık hizmetini 
finanse eden en güçlü kurum da SGK olduğundan 
sağlık tesislerimizi mali açıdan ayakta tutabilmek 
ve gelir\gider dengesini koruyabilmek için SGK’nın 
koyduğu kurallar zincirine de uymak zorunluluğu-
muz vardır. SUT EK-2 ve EK-3 listelerine ait hizmet, 
ilaç ve tıbbi malzeme alınırken SUT kurallarına 
uygun geri ödeme alabilmek için en başından iti-
baren tüm organizasyonun mecburen bu kurallar 
zincirine uyarak yapılması gerekmektedir. Satınal-
ma birimleri tarafından da SUT’nin güncel halinin 
takip edilmesi gerekmektedir. Teknik şartname-
lerde, yaklaşık maliyet aşamalarında, bu kuralların 
işlerliğini kontrol edilmesi, doğru tabirle bir malı 
alırken avantajlı olmak anlamına gelir. Eğer bu aşa-
malar uygulanmaz ise; alımı yapılarak stoğa giren 
malzeme ya da ilacın geri ödemesi alınamayaca-
ğından sağlık tesislerimiz zarar edecektir. Bir ilacı 
ya da malzemeyi alırken çok iyi bir piyasa araştır-
ması ile çok ucuza almış olsanız dahi, hatta çok iyi 
bir stok yönetimi ile stok maliyetlerinizi en dibe 
çekmiş olsanız bile, eğer onun ücretini geri ödeme 
kurumundan alamazsanız cebinizden harcadığı-
nız, işletmenin zarar ettiği anlamına gelir.

Aksi düşünüldüğünde; sağlık tesislerinin finansal 
sürdürülebilirliği mümkün değildir. 

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 2.4.4.H - Yoğun ba-
kım tedavisi başlığı altında; 

“(2).maddede Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-
2/C Listesinde yer alan puanlar üzerinden fatura-
landırılır” hükmüne istinaden Yoğun bakım üni-
telerinde verilen sağlık hizmetleri zorunlu olarak 
tanıya dayalı işlem puanı üzerinden ücretlendirilir. 
Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; hastaya EK-
2/C Listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygu-
lanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya 
dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu 
durumda yapılan işlemin SUT eki EK-2/B Listesin-
de yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde 
ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedel-
leri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun 
bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırı-
lamaz.

(8). maddede Yoğun bakımda yatan hastanın, yat-
tığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan 
çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunu-
cusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün 
verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme 
yöntemiyle faturalandırılır. “ denmektedir. Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği’nde 
koymuş olduğu bu kurallar, sağlık tesislerimizin 
özellikli hizmet sunan Yoğun Bakım ünitelerinin 
hizmetini mali açıdan zorlamaktadır. Yoğun Bakım 
paket uygulamasının içinde özellikle ilaç giderle-
rinin ve kan ve kan bileşenlerinin dâhil edilmesi;

Finansal göstergelerdeki,

i. İlaç tüketiminin hizmet gelirine oranı

ii. Medikal malzeme tüketiminin hizmet gelirine 
oranı

iii. Hizmet Alım (Görüntüleme ve Laboratuar Hiz-
met Alımı Hariç) Giderlerinin Hizmet Gelirine Oranı

iv. Tahsilatın Gideri Karşılama Oranı

v. Hizmet Tahakkuk Gelirinin Gideri Karşılama Ora-
nı gibi tüm parametrelerin dengesini etkileyerek 
finansal sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkile-
mektedir.

Tebliğin “4.5.4.H-Yoğun bakım tedavisi” başlık-
lı maddesinin 8. fıkrasında: “Yoğun bakımda üç 
günden (üçüncü gün dâhil) daha kısa süre yatan 
hastalar için haftanın ilk günü dâhil tüm günler “di-
ğer günler” üzerinden ücretlendirilir. Ancak yoğun 
bakımda yatan hastanın, vefat ettiği veya yoğun 
bakımdan çıkarıldığı gün verilen sağlık hizmetleri, 
hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır” 
denmektedir. Yoğun bakıma yatırılan hastanın 3 
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gün içinde vefat etmesi veya iyileşerek taburcu 
edilmesi durumunda, hastaya verilmiş olan ilk gün 
yoğun bakım hizmetinin ödenmemesinin hiçbir 
makul gerekçesi olamaz. Yoğun bakıma alınan her 
hastaya ilk gün diğer günlerden çok daha yoğun 
bir hizmet verilmekte ve çok daha fazla sarf mal-
zemesi kullanılmaktadır. Maliyeti diğer günlere 
nazaran daha yüksek olan ilk gün yoğun bakım 
hizmetlerinin sadece “hasta 3 günden fazla yoğun 
bakımda kalmadı” diye ödenmemesi çok yanlış bir 
tutumu gündeme getirmektedir. Bu hüküm uygu-
lamada, “iyileşen hastaların yoğun bakımlarda bir 
iki gün daha fazla tutulması” gibi SGK’yı da zarar 
ettiren daha nahoş yaklaşımları doğuracaktır. Bur-
da harcanan sarf ve tedavi amaçlı malzemelerin 
giderini kurumlara bırakmak birçok yıkıma yol aça-
caktır.

Yoğun bakımda takip edilen olgular, genellikle 
pnömoni, solunum yetmezliği, sepsis ve akut böb-
rek yetmezliği gibi ağır klinik tablolara sahiptir. 
Bu hastalara antifungal tedaviler yanında, kom-
bine antibiyoterapiler, immünglobulinler, human 
albumin vb. gibi yüksek maliyetli tedaviler uygu-
lanmaktadır. Bu hastaların tedavi maliyetleri çok 
yüksek olup, SGK tarafından ödenen paket fiyatla-
rın 5-10 katını bulmaktadır. Örnek bir olgumuzda 
toplam fatura bedeli 54.000 TL; ödenen 5.000 TL; 
oluşan kurum zararı 49.000 TL’dir. Oluşan yüksek 
faturaların nedeni: genellikle hastanede üretilen 
hizmetler olmayıp, kurum dışından ücretle temin 
edilen pahalı ilaçlardır. Örnek olgumuzda ilaç gi-
derleri 37.000 TL’dir. Bu ücretlendirme ile oluşan 
kurum zararının tolere edilebilmesi mümkün de-
ğildir. Bu durum giderilmediği takdirde, söz konu-
su hastaların takiplerinde gerek duyulan tedavile-
rin uygulanmasında sıkıntılar yaşanabilir. SGK’nın 
yoğun bakımlar için uygulamakta olduğu paket 
ödeme politikası, yoğun bakımlarda izlenen hasta-
lar için ciddi bir risk/tehdit oluşturmaktadır. Hasta 
güvenliği bakımından, yoğun bakım hastalarının 
ilaç giderlerinin paket ödeme dışında ayrıca fatu-
ralandırılabilmesi ve SGK tarafından ödenmesi ge-
rekir. 

Hastaya uygun ağrı tedavisi, ağrı kontrolü, çifte 
etki kaygısı
Hastaya ağrı kesici ilaç vererek, sedasyon oluşturul-
ması, aynı zamanda hastanın çevresiyle kurduğu 
farkındalık yetisini azaltarak, bilinç kaybına yol aça-
bilir. Sedasyonun amacı, tıbben mümkün olan her 
türlü tedavi ve bakım verildiği halde başarılı oluna-
mayıp, umulan rahatlama sağlanamadığı hallerde; 
hastanın içinde bulunduğu (örneğin dayanılmaz 

ağrı, dindirilemez acı gibi) tahammül edilemez du-
rumu hafifetmeyi ya da ortadan kaldırmayı amaçlar. 
Bu nedenle ağrı kesici ilaç vererek, sedasyon sağla-
manın amacı, hayatı kısaltmak değil; hastayı rahat-
latmaktır.

Bu aşamadaki, tartışmalar esas olarak iki noktada 
odaklanır:
- Ağrı kesici ilaç verilmesinin amacı, (örneğin dispne 
gibi) semptomları ortadan kaldırmak değil; hastanın 
hissettiği bedensel ve psikolojik ağrı ve acıyı hafifl et-
mektir.

Hastanın semptomları kontrol altındaymış gibi gö-
ründüğü halde, hasta ağrı ve acılarının dayanılmaz 
olduğunu öne sürerek, ağrı kesici ilaç verilmesini 
talep ediyorsa, ekibin bu durumda nasıl hareket et-
mesi gerektiği önemli bir konudur.

Zira hastanın devamlı sedasyonda tutulması, tıb-
ben geri dönüşsüz bilinç kaybına neden olabilir 
ve hastanın tıbbi ekiple ve aile üyeleriyle iletişim 
kurmasını engelleyebilir. Bu durum, hem tıbbi ekip 
içinde hem de aile üyeleriyle etik sorunlar yaşanma-
sına sebep olabilir.

- Yaşanacak süreyi kısaltabilecek ikincil risk düşünüle-
rek ağrı kesici kullanılması

Asıl amaçlanan bu olmasa da, ağrı kesici ilaç vererek 
hastada sedasyon sağlanması, bazı olgularda, ölüm 
sürecini hızlandırarak, hastanın yaşamını kısaltıcı 
etki yaratabilir.

Terminal safhadaki hastaya, bir yandan tüm tedavi-
nin kesilerek, bir yandan da ölümüne kadar, devam-
lı ağrı kesici ilaç verilmesi çok tartışmalı bir konudur.
Bazılarına göre, söz konusu olan, hele, kendisi ile 
ilgili kararları alamayacak durumda olan (örneğin 
beyin hasarlı) hastalarda bu başlı başına problemli 
bir durumdur. Sedasyon sağlamada asıl niyet, has-
tanın yaşamını kısaltmak değil de ağrıyı hafifl etmek 
ise bazıları bu kararı destekler.

Bu hassas konuda bilgi, sağlık çalışanlarının profes-
yonel eğitimi ve konuya özgün araştırmalar yaparak 
çok kapsamlı düşünülmelidir. 

Bu çerçevede önerilerimiz: 
1. Yoğun bakım ünitelerinde hasta kabul ve tabur-
cu kararlarının nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan 
kapsamlı prospektif çalışmalar yapılması,

2. Ulusal meslek derneklerinin desteğiyle ülkemize 
özgü YBÜ triyaj ölçütlerinin belirlenmesi, 

TOPLUM
 VEHEKİM

Ocak - Şubat 2016 Cilt: 31  Sayı: 1

53YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ANESTEZİ VE REANİMASYON, YOĞUN BAKIM UZMANLARININ ROLÜ 



3. YBÜ çalışanlarına bir ekip kararı olarak tıbbi etik 
karar verme süreci uygulamak konusunda etik eği-
tim verilmesi ve bu konuda rehberlerin oluşturul-
masıdır.

4. Türkiye genelinde bakılacak olursa yoğun ba-
kıma ulaşabilmek hâlâ  çok kısıtlıdır. Kısıtlı kapa-
sitenin başarılı bir şekilde ve kaynakların adil kul-
lanılması konusunda ulusal derneklerin biraraya 
gelmesi ve bakanlığa bu konuda kararlar aldırması 
çok önemlidir.

5. Bakanlığın yoğun bakım hizmeti veren kurum-
lara daha çok ödenek ayırması, zamanında ödeme 
yapması ve yoğun bakım çalışanlarının emeğini 
gözardı etmeden bundan pay vermesi kanunlarla 
yeniden düzenlenmelidir.

6. Ülkemizde yıllık GMH’dan sağlık harcamalarına 
ayırılan miktarın gelişmiş ülkeler seviyesine geti-
rilmesi belki de söz konusu sorunların çözümünde 
temel olarak gözükmektedir. 

7. Yoğun bakım eğitimi almış hekim, hemşire, des-
tek bakım çalışanlarının hem nitelik hem de nicelik 
açısından ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda 
yeniden planlanması çok önemlidir.

Kişi Özerkliği (Otonomi) 
Yoğun bakımlarda etik problemlerden biri otono-
mi hakkının kullanılması konusundadır. Hastanın 
kendisi hakkında karar alabilmesi için medikal gi-
rişimler ve sonuçlara ait yeterli bilgilendirilmesi 
gereklidir. Sağlık hizmeti veren ve sağlık hizmeti 
alan kişi arasında bilgi asimetrisinin dikkate alına-
rak bilgilendirme ve onam formlarının düzenlen-
mesi kişinin özerk sağlıklı karar almasında öncelikli-
dir. Otonomi için diğer koşullar yeterlilik, anlama, 
gönüllü olma ve karara varmadır (Akpir, 2010; 
Esen). Yasal olararak karar verme kapasitesinin ye-
terliliği zorunludur. Özellikli yeterlilik bazı durum-
larda karar verme yeterliliği hukuksaldır (18 yaş altı 
olmak gibi). Bununla birlikte şuurun kapalı olması, 
psikotik veya senil durumlar medikal yetersizlik ka-
bul edilir (JCI, 2014; Linde, 2000; Dikmen, 2001; 
Hatemi, 2001).  Hastanın karar verme yetersizliği 
bir başka kişinin vekaletini gerektirir. Kanunen bi-
rinci derece yakınları yetkilidir. Gereğinde vekil ta-
yini hastane etik komitesinin yönlendirmesi veya 
kanunen vekil atanması şekli ile de uygulanabilir  
(Ünal;  Hasta Hakları Yönetmelik Değişikliği, 
2014).  Hayatı tehdit eden acil durumlarda hekim 
onam almadan tedavi yapmak durumundadır. Türk 

Medeni Kanunu 346 ve 487. maddeler yeterlilik dışı 
durumlara açıklık getirmektedir.

Hasta bilgilendirmede kültürel farklılıklar nedeni 
ile bazen hastaya olumsuz prognozun yeterli anla-
tılmaması, yakınlarının bilgilendirilmesi de gerçek 
‘otonomiyi’ bozmaktadır. Hasta hakları yönetme-
liği madde 20’de kişinin kendisinin, yakınlarının 
ya da hiç kimsenin bilgilendirilmesini istememe 
hakkı olduğuna değinilmektedir. Bu karar kişiden 
yazılı olarak alınmalıdır, kişi istediğinde kararından 
vazgeçme hakkına da sahiptir. Kişi gönüllü olarak 
bilgilendirilme istemeyerek, tedavi ilişkili kararları 
için vekil atamış olmaktadır (Hatemi, 2001) Kişiden 
bilginin saklanması yerine bilgilendirilme isteme-
diğine dair yazılı isteği alınarak sürecin yürütülmesi 
daha etik bir yaklaşımdır.

Tedaviye Başlama
Yaşamın son dönemi sağlık hizmetleri ülkemizde 
en son “Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile düzenlen-
miştir. Palyatif Bakım Dünya Sağlık Örğütü (WHO), 
tarafından “yaşamı tehdit eden kronik hastalıklara 
bağlı ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve 
ailede; ağrı ve diğer problemlerin, erken tanınması 
ve giderilmesi ile fiziksel, psikolojik, sosyal ve ma-
nevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla ağrının 
önlenmesi ve hafifl etilmesine yönelik uygulama-
ların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin 
amaçlandığı bir yaklaşım” olarak tanımlanmıştır 
(Yönerge, 2015). Palyatif bakım gerektiren has-
talıklar belirtilmiştir; motor nöron hastalıkları ve 
ilerleyici nöron hastalıkları, ileri dönem organ yet-
mezlikleri, tedaviye yanıtsız kanserler, HIV/AIDS, 
çocuklarda genetik ilerleyici hastalıklar. Ülkemizde 
bu konuda tedavi sürecinin yürütüleceği alanların 
henüz yaygın olmaması, sorumluluk alacak hekim-
lerin uzmanlık alanının tam olarak belirtilmemiş 
olması, hasta bakım süreçlerinin uygunsuz olarak 
yoğun bakımlarda geçmesine neden olmaktadır. 

Yaşamı destekleyen tedavi ve uygulamaların 
kesilmesi
Son yıllarda yoğun bakım ünitelerinde kritik hasta-
larda solunum ve dolaşımı destekleyici teknolojik 
ve medikal tedavi yöntemlerinin ileri gelişmeler 
göstermesi beraberinde etik problemleri de ge-
tirmiştir. Bedeli ne olursa olsun yaşam sürecinin 
uzatılması, fonksiyonlarda iyileşme olmaması du-
rumunda ölümden kaçma sürecinin uzaması halini 
yaratmaktadır. Hekim etik ve legal problemler ile 
karşı karşıya gelmektedir (Kahveci).
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Yoğun bakım ünitelerinde hiç başlanmayacak veya 
başlansa bile sonlandırılabilecek yaşam sürdürücü 
tedavi yöntemleri olarak kardiyopulmoner resus-
sitasyon, mekanik ventilasyon, oksijen tedavisi, 
antibiyotikler, antiaritmikler, insülin, parenteral ve 
enteral nutrientler, kan transfüzyonu, vazopressör-
ler, diyaliz, pacemaker takılması, intraaortik balon 
pompası sayılabilir. Tedavi yöntemleri sonlansa da 
bakım hizmetleri kesintisiz sürdürülmelidir (Task 
Force on Ethics of The Society of Critical Care 
Medicine, 1990; Vincent, 1995; Consensus, 1997; 
Ackermann, 2000).

