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PALYATİF	  BAKIM	  
YOĞUN	  BAKIM	  AYRIMI	  

Dr	  Gonca	  Oğuz	  	  
Dr	  AY	  Ankara	  Onkoloji	  EAH	  

Ağrı	  ve	  PalyaFf	  Bakım	  Merkezi	  
	  
	  	  

ABD’de	  hastane	  ölümlerinin	  
yarıdan	  fazlası	  yoğun	  bakım	  
ünitelerinde	  olmaktadır.	  

	  Hastaların	  %20’si	  yaşamlarının	  
son	  bir	  ayını	  hastanede	  ve	  
genellikle	  yoğun	  bakımda	  
geçirmektedirler.	  

	  
	  

	  
	  

Yoğun	  Bakım	  
•  Yoğun	  bakım	  üniteleri,	  ciddi	  ve	  hayaM	  tehdit	  eden	  
hastalığı	  veya	  yaralanması	  olan	  kişilerde,	  normal	  
vücut	  fonksiyonlarının	  korunabilmesi	  amacıyla	  sürekli	  
yakın	  bir	  monitörizasyon	  ile	  özellikli	  cihazlar	  ve	  
ilaçların	  kullanıldığı	  bölgelerdir.	  

Özellikleri	  

•  Özel	  eğiOmli	  doktor,	  hemşire	  ve	  diğer	  sağlık	  
çalışanları	  
•  Hasta	  bakımı	  için	  özel	  ve	  karmaşık	  teknoloji	  
gerekOren	  cihazların	  kullanımı	  
•  Hastane	  içerisinde	  özel	  olarak	  yapılandırılmış	  
yerleşim	  bölgeleri,	  özel	  donanım,	  çeşitlilik	  
•  Hasta	  başına	  düşen	  sağlık	  personeli	  sayısının	  fazla	  
olması	  
•  Yüksek	  maliyet	  

Yoğun	  Bakımda	  İleFşim	   PalyaFf	  bakım	  tanımı	  

    Yaşamı	  tehdit	  eden	  hastalığa	  bağlı	  olarak	  ortaya	  
çıkan	  problemlerle	  karşılaşan	  hasta	  ve	  ailede;	  ağrının	  
ve	  diğer	  problemlerin,	  erken	  tanılama	  ve	  kusursuz	  bir	  
değerlendirme	  ile	  fiziksel,	  psikososyal	  ve	  spiritüel	  
gereksinimlerin	  karşılanması	  yoluyla	  acı	  çekmenin	  
önlenmesi	  ve	  hafifleOlmesine	  yönelik	  uygulamaların	  
yer	  aldığı	  ve	  yaşam	  kalitesini	  gelişOrmenin	  amaçlandığı	  
bir	  yaklaşımdır.	  	  

World	  Health	  OrganizaOon,	  2006	  
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PalyaFf	  Bakım;	  
	  •  Ağrı	  ve	  sıkınM	  veren	  diğer	  semptomları	  rahatlaMr,	  

•  Ölümü	  yaşamın	  normal	  bir	  süreci	  olarak	  kabul	  eder,	  

•  Ölümü	  ne	  hızlandırma	  ne	  de	  erteleme	  amaçlanır,	  

•  Hasta	  bakımına	  psikolojik	  ve	  manevi	  destek	  entegre	  edilir,	  

•  Hastaların	  ölünceye	  kadar	  mümkün	  olduğunca	  akOf	  yaşamasını	  destekleyen	  bir	  
sistem	  sunar,	  

•  Hastanın	  hastalığı	  sırasında	  ve	  yas	  sürecinde	  ailenin	  üstesinden	  gelebilmesini	  
destekleyen	  bir	  sistem	  sunar,	  

•  Hasta	  ve	  ailesinin	  gereksinimlerini	  karşılayacak,	  eğer	  belirOlmişse	  yas	  danışmanlığını	  
da	  içeren	  bir	  ekip	  yaklaşımı	  kullanır,	  

