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Palya-f	  Bakımda	  

Neredeyiz?	  

A.	  Ayla	  Kabalak	  	  

•  12.	  ve	  13.	  yüzyılda	  Selçuklu	  döneminde,	  bimaristan	  

veya	  darüşşifa	  adı	  alHnda	  Anadolu'da	  yüzlerce	  hastane	  

ve	  rehabilitasyon	  merkezi	  kurulmuştur.	  

•  Hasta-‐özürlü	  rehabilitasyon	  ve	  bakım	  hizmetleri	  

yönünden	  bimaristanlar,	  Hp	  ve	  psikiyatri	  tarihinde	  

önemli	  bir	  yer	  almaktadır.	  	  

•  Selçuklu,	  Osmanlı	  Devletleri	  sürecinde;	  

•  Darüşşifa,	  darülaceze,	  darülsıhha,	  darulafiye,	  
darulmerza,	  şifaiyye,	  bimarhane,	  Hmarhane,	  

cüzzamhane,	  tabhane	  (misafirhane),	  nekahathane,	  

aşhane…	  	  

adıyla	  birçok	  Hbbi	  ve	  sosyal	  yardım	  birimi	  	  hizmet	  

vermiş-r.	  

•  Türkiye	  Cumhuriye-’nin	  kurulması	  ile	  ilk	  

Sağlık	  Bakanımız	  Dr.	  Refik	  Saydam,	  yetersiz	  

sağlık	  personeli	  sayısını	  arHrmak	  ve	  koruyucu	  

sağlık	  hizmetlerini	  geliş-rmek	  amaçlı	  

çalışmalara	  başlamışHr.	  

•  1923-‐1960	  yıllarında	  sıtma,	  verem,	  lepra	  gibi	  bulaşıcı	  

hastalıkların	  sağalHmına	  ağırlık	  verilmiş,	  anne	  ve	  

çocuk	  sağlığı	  ön	  plana	  alınmışHr.	  

•  1961	  yılında	  kabul	  edilen	  224	  sayılı	  "Sağlık	  
Hizmetlerinin	  Sosyalleş-rilmesi	  Hakkındaki	  Kanunu"	  

ile	  sağlık	  ocakları	  kurulmuş	  ve	  yerinde	  hizmet	  ile	  

hastaların	  tedavi	  ve	  bakım	  planları	  oluşturulmaya	  

başlanmışHr.	  	  	  
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•  Koruyucu	  sağlık	  hizmetlerinin,	  ilerleyen	  modern	  

Hbbın	  etkisi	  ile	  son	  40	  yılda	  yaşlı	  nüfus	  oranı	  

artmış,	  kronik,	  ilerleyici	  hastalıklara	  sahip	  

hastaların	  yaşam	  süresinde	  uzama	  olmuştur.	  	  

•  Bu	  arHşla	  birlikte	  bu	  hastalara	  yönelik	  semptom	  

tedavisi,	  rehabilitasyon	  ve	  bakım	  hizmetlerinin	  

verilmesinin	  ve	  kaliteli	  bir	  yaşam	  sunulmasının	  

gerekliliği	  ortaya	  çıkmışHr.	  

•  Türkiye’de	  1990’ların	  başında	  öncelikle	  kanser	  
hastalarına	  ve	  bu	  hastaların	  ağrı	  tedavilerine	  

yönelik	  algoloji	  kliniklerinin	  bünyesinde	  Palya-f	  

Bakım	  Birimleri	  kurulmuştur.	  

•  1993	  yılında	  Türk	  Onkoloji	  Vakc	  taracndan	  kanserli	  
hastalara	  uzun	  süreli	  palya-f	  bakım	  verebilecek	  bir	  

kuruluş	  olan	  “Kanser	  Bakımevi”	  İstanbul’da	  	  kurulmuştur.	  	  

•  Hastalara	  sosyal	  güvenlik	  sistemlerince	  ödeme	  

yapılmaması,	  bağış	  kaynaklarının	  yetersizliği,	  hasta	  ve	  

yakınlarınca	  hospis	  kavramının	  yeterince	  anlaşılmaması	  

bu	  öncü	  kuruluşun	  1997’de	  kapanmasına	  yol	  açmışHr.	  