Canlandırmama (DNR)
DNR (Do Not Resuscitate) kararı hastaya kardiyak 
arrest geliştiğinde entübasyon ventilasyon, torakal 
kompresyon, defibrilasyon uygulanmaması kararı-
dır (Hasta Hakları Yöenetmelik Değişikliği, 2014; 
Vincent, 1999; Carlet, 2000). Ülkemizde DNR legal 
bir uygulama değildir. Yurtdışı uygulamalarda DNR 
kararı alınmış hastaya diğer tedaviler yapılabilir. 
Görüş birliği olmadığı sürece diğer tedavilerin ke-
silmesi söz konusu değildir (Hasta Hakları Yöenet-
melik Değişikliği, 2014; Kahveci; Task Force on 
Ethics of The Society of Critical Care Medicine, 
1990; Ackermann, 200). DNR kararı alınan ülke-
lerde de davalar ve kanunların doktorlar üzerinde 
kaygı oluşturduğu gözlenmektedir.

Yaşamın son döneminde sağlık hizmetleri planla-
nırken ideal yaklaşım prognozu çok belirgin olan 
koşullarda sadece bireysel değil toplumsal kaynak-
ların da akılcı kullanımını sağlayacak şekilde tedavi 
hizmetlerinin yönlendirilmesi olmalıdır. Prognozu 
belli koşullarda hasta, hasta yakınları, hastane etik 
komitelerinin de onayı alınarak görüş birliği sağla-
nabilir. Yasalarda tedavi hizmetlerinin kademeli ne-
reye kadar ve hangi koşullarda kim/kimler tarafın-
dan sonlandırılacağına netlik getirilmelidir.

Hasta yakınları ile ilişkiler:

Bilgilendirme, gereksinimleri karşılama, kötü 
haber verme, organ bağışı için görüşler
Kritik hastalara uygun bilgi verilmesi ailenin du-
rumu kabullenmesini kolaylaştırıcı bir faktördür. 
Ancak tablo yoğun bakım ekibi için her ne kadar 
beklenen bir durum olsa da, bazen ailenin durumu 
kabullenmesi için gerekli zeminin oluşturulması 
amacıyla zamana ihtiyaç duyulabilir. Bu sırada he-
kim ve hemşirelerin hastanın durumunu aileyle 
paylaşması, tartışması, tablonun kabullenmesine 
yardımcı olacaktır. Bu iletişimin yeterli uzunluk ve 

ayrıntıda olması sağlanmalıdır. Hasta yakını ve ai-
lesine duyulan saygı ve empati, yoğun bakım ekibi 
için de son derece zor olan bu tablonun çözülme-
sinde karşılıklı destek sağlayacaktır. 

Yoğun bakım ünitelerinin göreli olarak dışa kapalı 
ortamlar olmaları ve bu ünitelerde yatan hastala-
rın, kritik hastaların kompleks sağlık durumlarının 
sağlık çalışanı olmayan (hatta bazen sağlık çalışanı 
olanlarda da) hasta yakınlarına doğru olarak akta-
rılması zor olabilmektedir. Bu zorluğun en önemli 
kaynağı kompleks sağlık sorunlarının aktarılabilme-
si noktasındadır. Bu nedenle bilgilendirme işlemi-
nin özelliklli ve hergün düzenli yapılması gereken 
bir hizmet olduğunun unutulmaması gerekir. Bu 
bilgilendirme işlemi, ileri iletişim tekniklerinin kulla-
nılmasını gerektirir. Bağımsız, bu amaçla düzenlen-
miş uygun bir mekanda bire bir olarak uygulanma-
lıdır. Gerektiğinde analojiler kullanılarak, görseller 
kullanılarak yapılması gerekebilir. Giriş anından iti-
baren son ana kadar (taburculuk veya vefat) özenle 
yapılması gereken bir görev olarak kabul edilmesi 
gereken bilgilendirme süreci tercihen kıdemli he-
kim tarafından yerine getirilmelidir. Yeterince süre 
ayrılması, hasta yakınlarının tatmin olmuş olarak 
odayı terk etmeleri sağlanmalıdır. Kompleks sağ-
lık durumu dışında, genellikle sıkıntılı seyreden YB 
süreçlerinde samimiyet ve tüm açıklığı ile yaşanan-
lar, yaşanma olasılığı olanlar, iyi giden ve gitmeyen 
tüm durumların hasta yakınlarına aktarılması esas-
tır. Bu anlatışlar sırasında savunmacı ya da suçlayıcı 
bir üsluptan kaçınılması gerekir. Hasta yakınlarının 
acısına ve sıkıntılarına karşı kayıtsız kalınmaması, 
empati yapılması ve üzüntülerine saygı duyulması, 
bilgilendirme sürecinin yararlı olmasını sağlayacak-
tır. Bilgilendirme olmaksızın salt ziyaretlere olanak 
tanınması ya da salt bilgilendirme ile ziyarate izin 
verilmemesi, hasta yakınları açısından bilgi verici ve 
aydınlatıcı olmaktan ziyade, kafa karıştırıcı, gereksiz 
ve yanlış sanrılara kapılmaları yönünde uygun ze-
min hazırlar.

Aileler bilgilendirme sırasında farklı tepkiler gös-
terebilirler. Pediyatrik hastalarla ilgili bilgilendirme 
sırasında büyükanne ve büyükbabaların, ailenin 
diğer fertlerinin de olaya dâhil edilmesinin, ailenin 
karşılaştığı bu güçlükle baş etmesinde yardımcıdır 
(Blari, 1996). Hastadan sorumlu hekimin aileyle 
resmi, planlı görüşmeler yapması bilgilendirmenin 
önemli kısmını oluşturur.

Akut yas döneminde ailenin isteği doğrultusun-
da yalnız bırakılması ya da arzu ettikleri kişilerin 
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kendilerine destek olması sağlanmalı, bunun için 
uygun ve sessiz bir oda ya da alan önceden belir-
lenmelidir. Ailenin ihtiyacı olan ve aslında ayrıntı 
gibi görünen noktalara da (içecek, mendil vb. mal-
zeme temin edilmesi) dikkat edilmelidir. Tıbbi per-
sonelin tecrübeli olmasının, aileye duygusal destek 
sağlama konusunda çok yardımı olabilir. Stres al-
tındaki aileye, kötü haberi en uygun şekilde vere-
bilmek tecrübe isteyen bir iletişim şeklidir, zaman 
ve eğitimle edinilir. Bu eğitim videolarla sağlanabi-
lir, literatürde konuyla ilgili eğitim önerileri bulun-
maktadır, bunlar arasında sessiz iletişim ve kişisel 
temasın (dokunma) önemi de vurgulanmaktadır 
(Campbell, 1994; McLaughlan, 1990; Charlton, 
1992; Brewin, 1991; Kaiser, 19932; Buis, 1991). 
Bu uygulamalar ülkelerin gelenek ve inanışları da 
göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

Ailenin uzun dönemdeki soru ve endişelerinin gi-
derilmesi de hastane ve sorumlu hekimin sorum-
luluğundadır, ayıca aileyi sürekli takip eden aile 
hekimlerinin de konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve 
destek sürecinin bir parçası olması önerilmektedir. 
Ailenin yas sürecinin uzayacağı ya da psikolojik 
problemlerle sonuçlanacağı düşünülüyorsa, psiko-
lojik destek alınması gerekir. Ailelere dini inançları 
gereği arzu ettikleri biçimde destek almaları konu-
sunda da yardımcı olunmalıdır. 

Beyin ölümü, ancak yoğun bakım ünitelerinde 
yatan, mekanik ventilasyon desteği altında olan 
hastalarda tanılanabilecek bir durum olduğundan; 
beyin ölümü ve organ bağışı süreçlerinde yoğun 
bakım ve yoğun bakım doktorlarının önemi ve so-
rumlulukları çok üst düzeydedir. Potansiyel beyin 
ölümü ve potansiyel donör adaylarının saptanma-
sı, tedavisi, tanısı ve bakımları sırasında özel bilgi, 
teknik ve beceriler gerektiren bir süreç yaşanır. Bu 
nedenle, kısıtlı sayıda olsa da Tıp Fakültesi lisans 
eğitiminde ve genel olarak tüm Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon uzmanlık eğitimi, uzmanlık sonrası 
eğitimi ve Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık eğitimle-
rinde bu sürece ait teknik ve pratik bilgi ve beceriler 
kazandırılmaya çalışılır.

18.01.2014 tarih 28886 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun ile 41. Maddede yapılan yeni düzen-
leme sonrasında Kanunun 11. Maddesi değiştirilmiş 
ve “tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya 
nöroşirürjiyen, biri de anesteziyoloji ve reanimasyon 

veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim ta-
rafından kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy 
birliği ile karar verilir.” şeklini almıştır. Bu değişiklik ile 
anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanının (yoğun 
bakım uzmanlarının büyük çoğunluğunun da bu 
anadal mensubu olduğu düşünülürse) sorumlulu-
ğu bir kat daha artarak %50 düzeyine çıkmıştır.

08.01.2015 tarihi itibari ile, https://organ.saglik.
tr web sayfasında elde edilmiş resmi verilere göre 
ülkemizde organ nakli bekleyen 28.139 hasta 
mevcuttur. 2011 yılından bugüne kadar toplamda 
24.581 organ nakli yapılmış olsa da organ yeter-
sizliği yaşayan ve organ nakli bekleyen hasta sayısı 
ile nakil yapılabilen hasta sayıları arasındaki makas 
giderek artmaktadır (https://organ.saglik.tr). Bu-
nun aşılabilmesi için en hızlı, sağlıklı ve kalıcı çözüm 
kadaverik bağış ve organ nakli üzerinden geçmek-
tedir. Aynı tarihler arsında 8.289 adet beyin ölümü 
deklare edilmiş olmasına karşın organ bağışı konu-
sunda aile onayı 1.946 olup % 23,47 oranına denk 
gelmektedir. Bu oran evrensel anlamda oldukça az-
dır. Kadaverik bağış oranlarının ülke genelinde en 
son resmi olarak açıklanmış 2014 yılı itibari ile 7 böl-
ge koordinasyon merkezine (BKM) göre dağılımı;

İstanbul BKM: 4.62 pmp (Milyon nüfus başına)

Ankara BKM : 3.33 pmp

Samsun BKM: 9.28 pmp

Adana BKM : 3.67 pmp

Antalya BKM: 8.32 pmp

İzmir BKM : 9.11 pmp

Bursa BKM : 10.35 pmp

Diyarbakır BKM: 1.08 pmp

Erzurum BKM : 2.29 pmp, gibidir.

Bu oranlara bakıldığında süreç içinde yer alan yo-
ğun bakım doktorlarının yaşadıkları önemli bir so-
run ortaya çıkmaktadır. Bilgilendirme, onay alma 
gibi birbiri içine geçmiş bir çok sürecin faturası has-
ta yakınları ile son olarak olağan dışı bir konumda 
konuşmak zorunda kalan YB doktoruna kesilmekte 
bu nedenle şiddet dâhil bir çok istenmeyen durum-
la karşı karşıya kalınmaktadır. Bir devlet politikası 
olması gereken kadaverik bağış, beyin ölümü ta-
nısı ve bunlarla ilgili her türlü olanağın yoğun ba-
kım ve yoğun bakım hekimine sunulması ön koşul
olmalıdır.
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 YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNE 
DAİR TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ’NİN 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

                                  Türk Yoğun Bakım Derneği*
Özet: Yaşamın son dönemine yaklaşım farklı ülkelerde ve kültürlerde değişik olabilir. Yoğun bakımlarda yaşamın son dönemine ait etik 

konular mümkün olan en kısa sürede, içinde doktorların, hukukçuların, politikacıların, din adamlarının ve etik uzmanlarının olduğu 
bir grup tarafından ele alınmalıdır. 
Anahtar sözcükler: yoğun bakım, etik, yaşamın son dönemi 

The Opinions and The Suggestions of Turkish Society of Intensive Care 
On Healthcare During end-of-Life Period

Abstract: The approach to end-of-life period may vary in diff erent countries and cultures.  Ethical issues on end-of-life in intensive care units 
should be addressed as soon as possible by a team composed of physicians, lawyers, politicians, clergy and experts on ethics. 

 Key words: intensive care, ethics, end-of-Life period

Yaşamın son dönemini, yoğun bakım servislerinde 
yaşandığı durumlar ile yoğun bakım dışında yaşa-
nan veya yaşanacak durumlar başlıklarıyla, ayrı ayrı 
ele almak gerekir. Yaşamın son dönemlerinde yaşa-
nacak etik sorunların çoğu, yoğun bakım servisle-
rinde yaşandığı için öncelikle yoğun bakım bölümü 
incelenmelidir. Yaşamın son dönemi, yoğun bakım 
servisleri dışında da yaşanmaktadır. Standartların 
eşit olmadığını bildiğimiz yoğun bakım dışındaki 
servislerde, “yaşamın son dönemi” tanısını kullana-
bilmek çok zordur. Bu nedenle nispeten standartları 
belli olan yoğun bakım koşulları içinde, yaşamın 
son dönemine ait etik sorunları öncelikle ele almak 
daha doğru olur. 

Beyin ölümü kararı bilgisi verildikten sonra, organ 
bağışı söz konusu değilse, ölen kişinin yakınlarının 
soruları, henüz çözülememiş etik sorunların hala var 
olduğunu göstermektedir. Bu deneyimler dikkate 
alınarak, toplumun tüm katmanlarını içine alan or-
tamlarda tartışmalar yapılmalı ve ortak bir noktaya 
(konsensüsa) varılmalıdır. Uluslararası platformlar-
da tüm etik sorunlar toplu olarak ele alınmamıştır. 
Ülkemiz hekimleri de yoğun bakım hastalarının etik 
sorunlarını öncelikle ele almalı ve bu çerçeve için-
de yaşamın son dönemine ilişkin çözülmesi gerekli 
etik sorunlara sırası ile çözüm aramalıdır. Çalıştay 

disiplini içinde bilimsel bir konsensüs elde edilebili-
nirse, sonuçların yazıya dökülmesi ile etik bir belge 
ortaya çıkmış olur. 

Bu çalıştay oluncaya kadar yoğun bakım için ya-
şamın son dönemi ile ilgili öncelikle triaj, “with-
hold”- mevcut tedaviyi olduğu gibi bırakma, “with-
draw”- mevcut tedaviyi geri çekme ve DNR (Do 
not ressusitate) resüsite etmeme gibi oldukça acil, 
ortak akıl oluşturmamız gerekli konular ele alınma-
lıdır. Bu başlıkların ele alınış biçimleri, kullanılacak 
terminoloji, ülkemiz sosyo-kültürel yapısı da dikka-
te alınarak yazıya dönüştürülmelidir. Bizim önerece-
ğimiz sıralama içinde:
 
Triaj: toplum olanaklarının en kısıtlı olduğu yoğun 
bakım yataklarında hasta seçiminde bilimsel en-
dikasyonlar doğrultusunda, kaynakların en yararlı 
olabilecek hasta lehine kullanılmasıdır. Yoğun ba-
kım uzmanının günün her saatinde karşılaştığı en 
acil çözmesi gereken etik sorun triajdır. Ancak bu 
noktada zaman zaman bilimsel endikasyonlar zor-
lanabilir. Bu zorlamanın anlayışla karşılanabileceği 
durumlar her zaman söz konusu olabilir. Bu kara-
rı veren hekimleri bilimsel tavrın dışına çıktıkları 
şeklinde suçlamak doğru değildir. 

 

*Bu görüş yazısı Türk Yoğun Bakım Derneği adına Prof. Dr. Lütfi  Telci tarafından hazırlanmıştır.
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 “Withhold”: Mevcut tedaviyi olduğu gibi bırak-
ma; yapılmakta olan tedavinin prognostik değeri-
nin tartışıldığı durumlardır. Yaşamın son dönemi, 
yoğun bakım gündeminin içinde disiplinler arası 
sürekli tartışılır. Bu tartışmalı tanımı, yaşamın son 
dönemi diye bir kavram içinde veya sınırları belli 
kesin tarif ile ifade etmek güçtür. Yeterli bilgi, do-
nanım ve deneyime sahip 3. düzey yoğun bakım-
larda, yaşamın son dönemine gelindiğini net olarak 
ortaya koyabilen ve yapılmakta olan tedavinin dı-
şında herhangi bir tedavinin hastaya yarar sağla-
mayacağının mutlak bilindiği durumlarda, yoğun 
bakım ekibinin sürmekte olan tedavi dışında farklı 
arayışlar içinde yer almaması doğru davranıştır. 
Bu karar ve karar doğrultusundaki süreç bilim-
sel yönden savunulacak tablodur. Ülkemiz yoğun 
bakım olanakları göz önüne alındığında özellikle 
yoğun bakım ekiplerinin bu konuda bilimsel ve etik 
yönden kendilerini geliştirmeleri, ayrıca zorunlu-
dur. Bu düşüncelerini bulundukları sağlık ortam-
larında tartışmaya açıp sonuna kadar savunmaları 
gerekir. Yılmadan yapacakları savunmalar ile henüz 
çözülememiş etik sorunların çözümüne büyük kat-
kı sağlayacaklardır.
 
“Withdraw”: Mevcut tedaviyi geri çekme; withhold 
noktasından sonra mevcut tedavinin yararsızlık 
nedeniyle geri çekilmesinin gündeme gelmesi yo-
ğun bakımda normaldir. Ancak henüz withhold’u 
çözememiş ülkenin hekimleri olarak uluslarara-
sı alanda bilinen bir tanımı gündeme almak, kıt 
yoğun bakım olanaklarını kullanan yoğun bakım 
ekibinin diğer etik kurallarını da zorlaştırabilir. Sor-
gulamaların artabileceği ve sürecin olumsuz yönde 
etkilenebileceği göz önüne alınmalı ve tartışmalar 
sözlü ortamlar dışına çıkarılmamalı ve kesinlikle ya-
zıya dökülmemelidir. 