•  Yaşam	  kalitesi	  arWrılarak	  hastalığın	  seyrini	  de	  olumlu	  etkileyebilir,	  

•  Yaşamı	  uzatan	  kemoterapi,	  radyoterapi	  gibi	  tedavilerle	  birlikte	  hastalığın	  erken	  
evresinde	  	  uygulanabilir,	  sıkınMlı	  klinik	  komplikasyonların	  daha	  iyi	  anlaşılması	  ve	  tedavisi	  
için	  gerekli	  araşMrmaları	  içerir	  .	  

PalyaFf	  bakım	  ne	  değildir?	  

•  Uygulanabilecek	  tüm	  tedavi	  yöntemleri	  tükendiği	  
zaman	  konfor	  bakımı	  için	  başvurulacak	  bölüm…	  

•  Yaşamı	  uzatan	  canlandırıcı	  bakıma	  karşıt	  bir	  
alternaOf…	  

•  Hastanede	  uzun	  süre	  yatanları	  periyodik	  olarak	  	  
temizleme	  yöntemi..	  

•  Yoğun	  bakım	  servislerinin	  boşaltma	  üniteleri…	  

•  Başarıya	  ulaşamayan	  yoğun	  bakımın	  devamı…	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  ….	  

Geleneksel	  Yanılgı??	  
•  Her	  ikisi	  de	  en	  ağır	  hastalarla	  ilgilenir.	  
•  YB	  sadece	  özellikli	  ünitelerde	  uygulanabilirken,PB	  	  
konsültasyon	  yolu,	  PB	  üniteleri,	  hospis	  ve	  evde	  de	  
sağlanabilir.	  

•  YB	  hizmetleri	  yüksek	  maliyet	  gerekOrirken,	  PB	  
maliyet	  etkin	  bir	  hizme[r.	  

•  YB	  hükümet	  ve	  özel	  girişimciler	  tara\ndan	  yoğun	  
bir	  şekilde	  desteklenirken,	  PB	  ile	  ilgili	  
yönetmelikler	  ve	  destek	  henüz	  yeni	  
yapılanmaktadır.	  

•  Bir	  disiplinin	  primer	  amacı,	  diğerinin	  sekonder	  
amacı	  olabilmektedir.	  

•  Center	  to	  Advanced	  PalliaFve	  Care	  (CAPC),	  
ciddi	  hastalıkta	  palyaOf	  bakımın	  ulaşılabilirlik	  
ve	  kalitesini	  arWrmayı	  hedefleyen	  ulusal	  bir	  
organizasyondur.	  

	  

PALLIATIVE	  CARE	  EVERYWHERE	  
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Yoğun	  Bakım	  Ünitesi	  Kriterleri	  
	  

•  Bir	  veya	  daha	  fazla	  kronik	  yaşam	  sınırlayıcı	  durum	  varlığı	  ile	  
“nursing	  home”	  dan	  kabul	  (ileri	  demans	  vb)	  

•  Aynı	  hastane	  yaMşı	  sırasında	  iki	  veya	  daha	  fazla	  Yoğun	  Bakım	  kabulü	  

