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anser tedavilerinde h›zla olumlu geliﬂmelerin oldu¤u
ve yaﬂam kalitesinin önem kazand›¤›, ileri teknoloji kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›¤› günümüzde, t›bb›n çaresizce sadece destek tedavilerle zaman kazanmaya çal›ﬂt›¤› olgular da bulunmaktad›r. Kanser tan›s› konulmas› aﬂamas›ndan
itibaren tüm hastal›k süresince, gerek kiﬂilerin psiﬂik süreçlerinde gerekse yaﬂama uyumlar›nda güçlükler gözlenmeye baﬂlar.
Ayn› zamanda aile dinamikleri ve rol da¤›l›m› da do¤rudan etkilenir. Aile bireylerinden birisinin hayat› tehdit edici hastal›¤›
karﬂ›s›nda, ailenin tümünün yaﬂam ﬂekillerini, rol da¤›l›mlar›n›
ve beklentilerini yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Kanser,
ölümcül potansiyeli, zorlu tedavi aﬂamalar› ve taﬂ›d›¤› stigma ile
hem bireyin hem de ailenin hastal›¤› olarak kabul edilmelidir
(1). Özellikle a¤r› ve ac›n›n artt›¤›,hastan›n genel durumunun
bozuldu¤u geç evrelerde hem hasta hem aile, ölüm fikri ile istemese de yüzleﬂmek zorunda kalabilir. Hastan›n mümkün olan
en rahat biçimde son günlerini geçirmesi, a¤r›s›n›n dindirilmesi
bu dönemde tedavinin tek amac› olabilir. Bu dönemde art›k tedavi ekibi, aile ve hastan›n birlikte, yaﬂam kalitesi kadar “ölüm
kalitesini ” ve “iyi ölümü ”de konuﬂmas›n›n gerekti¤i düﬂünülmelidir (2). Terminal dönemdeki hastalar›n, psikolojik bak›m
görevi t›bbi durumundan da sorumlu olan hekime ve ekibe aittir. Bu nedenle onkoloji hastalar› ile çal›ﬂan tüm branﬂlardaki
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bu konuda yapabilecekleri konusunda e¤itim almalar› önemlidir (3).

HASTALAR AÇISINDAN TERM‹NAL DÖNEM
Terminal döneme gelmiﬂ hastalar pek çok aç›dan hekimlerini
zorlay›c› olabilirler. Varoluﬂçu bir psikolojik kriz döneminin özelliklerinin yan› s›ra a¤r›y› da içeren çeﬂitli ﬂiddetli fiziksel belirtiler, anksiyete ve depresyonun yo¤un olarak ortaya ç›k›ﬂ› veya
deliryumun klinik gidiﬂe eklenmesi tedavi ekibinin iﬂini art›r›r.(4)
Özellikle bu dönemin ana prensibi “hastal›k yoktur hasta vard›r” olmal›d›r. Her hastan›n kendi kiﬂilik, kültürel ve ailevi özelliklerine göre hastal›klar s›ras›ndaki ihtiyaçlar› de¤iﬂik olabilir
(1,4,5). Ölmekte olan hastalara yaklaﬂ›rken bu farkl›l›klar› kesinlikle dikkate almak gerekmektedir. Özelikle t›bbi gerekli kontroller yap›ld›ktan sonra hastan›n istekleri ön plana ç›kmal›d›r.
Görüﬂmek istedi¤i kiﬂiler, dini görevlilerin ça¤›r›lmas›, bulunmak
istedi¤i yerler gibi vb .
Hastalarda terminal dönemin gidiﬂini etkileyebilecek özellikler (5):
1. Sosyokültürel faktörler
Ölüm ve hastal›k hakk›ndaki inan›ﬂlar
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Sosyoekonomik s›n›f, yaﬂad›¤› yer ve e¤itim-bilgi düzeyi
Sosyal destek sistemlerinin varl›¤› ve etkinli¤i
2. Kiﬂisel faktörler
Kiﬂilik özellikleri,
Stresle daha önceki baﬂa ç›kma becerisi
Dini, felsefi inan›ﬂlar›, Ölüme ve yaﬂama verdi¤i anlam
Kay›p ve ölümle ilgili daha önceki deneyimler
3. T›bbi durumla ilgili faktörler
Belirtilerin durumu ( a¤r›, solunum s›k›nt›s› ..)