DNR: DNR kararı yoğun bakım dışı ve yoğun bakım 
içi sık karşılaşılabilecek sorunların başında gelmek-
tedir. Bilimsel donanım ve deneyimini tamamlamış 
ve etik yönden her türlü sorgulamayı yapabilen 
yoğun bakım servislerinde DNR kararı tartışılabi-
lecek bir konu olmaktan uzaktır. Bu kararın yazıda 
tanımlanmasına ayrıca gerek yoktur. Tanımlanma-
ya gidildikçe anlamının dışına çıkma riski vardır. 
Yoğun bakım dışında mevcut hastalıkları nedeniy-
le bilimsel yönden DNR kararı verilebilecek hasta 
grupları mevcuttur ve yoğun bakım ekibi acil olarak 
konsültasyon bazında bu hastalar ile karşı karşıya 
gelmektedir. Buradaki durum farklıdır. Yoğun ba-
kım doktorunun konsülte ettiği ortamlar DNR dü-
şünülen hastanın primer doktoru, hastanın ailesi ve 
yakınlarının sosyokültürel durumları, hastanenin ve 

servislerin bilimsel ve etik yönden bulundukları dü-
zey bu kararın alınmasında doğrudan rol oynayacak 
etkenlerdir. Özellikle prognostik değerlendirmeye 
tabi tutulmamış hastaların veya prognostik değer-
lendirmeye gerek olduğu halde bu bilgilerden hiç 
yararlanmamış hasta sahiplerinin varlığı önemle 
dikkate alınmalıdır. Yoğun bakım ekipleri zor olma-
yacak gibi gözüken bu problemi tüm sağlık sistemi-
ni riske edecek duruma getirmeden çözebilmelidir.
 
Yukarıdaki durumlarda ele alınacak konuları önce-
liklerini belirleyerek tartışmaya açmalı, toplumun 
hazır hale getirilebilinmesi için sosyal boyutları ile 
bilimsel ikna oluş elde edilmelidir.

Bu bilgileri dikkate aldığımızda, henüz çözüleme-
miş etik sorunlara el atarken, triaj ve withhold’ a 
öncelik vermek, toplumun tüm katmanlarını içine 
alan ortamlarda, iyice anlaşılır bir dille tartışmak ve 
sonuçta konsensusa varabilmek en erken yapılması 
gereken görevlerden biridir. 

Sorunların ele alınma biçimi, etik sorunların çok 
farklı oluşu, disiplinler arası görüş farklılıklarının “ ak 
ile kara” halindeki duruşu, tıp eğitimindeki mevcut 
durum ve yasal zemin hazırlığının belirsizliği, 
bu konunun yazıya dökülmesindeki zorlukları 
gösterir. Güncel gibi gördüğümüz ama mesleki 
alanlarımızda hiç güncelleştiremediğimiz “yaşamın 
son dönemindeki sağlık hizmetini” yazmak hem 
kolay değil hem de bu şartlarda gerçekçi değildir. 
Ama ille de bir rapor hazırlanacaksa, TTB Uzmanlık 
Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun gözetiminde ilgili 
dernekler, birikimleri ve deneyimleri olanlar, Hukuk 
Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalı üyeleri ve sağlık 
hizmeti politikalarınını uygulayanlar bir araya gelip 
gündem oluşturmaları ve tartışmaları gerekir. Bu 
tartışmalardan her kesim yararlanır ve farkındalığın 
artması sağlanır. Böylece ortaya çıkacak üründen 
toplumun her kesimine doğru mesajlar iletilmesi 
sağlanır. Bu evrede basından yardım istenmesi za-
manlama açısından daha doğru olur. Bilindiği gibi 
söz uçar yazı kalır.

Kaynaklar
Angus D.C., Truog, R.D.  (2016) Toward Better ICU use at the 
end of Life, JAMA; 315(3):255-6. 
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*4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir. 20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da 
düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir.
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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
YAŞAMIN SONUNA İLİŞKİN ETİK BİLDİRGE*   

Özet: Bu yazıda Türk Tabipleri Birliği tarafından 2008 yılında düzenlenen “Etik Bildirgeler Çalıştayı” toplantısında kabul edilen ve 2009 
yılında güncellenen “Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Bildirge” sunulmaktadır. 
Anahtar sözcükler: Türk Tabipleri Birliği, etik, yaşamın sonu 

Declaration on Ethics Relating to end-of-Life By 
Turkish Medical Association

Abstract: In this article, “Declaration on Ethics Relating to End-of-Life” that has been adopted in “Declarations on Ethics Workshop” conducted by 
Turkish Medical Association in 2008 and updated in 2009 is presented. 

 Key words: Turkish Medical Association, ethics, end-of-Life

Yaşamı estekleyen Tedavilerin 
Sonlandırılması ya da Tedaviye Başlanmaması 
İleri tıp teknolojilerindeki gelişmelere paralel 
olarak üretilen yaşamı destekleyen araçlar, 
yaşamı destekleyen tedavilerin başarısını 
artırmaktadır. Yaşamı destekleyen tedavilerin 
zamansız ölümü engellemek yönünde temel 
bir amacı olmasına karşın, bu tedaviler/araçlar 
beklenen ölümü de ertelemek amacıyla 
kullanılmaya başlanmıştır. Sınırlı sayıda 
ve oldukça pahalı olan bu özellikteki tıbbi 
kaynakların etkin, yararlı ve adil kullanımını 
sağlamak için ileri sürülen ölçütlerden etik 
açıdan savunulabileni, tedavinin sağladığı tıbbi 
yarar ile yaşam niteliğinde artış sağlanması ya 
da belli bir niteliğin korunmasıdır. Çünkü yaşamı 
destekleyen tedavilerin makul bir insanın 
yaşamak istemeyeceği bir hayatı dayatması ya 
da hastanın ağrı, acı çekme sürecini uzatması 
etik açıdan savunulamamaktadır. Bu bağlamda;

1. Tıbbi yararsızlık söz konusu olduğunda ven-
tilatör desteği hastadan esirgenebilir ya da 
sonlandırılabilir,

2. Hastanın ağrı, acı çekme süresinin uzaması-
na, beklenen ölümün ertelenmesine yol açan 
yapay beslenme/ sıvı desteği sonlandırılabilir,

3. Hastanın yaşam niteliği çok düşük ise ve ya-
şam desteği sağlandığında yaşam niteliği iyi-
leştirilemeyecekse hasta canlandırılmayabilir,

4. Kronik hastalığının seyrinde hastaya yaşam 
desteği sağlanması öngörülüyorsa, hastanın 
asıl hekimi hastanın yaşam desteği konusunda 
görüşünü sorgulamalı ve karar verme yeterli-
ğini yitirdiği olası durumlar için isteğini açıkla-
masını önermelidir,

5. Bu tür bir hasta iradesi bulunmadığı durum-
da hastanın vekiline yaşamı destekleyen teda-
vilerin hastaya olan yararı ayrıntılarıyla açıklan-
malı ve kararları sorgulanmalıdır,

6. Özellikle yoğun bakım çalışanlarının yaşaya-
bileceği etik ikilemlerle baş etmelerine yardım-
cı olacak “yaşamı destekleyen tedavilerin baş-
lanması ya da sonlandırılmasına ilişkin ulusal 
ölçütler” belirlenmelidir,

7. Ulusal tıbbi ölçütler hazırlanırken, yaşamı 
destekleyen tedavilerle elde edilecek olan tıb-
bi yarar sadece hasta yönünde değil, toplum 
yönünde de gözetilmelidir.
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Tıbbi Vasiyet (karar verme yeterliğinin orta-
dan kalkacağı durumlar için önceden istek bil-
dirme): Tıbbi vasiyet, hastanın kronik hastalığı-
nın tedavisinin herhangi bir aşamasında, karar 
verme yeterliğini kaybettikten sonra kendisine 
nelerin yapılmasını istediği ya da istemediği ile 
ilgili sözlü, yazılı, hatta bazen tanıklı olarak iste-
ğini bildirmesidir. Bu kararlar çoğunlukla hasta-
nın kendisine herhangi bir yarar sağlamayacak 
olan tedaviyi sonlandırma, kaybedilen işlevleri 
geri kazanamayacak durumda olduğunda can-
landırmama ya da yaşam destek tedavilerini, 
yapay beslenmeyi sürdürmeme ile ilgilidir.

1. Hastanın karar verme kapasitesi yerindey-
ken bildirdiği isteğine saygı gösterilmeli,

2. Reddedilen tedavinin hastaya getirebileceği 
tıbbi yarar göz önünde tutularak hastanın ka-
rarının yeterli aydınlatmaya dayanmasına özen 
gösterilmelidir.

Tedaviyi Reddetme Hakkı: Karar verme ye-
terliği bulunan ve uygun biçimde aydınlatılmış 
olan kişi tarafından önerilen tedavinin redde-
dilmesidir. Tedavinin yapılmaması yaşamsal 
bir tehlike yaratmadığı durumlarda ciddi etik 
ikilemler yaşanmazken, tedavinin yapılmama-
sının yaşamı tehdit ettiği durumda hastanın 
kararına saygı konusunda kuşku duyulabil-
mektedir. Ancak karar verme yeterliğine sahip 
ve aydınlatılmış hastanın tedaviyi reddetme 
hakkına saygı gösterilmelidir. TTB Hasta Hakla-
rı Bildirgesi ile bu hak koruma altına alınmıştır.

1. Hastanın tedaviyi reddedeceği kaygısıyla 
hekim hastadan gerçeği gizlememeli,

2. Tedaviyi reddeden hastanın kararı konusun-
da bilgi ve yeterliği sorgulanmalı, olası hatalı ya 
da eksik bilgi giderilmeli ya da tamamlanmalı,

3. Tedaviyi reddeden hastanın ret kararını de-
ğiştirmek amacıyla gönüllülüğü bozan baskı, 
aşırı ikna ya da zorlama yapılmamalıdır.

Yararsız (Boşuna) Tedavi: Hastaya önerilen 
ya da durumu için mümkün olabilen tedavinin 
yararsız ya da etkisiz olduğu, yaşamın niteliği-
ne çok az katkı sağladığı, beklentilere cevap 
verme olasılığı taşımadığı ve makul yaşam şan-
sı tanımadığı durumlarda tedavi ya da uygula-
ma tıbbi açıdan yararsız olarak değerlendiril-
mektedir. Özellikle terminal dönemde agresif 

yaşam destek tedavilerinin hastaya durumunu 
düzeltme şansı tanımadığı ve fizyolojik bir ya-
rar sağlamadığı, aksine ilave ağrı, acı çekme-
sine ya da sıkıntı çekme süresinin uzamasına 
neden olduğu durumda öngörülen tedavinin 
yapılmaması etik açıdan savunulabilirdir.

Hastaya önerilecek her tıbbi uygulamanın has-
taya getirebileceği yarar, verebileceği zarar ve 
riskler dikkate alınmalı, elde edilecek tıbbi ya-
rar ile katlanılacak külfet tartılmalı, en azından 
dengelenmelidir.

Canlandırmama: Canlandırmama istemi has-
ta tarafından verilmiş olabileceği gibi canlan-
dırmanın tıbbi açıdan yararsız olduğu durum-
da hekim tarafından da verilebilir. Hastanın 
dosyasına canlandırmama emri açıkça yazıl-
malı ve imzalanmalıdır. İlerisi için istem bildi-
ren bu karar hakkında hastanın hekimi, hasta 
ve gerekiyorsa ailesi ile tartışmış olmalıdır.

Hastanın tıbbi durumu bilimsel açıdan değer-
lendirildikten sonra canlandırmanın hastaya 
getireceği tıbbi bir yarar bulunmadığında can-
landırmama istemine saygı gösterilmelidir.

Yaşamın Niteliği: Özetle, ‘kişinin yaşamsal 
işlevlerini bağımsızca sürdürmesi, yaşamak 
için herhangi bir araca ya da kimseye bağımlı 
olmaması’ olarak tanımlanabilen yaşam 
niteliği, tıbbın temel amaçlarından biridir. 
Bu amacın yerine getirilmesinde tarafsız 
ölçütler kullanılmalı ve makul bir insanın 
yaşamak istemeyeceği bir hayat, hastaya 
dayatılmamalıdır.

1. Her bir tıbbi uygulamanın hastanın yaşam 
niteliğine olası etkisi değerlendirilmeli,

2. Yaşam niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağ-
lamayan tıbbi uygulamalar önerilmemelidir.

Çifte Etki: İyi sonuç elde etmek niyetiyle 
yapılan bir eylemin önceden öngörülebilen 
kötü sonucunun ortaya çıkması ya da eylemin 
iyi ve kötü olarak değerlendirilebilen iki sonucu 
içermesi, çifte etkidir.

Daha açık anlatımla çifte etki; iyi etki elde et-
mek niyetiyle (ağrı, acıyı dindirmek) yapılan 
bir eylemin önceden bilinen ancak niyetlenil-
meyen kötü etkiyi (ölümü hızlandırmak, yaşa-
mı sonlandırmak) yaratmasıdır. Bu eylem etik 
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açıdan insan öldürmek olarak değerlendiril-
memelidir.

1. Hastanın ağrı ve acısını kesmek amacıyla uy-
gulanacak olan ağrı kesiciler; istenmeyen so-
nuç olan ölümü hızlandırma etkisi göz önünde 
tutulmadan yapılmalıdır.

2. Hastaya uygulanacak olan tedavi nedeniyle 
ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiyi önlemek 
için gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.

Yardımlı İntihar1: Bu ifade ile hekimin hasta-
nın ölümünü kolaylaştıracak eylemi yapması 
için hastaya intihar etme yolları hakkında bil-
gi (etkin ilaç, ölümcül doz gibi) ya da intihar 
etme araçları (ilaç, karbon monoksit gazı, vb.) 
sağlayarak kişinin yaşamının başka bir yardıma 
ihtiyacı kalmaksızın sona erdirilmesi durumu 
anlatılmaktadır.

1. Ölmek için yardım isteyen hastaya tıbbi, psi-
kolojik ve sosyal danışmanlık sağlanmalı,

2. Palyatif bakımın geliştirilmesi ile ilgili ulusal 
düzenlemeler yapılmalı,

3. Kötü prognozu olan ve yaşam niteliği çok 
düşük olan hastaların onurlu ölüm tercihine 
saygı gösterilmelidir.

4. Hastanın onurlu ölümüne yardım konusun-
da etik açıdan bilgi sağlamak savunulabilir ise 
de, hekimlik açısından ölümcül eylem savunul-
mamalıdır.

Ölme Hakkı: Herkesin onuruyla ölme hak-
kı vardır. Dayanılmaz acılar nedeniyle ölmek
isteyen hasta ölmesine yardım istemektedir. 
“Gönüllü ötanazi” olarak isimlendirilen bu öl-
dürme eylemi ülkelerin ahlaki ve yasal yapılan-
masına göre farklılık göstermektedir.

Hastanın gönüllü ölme hakkının uygulanması-
na ilişkin düzenlemeler ülkemiz için erkendir.

Sonuç olarak yaşamın başlangıcında ve yaşa-
mın sonunda yaşanan etik sorunlar göz önün-
de tutularak geliştirilmeye çalışılan her bir etik 
kod, ilgili uzmanlık dernekleriyle tekrar ele 
alınmalıdır.

Böylece klinisyenler tarafından söz konusu 
etik kodların kabul edilebilirliği sağlanmalı ve 

uygulamaya aktarımları konusunda cesaret-
lendirilmelidir. 

Dipnotlar
1. Türk Ceza Kanunu madde 84 -Başkasını intihara az-
mettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvet-
lendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde 
yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi 
dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan se-
kiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (...)    İşlediği 
fi ilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk 
edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri 
intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan 
sorumlu tutulurlar.
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* Bu bölü m Avrupa Konseyi tarafından Şubat 2015’te yayımlanan ve çevirisi Y. I. Ülman tarafından yapılan “Yaşamın Son Döneminde Tıbbi Tedavide Karar 
Verme Sü recine İlişkin Kılavuz” başlıklı belgenin “Karar Verme Sü recinin Etik ve Hukuki Çerçevesi” “Karar verme Sü reci” ve “Sonuçlar” bölü mlerini içermektedir. 
Yayımlanması için gerekli izin alınmıştır. Dökümanın orjinal ve Türkçe çevirisinin linkleri metin sonunda belirtilmiştir. 

Karar verme sürecinin etik ve hukuki çerçevesi
Yaşamın son döneminde tıbbi karar alma süreci, 
tıp etiğinin uluslararası düzlemde kabul görmüş 
nitelikteki ilkeleri olan, özerklik, yararlı olma, zarar 
vermeme, adil olma ilkeleri açısından bakıldığın-
da, akla bazı sorular getirir. Tıp etiğinin bu temel 
ilkeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde dü-
zenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklere daya-
nır ve Avrupa İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 
tarafından, tıp ve biyoloji alanına uyarlanmıştır. 
Özerklik, Yararlı Olma, Zarar Vermeme ve Adalet 
ilkeleri birbiriyle bağlantılıdır ve klinikteki uygula-
maları değerlendirirken, tıp etiğinin bu ilkeleri göz 
önüne alınmalıdır.

A. Özerklik ilkesi
Özerkliğe saygı ilkesi, kişinin kendisi hakkında 
seçimler yapmasını, meşru bir hak ve yetki olarak 
tanımakla başlar. Özerklik ilkesi, özellikle, herhangi 
bir baskı ve nüfuz olmadan kişinin özgürce karar 
alabilmesi ve içinde bulunduğu durum hakkında 

anlayacağı bir şekilde bilgilendirildikten sonra, 
yapılacak herhangi bir tıbbi uygulamaya ya da 
girişime izin vermesini kapsar. Kişi, aydınlatılıp, 
bilgilendirildikten sonra, tıbbi müdahale için 
verdiği onamı, herhangi bir anda, geri alabilir. 