•  Uzamış	  veya	  başarısız	  venOlatörden	  ayırma	  

•  MulOorgan	  yetmezliği	  

•  Beklenen	  ölümde	  venOlatörden	  ayırma	  düşüncesi	  

•  MetastaOk	  kanser	  

•  Anoksik	  ensefalopaO	  

•  Uzun	  süreli	  venOlatör	  desteği	  ile	  transfer	  etme	  düşüncesi	  

•  Karar	  vericinin	  zayıflaması	  ile	  ailede	  sıkınM	  

•  İki	  haeadan	  daha	  uzun	  süren	  koma	  veya	  PSV	  

Yoğun	  bakım	  sonrası	  
•  Fonksiyonel	  ve	  kogniOf	  bozukluklarla	  birlikte	  fiziksel	  ve	  
psikolojik	  semptomlar	  yaşam	  kalitesini	  etkiler	  
•  Uykusuzluk,	  yorgunluk,	  ağrı,	  emosyonel	  labilite,	  
depresyon,	  anksiyete	  	  
•  Uzamış	  fizyolojik	  sekeller	  
•  Kronik	  ağrı	  
•  Ailede	  anksiyete,	  depresyon,	  komplike	  yas	  süreci	  
•  Aile	  ve	  hastada	  ‘posOntensive	  care	  syndrome’	  

•  2007-‐2008	  tarihleri	  arasında	  yoğun	  
bakımda	  ≥	  5	  gün	  yatan	  
	  	  	  	  	  	  Taburcu	  hasta	  

	  	  	  	  	  	  Taburcu	  hasta	  ailesi	  
	  	  	  	  	  	  Hastası	  yoğun	  bakımda	  ölen	  aile	  

Hasta	  ve	  aileleri	  taraWndan	  kaliteli	  
	  ‘yoğun	  bakımda	  palyaFf	  bakım’	  tanımı	  

•  Klinisyenle	  ileFşim	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Zamanında,	  sürekliliği	  olan,	  açık,	  tam,	  sevecen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Durum	  değişiklikleri,	  prognoz	  ve	  tedavi	  hakkında	  bilgi	  verilmesi	  

•  Hasta	  odaklı	  medikal	  kararların	  verilmesi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Hastanın	  değerleri,bakım	  hedefleri	  ve	  tedavi	  seçenekleri	  doğrultusunda	  

•  Hastanın	  klinik	  bakımı:Konfor,	  onur,	  kişilik	  ve	  özelini	  koruma	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Hastanın	  ihOyaçlarına	  yanıt	  veren	  ve	  duyarlı	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Fiziksel	  konforu	  sağlama	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Onura	  saygı	  gösterme	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Hastayı	  bir	  birey	  gibi	  tedavi	  etme-‐birilerinin	  sevdiği	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Özelini	  koruma	  

•  Ailenin	  bakımı:Ulaşım,	  yakınlık	  ve	  destek	  sağlama	  
	  	  	  	  	  	  	  Liberal,	  esnek	  ziyaret	  saatleri	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Hastanın	  bakım	  ve	  ihOyaçları	  hakkında	  ailenin	  görüşlerine	  değer	  verme	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ölüm	  sonrası	  destek	  sağlama	  

 
 

 

    

    

•  ProspekOf,	  gözlemsel	  
•  Yüksek	  ölüm	  riski	  olan	  171	  yoğun	  bakım	  
hastası	  
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Overall	  score	  
1.UK	  
14.Japan	  
34.	  South	  Africa	  
35.	  Uganda	  
47.	  Turkey	  
80.Iraq	  

PalliaOve	  and	  healthcare	  
enviroment	  
1.UK	  
46.	  Turkey	  
80.Iraq	  

Capacity	  to	  deliver	  
palliaOve	  care	  
1.	  Austria	  
3.UK	  
57.	  Turkey	  
80.Ethiopia	  