Ailenin son dönem bak›m› ve destek tedavileri hakk›nda bilgi düzeyi
Son dönem bak›m›n verildi¤i yer ve imkanlar
T›bbi ekiple hastan›n iletiﬂim ve iliﬂki kalitesi
Terminal dönemdeki hastalar›n t›bbi bak›m› her durumda
pek çok önemli karar› içerir. Tedavi maliyeti, hastaya verilecek
tedavilerle ortaya ç›kacak ek a¤r› ve ac›, gereksiz tahlil ve tetkikler, uygun ilaç seçimi, etkin a¤r› kontrolü ilgili branﬂ hekimlerinin bilgi ve deneyimleri ile düﬂünmeleri gereken konular aras›ndad›r(3,6). Burada hastanede bulunan terminal dönem içindeki
hastalar›n psikolojik bak›mlar› için yap›labileceklere a¤›rl›k verilecektir.
1. Hastalarla konuﬂmaya, iletiﬂime devam etmek ve t›bb› destek ve tedaviyi uygun ﬂekilde sürdürmek: Hastalar›n içinde bulunduklar› korkulu durumda en iyi yaklaﬂ›m onlarla konuﬂmak
ve kendilerini ifadelerine izin vermektir. Hastalar a¤r›n›n ve ac›n›n artmas›ndan endiﬂelenebilirler. Hekimlerinin onlar› görme¤e devam etmesi a¤r› ve ac›n›n azalmas› için elinden geleni yapt›¤›n› ifade etmesi ve hastay› dinlemeye devam etmesi hastalar
ve aileler için çok önemlidir.
2. Hastalar›n kiﬂilik özellikleri ve kimlik bütünlü¤üne sayg›
gösterilmesi: Bu dönemde hastalar›n anlaml› baz› hedeflerini
yerine getirmesi için desteklemek ve bu konularda yard›m etmek ya da yard›m alabilece¤i konsültasyonlar› sa¤lamak (Örn:
köyüne gitmek, bir akrabas›n› aramak, mallar›n› ba¤›ﬂlamak
vb.). Hastanedeki hastalar da yak›nlar›n›n görmek veya aramak,
dua etmek, hoca ça¤›rmak, hastane k›yafetlerini ç›kar›p günlük
k›yafet giymek isteyebilir. Hastaya ad› ile hitap ederek makul isteklerini yerine getirmeye çal›ﬂmak gerekir.
3. Hastan›n kendisini huzurlu ve iyi hissetmesi için gerekli tedavilerin düzenlenmesi: Psikiyatrik konsültasyonun gerekirse
yap›larak bu hastalarda s›k görülen anksiyete ataklar›, depresif
sendromlar ve deliryumun gerek psikoterapötik gerekse psikofarmakolojik yöntemlerle kontrol alt›na al›nmas›.
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Anksiyete bozukluklar› (4,5,7)
Bu dönemde hastalarda; ölüme yaklaﬂmay› bilme, ölüm ve belirsizlik ile ilgili
korkular, aile ve t›bbi ekiple çat›ﬂmalara
ikincil olarak geliﬂen anksiyeteli uyum
güçlükleri; Kötü a¤r› kontrolüne, deliryum hipoksi , hipoglisemi, kanama ve di¤er metabolik bozukluklara ba¤l› olarak
geliﬂebilen genel t›bbi duruma ba¤l›
anksiyete bozukluklar›; Kullan›lan kortikosteriod gibi ilaçlara veya yüksek doz
benzodiazepine ve opiatlar›n çekilme belirtisi olarak da anksiyete bozukluklar›
görülebilir. Ayr›ca daha önceden var olan
panik bozukluk, fobiler, post travmatik
stres bozuklu¤u ve di¤er anksiyete bozukluklar› bu dönemde alevlenebilir.
Hem hastan›n hem de ailenin adaptasyonuna güçlük yaratabilir. Bu noktada mutlaka psikiyatr deste¤i almak gerekir. Destekleyici, biliﬂsel psikoterapötik yaklaﬂ›mlar›n yan›nda benzodiazepinler tek baﬂ›na veya düﬂük doz nöroleptikler ile kombine olarak kullan›labilir (3,8,9). SSRI ve
trisiklik antidepresanlar›n etkinli¤i için
en az iki hafta süreye ihtiyaç oldu¤undan
bu dönemde kullan›lmalar› yarar sa¤lamaz (5,8,10).