Özerklik ilkesinin uygulanabilmesi, hastanın 
özerk ve bağımsız biçimde kendisi hakkında karar 
alabilmesi için, önceden içinde bulunduğu durum 
hakkında bilgilendirilmesi şarttır. Hastaların, 
tıbbi durumları hakkında, bilgilendirilip, karar 
verebilmeleri için, tıbbi durumları hakkında, içerik 
ve biçim yönünden uygun ve yeterli bilgiye sahip 
olmaları gerekir. Verilen bilgi mümkün olduğun-
ca eksiksiz ve tam olmalıdır. Hastalar, önerilen 
tedavinin amacı, muhtemel riskleri ve yararları 
hakkında bilgilendirilmelidirler. Ayrıca, bilginin 
verilme tarzı ve şekli özellikle önemlidir ve kişi-
nin anlayacağı biçimde yapılmalıdır. Bu bağlam-
da verilen bilginin, hasta tarafından gerçekten 
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anlaşılması önemlidir. Bu nedenle, sağlık profesyo-
neli ile hasta arasındaki görüşmenin niteliği, hasta 
haklarının temel unsurlarından biridir. Hekimin 
hastasını aydınlatarak bilgilendirdiği bu görüşme 
süreci, mevcut hastalıktan dolayı hastayı bekle-
yen durumları, hatta hastalığa bağlı olarak, ileride, 
aniden ortaya çıkması muhtemel değişiklikleri de 
kapsamalıdır. Hasta üzerinde yapılacak herhangi 
bir girişim öncesinde, onun özgür ve aydınlatıl-
mış onamının alınması ilkesi, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 8. maddesinde düzenlenen, kişinin 
özel hayatına saygı ilkesi ile yakından ilişkilidir. 
Yalnızca zorunlu hallerde üçüncü kişilerle payla-
şılması dışında; hastanın kişisel bilgilerinin gizli 
tutulması ve mahremiyetinin korunması ilkesinde 
de aynı insan hakları kuralı geçerlidir.

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 5. 
maddesi, hastanın aydınlatılmış onamını geri 
çekebilme hakkını içerir. Ayrıca 6. madde, onam 
verme kapasitesine sahip olmayan, savunmasız ve 
örselenebilir durumdaki insanların korunmasına 
dair hükümleri kapsar. 

Daha net olarak belirtilirse, İnsan Hakları ve Biyo-
tıp Sözleşmesi’nin, yaşamın son dönemindeki du-
rumlarla ilgili 9. maddesi, insanların, ileride artık, 
kendileri ile ilgili kararları veremeyecek duruma 
düşmeleri olasılığını öngörerek, hayatlarının so-
nuna dair isteklerini önceden ifade etmelerine ve 
hekimlerin, onların durumunu değerlendirirken 
bu arzuları göz önüne alma yükümlülüğüne dair 
hükümleri içerir.

Yaşamın son dönemi, genellikle, hastanın ken-
dini çok zayıf ve savunmasız hissettiği anlardır; 
hastanın, kendisi hakkında özgür iradesiyle karar 
vermesi anlamındaki özerklik yetisini hayata ge-
çirmesinin çok zor olduğu dönemdir. Bu nedenle 
hastanın yaşamın son döneminde özerkliği ve ken-
disi ile durumu değerlendirerek, alınacak kararlara 
katılması meselesi, başlı başına sorunlu bir alandır. 
Böylesi bir durumda, özellikle zihinsel yetilerinin 
gerilediği, sınırlandığı durumlarda, hastanın, sağ-
lıklı iken nasıl düşündüğünü, istek ve görüşlerinin 
ne olduğunu sorgulamak, önceden, ileriye dönük 
olarak verilmiş bir beyanı olup olmadığını araştır-
mak, yaşamın son dönemi kararlarının ayrılmaz 
parçasıdır. 

Özerklik, özellikle seçtiği tedavi, tıbbi durumuna 
uygun olmadığı hallerde bile, hastanın, istediği her 
türlü tedaviyi alma hakkı anlamına gelmez (Bkz. 
Aşağıdaki, 2. Bölüm). Gerçekten de tıbbi kararlar, 

mesleki yükümlülükleri ışığında, hastanın tıbbi 
durumunu değerlendiren bir sağlık profesyoneli 
olan hekim ile hastanın isteği arasında sağlanan 
bir uzlaşı niteliğindedir; özellikle yararlı olma, za-
rar vermeme ve bir o kadar da adil olma ilkelerinin 
dengelenmesi ile alınır.

B. Yararlı olma, zarar vermeme ilkesi
Yararlı olma ve zarar vermeme ilkeleri, hekimin, 
hastanın karşılaşması muhtemel risk ve zararı 
mümkün olduğunca en aza indirip, hastanın en 
yüksek ölçüde yarar sağlamasına hizmet ederek, 
yarar-zarar dengesini gözeteceği ikili bir yüküm-
lülüğe işaret eder. Muhtemel risk ve zarar sadece 
fiziki değil, psikolojik de olabilir ya da bireyin mah-
remiyetini ve özel hayatının gizliliğini ihlal edebi-
lecek bir durum da olabilir.

Normatif düzeyde, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 2. maddesinde düzenlenen Yaşama 
Hakkı ile İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 3. 
Maddesi’nde düzenlenen, insanlık dışı ve insan 
onurunu zedeleyen müdahalelerden korunma 
hakkı ile bağlantılıdır. Ayrıca, İnsan Hakları ve Bi-
yotıp Sözleşmesi’nin 2. maddesinde hükme bağ-
lanan, insanın tek ve biricik olma özelliğini, bili-
min ve toplumun çıkarlarının üstünde tutulması 
ilkesine ve  4. maddesinde düzenlenen mesleki 
yükümlülük ve ilkelere uyma sorumluluğuna 
dayanır. 

Daha açık belirtmek gerekirse, bu ilkelerin hayata 
geçirilmesinde, hekimler, hastanın yararı ile has-
ta için oluşabilecek risk ve zarar ihtimalini mu-
hakeme ederek; yararı olmayan ya da hastanın 
ihtiyacına yanıt veremeyecek, gereksiz tedaviyi 
uygulamamalıdırlar. Başka deyişle, hastaya içinde 
bulunduğu duruma uygun ve onunla uyumlu te-
davi verilmelidir. Ayrıca, hastanın acılarını dindir-
mek, uygun bakım ve destek sağlamak da hekimin 
görevlerindendir.

1. Sadece uygun tedavi verme yükümlülüğü
Hastanın, durumu hakkında aydınlatıldıktan son-
ra, özgür iradesiyle onam vermesi için uygun ko-
şulların sağlanmasından sonra, herhangi bir teda-
vinin başlatılmasında ya da sürdürülmesinde göz 
önüne alınacak ilk koşul, tıbbi gerekliliklerdir. Her 
bir olguya ait özellikler göz önüne alınarak, hasta-
nın ihtiyacı olan tedavi biçimini, klinik olarak de-
ğerlendirirken şu hususlar gözetilmelidir:

- Hastanın o tedaviden göreceği yarar, bunun has-
taya getirebileceği risk, zarar ya da külfetlerden 
yüksek olmalıdır;
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- Hastanın beklentileri açısından değerlendirme 
yapılmalıdır. Hastanın genel anlamda sağlayacağı 
yarar hesaplanmalı, bunu yaparken, sadece hasta-
lığın ya da semptomlarının tedavisinin getireceği 
sonuçlar değil; aynı zamanda hastanın sürdür-
mekte olduğu yaşamın niteliği, hastanın psikolojik 
ve manevi iyilik hâli göz önüne alınmalıdır.

Bazı olgularda, bu değerlendirme, tedavinin, has-
tanın tıbbi durumunda nispeten belli ölçüde dü-
zelme sağlamış olsa da, hastanın maruz kaldığı 
risk ve yüklendiği külfetler tedavinin, beklenen 
yararlarına ağır basmışsa, o takdirde, söz konusu 
tedavinin sonlandırılmasını da içerebilir.

Eğer mevcut olguda, uygulanmak istenen ya da 
uygulanmakta olan tedavi biçimi, hastanın içinde 
bulunduğu durumla uyumlu değilse, onun ihti-
yacına yanıt vermekte yetersiz kalıyorsa, hâlâ bu 
tedavide ısrar etmek, “terapötik inat” (ya da man-
tıksız ısrar) olarak adlandırılır. Bu tür durumlarda, 
hekimin, hastası ile uygun biçimde görüşüp, onun 
durumu iyice anlayacağı şeklide iletişim kurmasıy-
la, bu tedaviyi geri çekebilir ya da sonlandırabilir. 

Bir tedavi biçiminin tek tek olgularda uygun olup 
olmadığını ölçmenin mutlak bir yolu yoktur.

Bir hastanın maruz kalacağı riskleri en aza indire-
rek, onun yararının en üstte tutulabilmesi denge-
sinin, kanıta dayalı tıbba özgü biçimde kurulması 
mümkün olmakla birlikte, hastanın durumu her 
olguda tek ve bütün olarak değerlendirilmelidir. 
Tedavinin, hastanın özgül durumuna uygun olup 
olmadığının değerlendirilmesinde, hekimler, has-
taya bakım verenler ve hastalar arasında kurulan 
güven ilişkisi önemli ve etkilidir. Bir tedavi biçimi-
nin hastaya uygun olup olmadığını değerlendire-
bilmek, hastalığın ilerlemesine, hastanın tedaviye 
verdiği yanıta bağlıdır; tıbbi endikasyon sorgula-
nırken, bu ölçütler göz önüne alınmalıdır. Birçok 
olguda, seçilen tedavinin uygun olup olmadığı; 
hekimler, hasta bakımıyla görevli diğer sağlık ça-
lışanları ve hastaların, birlikte hareket edip; o te-
daviden beklenen yararları ve olası riskleri gözden 
geçirdikleri süreç sonucunda ortaya çıkar. 

Yaşamın son dönemindeki olgularda, hastanın 
(tedaviden, palyatif bakıma kadar) “sağlayacağı 
yarar”ın bir bütün olarak değerlendirilmesi, has-
tanın, içinde bulunduğu durumuna göre denge-
lenebilecek en uygun tedavi biçiminin belirlen-
mesinde önemli rol oynar. Bu tür hallerde, tıbbi 

uygulamanın tek amacı, hastanın yaşamının uza-
tılması olmayabilir, hastanın çektiği acının hafifl eş-
tirilmesine çalışmak da aynı derecede önemlidir. 
Hastanın yaşamının son dönemlerinde alınacak 
tıbbi kararlarda en önemli zorluklardan biri, has-
tanın özerkliğine ve onuruna saygı gösterilmesi-
nin sağlanması; hastanın yaşamının korunması ile 
hastanın çekmekte olduğu ağrı ve acının mümkün 
olduğunca hafifl etilmesi arasında denge kurulma-
sıdır.

2. Sınırlanması ya da geri çekilmesi olası, ge-
reksiz veya uygun olmayan tedavi kavramı
İçerdiği tüm teknik yönleriyle birlikte, hastaya 
verilen tıbbi tedavi, geniş anlamıyla, sağlık 
profesyonellerinin, herhangi bir hastalıktan ya da 
fi ziksel bütünlüğüne zarar veren bir rahatsızlıktan 
dolayı zayıf düşen ve korunmasız kalan insanlara 
gösterdikleri özen ve bakım anlamına gelir. Bu ne-
denle bakım kavramı, hem tıbbi işlemlerden olu-
şan tedaviyi kapsar hem de hastaların gündelik 
yaşamlarında ihtiyaç duydukları (örneğin kişisel 
hijyen ve rahatlık gibi) doğrudan tıbbi beceri ge-
rektirmeyen durumlara gösterilen her türlü özeni 
içerir.

Daha açık ifadeyle tedavi, hastanın, hastalık ne-
deniyle bozulan sağlık durumunun iyileştirilmesi 
amacıyla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsar. Bu 
anlamda, tedavinin amacı, hastalığı iyileştirerek 
hastaya şifa vermek ya da hastalığın hasta üzerin-
de yarattığı olumsuz etkileri azaltmaktır. Tedavi, 
ayrıca, hastalığın nedenleri, yani etiyolojisi ile doğ-
rudan ilgisi olmasa da, (örneğin acıyı hafifl etmek 
için ağrı kesici tedavi vermek gibi) semptomları 
gideren veya (diyaliz ve mekanik ventilasyon gibi) 
organ yetersizliğine yanıt veren müdahaleleri de 
kapsar.

Yukarıda örneklendiği gibi, herhangi bir fayda 
sağlamayan ya da uygun olmayan tedaviyi çek-
me veya sınırlama kararı alınabilir. Tedavinin sı-
nırlanması, hastada ortaya çıkabilecek yan etkileri 
kısıtlamak ve hastanın yararını arttırmak için hem 
tedavinin aşamalı olarak geri çekilmesi hem de 
hastaya verilen dozların azaltılması anlamına gelir. 
Hastanın hayatının sonuna geldiği olgularda, 
tedavi ve bakımın amacı, her şeyin ötesinde, 
hastanın kalan yaşamının niteliğini yükseltmektir. 
Bu hedefe ulaşmak için bazı tedavi biçimlerinin 
uygulanması ya da arttırılması gerekebilir; bu du-
rum, özellikle, ağrının veya ona benzer rahatsızlık 
yaratan bir başka semptomun giderilmesi gibi hal-
lerde ortaya çıkar.
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Yaşamının son döneminde hastaya artık yarar 
sağlamayan veya içinde bulunduğu durumla tam 
uyumlu olmayan herhangi bir tedavinin sınırlan-
ması veya geri çekilmesi meselesinde; hastanın 
sürmekte olduğu hayatının niteliği düşünülerek, 
palyatif bakım da dâhil olmak üzere, verilen teda-
viye devam edilmemesi kararının, tıbbi uygulama-
da hastanın kişiliğine gösterilen saygının bir par-
çası olabileceği unutulmamalıdır.

C. Adalet ilkesi, sağlık hizmetlerine hakkaniye-
te uygun erişim
Hastanın nitelikli sağlık hizmetine adil biçimde 
ve hakkaniyetle erişebilmesi hakkı, İnsan Hakları 
ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 3. maddesinde ifade-
sini bulmuştur. Hakkaniyet, öncelikle, herhangi 
bir ayrımcılık yapılmaksızın, her kişinin, ihtiyaç 
duyduğu ve pratikte verilmesi mümkün olan 
tıbbi bakımı almasıdır. Hakkaniyet ilkesi, mevcut 
kaynakların, eldeki olanaklar ölçüsünde, mümkün 
olduğunca adil biçimde dağıtılması anlamına 
gelir. Avrupa Konseyi Temsilciler Meclisi’nin, palya-
tif bakımın düzenlenmesini ele alan, Rec (2003)24 
numaralı, Tavsiye Kararı’nda belirtildiği gibi, pal-
yatif bakım, tıbbi bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. 
Bu bağlamda, sağlık durumu bu bakımı almayı 
gerektiren her hastanın, söz konusu tıbbi hizmete 

erişmesini güvence altına almak tüm üye hükü-
metlerin görevidir. Bu görüş için hazırlanan açıkla-
yıcı Yönerge’de “hekimlerin, hastaya herhangi bir 
fayda getirmeyecek, boşuna, yararsız ve hastaya 
eziyet verici yük getiren bir tedaviyi sürdürmeye 
zorlanamayacakları” ifade edilir; aynı zamanda 
hastanın bu durumda tedaviyi reddedebilece-
ği belirtilir. Bu nedenle palyatif bakım, hastaya 
mümkün olduğunca en nitelikli yaşam olanağı-
nı sunma amacını taşır. Palyatif bakım, hastanın 
ağrı, acı ve diğer semptomlarını kontrol altına 
almak; içinde bulunduğu psikolojik ve sosyal ko-
şullara uyum gösterebilmesi için destek vermek, 
hatta uygunsa manevi destek sağlamak üzere et-
kili bakım sunmaktır. Hatta hastanın yanı sıra, ço-
ğunlukla ciddi stres altında bulunan aile üyelerine 
de destek verilmesi yararlı olur. 

Yaşamın son dönemindeki zor tıbbi vakalarda ka-
rar verirken, kuşkusuz, en öncelikli unsurlardan 
biri, (ister hastanede ister ayrı serviste isterse ev 
koşullarında olsun) nasıl düzenlenmiş olduğuna 
bakılmaksızın, hastanın mümkün olduğunca kap-
samlı palyatif bakıma erişmesidir. Tüm sağlık çalı-
şanlarının ve tüm tıbbi hizmetlerin, her hastanın 
çekmekte olduğu ağrı ve acıyı dindirmek üzere, 
ayrım gözetmeden, ihtiyacı olan palyatif tedaviye 

Tartışmalı Konular
Hastaya verilen yapay sıvı, gıda veya içeceğin sınırlanması, geri çekilmesi ya da durdurulması mese-
lesi eğer hasta hâlâ kendi başına yemek yiyip, içebiliyorsa; hastanın sıvı ve besin ile dışarıdan takviye 
edilmesi, onun desteklenmesi gereken doğal, fizyolojik ihtiyacıdır. Reddetmediği müddetçe, bun-
lar, hastanın ihtiyacı olan ve karşılanması gereken temel bakımına dâhildir.