Human	  resources	  
1.  Australia	  
2.  2.UK	  
57.	  Turkey	  
80.Bangladesh	  

Affordability	  of	  care	  
1.  Australia	  
71.	  Turkey	  
80.Nigeria	  

2015	  Dünyada	  Ölüm	  Kalite	  İndexi	   Entegrasyonun	  yararı	  var	  mı??	  

Yoğun	  bakım-‐	  PalyaOf	  bakım	  
entegrasyonunun	  yararları	  

•  Yoğun	  bakımda	  kalış	  süresi	  	  

•  Faydasız	  tedavilerin	  kullanımı	  

•  Mekanik	  venOlasyon	  süresi	  

•  Aile	  memnuniyeO	  ve	  anlama	  özellikleri	  

•  Ailenin	  anksiyete,	  depresyon	  ve	  posxravmaOk	  stres	  
bozukluğunda	  

•  Bakım	  hedefleri	  hakkında	  çelişki	  

•  Kötü	  prognozdan	  konfor	  odaklı	  bakıma	  yönelme	  süresi	  

•  Semptom	  değerlendirme/hasta	  konforu	  
	  
Campell	  et	  al,	  Norton	  et	  al,	  Mahony	  et	  al,	  Pierucci	  et	  al,Payen	  et	  al,Azouley	  et	  al,Lautrexe	  et	  al,Lilly	  et	  al,Erdek	  and	  

Pronovost,Chanques	  et	  al.	  
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ICU to PCU (n=120)

Mostly ICU to PCU (n=157)

Some ICU to PCU (n=63)

Acute to PCU (n=195)

KR	  White,	  KG	  Stover,	  JB	  Cassel,	  TJ	  Smith.	  	  (2006).	  	  Journal	  of	  Healthcare	  Management	  51	  (4),	  
253-‐267	  	  

Cases centered on 
transfer day 

1.  Hasta	  ve	  aile	  merkezli	  karar	  verme	  
2.  Ekip	  içinde	  ileOşim,	  hasta	  ve	  ailesiyle	  ileOşim	  
3.  Bakımda	  devamlılık	  
4.  Hastalar	  ve	  aileleri	  için	  emosyonel	  ve	  praOk	  destek	  
5.  Semptom	  yöneOmi	  ve	  konfor	  bakımı	  
6.  Hasta	  ve	  aileleri	  için	  manevi	  destek	  
7.  Yoğun	  bakım	  çalışanları	  için	  emosyonel	  ve	  organizasyon	  
desteği	  

3.gün 

5.gün 

	  	  	  	  	  Karar	  vericileri	  belirle	  
	  	  	  	  	  ‘Advanced	  direkOf’leri	  tarMş	  
	  	  	  	  	  DNR	  durumunu	  konuş	  
	  	  	  	  	  EğiOm	  broşürü	  dağıt	  
	  	  	  	  	  Ağrıyı	  düzenli	  değerlendir	  
	  	  	  	  	  Ağrıyı	  opOmal	  tedavi	  et	  

1.gün 

	  	  	  	  	  Sosyal	  destek	  teklif	  et	  
	  	  	  	  	  Manevi	  destek	  teklif	  et	  
 

	  İnterdisipliner	  aile	  toplanMsı	  düzenle	  

ICU	  giriş	  süresi	  0.	  gün	  

ICU	  PalliaFve	  Care	  Processes	  in	  	  
the	  Voluntary	  Hospital	  AssociaFon,	  Inc	  
	  ‘Care	  and	  CommunicaFon	  Bundle’	  

Target	  Market	  	  –	  Your	  Title	  Text	  Here	  

Improving	  PalliaOve	  Care	  in	  the	  Intensive	  
Care	  Unit	  (IPAL-‐ICU)	  projesi,	  yoğun	  bakım	  
ünitelerinde	  palyaOf	  bakımın	  kalitesini	  
arWrmak	  amacıyla	  oluşturuldu	  (2010).	  

	  
	  

	  
	  

Hedefi	  palyaOf	  bakım	  ve	  yaşam	  sonu	  
bakımı	  uygun,dayanıklı	  ve	  lokal	  
kurumsal	  kültüre	  göre	  düzenlenmiş	  bir	  	  
yapıda	  gelişOrmek	  olarak	  belirlendi. 

KonsültaFf	   EntegraFf	  

Yoğun	  bakım-‐PalyaOf	  bakım	  modelleri	  
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KONSÜLTATİ
F	  

ENTEGRATİF	  

HANGİ	  MODEL??	  

???