Depresif sendromlar
Kanser hastalar›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan
psikiyatrik bozukluk depresyondur (1012). Özellikle tedavilerin yetersiz kald›¤›
ve çaresizlik hislerinin ve fiziksel zorlanmalar›n yaﬂand›¤› son dönemde hem
hastada hem de ailede yo¤un olarak
depresyonla karﬂ›laﬂ›labilir. Beklentinin
yas› ve s›k›nt›s›, ve eﬂlik eden a¤r›, halsizlik ve nefes alamama, yatma zorlu¤u gibi
belirtiler terminal dönemde depresyon
tan›s›n›n konulmas›n› zorlaﬂt›r›r. S›kl›kla
major depresyon, depresif belirtilerle giden uyum bozukluklar› görülür.(11,12)
Deneyimli bir psikiyatristin hastay› de¤erlendirmesi tercih edilmelidir. Zira bu dönem ümidin korunmas›n›n da zor oldu¤u, kiﬂinin hem duygusal hem de biliﬂsel
bir çöküntü içinde olabilece¤i bir dönemdir (13,14). Yeterli uyku düzeninin sa¤lanmas›, s›k›nt›n›n giderilmesi ve mümkün olan en az yan etki ile tolarebilitesi
iyi antidepresanlar›n ve psikostimulanlar›n tedaviye eklenmesinde fayda olabilir.
Özellikle antidepresan etkinli¤in ortaya
ç›kmas›n› bekleyecek zaman› olmayan
hastalar için, psikostimulanlar bir seçenek olabilir (15-17). 2-3 hafta daha rahat
vakit geçirebilirler ancak saat veya gün
ile ölçülen yaﬂam sürelerinde benzodiyazepinler ve narkotik analjezikler seçilebilir.Uygun seçilmiﬂ psikoterapiden de hastalar oldukça yararlanabilirler (4,8,9,10).
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“...Kanser, ölümcül potansiyeli, zorlu tedavi aﬂamalar› ve
taﬂ›d›¤› stigma ile hem bireyin hem de ailenin hastal›¤› olarak
kabul edilmelidir. Özellikle a¤r› ve ac›n›n artt›¤›, hastan›n genel
durumunun bozuldu¤u geç evrelerde hem hasta hem aile, ölüm
fikri ile istemese de yüzleﬂmek zorunda kalabilir. Hastan›n
mümkün olan en rahat biçimde son günlerini geçirmesi, a¤r›s›n›n
dindirilmesi bu dönemde tedavinin tek amac› olabilir. Bu
dönemde art›k tedavi ekibi, aile ve hastan›n birlikte, yaﬂam
kalitesi kadar “ölüm kalitesini ” ve “iyi ölümü ”de
konuﬂmas›n›n gerekti¤i düﬂünülmelidir. Terminal dönemdeki
hastalar›n, psikolojik bak›m görevi t›bbi durumundan da
sorumlu olan hekime ve ekibe aittir. Bu nedenle onkoloji
hastalar› ile çal›ﬂan tüm branﬂlardaki sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bu
konuda yapabilecekleri konusunda e¤itim almalar› önemlidir.”

Deliryum
Kanserin seyri s›ras›nda hastada k›sa
süre içinde geliﬂen huzursuzluk, anksiyete, uyku bozuklu¤u, ﬂaﬂk›nl›k, orientasyon kusuru veya t›bbi tedaviyi red etme
gibi bir durum görülürse hastada deliryum olas›l›¤› düﬂünülmeli ve o yönde dikkatli bir de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Akut konfüzyonel durum h›zla ve ço¤unlukla gece yerleﬂir. Semptomlar›n h›zl›
de¤iﬂimi ve klinik gidiﬂin dalgalanmalar
göstermesi karakteristiktir. Deliryumda,
dikkat bozukluklar›, oryantasyon kusuru,
konsantrasyon, bellek bozukluklar› (k›sa
süreli ve anl›k bellekte belirgin), psikomotor bozukluklar (ajitasyon, eksitasyon,
retardasyon), uyku-uyan›kl›k düzeni bozuklu¤u (gündüz uyuklama, gece uyumama), düﬂünce ve alg› bozukluklar› (hezeyan, illüzyon, hallüsinasyon, desorganize düﬂünce içeri¤i) görülebilir(18-20)
.Terminal dönemdeki hastalarda deliryuma girme oran› %50-60 aras›nda bildirilmektedir. Ço¤ul bir etyolojiye sahiptir.