Hastanın yapay yoldan gıda ve sıvı alması tıbbi endikasyon kararıyla uygulanan bir işlemdir ve 
perfüzyon (yapay besleme tüpü yerleştirme) gibi tıbbi işlemlerin ve cihazların kullanılması için bu 
yönde alınmış tıbbi bir karar olması gerekir. Hastaya yapay yoldan sıvı ve gıda ile beslemek birçok 
ülkede tedavi biçimi olarak kabul edilir. Bu nedenle, tıpkı, hastanın tedaviyi reddetmesi veya bakım 
ekibi tarafından, hastaya yararı olmayan tedavinin mantıksız bir ısrarla sürdürülmesinden vazgeçil-
mesi gibi (kolektif bir kararla yerine getirilen) bazı durumlarda olduğu gibi, kurallar çerçevesinde 
sınırlanabilir ya da geri çekilebilir. Bu tip kararlar, mevcut olgunun özelliğine göre, hastanın arzusu 
ve tedavinin yapısına özgü koşullar değerlendirilerek yerine getirilir. 

Bazı ülkelerde ise hastayı yapay yoldan beslemek, sonlandırılabilmesi ya da geri çekilebilmesi müm-
kün bir işlem değil; yaşamının son dönemine gelmiş terminal durumdaki hastanın, kendisi talep 
etmedikçe, tıbbi bakımı kapsamında sürdürülmesi gereken temel ihtiyacı kabul edilir.

Tıbben terminal dönemdeki hastanın yapay yoldan beslenmesi, başlı başına tartışmalı bir konudur. 
Bir görüşe göre, terminal dönemdeki hastanın yapay yoldan beslenmesi, hastanın rahatlığı için 
gereklidir. Bir başka görüşe göre, palyatif bakım araştırmaları göz önüne alındığında, terminal evre-
deki hastaya yapay yoldan sıvı ve gıda verilmesi, tartışmaya açık bir durumdur.
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tam ve kapsamlı olarak erişebilmesini sağlamak 
üzere örgütlenmiş olmaları ve bunun için gerekli 
adımların atılmış olması önemlidir. İnsan haklarını 
gözeten, özellikle, hastanın, yaşamının sonunda 
ölürken, bulunmayı tercih ettiği yer ve koşulları 
seçme hakkına saygılı biçimde bu bakım verilme-
lidir.

Karar verme süreci
Yaşamın son döneminde ölmekte olan hasta ile 
ilgili tıbbi karar alma sürecinin çeşitli aşamalarını 
tarif etmeden önce, bu sürecin tarafl arını ve onla-
rın rollerini tanımlamak önemlidir. Süreçte görevi 
olan her kişinin rolünü önceden netleştirmek, kar-
maşık vakaları ve bunlarla ilgili karar almadaki zor-
lukları unutmadan, ortaya çıkabilecek engelleri ve 
çelişkili durumları önlemeye olanak sağlar. Sürecin 
amacı, ilgili tüm tarafl arın fikir ve görüşlerini orta-
ya koyarak, uzlaşı içinde ortak karara ulaşmalarıdır.

A. Karar verme sürecinde yer alan tarafl ar ve 
rolleri
Tıbbi karar verme sürecine yakından bakıldığında; 
hastadan ve hastanın hekiminden başka, bu sü-
reçte çeşitli derecelerde etkili olan diğer tarafl arın 
da bulunduğu görülür. İlk olarak, kendisi ile ilgili 
karar alma sürecinde, hastanın kendi arzu ve is-
teklerine erişmenin artık mümkün olmadığı ya da 
hastanın bunu tercih etmediği durumlarda, farklı 
derecelerde de olsa, hastanın yerine karar vere-
bilecek, onu temsil edebilecek, aile fertleri, yakın 
arkadaşları ya da ona destek sağlayan başka kişiler 
bulunur. Ayrıca, bakım ekibi üyeleri vardır.

Karar verme sürecinde payı olan tarafl arı belirten 
şu tanım, aynı zamanda, (kararı alan, hukuki des-
tek sunan, tanıklık eden, tıbbi destek sağlayan ki-
şiler gibi) tarafl arın farklı rollerini de tarif eder; bu 
tanım ayrıca ulusal düzeyde ülkelere göre çeşitli-
likler içeren yasal durumları da göz önüne almak-
tadır. Bununla birlikte, örneğin, anne babaların, 
ebeveyn rollerinin yanı sıra; aynı zamanda, çocuk-
larının yasal temsilcileri olmaları gibi, aynı kişilerin 
birden çok rolleri olmasını da gözden uzak tutma-
mak gerekir.

1. Hasta, temsilcisi, aile üyeleri, destek sağla-
yan diğer kişiler
Yaşamının sonunda ölmekte olan hastanın tıbbi 
tedavisi ya da bakımı ile ilgili karar almada, ilk ve 
esas taraf, hastanın kendisidir. Hastalar, çevresin-
de bulunan aile fertlerinin, yakın arkadaşlarının, 
destek sağlayan diğer kişilerin varlığından yarar 

görebilirler. Hasta kendisi ile ilgili kararları almada 
yetersiz kalıyorsa ya da artık bu kararı vermekten 
aciz durumda ise; onun yerine vekâleten karar 
verirken; alınan kararın, hastanın iradesi yerin-
deyken verebileceği özgün kararlarına mümkün 
olduğunca yakın olması ya da hasta hakkındaki ka-
rarın, onun üstün yararı gözetilerek alınmış olması 
önemlidir. Bu kurallar, genellikle, ulusal düzeyde, 
ülkelerin iç hukukunda yasal olarak düzenlenmiş-
tir. Hasta, tıbben, artık kendisi hakkında verilecek 
kararlara katılamayacak durumda ise; onun hak-
kında alınacak kararın, durumunu nesnel olarak ve 
kolektif biçimde tartışıp, değerlendirerek alınması, 
hastanın korunması için esastır.

a. Hastalar
Karar verme sürecine katılabilen hastalar 
Eğer hasta karar alma sürecine katılabilecek du-
rumdaysa, hekimle geliştirdikleri karşılıklı güven 
ilişkisi bağlamında, temel olarak, hekimin hasta-
yı bilgilendirdiği, aydınlattığı ve tedavi sürecine 
ilişkin yol gösterdiği bir bakım planını, hekim ve 
tıbbi ekiple birlikte oluşturabilir. Bu durumda, acil 
haller ve hastanın daha önceden tedaviyi reddet-
tiğini beyan etmiş olması haricinde, hastanın ona-
yı olmadan ona müdahale edilemez. Buna uygun 
olarak, hasta, açık ve net biçimde tedaviyi redde-
diyorsa, hekim buna saygı göstermelidir; bunun-
la birlikte, hekimin, hastasına, bu kararı üzerinde 
düşünmesini ve başkalarına danışmasını önermesi 
uygun olur.

Bundan başka, hekim, hastasına, tedaviyi ret kararı 
vermeden önce, kararı hakkında iyice ve etrafıca 
düşünebilmesi için yeterli zaman ayırmalıdır. Ayrı-
ca, kendileri hakkında karar verme yeterliğine sa-
hip hastalar dahi “doğal” bir destek (aile üyesi) ya 
da “güvenilen bir kişi” gibi belirlenmiş kişilere da-
nışmayı, başkalarından fikir almayı arzu edebilirler. 
Kendi inisiyatiferiyle, birlikte karar verme yönünde 
diğer kişilerden yardım isteyebilirler.

Bazı karmaşık ve çelişkili durumlarda, örneğin, 
hastanın, artık ona uygun ve yararı olmayan bir 
tedavinin sürmesini istediği hallerde veya tam 
tersine, ona yararı olan, yaşam kalitesini yükselten 
bir tedaviyi kesmenin ya da sonlandırmanın biz-
zat hasta tarafından talep edildiği durumlarda ise; 
hasta, yine, kesin kararını vermeden önce, güven-
diği başka kişilere, özellikle, başka sağlık profesyo-
nellerine de danışması için özendirilmelidir.

Karar verme sürecine tam ve geçerli biçimde katıl-
ma yeteneği şüpheli olan hastalar 
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Hastanın, hayatının sonunda, ölmekte olduğu 
durumlarda, tam ve geçerli biçimde karar verme 
sürecine katılma yeterliği olup olmadığı sık sık 
sorgulanır, (örneğin, hastalığı nedeniyle hastanın 
bilişsel fonksiyonlarının hasarlandığı vakalarda, bu 
sık karşılaşılan bir durumdur). Hastanın karar vere-
cek kapasitede olup olmadığına dair kuşku duyul-
ması halinde, bu durum sınanarak yeniden değer-

lendirilmelidir. Bu sınama, mümkün olduğunca, 
nesnel biçimde değerlendirme yapacak, karar ver-
me süreci ile doğrudan bağlantısı olmayan ya da 
hastanın bakımında görevi bulunmayan, bağımsız 
bir tarafça gerçekleştirilmelidir. Hastanın özerk bi-
çimde, kendisi hakkında karar verme yeteneğine 
sahip olup olmadığının değerlendirilmesi belge-
lendirilmelidir.

Dikkat:

Hastanın karar verme yeteneğinin sınanması:
Hastanın kendisi hakkında karar verme yeteneği olup olmadığını değerlendirmek için şunlara dik-
kat edilmelidir:

- Anlama Yeteneği: Hastalar, hastalıklarının tanısı ve bunun tedavisine ilişkin temel bilgileri anlaya-
bilmeli ve bunu anladıklarını gösterebilme yeterliğinde olmalıdırlar;

- Değerlendirme Yeteneği: Hastalar, içinde bulundukları durumun farkında olmalı, problemi an-
lamalı, kendi durumları ile ilgili tedaviyi ve sonuçlarını, kendi değer ve değerlendirme ölçütleri ile 
tartabilmelidirler;

- Muhakeme Yeteneği: Hastalar, tedavinin muhtemel yararları, zararları, riskleri hakkında muha-
keme yapabilmeli, akıl yürütebilmeli, seçenekleri kıyaslayarak tartabilmelidirler. Bu yetenek bilgiyi 
akılcı süreçler içinde özümseme, çözümleme ve işleme kapasitesine bağlıdır; 

- Seçim Yapma Yeteneği: Hastalar seçim yapabilmeli, bunu ifade edebilmeli ve değerlendirebilme-
lidir.
 

Örneğin, bitkisel hayatta olduğu gibi, hastanın 
herhangi bir isteğini belirtmekten tamamen aciz 
olduğu durumlar ayrı tutulmak kaydıyla; hastanın, 
bilgilendirilmiş olarak ve özgürce seçimlerini ifade 
edemediği hallerde, ona, tamamen insan kişiliği-
ne yakışan biçimde davranarak; olanları kısmen de 
olsa kavradığını düşünerek, durumunu açıklayarak 
anlatıp, karar verme sürecine mümkün olduğun-
ca katılımını sağlamak gerekir. Bu nedenle, hasta 
yasal koruma altında olsa bile, mümkün olduğun-
ca, anlayacağı biçimde, açık ve anlaşılır ifadeler-
le, içinde bulunduğu durum ve yapılabilecekler 
hakkında, tekrar tekrar aydınlatmak, bilgi vermek, 
açıklama yapmak; söylenenleri ne kadar anladığını 
sınamak için onun kendini ifade etmesine olanak 
sağlamak ve verdiği yanıtlarla, anlatılanları anladı-
ğından emin olmak gerekir. Bu aşamada hastanın 
açıkladığı herhangi bir istek, arzu ya da ondan ge-
len herhangi bir tepki, talep, cevap mutlaka göz 
önüne alınmalıdır; tüm bunlar hasta hakkında ve-
rilen karara yol gösterebilir.

Karar verme sürecine katılamayan veya artık 
katılması mümkün olmayan hastalar
Koma, beyin hasarı, ileri evre dejeneratif rahatsızlık 
gibi hastanın karar verme sürecine artık katılama-
yacağı durumlarda; karar, bulunduğu ülkenin ulu-
sal hukuk kurallarına uygun olarak, hekim ve hasta 
dışındaki üçüncü tarafarca alınacaktır. Hastanın 
karar alma yetisinin bulunmadığı durumlarda, he-
kim ve hasta dışındaki üçüncü tarafar, zaten başın-
dan beri, tüm karar alma sürecinin paydaşlarıdır. 
Bununla birlikte, ölmekte olan hastanın yaşamının 
sonlanması sürecine, kendi iradesini beyan ederek 
katılamayacağı hallerde, daha önceden böyle bir 
duruma dair belirtmiş olduğu görüşleri, istekleri 
göz önüne alınmalıdır. Önceden ifade edilen bu 
görüş ve isteklerin çeşitli biçimleri vardır. Örneğin, 
hasta, bir aile üyesine veya bu denli güvendiği 
bir yakın arkadaşına, ileriye dönük olarak, zamanı 
geldiğinde onların tanıklığında gerçekleştirilmek 
üzere yaşamının sonu ile ilgili istek ve arzusunu 
açıklamış olabilir. Bundan başka, hasta, yaşamının 
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sonunda ölürken, kendisi hakkında nasıl karar ve-
rilmesi gerektiğine dair, önceden talimat vermiş ya 

da yaşayan vasiyet hazırlamış veya kendisini tem-
sil yetkisine sahip üçüncü bir kişiyi atamış olabilir.

Dikkat:

Hastaların daha önce ifade edilmiş isteklerinin resmi olarak hazırlanması: Bunun için çeşitli hukuki 
düzenlemeler vardır:

- Şekli Açıklamalar (bazen “Yaşayan Vasiyetler” olarak ta adlandırılan “Önceden Verilmiş Talimatlar” 
(aşağıdaki kutucuğa bkz.) olarak nitelenen bu belgeler, ergin olmuş ve hukuki ehliyet sahibi kişinin; 
özgür iradesiyle, bilgilendirilmiş ve aydınlatılmış olarak; ileride, kendisi ile ilgili karar alma yetisini 
yitirdiği zaman, kendisine nasıl tıbbi tedavi verilmesini istediğini belirttiği hükümler içeren belge-
lerdir. Bu belgeyi taşıyan kişi, bu beyanı yapmış olan kişi adına,farklı görüş bildiremez. Belgede yazılı 
ifade geçerlidir.

- Temsil Yetkisi, tıbbi bakım ile ilgili ortaya çıkan soruların yanıtını verebilmek üzere, daha önceden 
hasta tarafından, (onun da bu rolü kabul etmesiyle) onutemsil yetkisiyle atanmış kişinin, hasta ka-
rar verme yetisini yitirdiğinde, onun adına görüş bildirmeyi kapsar. Fransızcada bu terim, mandat 
de protection future (powers of future protection), ileriye yönelik koruma vekâleti anlamını taşır. 
Hukuki ehliyete sahip olan herhangi bir insan, örneğin, ailenin hekimi, yakın bir arkadaş, hastanın 
güvendiği bir kişi, hasta tarafından, hukuken, ileride kendisini temsil ederek, onun yerine görüşünü 
bildirecek kimse sıfatıyla yetkilendirilebilir. Bu iradi temsilciler, resmi beyanda mevcut bazı belirsiz-
likleri giderebilir veya resmi beyan belgesinde belirtilmeden kalmışboşlukları yorumlayabilir ya da 
hastalık ilerledikçe beliren yeni sorunları aşacak çözümler ortaya koyabilirler. Ancak iradi temsilciler, 
sadece, hukuki sınırlar içinde ve temsil ettikleri kişinin çıkarlarına uygun hareket edebilirler.

Dikkat:

Önceden Verilmiş Talimatların (Advance Directives) uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Ne zaman kaleme alınmalı?
İlke olarak, Önceden Verilmiş Hasta Talimatı, ergin olmuş, hukuki ehliyete sahip, yaşamının son 
dönemini planlama konusunda kendi düşüncelerini ifade edebilecek yeterlikte kişiler tarafından 
düzenlenmelidir. Bunlar, örneğin, ileride meydana gelebilecek bir trafik kazası gibi öngörüleme-
yen durumlarda; gelecekte yakalanabilecek, kronik seyirli bir hastalık, bilişsel yeteneklerin hasar-

Hasta adına karar verirken, onun isteklerini gü-
vence altına almak açısından, sağlık hizmetlerinin 
örgütlenmesine ve yasal gücüne bakılmaksızın, 
önceden belirtilmiş isteklerinin mutlaka temsil 
edilebilmesine bilhassa özen göstermek gerekir. 
Bu, aynı zamanda, hasta haklarının yerine getiril-
mesi anlamına gelir. Düzenleme nasıl yapılırsa ya-
pılsın, yasal kapsamı ne olursa olsun, sağlık siste-
minden yararlananlar ve sağlık profesyonelleri bu 
olasılıkların varlığından, nasıl düzenleneceğinden, 
yasal çerçevesinden haberdar edilmelidirler. 