EntegraFf	  model	  	  
Avantajları;	  

•  PalyaOf	  bakımın	  tüm	  YB	  hastaları	  ve	  aileleri	  için	  ulaşılabilir	  	  

•  PalyaOf	  bakım	  servisine	  ihOyaç	  yok	  

•  PalyaOf	  bakımı	  YB’ın	  ana	  bir	  elemenO	  olmasını	  açıkça	  tanır	  

•  	  YB	  çalışma	  düzeninin	  sistemizasyonu	  güvenilir	  bir	  palyaOf	  bakım	  
uygulamasını	  teşvik	  eder	  

Dezavantajları;	  

•  YB	  uzmanlarının	  PB	  bilgi	  ve	  becerileri	  konusunda	  eğiOmleri	  gerekir	  

•  YB	  klinisyenlerinin	  özverisi	  ve	  destekleyici	  YB	  kültürüne	  bağlıdır	  

•  YB’da	  yetersiz	  olabilen	  personel	  ve	  diğer	  kaynakların	  kullanımı	  

•  YB’dan	  yararlanmayan	  veya	  daha	  fazla	  YB	  ihOyacı	  olmayan	  hastaların	  YB	  
sonrası	  PB	  desteği	  için	  başka	  bir	  ekibe	  yönlendirilmesi	  gerekir	  

	  

KonsültaFf	  Model	  
Avantajları;	  
•  İnterdisipliner	  ekiplerden	  uzman	  kaMlımı	  
•  Tecrübe	  zaten	  mevcuxur,	  ek	  eğiOm	  gerekmez	  
•  Gözlemsel	  yarar	  kanıM	  
•  Bakımın	  YB	  öncesi,	  YB	  sırasında	  ve	  sonrasında	  devamlılığı	  
•  Eğer	  uygunsa	  yaşam	  sonu	  bakım	  için	  hastanın	  YB	  dışına	  transferi	  

Dezavantajları;	  
•  Yeterli	  personel	  ve	  kaynağa	  sahip	  PB	  servisi	  gerekOrir	  
•  Konsültanlar	  YB’ın	  biyomedikal	  ve	  bakım	  hizmetlerine	  uzak	  olabilirler,	  
‘yabancı’	  olarak	  değerlendirilebilirler	  
•  Konsültanlar	  hasta/aileyle	  hızlı	  bir	  etkin	  ilişki	  sağlamak	  zorundadırlar	  
•  YB	  ve	  PB	  ekiplerinin	  akOviteleri	  üstüste	  binebilir	  ve	  karışabilir	  
•  Bakımın	  parçalanması	  karışıklığa	  neden	  olabilir	  
•  YB	  ekibi	  PB	  bilgi	  ve	  becerilerini	  gelişOrmede	  daha	  az	  istekli	  olabilirler	  

•  Hasta,	  aileler	  ve	  klinisyenlerin	  YB	  tedavileri	  hakkında	  gerçek	  dışı	  
beklenOleri	  

•  YB	  ve	  PB’ın	  birbiriyle	  uyumlu	  ve	  tamamlayıcı	  tedaviler	  olmaktan	  
çok,	  birbirine	  zıt	  ve	  dışlayan,	  sırayla	  yapılması	  gereken	  tedaviler	  olduğu	  
yanılgısı	  

•  PB’ın	  yaşam	  sonu	  bakım	  veya	  hospis	  olarak	  değerlendirilmesi	  

•  PB’ın	  ölümü	  hızlandıracağı	  kaygısı	  

•  YB	  klinisyenlerinin	  PB	  ve	  ileOşim	  konusunda	  yetersiz	  eğiOmi	  

•  YB	  çalışanlarının	  artan	  iş	  yüküne	  rağmen	  yetersiz	  ödül	  desteği	  

•  PB	  için	  yetersiz	  finans	  ve	  sigorta	  

	  
End-‐of-‐life	  seems	  too	  early	  unFl	  it	  is	  too	  late-‐too	  ogen	  

	  

TEŞEKKÜRLER	  