•  Kanser	  hastalarına	  yönelik	  ikinci	  girişim	  ise	  hospis	  

bakımı	  amaçlı	  kurulan	  “Hacegepe	  Umut	  Evi”	  dir.	  

Hacegepe	  Onkoloji	  Ens-tüsü	  Vakc	  taracndan	  2006	  

yılında	  kurulmuş	  bir	  hospis-r.	  

•  Ancak	  yasal	  düzenlemelerin	  olmayışı	  nedeni	  ile	  bu	  

merkez,	  kanser	  hastalarının	  tedavisi	  ve	  sonrasında	  

birkaç	  haja	  gibi	  kısa	  konaklamalarını	  

sağlayabilmiş-r.	  

•  2006’da	  Ege	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi,	  Tülay	  Aktaş	  
Onkoloji	  Merkezi,	  Ağrı	  ve	  Palya-f	  Bakım	  Merkezi	  

•  2006;	  Anadolu	  Sağlık	  Merkezi	  

•  2007;	  Ankara	  Onkoloji	  EAH,	  Ağrı	  ve	  Palya-f	  Bakım	  

Merkezi	  

•  2011;	  Hacegepe	  Üniversitesi,	  Onkoloji	  Hastanesi,	  
Palya-f	  Bakım	  Ünitesi	  

•  2008’de	  Sağlık	  Bakanlığı	  Kanser	  Daire	  Başkanlığı,	  
Turkish	  Oncology	  Group,	  Pallia-ve	  Care	  

Organiza-on,	  Medical	  Oncology	  Organiza-on	  and	  

Associa-on	  of	  Pain	  ulusal	  palya-f	  bakım	  programı	  

için	  çalışma	  başlaplar.	  

•  Sağlık	  Bakanlığı	  2009’da	  palya-f	  bakımı	  da	  kapsayan	  

5	  yıllık	  ulusal	  kanser	  kontrol	  programını	  açıkladı.	  	  

•    
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•  2010	  yılında	  Sağlık	  Bakanlığının	  Palya-‐Türk	  
projesiyle	  palya-f	  bakım	  medikal	  bir	  disiplin	  olarak	  

kabul	  edildi.	  

•  Palya-f	  bakımın	  ilk	  adımı	  olarak	  “Evde	  Bakım	  

Hizme-”	  başlaHldı.	  

•  2011	  yılında	  Tedavi	  Hizmetleri	  Genel	  Müdürlüğü	  ve	  

Kanserle	  Savaş	  Daire	  Başkanlığınca	  palya-f	  bakım	  

yönergesi	  alt	  yapı	  çalışmaları	  başlaHldı.	  

•  2011	  yılında	  toplam	  11	  palya-f	  bakım	  ve	  destek	  

tedavi	  merkezi	  mevcut,	  ancak	  gerçek	  anlamda	  

palya-f	  bakım	  standartlarında	  değil.	  

•  Toplam	  72	  adet	  ağrı	  tedavi	  merkezi	  mevcut,	  ancak	  

henüz	  çoğu	  palya-f	  bakım	  tedaviye	  yönelik	  hizmet	  

vermemekte.	  

2011	  yılında	  palya-f	  bakım	  projesi	  ile;	  	  

	  	  Palya.f	  Bakım	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Destek	  Evi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Merkezi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Hospis)	  

•  Palya-f	  Bakımın	  tanımlanması	  ve	  kurumsallaşması	  

•  Palya-f	  bakım	  bilincinin	  geliş-rilmesi	  

•  Palya-f	  bakım	  hizmetlerinin	  yaygınlaşHrılması	  

•  Eği-mli	  ve	  deneyimli	  profesyonel	  ekiplerin	  

oluşturulması	  

•  Palya-f	  bakım	  ih-yacı	  duyan	  tüm	  hastaların	  bu	  

hizme-	  almasının	  sağlanması	  için	  yönerge	  

hazırlığına	  başlandı.	  