Hastanın ileriye dönük olarak istek ve görüşle-
rini bildirmesinin en güvenli ve emniyetli yolu, 

önceden, resmi bir belge kaleme almaktır. Buna 
göre, yazılı olarak önceden verilmiş hasta talimat-
ları, hastanın arzularını doğrudan doğruya ve do-
laysız biçimde ifade eden araçlardır. Bu belge var-
sa, karar alma sürecinde, (güvenilen kişi, bir aile 
üyesi, yakın dost gibi kişilerden ziyade), geçerlik 
yönünden (kişinin kimliğini kanıtlama, kişinin hu-
kuki ehliyetini belgeleme, içeriğinin uygunluğu, 
geçerlik süresi, günün şartlarına göre yenilenmek 
üzere ayarlanabilmesi, yürürlükten kaldırılması 
olasılığı gibi açılardan) daha çok öncelik kazana-
cak; (hekimin, ihtiyaç duyduğunda, hastanın ar-
zusunu anlamak üzere başvurup, ulaşabileceği) 
somut bir referans kaynağı olacaktır.
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Önceden verilmiş hasta talimatlarının hukuki 
statüsü ve bağlayıcılığı farklılık gösterir ve hala 
tartışmalı bir konudur. Ancak önceden verilmiş 
hasta talimatları, yani hastanın ileride tıbben 
kendisi hakkında karar alamayacak duruma 
düşerse nasıl yol izleneceğine dair önceden 
alınmış özgün ifadesi meselesi, tıbbi hizmet veren 
sağlık profesyonellerinin ve özellikle hekimlerin 
gündemine daha çok taşınmalıdır. Eğer bu yazılı 

beyanlar, bir hekimin yardımıyla hazırlanmışsa, 
hastalığın seyrinin ve bu süreçte ortaya çıkabilecek 
çeşitli seçeneklerin göz önüne alınmasını, alınacak 
kararın buna göre önceden kestirilmesini mümkün 
kılar. Özellikle bazı kronik ve dejeneratif hasta-
lıklarda, bu belgelerin hem hasta hem de hekim 
için önemi ve değeri açıktır. Bu yönüyle hekimlere 
ve diğer sağlık profesyonellerine verilen eğitimin 
kapsamına alınmalıdır.

landığı, iniş çıkışlar gösteren nörodejeneratif rahatsızlıklar, ağır depresyon gibi akıl hastalıkları 
benzeri vakaların ortaya çıkması halinde kullanmak üzere, hastanın, akli melekeleri yerindeyken, 
önceden kendi iradesiyle hazırlanarak kaleme alınabilir. Bununla birlikte, kişinin henüz güçlü ve 
sağlıklı iken, ileride ortaya çıkabilecek ve kendisini yaşamının son döneminde bağımlı hale getire-
bilecek bir hastalığı öngörerek davranması zor olabilir. Geleceği öngörmekteki bu zorluk, kişinin 
arzu ve isteklerini netlikle ifade etmesini etkileyebilir. Önceden Verilmiş Hasta Talimatı düzenle-
mesinin belli bir yasal sistemde hukuken mevcudiyetine ya da uygunluğuna bakılmaksızın, bu 
sistem, eğer karşılaşılan belli bir ihtiyaca yanıt verebiliyorsa, karar verme sürecinde giderek daha 
fazla ağırlık kazanacak ve belli tıbbi koşullar ışığında oluşturulabilecektir. Hastanın, hastalığının 
yarattığı koşulları kavrayamadığı durumlarda bu sisteme daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Geçerlik Koşulu ve Periyodik Yenilenme
Bu aşamada verilecek yanıtlar hastalıkların özelliğine göre farklılık gösterebilir. Önceden Veril-
miş Hasta Talimatlarının periyodik olarak yenilenmesi ve geçerlik süresinin sınırlarının belirlenmiş 
olması, ortaya çıkan yeni durumda düzenleme yapma olanağı sağlar. Ancak hastanın bilişsel ye-
teneklerinin zamana içinde giderek kötüleşen seyir izlediği hastalıklarda, hastanın bilişsel fonksi-
yonları etkilenmeden, geçerli bir beyanda bulunma yeteneği henüz bozulmadan hastanın istekler 
sorulmalıdır. Önceden Verilmiş Talimatın süreci bir kere saptandıktan sonra, bu süre sonlandıktan 
sonraki dönemde hastanın özgür irade beyanı alınamıyorsa ne yapılacağına dair kurallar da aynı 
metinde düzenlenmiş olmalıdır. Bu talimatlar tamamen göz ardı edilebilir mi? Talimatlar, her şey 
söylendikten ve yapıldıktan sonra, hastanın kendi arzularını gösteren bir referans olmaya devam 
ederler. Yine de, Önceden Verilmiş Talimatlarını iptal edilebilmesinin mümkün olduğu yaygın bi-
çimde kabul edilir.

Formalite
Bir belgenin doğruluğunu kanıtlamak için, kuşkusuz, yazılı kayda başvurmak gerekir. Üstelik Ön-
ceden Verilmiş Hasta Talimatı yasal olarak ne kadar bağlayıcı hale getirilirse, bu beyanın taşıdığı 
ifade o denli kesinlik kazanır: Bir hekimin, kişinin akıl sağlığının yerinde olduğunu raporlayan 
ifadesi, belgenin iki tanık huzurunda onaylanıp imzalanmış olması Talimatın geçerlik ve güveni-
lirliğini güçlendirir. Önceden Verilmiş Hasta Talimatı düzenlerken ortaya çıkan bir başka sorun, 
belgenin yasal gücünün işleyişidir: Bu talimat belgesi hasta tarafından mı korunacaktır? Hekime 
güvenerek ona mı bırakılacaktır? Hastane yetkililerince mi saklı tutulacaktır? Avukat gibi bir hu-
kuk uzmanına mı teslim edilecektir? Hasta tarafından güvenilen bir kişiye mi emanet edilecektir? 
Ulusal bir veri tabanında mı kaydedilip korunacaktır?

Her durumda, resmi çerçeveden bakıldığında, ister klinikte güvene dayalı hekim hasta ilişkisin-
den kaynaklanan ve hastaya saygı temelinde onun hakiki kararına ulaşmaya katkıda bulunan bir 
unsur olarak değerlendirilsin; isterse hukuken geçerlik koşullarını taşıyan resmi bir belge olarak 
nitelensin, Önceden Verilmiş Hasta Talimatı, hekim açısından bağlayıcıdır. Bu iki şematik görüş 
arasında çeşitli farklı pozisyonların olduğu geniş bir alandan söz etmek mümkündür. Yine de ön-
ceden verilmiş hasta talimatları, hasta ile hekim ve tıbbi bakım ekibi arasındaki diyaloğa yardımcı 
unsur olarak nitelenebilir; ortaklaşa karar alma sürecini belirleyen temel bir katkı özelliğindedir. 
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Tartışmalı konular

Önceden verilmiş hasta talimatlarının sınırları ve içeriği
Önceden Verilmiş Hasta Talimatları, daha önce belirlenmiş bazı durumlarda, tedaviyi kesme veya 
sınırlama isteğiyle mi ilgilidir; yoksa sadece, uygulanacak tedavi tipini seçmekle mi ilgilidir? Teda-
vinin yanı sıra, hastaya verilen tıbbi bakımın, hastanın yaşama koşullarının düzenlenmesi ile ilgili 
meseleleri de kapsar mı? Daha genel olarak bakılınca, belli bir duruma özgü kesin ve net kurallar 
mı içerir yoksa daha genel kapsamlı mıdır? Her iki yaklaşımın da kendine özgü güçlükleri vardır: 
Eğer çok kesin ve net kurallar içeriyorsa, tıbbi açıdan ortaya çıkan yeni bir duruma göre ayarlama 
yapmaya imkân vermeyebilir. Buna karşın, çok genel bir kapsam içeriyorsa, klinik durum karşısın-
da, hastanın isteği yönünde, net ve açık bir pozisyon almak gerektiğinde, yeterince yol gösteri-
ci olamayabilir. Her durumda, önceden verilmiş hasta talimatları yasayla tanınmış sınırlar içinde 
uygulanır.

- Önceden Verilmiş Hasta Talimatlarının hukuki statüsü, her ülkenin iç hukukundaki yasa 
hükümleri göre farklılık gösterir.
İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 6. maddesinde, hekimlerin, hastalarının daha önce belir-
tilmiş isteklerini göz önüne almaları gerektiği belirtilir. Buna göre, Sözleşme’de imzası bulunan 
devletler, hastanın, daha önceden belirtmiş olduğu isteklerini, yaşamının sonunda karar verme 
sürecinde dikkate almayı, hukuken bağlayıcı hale getirme doğrultusunda seçim yapabilirler. Av-
rupa Konseyi Temsilciler Kurulu, bu isteklerin hukuki çerçevesine çok önem vermektedir. Avrupa 
Konseyi’nin, CM/Rec (2009)11 numaralı Tavsiye Kararı, hastanın hukuken ehliyetsiz olduğu durum-
larda, önceden verilmiş hasta talimatları ve temsil yetkisinin ilkelerini ele alır. Bu Tavsiye Kararı, üye 
devletlerin, yasal ehliyet sahibi erişkin yaştaki bireylerin, ileride ortaya çıkabilecek bir hukuki ye-
tersizlik haline ilişkin, “önceden verilmiş talimatlar” ya da “temsilcilerin yetkilendirilmesi” aracılığıy-
la, gelecekte kendileri hakkında karar vermelerini hukuki yönden düzenlemeyi önerir. Bu Tavsiye 
Kararı’nda, “Üye devletler, Önceden Verilmiş Talimatların hukuki yönden ne denli bağlayıcı olaca-
ğına karar vermelidirler”, ifadesi yer alır. Ayrıca Avrupa Konseyi’nin bu Tavsiye Kararı’nda, “Önceden 
Verilmiş Hasta Talimatları o ülkenin iç hukukunda düzenlenmemiş olsa bile, bu metinlere, kişinin 
kendisi hakkında isteklerinin ifadesi olarak saygı gösterilmesi gereğine işaret eder.

Önceden Verilmiş Talimatların hukuken ne dereceye kadar geçerli olduğu tartışmalı bir meseledir. 
Bazıları, bu belgeleri kanunen bağlayıcı kılmanın, kararları verme sorumluluğunu sadece tekil 
hastaya bırakmak anlamına geldiğini; oysa bu denli bağlayıcı güçte kabul edilmeyen hukuk 
sistemlerinde, verilen kararda hekimin de sorumluluk üstlendiğini savunur. Bir başka görüşe göre, 
Önceden Verilmiş Hasta Talimatları, kişinin, o metnin kaleme alındığı andaki istek ve görüşünü 
yansıtır; hastanın iradesinin hastalığa bağlı olarak değişebileceği gelecekteki yeni bir duruma dair 
görüşünü öngöremez. Karar verme yeterliğini hala korumakla birlikte, hastalığın etkisiyle kişinin 
fi kir ve görüşlerinin değişikliğe uğrayabildiği gözlenmiştir. 

Ancak, bu talimatları hukuken bağlayıcı kabul etmiş ülkelerde dahi, hekimlerin, hastalar tarafından 
daha önce alınmış bu kararları yerine getirmeme yetkisini kullanabilecekleri nedenlerin ortaya çı-
kabileceği geniş ölçüde kabul edilir. Örneğin, kişi, hukuki ehliyetsizlik hali baş göstermeden sene-
ler önce bu talimatı hazırlamış olsa da, aradan geçen yıllar boyunca ortaya çıkan tıbbi ilerlemeler, 
yazılı Talimat’ın içeriğini ve uygulanmasını doğrudan doğruya değiştirebilir.

b. Yasal Temsilci
Eğer bir hasta henüz erginliğini kazanmamış yaş-
ta (on sekiz yaşından küçük) veya zihinsel engelli 
ya da herhangi bir hastalık veya benzeri neden-
lerle, bir tıbbi müdahale için tam ve aydınlatılmış 
biçimde onam veremeyecek durumda ise; hukuk, 

ona bir yasal temsilci atayarak, korunmasını gü-
vence altına alır. Ancak, fiziki varlığıyla, kurumsal 
açıdan, yetkilendirilerek atanmış yasal temsil-
ci ile o ülkenin iç hukukuna uygun olarak ya da 
hasta tarafından onun adına karar vermek üzere 
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belirlenmiş güvenilen bir kişinin temsilciliği ara-
sında fark vardır. Bu fark, hukukun atadığı yasal 
temsilci ile hastanın isteğiyle belirlenen iradi tem-
sil arasında, hasta adına hareket etme yetkisinin 
kullanımı açısından ortaya çıkan ayrılıktır. (Aşağıda 
bkz. İradî Temsil). 

Bazı hukuk sistemlerinde, yasal temsilcinin karar 
verme görevi bulunur. Görevlerinin ne olduğuna 
ister genel çerçeveden bakılsın isterse hâkim tara-
fından belirlenen sınırlar içinde kalınsın; yasal ola-
rak korunan kişiye yapılacak bir tıbbi müdahalenin 
yerine getirilmesinde yasal temsilciler yetkilendi-
rilebilirler. Her durumda, yasal temsilci korunan 
kişinin yararı yönünde davranır. 

Hangi hukuk sisteminde olursa olsun, kişi onuruna 
saygı ilkesi gereğince, bir yasal temsilcinin varlığı, 
hekimin hastasını karar verme sürecinin dışında 
tutmasına yol açmamalı; hasta, hukuki ehliyete 
sahip olmasa bile ve yasal temsilcisi devrede olsa 
bile, kendisi ile ilgili karar alma sürecinin işleyişi-
ne katılmalıdır. Kendisi ile ilgili özerk ve bağımsız 
karar alıp, onam verme yeterliğine sahip olmayan 
kişilere yapılacak tıbbi bir müdahaleye itirazların 
olabileceğini her zaman göz önüne almak gerekir. 

Herhangi bir tıbbi müdahaleye özgür biçimde ve 
aydınlatılmış olarak onam verme yeterliğine sahip 
olmayan, hukuki ehliyetten yoksun kişilerin, mü-
dahaleye itiraz edebileceklerinin her zaman hesa-
ba katılması gereği büyük ölçüde kabul edilir.

Yaşı küçük olanların, çocukların durumuna gelin-
ce, yapılacak işlem hakkında, bulundukları yaşa 
uygun olarak, onlara, anlayıp, kavrayabilecekleri 
biçimde ve ölçüde durumları hakkında bilgi veri-
lip, görüşleri ve fikirleri alınmalıdır.

c. İradi Temsilci
Hasta, kendi iradesiyle, yaşamının son döneminde 
ölmek üzereyken kendisi adına karar verme salahi-
yetine sahip bir üçüncü tarafı temsilci olarak yetki-
lendirmiş olabilir. Bu yetkiler, sadece, ölmek üzere 
olan müvekkiline yapılacak tıbbi müdahaleyi de-
ğil; onunla ilgili tıbbi tedavi kararlarından daha ge-
niş, (mesela sahip olduğu mülk, ikametgâhı ve ka-
lacağı yere karar verme gibi) konularda yetkileri de 
kapsayabilir. İradi Temsilciler, onlara verilen yetki 
çerçevesinde, hasta adına hareket edebilirler. Has-
tanın isteklerini, tıbbi tedavi veren ekibe aktarırlar 
ve bu arzuların dikkate alınmasını sağlarlar.

d. Güvenilen Kişi
Bazen “şahsi vekil” ya da “ikâme kişi” olarak ta ad-
landırılabilen, güvenilen kişinin tanımı ve rolü, 
ulusal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. 
Ancak, “güvenilen kişi” kavramı, hasta tarafından, 
açık ve net biçimde seçilerek, tayin edilmiş kişi 
anlamına gelir. Güvenilen kişiler genellikle yasal 
temsilcilerden ve iradi temsilcilerden ayırt edil-
mektedir. Görevleri, hastaya hastalığı boyunca 
yardım etmek ve destek sağlamaktır. Hasta kendi 
iradesiyle isteklerini ifade edemeyecek bir hale 
geldiğinde, onun adına tanıklık ederek, bu du-
rumda isteğinin ne olacağını ifade eder. Güvenilen 
kişi, ayrıca, ihtiyaç olduğunda, hastanın Önceden 
Verilmiş Talimatını hekime açıklamak üzere itimat 
edilen kişidir.

e. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlar
Hukuki mekanizmanın, belirli aile bireylerine (ör-
neğin ana baba küçük çocuklarının yasal tem-
silcisidir veya bir kimse eşinin, partnerinin yasal 
temsilcisi olabilir), yasal temsilcinin görevlerini 
vermesine karşın, ailenin rolü sosyal ve kültürel 
bağlamda ülkeden ülkeye değişebilir. Benzer bi-
çimde kişiyle dostça ve duygusal yönden bağ 
kurmuş, ona kendi ailesinin üyelerinden bile daha 
yakın olabilen kişiler vardır. Üstelik bazen hastalar, 
ya aile bağlarının zayıfamış olmasından ya da aile 
üyelerine yük olmamak için, kendi aile fertlerin-
den çok, yakın arkadaş çevresinden güvendikleri 
bir kişiyi kendilerine vekil olarak seçebilirler. Hem 
aile üyelerinin hem de yakın arkadaşların rolü, 
hastanın bakım gördüğü mekâna göre değişebi-
lir. Örneğin evde bakılmakta olan hasta, etrafında 
bulunan kendi aile fertleri ile daha sıkı bağlar ge-
liştirebilir

Yine de, aile fertlerinin, hasta adına karar verme 
sürecinde, yetkilendirilerek tanımlanmış resmi 
rolleri olmasa bile; hastanın aile üyeleri ya da ya-
kın arkadaşlarıyla yapılacak konsültasyon, her ne 
kadar hastanın onamında öznel bir rol oynasa da, 
hastanın duygularını ve iç dünyasını bilen insan-
lar oldukları için gayet önemlidir. Yine de yaşanan 
bazı tecrübeler, aile içi anlaşmazlıklarla karşı karşı-
ya kalan tıbbi bakım ekibinin, hastanın yaşamının 
son döneminde verilmesi gereken karar sürecinde 
zor anlar yaşamasına neden olduğunu göstermiş-
tir. Böyle durumlarda hastanın isteklerinin önce-
den yazılı olarak kayda geçirilmiş olması, özellikle, 
önceden verilmiş hasta talimatlarının bulunması 
ya da güvenilen bir kişinin iradî temsil yetkisiyle 
atanmış olması sürece çok yardımcı olur.
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f. Destek sağlayan diğer kişiler
Çeşitli dernek üyeleri, gönüllüler gibi destek 
sağlayan diğer kişilere gelince, onlar, tıbbi bakım-
dan esas sorumlu ekibin dışında olduklarından, 
sağladıkları destek hizmeti haricinde, hasta ile il-
gili alınacak kolektif kararlara müdahale edemez-
ler. Ancak, hastanın önceden verilmiş talimatının 
bulunup bulunmaması, hastanın niyet ve istekle-
ri, yaşadığı çevre hakkında bilgi sahibi olabilirler. 
Böylece, hastanın isteklerinin tanığı olarak bilgi 
temin edebileceklerinden, onlara bu yönden da-
nışmak kesinlikle yararlı olur. Karar verme sürecine 
doğrudan katılamasalar bile, varlıklarıyla, hasta-
nın, hayatının bu döneminde ihtiyaç duyduğu ve 
ihmal edilmemesi gereken manevi ve insani des-
teği sağlayabilirler.