Organ yetmezlikleri, polifarmasi, metabolik düzeltilemeyen sorunlar, sekonder
enfeksiyonlar ve yüksek ateﬂ , kanama,
hipoksi gibi nedenler en s›k rastlan›lan
faktörlerdir. Baﬂl›ca üç klinik formu vard›r.
Hiperaktif-Hiperalert Tip; Psikomotor
bir hareketlilik çok belirgindir. D›ﬂ uyarana reaksiyon fazlad›r, heyecanl› ve huzursuzdur. Tüm davran›ﬂlar›na bu yans›r. Yatakta kalmak istemez, ba¤›r›r, kendisine
ve çevresine zarar verecek davran›ﬂlarda
bulunur. Kooperasyon kurmak güçtür.

Artm›ﬂ otonomik ve sempatik sinir sistem
aktiviteleri göze çarpar. Çok belirgin illüzyonlar›, halüsinasyonlar›, hezeyanlar›
vard›r.
Hipoaktif-Hipoalert Tip; Tüm psikomotor faaliyette ve uyan›kl›kta azalma ile
karakterizedir. Bu hastalar genellikle yata¤›nda yatar, az konuﬂur. S›k s›k uyuklar,
çevre ile az iliﬂki kurar, sanki ald›rm›yor
gibi bir izlenim al›nabilir. Halüsinasyon
ve illüzyonlar› olsa bile dikkatten kaçabilir. Hatta depresyon gibi düﬂünülebilir.
Bu vakalar›n gözden kaçma olas›l›¤› yüksektir.
Mixt Tip; Her iki durum düzensiz olarak
ayn› hastada görülür.Gündüz hipoaktif,
gece hiperakif tip görülen form s›kl›kla
karﬂ›m›za ç›kar (18-20)
Deliryum uygun etyolojik tedavi ile geri dönüﬂümlüdür. Ancak terminal dönem
kanser gibi gerek semptomatik gerekse
etiyolojik tedavinin yetersiz oldu¤u durumlarda birincil hastal›¤›n morbidite ve
mortalitesi artar. Deliryum primer psikiyatrik bir hastal›k olmay›p fiziksel hastal›¤›n seyri ya da tedavisi s›ras›nda organik
nedenlerle ortaya ç›kt›¤› için tedavisini
de ilgili klinik doktorlar› ile iﬂbirli¤i içinde
yap›lmas› gerekir.
Farmakolojik tedavi olarak güçlü ve
h›zl› sedasyon yapabilen, antikolinerjik
yan etkisi az nöroleptikler ilk seçenektir.
Özelikle haloperidol bu alanda s›k çal›ﬂ›lm›ﬂ ve kabul görmüﬂtür. Terminal dönemde özellikle intravenöz perfüzyon
ﬂeklinde kullan›m›, ileri ajite hastalarda
benzodiazepinlerle kombinasyonu söz

ÜROONKOLOJ‹ BÜLTEN‹

konusu olabilir. Deliryumdaki hastalarda
opioidleri, H2 Blokerlerini, stereoidleri de
kesmek gerekebilir. Atipik antipsikotikler
hem sedasyon sa¤lay›c› hem de anksiyolitik etkileri ile tercih edilebilirler. Psikososyal bak›m›n içeri¤inde ise, hastan›n odas›nda saat ve takvim bulundurulmas›, s›k
s›k zaman ve yer yöneliminin düzeltilmesi, ziyaretin azalt›lmas›, aﬂ›r› gürültülü ve
kar›ﬂ›k ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› gibi önlemler al›nabilir. Deliryumdaki hastan›n
durumunun ciddiyeti konusunda aileler
de bilgilendirilmeli, birincil tedavi ekibi
ile aile aras›ndaki iﬂbirli¤i artt›r›lmal›d›r.