	  	  	  	  	  Birinci	  Seviye:	  	  

•  Aile	  hekimleri	  	  

•  Evde	  Sağlık	  	  

•  Palya-f	  Bakım	  Birimleri	  (Hastane	  bünyesinde)	  	  

	  	  	  	  	  İkinci	  Seviye:	  	  

•  Palya-f	  Bakım	  Merkezleri	  (Akut	  bakım)	  	  

	  	  	  	  Üçüncü	  Seviye:	  	  

•  Kapsamlı	  Palya-f	  Bakım	  Merkezleri	  (akut	  bakım)	  	  

	  	  	  	  Destekevi	  (Hospis)	  :	  Kronik	  Bakım	  	  

	  	  	  	  Gönüllüler,	  Belediyeler	  ve	  STK’lar	  (Her	  Seviyede)	  	  

•  İlk	  Palya-f	  Bakım	  Yönergesi	  2013	  yılında	  oluşturuldu.	  

•  Bu	  yönergeye	  göre	  Kapsamlı	  Palya-f	  Bakım	  Merkezi	  

kavramı	  kaldırıldı.	  

•  Palya-f	  Bakım	  Merkezi,	  Aile	  Hekimleri	  ve	  Evde	  Sağlık	  

Ekibi	  ile	  koordineli	  çalışacak,	  

•  Palya-f	  Bakım	  merkezi	  öncelikle	  anestezi	  uzmanı	  olmak	  

üzere	  diğer	  uzmanların	  sorumluluğunda	  hizmet	  

verecek,	  

•  Algoloji	  polikliniği	  bulunacakH.	  
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•  2013’de	  Sağlık	  Uygulama	  Tebliği	  ile	  Palya-f	  Bakım	  

Tedavisine	  yönelik	  Sağlık	  Bakanlığı	  Hastanelerine	  

SGK	  ödemesi	  tanımlandı.	  

•  2014’de	  SGK	  ödemesi	  tekrar	  düzenlenerek	  paket	  

ödeme	  ve	  diğer	  fatura	  kalemleri	  tanımlandı.	  

•  2014	  yılında	  düzenlenen	  yönerge	  ile	  algoloji	  uzmanı	  

sayıca	  yetersiz	  olduğu	  için	  birim	  içinde	  bulundurma	  

zorunluluğu	  kaldırıldı.	  

•  2015	  yılında	  yönerge	  tekrar	  düzenlenerek	  palya-f	  
bakım	  merkezlerinde	  sorumlu	  olarak	  uzman	  doktor	  

bulunma	  zorunluluğu	  ortadan	  kaldırıldı.	  

•  2015	  yönergesi	  ile	  nitelikli,	  tek	  kişilik	  oda	  şarH	  kaldırıldı.	  

•  Sağlık	  kurumlarının	  bünyesinde	  açılacak	  olan	  

merkezlerin	  yatak	  sayısı,	  hastanenin	  yatak	  sayısı	  

100	  ve	  alH	  ise	  %25'ini,	  101-‐300	  arası	  ise	  %20'sini,	  

301-‐500	  arası	  ise	  %17sini,	  501	  ve	  üstü	  ise	  %15'ini	  

geçemez.	  

•  Ayrıca	  TKHK'ya	  bağlı	  hastanelerde	  toplam	  yatak	  

sayısı,	  toplam	  I,	  II	  ve	  III.	  seviye	  yoğun	  bakım	  yatak	  

sayısının	  %50'sini	  geçemez……….hükmü	  ge-rildi.	  

  

•  	  Girişim	  ve	  muayene	  odası	  

•  	  Ekip	  odası	  

•  	  Çok	  amaçlı	  salon/alan	  

•  	  Meşguliyet	  odası	  

•  	  Hasta,	  hasta	  yakınları	  ve	  personel	  için	  yeterli	  sayıda	  lavabo	  ve	  

tuvalet	  bulunur	  ve	  gerek-ğinde	  duş	  imkanları	  da	  sağlanır.	  