2. Tıbbi bakım verenler

a. Hekim
Hastanın durumunu, tıbbi yönden değerlendi-
rebilecek kişi olmaları ve bir sağlık profesyoneli 
olarak sorumlulukları, hekimlerin, karar verme 
sürecinde, birinci derecede olmasa da çok önemli 
rol oynamalarına yol açar. Hekimler, hastalarına ve 
onlarla ilgili diğer kişilere, karar verme süreciyle il-
gili gerekli tıbbi bilgileri veren kişilerdir. Hastalarla 
birlikte hastalığın tedavisi ve bakımını planlarlar. 
Hastalar, hekim tarafından hastalıkları konusunda 
aydınlatılıp, bilgilendirildikten sonra, kendi irade-
leriyle, özgür biçimde isteklerini ifade edebiliyor-
larsa, hekimler, onlara karar almalarında yardımcı 
olurlar. En nihayetinde, hastaların, artık kendi is-
teklerini, arzularını ifade edemeyecek durumda 
oldukları zaman, ona tıbbi hizmet sunan tüm ekip 
üyelerinin kılavuzluğunda, kolektif biçimde hasta-
nın yararına olan en doğru klinik kararı alırlar. Bu 
amaçla, hastanın aile fertlerine, yakın arkadaşla-
rına, güven duyduğu insanlara danışarak; varsa, 
hastanın önceden belirtilmiş isteklerini göz önü-
ne alarak, tüm unsurları değerlendirip, hareket 
ederler. Bununla birlikte, bazı ülkelerde, hastanın 
artık isteklerini ifade edemediği, ölmekte olduğu 
için karar alma sürecine katılamadığı son anlarda, 
nihai karar verme görevi hekime düşmez; mesela, 
yasal temsilci gibi kanunen atanmış üçüncü bir 
kişi kararı verir. Yine de, her durumda, hekimler, 
hasta adına kararın verilmesi sürecinin en doğru 
biçimde yürütülmesini; özellikle, hastanın eğer 
önceden belirtilmiş bir isteği, verilmiş bir kararı 
varsa, bunun dikkate alınmasını, hastaya herhangi 
bir yararsız ya da gereksiz tedaviden sakınılmasını 
güvence altına alırlar.

b. Tıbbi bakım ekibi
Tıbbi bakım ekibi, hemşireler, bakım asistanları, 
gerekirse psikologlar, fizyoterapist gibi eleman-
lardan oluşan, hastanın bakımı ile doğrudan ilgi-
lenen sağlık profesyonellerinden oluşur. Ekipteki 
her bir üyenin hasta ile ilgili karar verme sürecin-
deki payı, aslında, ülkeden ülkeye değişiklik gös-
terir. Her durumda, sağlık ekibi üyelerinin her 
birinin rolü, karar verme süreci çerçevesinde be-
lirlenmelidir. Hastanın bakımıyla her gün ilgilenen 
bu profesyoneller, çoğunlukla hastayla yakın bağ 
kurarlar. Hasta, ömrünün sonunda, ölmekteyken 
alınacak kararlara, sadece onunla ilgili tıbbi bilgi 
temin ederek değil; aynı zamanda, hastanın, yaşa-
dığı çevre, geçmişi, inançları gibi konularda bilgi 
sağlayarak ta katkıda bulunabilirler.

Tıbbi bakım ekibi, aynı zamanda, daha geniş an-
lamda, hastaya tıbbi hizmet sunmakla ilgili her-
kesle ilgilidir. Örneğin, ekipteki sosyal görevliler, 
hastanın ailesini, aile çevresini, duygu dünyasını 
tanıdıklarından; (mesela, hastanın eve dönmesinin 
mümkün olup olmadığı gibi her sağlık çalışanının 
bilemeyeceği) bazı elzem bilgileri temin ederek, 
hastanın durumunu tartıp, değerlendirmeye yar-
dımcı olabilirler.

c. Karar verme sürecine muhtemelen dâhil 
olabilecek diğer kuruluşlar
Süreçte ortaya çıkan herhangi bir kararsızlık ve be-
lirsizlik durumunda, klinik etik kurulları, vaka hak-
kında etik yönüyle üreteceği tavsiyeler, öneriler 
ile yürütülmekte olan tartışmalara açıklık getirip, 
destek verebilirler. Bu kurullar, sürece ya başından 
beri kurumsal ve sistematik olarak müdahil olabi-
lirler ya da (tıp ekibinin, hastanın veya hasta ya-
kınlarının) ricası üzerine görüş bildirerek, katkıda 
bulunabilirler.

Yaşamın son döneminde, ölmekte olan hasta ile 
ilgili karar sürecinin zor ve karmaşık yapısı dikkate 
alındığında, çözüm üretmede, (örneğin, ekip üye-
leri, aile fertleri gibi) konunun çeşitli tarafl arı ara-
sında fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir. Böyle durum-
larda, meselenin tarafarı dışında, onların arasında 
arabulucu işlevi görecek, bağımsız karar alan 
uzmanlardan oluşan bir yapıya ihtiyaç doğabilir. 
Etik Kurulların böyle bir işlevi vardır. Ayrıca, bazı 
hukuk sistemleri

B. Düşünme ve karar verme süreci
Kılavuzda ele alınan tartışma kapsamında, bu 
bölüm, yaşamının son döneminde, ölmekte olan 
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hasta hakkında karar vermenin çeşitli evrelerini ol-
dukça şematik bir yaklaşımla tanımlayarak; sürecin 
yapısını, amaçlarını, tarafarını, (ev, hastane veya 
benzeri) mekânları hesaba katarak, ele almaktadır.
Bu evreler, mutlaka birbiri ardına gelen kronolojik 
bir sıra izlememektedir. Asıl mesele, bazen zaman 
darlığının yaşandığı belli bazı klinik vakalarda ka-
rar verme süreci ve akışının temel noktalarına işa-
ret edebilmektir.

NB. Bu bölümün konusu karar verme sürecinin 
kendisidir. Başında ifade edildiği gibi bu Kılavuzun 
amacı, belli bir klinik durumda alınması gereken 
kararın içeriğini, meşruiyetini sorgulamak değil; 
başlıca aşamalarını ortaya koymaktır.

1. Ön Düşünceler
Karar verme sürecinin aşamalarına ayrıntılı olarak 
bakmadan önce şu noktaları vurgulamak gerekir:

- Hasta, karar verme sürecinin daima merkezinde 
olmalıdır. Karar alma veya karara katılma açısın-
dan hastanın hukuki ehliyeti fiilen (de facto) nasıl 
olursa olsun, hasta daima merkezdedir. İlke olarak, 
hasta, kendi hayatının sonlanması meselesinde 
asıl kararı veren ve seçimleri yapan kişidir. Vakanın 
özelliğine göre,kişisel sağlık durumunun iniş çı-
kışlar göstermesine bağlı olarak, karara doğrudan 
katılımı değişirse, süreçte buna uygun ayarlamalar 
yapılmalıdır.

- Hasta karara doğrudan katılmaya istekli ya da 
muktedir değilse, kararın kolektif olarak alınması 
önemlidir. Hasta karar verme sürecine katılmayı 
artık arzu etmiyorsa ya da artık bunu yapabilecek 
durumda değilse, alınacak kolektif karar, şu özel-
likleri içermelidir:

- Karar, üçüncü bir tarafça verilirken, hasta güven-
ce altına alınmalıdır;

- Hasta ölmekte iken karar almanın ve seçim yap-
manın zorlaştığı durumlarda yeterli olunabilmeli-
dir.

 Yaşamın son dönemindeki kolektif karar alma 
süreci, kuramsal olarak üç ana evreden oluşur:

Bireysel evre
Karar alma sürecine katılan tarafarın her birinin, 
hastanın ve hastalığının durumu ile ilgili bilgilere 
dayanarak görüşünü ortaya koyduğu aşama;

Kolektif Evre
Aile, yakın arkadaşlar, sağlık profesyonelleri gibi 
konunun tüm tarafl arının, olguya farklı perspek-
tif ve açılardan bakan ve birbirlerini tamamlayan 
görüşlerini açıkladıkları, çoğulcu tartışma ve fikir 
alışverişi evresi;

Sonuç Evresi
Kararın alındığı son evre.

- Hastalar ve uygunsa diğer ilgili kişiler (yasal tem-
silciler, vekiller, avukatlar, güvenilen kişiler, dostlar, 
aile fertleri) bu süreçteki görev ve rollerine uygun 
olarak, hastanın durumu ile ilgili bilgilere ulaşa-
bilmelidirler. Aksini beyan etmedikçe, hastalar, 
daima, (tanı, tedavi, hastalığın seyri, bakımı gibi) 
kendi sağlık durumları hakkında ayrıntılı olarak 
bilgilendirilmelidirler.

2. Yaşamın son döneminde karar verme süreci-
nin farklı evreleri: Tanım ve analiz

a. Sürecin başlangıç noktası
Sürecin başlangıç noktası, hastayı tedavi etmek ya 
da bakım vermeye devam etmek arasında seçim 
yapmanın gerektiği diğer durumlardan çok fark-
lı değildir. Öncelikle tıbbi endikasyon tanımlanır; 
ardından, tıbbi tedavi planının iyileştirici ya da 
palyatif nitelikte olmasından bağımsız olarak, dü-
şünülen tedavinin hastaya getireceği yararlar ve 
riskler tartılarak, değerlendirme yapılır. Karar ver-
me süreci böylece başlamış olur:

- Tıbbi ekip, başlatılacak ya da planlanan tedavi-
nin, (örneğin ağrının hafifetilmesi ya da azaltılma-
sı gibi) hastaya yarar getirecek unsurları kapsayıp 
kapsamadığını, muhtemel risklerin neler olabile-
ceğini, hastada herhangi bir zarara yol açıp açma-
yacağını değerlendirir;

- Tıbbi ekip üyelerinden herhangi birinin, mevcut 
vakada hasta için benimsenecek tedavi yaklaşımı-
na ilişkin kuşkusu varsa bunu dile getirir;

- Hastanın veya temsilcisinin ya da hastanın gü-
vendiği bir kişinin veya yakınlarından birinin (ai-
lesi, yakın arkadaşları, hastaya destek sağlayanlar-
dan) birinin, önerilen tedavi planı ile ilgili soruları, 
yorumları ya da şikâyetleri varsa, bunlar dinlene-
rek, değerlendirilir.

b. Sorunun tanımlanması
Hastanın içinde bulunduğu durum göz önü-
ne alınarak, ona sağlanan bakım ve destek 
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hakkında, ilgili tarafl ardan herhangi biri endişesini 
dile getirirse; bu meselenin altında yatan sorunu 
iyice araştırmak, problemin nerede olduğunu an-
lamak, nedenlerini açıklığa kavuşturmak önemli-
dir.

Sorular şu noktalarla ilgili olabilir:
- Hastanın bulunduğu evrede ya da ölüm sürecin-
de yaşamının niteliğini etkileyecek şekilde uygun 
tedaviyi vermek veya yapılanı sürdürmek ya da, 
tam tersine, verilmekte olan tedaviyi sınırlamak 
veya geri çekmek;

- Hastanın, meselâ, ağrıyla ilgili şikâyetlerini, acısı-
nın hafifetilmesi talebini anlamak. Hastanın bu tür 
herhangi bir talebini, beklentisini ya da endişesini 
hemen kavrayarak, bundan sonraki tedavi seçe-
neklerini etkileyebilecek şekilde hastanın istek-
lerini çözmek, acı gibi stres kaynağı semptomları 
hastanın yararına yönetebilmek önemlidir;

- Hasta ile ilgili tarafl ar arasında baş gösteren, has-
tanın yaşamının niteliğine dair oluşan görüş fark-
lılıklarını, ortaya çıkan belli bazı semptomları ve 
benzeri sorunları çözebilmek.

c. Bir tartışma platformu geliştirmek
Hastanın kendisi ile ilgili kararlara artık katılama-
dığı için, onunla ilgili diğer kişilerin karar aldığı 
durumlarda ya da hastanın bilinci yerinde olarak, 
kendisi ile kararlarda diğerlerinin yardımını talep 
ettiği hallerde, kararın kolektif olarak, müşterek bi-
çimde verilmesi evresi önemlidir. Hastanın kendisi 
ile ilgili kararlara artık katılamadığı, yasal temsilci-
sinin devrede olduğu süreçte, ilke olarak, hekim 
ve tıbbi bakımı veren ekibin üyeleri genel anlam-
da karar alma sürecine dâhil olurlar. Önceden Ve-
rilmiş Hasta Talimatı bulunması ya da yasal tem-
silcinin devrede olması gibi, daha evvel belirtilmiş 
istekler mutlaka değerlendirmeye alınır. Hasta 
tarafından daha önce net ve açık bir itirazda bu-
lunulmadığı müddetçe, aile üyelerinin, yakın arka-
daşlarının ve destek sağlayan diğer yardımcıların 
fikirlerine mutlaka başvurulur ve onların görüşleri 
değerlendirmeye alınır.

Tartışma ortamına bireysel katkıda bulunmak

Bu müşterek karar alma sürecine katılan herkes, 
görevinin ve yetkilerinin tamamıyla farkında ol-
malıdır. Sürece katılan herkes, ekip içindeki yeri 
ne olursa olsun, sorumluluklarının bilincinde ol-
malıdır. Profesyonel deneyiminin ışığında herkes, 

davranışlarını gözden geçirmeli, analizlerinin, ki-
şisel deneyimlerine bağlı olarak öznel kalabilece-
ğini; etik, felsefi, dini açıdan kendi kişisel tecrübe-
lerini yansıtabileceğini hiç unutmadan, hastanın 
yararını önde tutarak, mümkün olduğunca nes-
nel davranmaya dikkat etmelidir. Meseleyi analiz 
ederken, fikrini somut ve gerçek verilere dayandı-
rarak savunmalıdır. Savunulan fikrin somut ve ger-
çek verilere dayanması, aşağıda sıralanan üç ölçüt 
ile tanımlanır:

- Hastalık ve tıbbi durum: Hastalığın tanısı, seyri, 
aciliyeti, tedavi planı, iyileşme olasılığı;

- Hastanın durumu: Karar alma sürecinde yer 
alma yeterliğinin olup olmaması; hukuki durumu, 
isteklerinin kaynağı, hayat kalitesi, kişisel daya-
nakları, başvurduğu kişi ve kaynaklar, etrafındaki 
kişiler ve kendi çevresi, içinde bulunduğu koşullar;

- Sağlık hizmeti: Hastaya nasıl ve ne tür sağlık hiz-
metinin sunulduğu. 

Müşterek tartışma 
Her vaka kendine has özellikler içerdiğinden, va-
kaya göre yapılacak düzenlemelerin, tıbbi bakımın 
verildiği (hastane ya da ev gibi) ortamlara uygula-
nabilecek, standart, tek tip bir modeli yoktur. Olgu 
üzerinde görüş alışverişine ve tartışmaya başla-
madan önce, aşağıdaki basamakların yerine geti-
rilmesi önerilir:

- Yer, katılımcı sayısı, planlanan görüşme sayısı gibi, 
tartışmalar için pratik referansların tanımlanması;

- İhtiyaç halinde, gerektiği yerde, acil durum mü-
dahalesinin verilebilmesi;

- Tartışmalara kimlerin katılacağının; karar veren, 
raportör, koordinatör, not tutan, moderatör gibi 
görev ve sorumluluklarının nasıl paylaşılacağının 
belirlenmesi;

- Katılımcıların, tartışmaya katılan diğer kişilerin 
görüşlerini dinlediklerinde, kendi fikirlerini değiş-
tirebileceklerine tüm katılımcıların dikkatini çek-
mek.

Bunlara ek olarak, katılan herkes, tartışma sonu-
cunda ulaşılan kararın, kendi fikirleriyle tıpatıp 
aynı olmayabileceğinin farkında olmalıdır. Müş-
terek tartışma yürütüldüğü esnada, birbirinden 
farklı fikirler ifade edilirken; insanların, görüşleri-
ni, kişiler arasında mevcut hiyerarşiden bağımsız
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olarak eşitlikle ve demokratik biçimde dile getir-
meleri önemlidir. Karar verme sürecinde, işleyişi 
kolaylaştırmak için, ifade edilen görüşlerin hiye-
rarşik biçimde açıklanması eğilimi ortaya çıkabilir. 

Bu durum evde bakım ve tedavi ortamında çok 
fazla belirleyici nitelikte olabilir. Oysa ortaklaşa 
alınan kolektif karar üretme, doktor, hemşire ve 
aileden hastanın bakımı ile ilgili kişinin müşterek 
olarak bir araya gelerek hasta için en iyi olanı bir-
likte seçmeleri demektir.