(18,21)

“...hasta yak›nlar›n›n e¤itim
düzeyi artt›kça, hastal›k
hakk›nda bilgilenmeleri
baﬂlang›çtan itibaren düzenli
bir ﬂekilde sa¤lanm›ﬂsa, ve
baﬂka yak›n hastalar
sayesinde hastal›¤› tan›d›kça
terminal dönemde hastaya iyi
ölüm hakk› tan›nmas›
konusundaki tavr›

A‹LELER AÇIﬁINDAN TERM‹NAL
DÖNEM
Istanbul Üniversitesi Psikiyatri A.B. dal›nda kanser hasta aileleri ile yap›lan bir
de¤erlendirmede ilginç sonuçlar elde
edildi. Araﬂt›rmaya 90 kanserli hasta ve
hastan›n bak›m›ndan sorumlu olan birinci derece akrabalar› al›nd›. Görüﬂmelerin
yap›ld›¤› dönemde hastalar›n 1/3’ü 6 aydan daha fazla süredir hastayd›lar ve bu
grubun ortalama hastal›k süresi 14 ayd›.
Ancak yine de hastalar›n 46’s› hastal›¤›n›n kanser oldu¤unu bilmiyordu. Bunda
ailenin aﬂ›r› koruyucu ve kollay›c› tutumu
ve hekimlerinde hastadan önce aileye
bilgi vermeyi tercih etmeleri rol oynamakta idi. Terminal dönemde bile tan›lar›n› bilmeyen hastalarla karﬂ›laﬂ›ld›. Aile
ve hasta aras›ndaki bu iletiﬂim bozuklu¤u, hastalar›n son dönemlerindeki rahatlama, paylaﬂma ve aile ile dertleﬂip bütünleﬂmeyi olumsuz olarak etkilemekteydi.
Hasta yak›nlar›na terminal dönemde
“ölüm hakk›” ile ilgili sorular soruldu¤unda, “Allah›n verdi¤i can› ancak o
al›r”, “kanser tedavisinin amac› en uzun
süre hastay› yaﬂatmakt›r, bu nedenle
ölüm hakk› olamaz” ﬂeklindeki görüﬂlerin yan› s›ra “hastalar bunu isteyebilir ancak doktorlar uygulayamaz” diyenler de
vard›r. Kiﬂilerin ölüm hakk›n› kullanabileceklerini ancak bunun “kendi hastas› için
kesinlikle geçerli olmad›¤›n›” ifade eden
hasta yak›nlar› da oldu. Ötenazi kelime
olarak tan›nmamakta idi bu nedenle sorular› açarak sormak durumunda kald›k.
Grupta 57 kiﬂi hastalar›n hiç bir zaman
ölüm talebinde bulunamayaca¤›n› söylerken, 68 kiﬂide doktorlar›n böyle bir talep karﬂ›s›nda uygulamaya yard›mc› olma
hakk› bulunmad›¤›n› ifade etti. Hastalar›n ölüm hakk›n› talep edebilece¤ini söyleyen 33 aile bireyinin yine de %60’› bunun kendi hastalar› için geçerli olmayaca¤›n› ve kendi hastalar›n›n yaﬂabilece¤i en
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de¤iﬂmektedir. Hasta
yak›nlar›n›n da t›pk› hastalar
gibi do¤ru bilgilendirilmesi
önemlidir. Hastal›k ile ilgili
gerçekçi bilgileri olmayan
hasta yak›nlar› tedaviden ve
bunu sa¤layan t›p
personelinden de uygunsuz
beklentiler içine girebilir.”

uzun süre hayatta kalmas›n› istediklerini
söylediler. Verilen yan›tlar›n hasta yak›nlar›n›n cinsiyetleri, sosyoekonomik durumlar›, yak›nl›k derecesi, mesle¤i, yaﬂad›¤› bölge ve aile büyüklü¤ü ile bir ba¤lant›s› bulunmad›.
Hasta aileleri hastalar›n›n yaﬂamas›na
bu denli odaklanm›ﬂken onlarla yaﬂam
kalitesi kadar önemli olan ölüm kalitesini
konuﬂmak bu konuda deneyimli hekimlerce bile kolay olmayabilir. Ancak hasta
yak›nlar›n›n e¤itim düzeyi artt›kça, hastal›k hakk›nda bilgilenmeleri baﬂlang›çtan itibaren düzenli bir ﬂekilde sa¤lanm›ﬂsa, ve baﬂka yak›n hastalar sayesinde
hastal›¤› tan›d›kça terminal dönemde
hastaya iyi ölüm hakk› tan›nmas› konusundaki tavr› de¤iﬂmektedir. Hasta yak›nlar›n›n da t›pk› hastalar gibi do¤ru bilgilendirilmesi önemlidir. Hastal›k ile ilgili
gerçekçi bilgileri olmayan hasta yak›nlar›
tedaviden ve bunu sa¤layan t›p personelinden de uygunsuz beklentiler içine girebilir (1,5,14,22).