•  	  Her	  hasta	  yatağı	  için	  ayrı	  olmak	  kaydıyla,	  medikal	  gaz	  ve	  vakum	  

içeren	  hasta	  başı	  paneli	  bulunur.	  

•  Temel	  monitörizasyon,	  sıvı	  ve	  kan	  ürünleri	  replasmanı,	  

entübasyon,	  kardiyopulmoner	  resusitasyon	  ve	  hastanın	  ilk	  

stabilizasyonunun	  yapılabileceği	  şartlar	  sağlanır.	  

•  2015	  yılında	  Sağlık	  Bakanlığı	  taracndan	  «Palya-f	  
Bakım	  Hemşireliği	  Ser-fikalı	  Eği-m»	  standartları	  

belirlendi.	  

Mart	  2016	  	  

•  Tescilli	  169	  merkez,	  1899	  yatak	  bulunmaktadır.	  

•  Palya	  Türk	  Projesinde	  2023	  yılına	  kadar	  hedef	  216	  
SB+	  7	  Üniversite	  hastanesinde	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Toplam	  223	  merkez	  kurulması,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  10.000	  (6000)	  Yoğun	  Bakım	  Yatağına,	  6000	  

PalyaOf	  Bakım	  yatağına	  ulaşmakQr.	  
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•  S.B.	  Kanser	  Daire	  Başkanlığı	  başta	  olmak	  üzere,	  

•  KHK	  Müşterek	  Sağlık	  Hizmetleri	  Daire	  Başkanlığı,	  Evde	  

Sağlık	  ve	  Palya-f	  Bakım	  Hizmetleri	  Birimi,	  	  

•  KHK	  Özellikli	  Sağlık	  Hizmetleri	  ve	  Proje	  Daire	  Başkanlığı	  

•  S.B.	  Halk	  Sağlığı	  Kurumu	  

•  S.B.	  Sağlık	  Hizmetleri	  Genel	  Müdürlüğü	  

•  S.B.	  Sağlığın	  Geliş-rilmesi	  Genel	  Müdürlüğü	  

•  S.B.	  Sağlık	  AraşHrmaları	  Genel	  Müdürlüğü	  

•  Aile	  ve	  Sosyal	  Poli-kalar	  Bakanlığı	  
•  Diyanet	  İşleri	  Başkanlığı	  
•  Milli	  Eği-m	  Bakanlığı	  

•  Türkiye	  İş	  Kurumu	  

•  Belediyeler	  
•  Emniyet	  Müdürlükleri	  

•  STK’lar	  
•  Gönüllüler	  

•  Sağlık	  Bakanlığı	  bünyesinde	  yapılan	  merkezi	  ve	  lokal	  
çalıştay,	  eği-m	  ve	  sempozyumlar	  ile	  palya-f	  bakımla	  
ilgili	  hem	  idarecilerde	  hem	  sağlık	  personelinde	  palya-f	  
bakıma	  yönelik	  bilgiler	  paylaşılmış,	  aHlacak	  adımlar	  
planlanmışHr.	  

•  STK’lar	  aracılığı	  ile	  palya-f	  bakıma	  dair	  sağlık	  personeli	  
ve	  topluma	  yönelik	  bilgilendirme	  çalışmaları	  ve	  
eği-mler	  yapılmışHr.	  	  

Palya-f	  bakım	  çalışmalar	  yapan	  dernekler	  (STK)	
•  Palya-f	  Bakım	  Derneği	  (PBD)	  

•  Türk	  Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon	  Derneği	  (TARD)	  

•  Türk	  Yoğun	  Bakım	  Derneği	  (TYBD)	  

•  Algoloji	  Derneği	  
•  Klinik	  Enteral	  Parenteral	  Nutrisyon	  Derneği	  (KEPAN)	  
•  Palya-f	  Sağlık	  Hizmetleri	  Derneği	  (PASHİDER)	  

•  Evde	  Sağlık	  Derneği	  (EVSAD)	  
•  Türk	  Akciğer	  Kanseri	  Derneği	  (TAKD)	  
•  Türk	  Tıbbi	  Onkoloji	  Derneği	  (TTOD)	  
•  Türk	  Onkoloji	  Grubu	  Derneği	  
 