Bazen görüşlerin birbirinden bariz biçimde farklı-
lık gösterdiği ya da vakanın karmaşık ve duruma 
özgü zorluklar içerebildiği hallerde, tartışmaları 
yapıcı hale getirmek, sorunu aşmak, çatışmayı gi-
dermek üzere, üçüncü bir tarafa danışma ihtiyacı 
ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda, bakış açısını 
geliştiren bir görüş almak üzere, örneğin, bir Kli-
nik Etik Kurula danışmak uygun olabilir. Müşterek 
tartışmanın sonucunda bir anlaşmaya varmak ge-
rekir. Bu anlaşma çoğu zaman farklı düşüncelerin 
birbiriyle kesiştiği noktadan çıkar. Uzlaşma sonu-
cu ortaya çıkan karar, müşterek biçimde onaylan-
malı ve yazıya dökülerek resmileştirilmelidir.

Ortaklaşa karar aldıktan sonra, uygulamaya geç-
meden önce, bu kararın yerine getirilmesi neti-
cesinde, beklenmedik sonuçlar ortaya çıkması 
ihtimali öngörülerek, seçenekler önceden hesap-
lanmalı; karara ek olarak gerekli tedbirler alınma-
lıdır.

d. Karar alma
Her durumda, kararı verecek kişinin önceden ka-
rarlaştırılması gerekir. Kararı veren kişi hastanın 
kendisi ise; bununla birlikte, özerk biçimde karar 
alma yeterliğini kaybettiği için, onun istekleri, 
müşterek biçimde tartışılarak, karar alma yönte-
miyle yerine getiriliyorsa:

- Tartışmanın sonucunda alınan karar, hastanın 
kendisiyle nezaketle ve sebatla iletişim kurularak 
iletilmelidir;

- Hastalara karar hakkında düşünmek üzere yeterli 
zaman ayrılmalıdır.

NB. Karar, hukuki temsilci, avukat ya da vekil tara-
fından alınacaksa da aynı ölçütler geçerlidir.

Eğer karar, hastadan sorumlu hekim tarafından 
alınıyorsa, müşterek tartışmada ulaşılan sonuçlar 
temelinde karar verilir ve:

- Eğer durumu uygunsa hastaya duyurulur;

- Eğer hasta fikrini beyan edemiyorsa ya da daha 
önceden kendisi adına yetkilendirmiş olduğu gü-
vendiği kişiye ya da onu temsil etmesi için belirle-
diği bir yakınına karar anlatılır;

- Tartışmada yer alan tarafardan olan tıbbi bakım 
ekibine karar iletilir;

- Herhangi bir yetkiyle karar sürecinde yer alan 
üçüncü tarafara karar bildirilir. Karar verildikten 
sonra, mümkün olduğunca ivedilikle:

- Yazılı hale getirilip, varsa, Önceden Verilmiş Hasta 
Talimatı’nın neden izlenemediği gerekçeli olarak 
ifade edilip, tasdik ettirilerek, resmileştirilmelidir;

- Karar metni, hastanın tıbbi dosyası gibi bilinen 
ve koşullu olarak erişilebilen bir kaynakta; mah-
remiyetinin korunarak, sadece hastadan sorumlu 
tıbbi ekip üyelerinin ihtiyaç anında erişebildiği 
tıbbi kayıtlar gibi bir veri tabanında saklanmalıdır.

Her durumda alınan tüm kararların mahremiyeti 
ve gizliliği korunmalıdır.

Tartışmalı Konular

Hastaya, terminal safhada, sedatif (ağrı kesici) verilmesi kararı

Hastaya ağrı kesici ilaç vererek, tıbbi deyimiyle, sedasyon sağlanması, aynı zamanda hastanın çev-
resiyle kurduğu farkındalık yetisini azaltarak, bilinç kaybına yol açabilir. Sedasyonun amacı, tıbben 
mümkün olan her türlü tedavi ve bakım verildiği halde başarılı olunamayıp, umulan rahatlama sağ-
lanamadığı hallerde; hastanın içinde bulunduğu (örneğin dayanılmaz ağrı, dindirilemez acı gibi) 
tahammül edilemez durumu hafifetmeyi ya da ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu nedenle ağrı kesici 
ilaç vererek, sedasyon sağlamanın amacı, hayatı kısaltmak değil; hastayı rahatlatmaktır.
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e. Uygulama yapıldıktan sonra karar verme                  
sürecinin değerlendirilmesi
İşlemin ardından yapılan uygulamayı 
değerlendirmek, iyi hekimlik ilkelerindendir. 
Karar vermeye giden süreç ve bunun seyrinin 
değerlendirilmesi, tıbbi ekibin deneyimini 
geliştiren, benzer durumlarda daha iyi davranmaya 
yönelten bir süreçtir. Bu amaçla, karar vermeye 
giden tüm sürecin özlü ve düzgün biçimde 
yazılı kayda geçirilmesi, vakayı takip eden ekibe 
çok yararlı bir mesleki deneyim kazandırır. Bu 
değerlendirmede amaç, kuşkusuz, karar verme 
sürecinin geriye dönük olarak denetlenmesi 
yöntemini geliştirmektir. Bu yöntemle, sürecin 
tüm paydaşları ve tıbbi ekip, tıbbi kararın hangi 
esaslara dayanarak alındığını, tartışmalı yanların 
neler olduğunu ve gelecekte bu tür durumlarla 
karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini daha 
iyi anlayacaklardır.

Sonuçlar
Yaşamının son dönemindeki hastaya verilen tıbbi 
tedavi ile ilgili karar alma sürecinin dikkatle ince-
lenmesi, nitelikli sağlık hizmetinin parçasıdır; asıl 
amacı, hayatının sonunda, ölmekte olan hastaya 
saygı ile yaklaşılmasını güvence altına almaktır. 

Bu bağlamda, ister kendisi tarafından ifade edil-
miş olsun isterse önceden verilmiş hasta talimatı 

ile belirtilmiş olsun, hastanın isteklerine mümkün 
olduğunca bağlı kalmayı sağlayan tedbirleri almak 
gerekir. 

Hastanın kendisini ölüm döşeğinde bulduğu zor 
ve karmaşık klinik vakalarda, ilgili tarafarın birlikte 
tartışarak, hasta adına müşterek karar alması söz 
konusu olabilir. Birçok etik sorunun ortaya çıkabil-
diği böyle durumlarda; hastaya hak ettiği saygının 
gösterilmesi, olgunun özelliklerine uygun kararı 
üretebilmesi için, ortaya konan tüm görüşleri ele 
alıp, birbiriyle kıyaslayarak, tartışmaya ihtiyaç var-
dır. Avrupa Konseyi Temsilciler Meclisi’nin, palyatif 
bakımın düzenlenmesi ile ilgili, yukarıda zikredi-
len, Rec(2003)24 numaralı Tavsiye Kararı, süreç ile 
ilgili yeterli bilgi ve eğitimin verilmesi gereğine ve 
yaşamın sonuna ilişkin çeşitli meseleleri ele alan 
araştırmaların planlanması ihtiyacına dikkat çeker.

Karar verme süreci şu ögeleri içermelidir:

Bilgi
 Sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalar, onların 
temsilcileri, aileleri, yakınları için yeterli bilginin 
temin edilmesi. Yaşamın son döneminde, ölümün 
kaçınılmaz olduğu durumlarda, önceden verilmiş 
hasta talimatı, hastayı temsilen güvenilen bir ki-
şinin tayin edilmesi, herkesin süreçteki görev ve 
sorumluluklarının belirlenmesi gibi konularda 

Bu aşamadaki, tartışmalar esas olarak iki noktada odaklanır:
- Ağrı kesici ilaç verilmesinin amacı, (örneğin dispne gibi) semptomları ortadan kaldırmak değil; 
hastanın hissettiği bedensel ve psikolojik ağrı ve acıyı hafifetmektir.
Eğer hastanın semptomları kontrol altındaymış gibi göründüğü halde, hasta ağrı ve acılarının da-
yanılmaz olduğunu öne sürerek, ağrı kesici ilaç verilmesini talep ediyorsa, ekip bu durumda nasıl 
hareket etmelidir?
Hastanın devamlı sedasyonda tutulması, tıbben geri dönüşsüz bilinç kaybına neden olabilir ve has-
tanın tıbbi ekiple ve aile üyeleriyle iletişim kurmasını engelleyebilir. Bu durum, hem tıbbi ekip içinde 
hem de aile üyeleriyle etik sorunlar yaşanmasına sebep olabilir.

- Yaşanacak süreyi kısaltmaya yönelik ikincil risk düşünülerek ağrı kesici kullanılması

Asıl amaçlanan bu olmasa da, ağrı kesici ilaç vererek hastada sedasyon sağlanması, bazı olgularda, 
ölüm sürecini hızlandırarak, hastanın yaşamını kısaltıcı etki yaratabilir. Terminal safhadaki hastaya, 
bir yandan tüm tedavinin kesilerek, bir yandan da ölümüne kadar, devamlı ağrı kesici ilaç verilmesi 
çok tartışmalı bir konudur.

Bazılarına göre, söz konusu olan, hele, kendisi ile ilgili kararları alamayacak durumda olan (örneğin 
beyin hasarlı) hastalar gibi kişilerse, bu başlı başına problemli bir durumdur. Sedasyon sağlamada 
asıl niyet, hastanın yaşamını kısaltmak değil de ağrıyı hafifl etmek ise bazıları bu kararı destekler.
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hastalar ile hekimleri arasında diyalogu kolaylaş-
tıran, sürecin işleyişini mümkün kılan bilginin te-
mini.

Sağlık profesyonellerinin eğitimi
Yaşamın son dönemindeki tıbbi duruma ilişkin 
bilgiler kadar; bu süreçte bireysel olarak düşün-
me ve müşterek biçimde karar verme konusun-
da eğitim almak önemlidir. Eğitim, her bir sağlık 
çalışanının, giderek artan zor ve çapraşık vakalarla 
nasıl baş edileceğini, klinik uygulamada ortaya 
çıkan etik sorunları nasıl çözümleyeceğini kap-
sar. İster bireysel düzlemde olsun, isterse hiz-
met içi eğitim özelliğinde olsun, kolektif işleyen, 
müşterek tartışma ve ortaklaşa karar alma yön-
teminden yararlanılır. Eğitim, ayrıca, yaşamın son 
dönemi olgularında deneyimli, örneğin psikolog-
lar, sosyal görevliler, din adamları gibi diğer uz-
manlara genişletilebilir.

Konuya özgü araştırmalar
Tıpta ve tıp teknolojilerinde gelişmelerin sonucu 
olarak karşılaşılan zor, karmaşık ve kendine özgü 
durumları göz önüne alan araştırmalar yürütül-
melidir. Yaşamın son döneminde karar alma süre-
cine dair bu araştırmalar, insan bilimleri ile tıbbi 
birleştiren disiplinler arası yaklaşımla planlanıp, 
geliştirilir.

Dokümanın orijinaline aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/conferences_
and_symposia/Guide%20FDV%20F.pdf.
Dokümanın Türkçe çevirisine aşağıdaki linkten ulaşı-
labilir. http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activi-
ties/09_End%20of%20Life/Guide/Guide%20FDV%20
turc.pdf
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*Ekim 2011’de Uruguay, Montevideo’da gerçekleştirilen 62. DTB Genel Kurulu’nca benimsenmiştir

Gerekçe
Dünya genelinde kanser ya da diğer hastalıklara 
yakalanan on milyonlarca insan, yeterli tedaviye 
erişimleri olmaksızın orta-ileri düzeyde ağrı çek-
mektedir. Bu kişiler, gerekmediği ve hemen hemen 
her zaman önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğu 
halde, çoğu kez aylar boyunca bitip tükenmeden 
devam eden şiddetli acılara katlanmakta ve birçoğu 
acı içinde ölmektedir. Özellikle çocuklar ve zihinsel 
engelli ya da bilinç bozukluğu olan kişiler gibi acıla-
rını yeterince dile getiremeyen kişiler, yetersiz ağrı 
tedavisi alma riski altındadır.

Doğrudan doğruya tedavi edilmeyen ağrının yol 
açtığı bireysel acının yanı sıra, yetersiz ağrı tedavisi-
nin, olumsuz ekonomik etkiler gibi dolaylı sonuçla-
rını da görmek önemlidir.

Çoğu durumda, ağrı, hastaların yaşam kalitesini 
önemli ölçüde yükseltebilen masrafsız ve göreli 
olarak basit tedavi girişimleriyle dindirilebilir ya da 
azaltılabilir.

Kimi ağrıların tedavisinin özellikle güç olduğu ve 
karmaşık tekniklerin, örneğin multidisipliner  ekip-
ler tarafından uygulanmasını gerektirdiği kabul 
edilmektedir. Hatta kimi durumlarda, özellikle şid-
detli kronik ağrılarda, psiko-duygusal etmenler bi-
yolojik etmenlerden daha etkilidir.

Ağrının ve diğer semptomların değerlendirilmesi 
ve tedavisi konusunda sağlık çalışanlarının eğitim 

eksikliği ve gereksiz resmi kısıtlamalar (opioid ağrı 
kesici ilaçlara erişimin sınırlandırılması dâhil) bu te-
davi açığının iki ana nedenidir.

İlkeler
Mesleki standartlar ve kılavuzlarda ve uluslararası 
hukukta öngörüldüğü biçimde, ayrım gözetmek-
sizin tüm bireylerin ağrı tedavisine erişim hakkına 
saygı gösterilmeli ve etkin bir biçimde uygulanma-
lıdır.

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının, ağrısı olan 
hastalara doğru klinik değerlendirmelerde bulun-
ma ve tıbbi olarak belirtildiği biçimde -opioid ağrı 
kesiciler de dâhil olmak üzere- ilaç reçetelemeyi de 
gerektirebilecek uygun tedaviyi önerme doğrultu-
sunda etik bir görevi bulunmaktadır. Bu, çocuklar 
ve ağrılarını her zaman yeterince dile getiremeyen 
diğer hastalar için de geçerlidir.

Ağrı yönetimi öğretimi, klinik eğitim konferans-
ları ve uygulamalı olgu çalışmalarını da içerecek 
biçimde, zorunlu öğretim programı ve hekimler 
ve diğer sağlık çalışanları için sürekli eğitim kapsa-
mına alınmalıdır. Bu eğitim, ağrı konusunda etkili 
hem farmakolojik hem de farmakolojik olmayan 
kanıta-dayalı tedavileri içermelidir. Ağrı için opioid 
tedavisine yönelik eğitim, tedavinin yarar ve risk-
lerini içermelidir. Tedavinin zararlı etkilerini azaltır-
ken yeterli dozlarda analjezi uygulanmasına olanak 
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sağlamak için, opioid tedavisine ilişkin güvenlik 
kaygıları vurgulanmalıdır. Eğitim, aynı zamanda, 
çocuklar da dâhil olmak üzere ağrıyı yeterince dile 
getiremeyenlerde ve bilişsel bozukluğu olan ve zi-
hinsel engelli bireylerde ağrıyı tanımayı da kapsa-
malıdır.

Hükümetler, ağrı ve acının azaltılmasına yönelik 
olarak, opioidler dâhil denetime tabi ilaçların ye-
terince bulunabilir olmasını sağlamalıdır. Resmi 
uyuşturucu denetim kurumları, şiddetli ve/veya 
kronik ağrıyı ciddi ve yaygın bir sağlık sorunu ola-
rak tanımalı ve acının azaltılması gereksinimi ile 
ağrı kesici ilaçların yasadışı kullanımı potansiyeli 
arasında uygun bir denge kurmalıdır. Sağlık hakkı 
gereğince, ağrı çeken bireyler, morfin gibi etkin 
ilaçları da kapsayacak biçimde uygun bir ağrı yöne-
timi hakkına sahiptir. Ağrı tedavisinin yadsınması, 
sağlık hakkının çiğnenmesidir ve tıbbi olarak etik 
dışı olabilir.

Birçok ülke, halklarına en uygun ağrı tedavisini 
sağlamak için gereken ekonomik, lojistik ve insan 
kaynaklarından yoksundur. Yeterli ağrı tedavisinin 
sağlanmamasının gerekçeleri, bu nedenle, sağlık 

hakkının çiğnenmesi suçlamaları yapılmadan önce 
tam olarak açıklığa kavuşturulmalı ve  kamuya 
açıklanmalıdır.

Ulusal ve uluslararası uyuşturucu denetim poli-
tikaları, morfin ve diğer opioidler gibi ağrı ve acı-
nın azaltılmasına yönelik denetime tabi ilaçların 
yeterince bulunabilir ve erişilebilir olması gereksi-
nimiyle bu denetime tabi maddelerin kötüye kul-
lanımının önlenmesi çabalarını dengelemelidir. 
Ülkeler, uyuşturucu denetim politikalarını ve yasal 
düzenlemelerini, ağrı tedavisine yönelik denetime 
tabi ilaçların bulunabilirliğini ve erişilebilirliğini kı-
sıtlayan hükümleri içermemelerini sağlamak ama-
cıyla gözden geçirmelidir. Gereksiz ya da orantısız 
kısıtlayıcı politikaların varlığı durumunda, bunlar, 
denetime tabi ilaçların yeterince bulunabilir olma-
sını sağlamak için yeniden düzenlenmelidir.

Her hükümet, uygun bir gözetim düzeneğini ve 
ağrının yetersiz tedavi edildiği durumda şikayet-
lerin alınması yöntemini de içerecek bir ulusal ağrı 
tedavisi planının geliştirilmesi ve uygulanması için 
gerekli kaynakları sağlamalıdır.
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