•  Türk	  Jinekolojik	  Onkoloji	  Derneği	  
•  Türk	  Radyasyon	  Onkolojisi	  Derneği	  
•  Onkoloji	  Hemşireliği	  Derneği	  	  

•  Cerrahi	  Onkoloji	  Derneği	  
•  İmmuno	  Onkoloji	  Derneği	  

•  Türk	  Pediatrik	  Onkoloji	  Grubu	  Derneği	  
•  Üroonkoloji	  Derneği	  
•  Mul-disipliner	  Onkoloji	  Derneği	  

•  Klinik	  Onkoloji	  Derneği	  
•  Gastrointes-nal	  Onkoloji	  Derneği	  

•  Hasta,	  Yaşlı,	  Engelli	  Bireyler	  Derneği	  

•  MECC;	  2004-‐2014,	  34	  kurs/sempozyum	  

•  01-‐	  03	  Nisan	  2015	  Ulusal	  Kanser	  Hajası	  Kayıtçılık	  ve	  Tarama	  

Eği-mleri	  programında	  “Palya-f	  Bakım	  Kursu”	  	  

•  SADEFE	  Palya-f	  Bakım	  Kursu	  2015	  

•  TÜSAD,	  Onkoloji	  Hemşireliği	  Derneği,	  Palya-f	  Bakım	  

Hemşireliği	  Kursu	  

•  Koç	  Üniversitesi,	  Palya-f	  Bakım	  Hemşireliği	  Kursu	  

•  KHK,	  21-‐24	  Aralık	  2015	  Palya-f	  Bakım	  Hizmet	  içi	  Eği-mi	  

•  Ankara	  Onkoloji	  Hastanesi,	  OHD,	  Palya-f	  Bakım	  Hemşireliği	  

Kursu	  
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Kısa	  Vadeli	  Gereksinimler	  
1.	  Üniversite,	  özel	  kurumlara	  SGK	  ödeme	  planının	  
oluşturulması	  

2.	  Sağlık	  personelinin	  (doktor,	  hemşire)	  eği-m	  
standardizasyonu	  

3.	  Hasta	  yakını/bakıcı,	  gönüllü	  eği-mleri	  

4.	  Eği-m	  materyallerinin	  oluşturulması	  

5.	  Tedavi-‐bakım,	  YaHş-‐taburcu	  kriterlerinin	  oluşturulması	  

6.	  Palya-f	  bakım,	  yoğun	  bakım,	  evde	  bakım	  koordinasyonu	  

Uzun	  Vadeli	  Gereksinimler	  
1.	  Hasta	  ve	  çalışan	  hakları,	  hukuki	  dayanakların	  oluşturulması	  

2.	  Mezuniyet	  öncesi,	  asistan,	  uzman	  eği-minde	  yer	  vermek	  

3.	  Toplumda	  farkındalık	  çalışmaları	  	  

4.	  Tedavi	  edici	  kurumlarla	  bakım	  veren	  kurumların	  işbirliğinin	  

sağlanması	  

5.	  Maliyet-‐etkinlik	  konusuna	  özen	  göstermek	  

6.	  Terminal	  dönem(son	  6	  ay)	  bakımı	  için	  destek	  evlerinin	  

kurulmasına	  öncülük	  etmek,	  Hbbi	  destek	  vermek	  

Ege	  Üniversitesi	  Tıp	  Fakültesi	   Dr.	  Abdurrahman	  Yurtaslan	  

Ankara	  Onkoloji	  EAH	  	  

Ankara	  Ulus	  DH	   Tokat	  Devlet	  Hastanesi	  



27/04/16	  

7	  

Erzurum	  Bölge	  EA	  Hastanesi	   Darıca	  Farabi	  DH	  

Didim	  DH	  

Karadeniz	  Ereğli	  DH	   Zonguldak	  Atatürk	  DH	  
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Yozgat	  DH	   Tekirdağ	  DH	  

Besni	  DH	  