Kanser hastal›¤›n›n terminal faz›nda
olan kiﬂiye bak›m ve deste¤in sa¤lanmas›, muhtemel kay›p ile ilgili duygu yo¤unlu¤unu artt›rarak aile üyeleri aras›n-

da iletiﬂim zorlu¤una neden olabilir. Hastan›n a¤›rlaﬂan durumu ve yaklaﬂan ölüm
aile bireylerinin farkl› ﬂekillerde etkilenmesine yol açar (5,11,24,25). Ölüm yaklaﬂt›kça aile üyeleri de ana öncelikler ve
varoluﬂun anlam› gibi sorunlar› irdelemeye, gelecek ile ilgili plan ve beklentilerini
yeniden gözden geçirmeye baﬂlar bu durum da bireylerde ciddi bir stres yarat›r.
Anksiyete, öfke, çaresizlik, inkar, suçluluk
gibi pek çok karmaﬂ›k duygulan›m ortaya
ç›kar. E¤er hasta yak›nlar› hastalar› için
yaﬂam destek sistemlerinden ayr›lmas›
karar›n› verme durumunda kal›rlarsa
stres daha da artabilir. Hastan›n tedavisinden sorumlu hekimin hastan›n durumunu net bir ﬂekilde hasta ailesi ile paylaﬂmas›, onlar›n kayg› ve endiﬂelerini dinlemeye vakit ay›rmas›, hekimin kendisinin ölmekte olan hasta ve ailesi ile çal›ﬂma konusunda deneyimli olmas› ya da
yard›m almas› hem tedavi ekibinin hem
de ailenin yarar›na olacakt›r (1,3,5,6). Onkoloji kliniklerinde hasta yak›n› destek
gruplar›na mutlaka yer verilmelidir. Bu
tedavi ekibinin do¤rudan yükünü azaltacak, tedavi memnuniyetini art›racakt›r.
Ortaya ç›kabilecek çeﬂitli ruhsal reaksiyon
ve etkileﬂimlerin anlaﬂ›labilmesi ve uygun müdahalelerin yap›labilmesi için de
psikiyatrist bu grubun mutlak bir parças›
olmal›d›r.

TEDAV‹ EK‹B‹ AÇISINDAN TERM‹NAL
DÖNEM
Bir hastan›n ölmek üzere olmas› veya
ölmesi hem aile hem de t›bbi tedavi ekibi için baﬂa ç›k›lmas› zor bir deneyimdir.
Bu durumda tedavi ekibinin bu tür durumlarda nas›l davranmalar› gerekti¤i
konusunda önceden e¤itim almalar› son
derece yararl› ve ekibi koruyucudur. Hastan›n kendisi veya ailesi ile konuﬂma teknikleri hakk›nda bilgi sahibi olan doktorlar›n daha az sorunla karﬂ›laﬂt›¤›, daha
rahat oldu¤u ve ekibindeki kiﬂileri daha
iyi korudu¤u bilinmektedir (1,3,5,14,
24,26). ‹lk psikiyatrik yard›m, önceden bu
bilgilendirilmelerin ölümle s›kça karﬂ›laﬂan acil, onkoloji veya yo¤un bak›m çal›ﬂanlar›na e¤itim verilerek sa¤lanmas› veya ölüm gerçekleﬂirken daha a¤›rl›kl› olarak hasta ailesi ile nas›l iletiﬂim içinde olunaca¤› ve yard›m, destek sa¤lanaca¤›n›
ö¤retme ﬂeklinde olabilir. Hastalar da bu
aﬂamada deliryum, tedaviye dirençli a¤r›,
beklenti s›k›nt›s›, a¤›r depresyon veya
ajitasyon içinde olabilir. Ailelerde ise, ﬂiddetli s›k›nt›, çaresizlik, kontrolü kaybetme duygusu, suçluluk ya da yetersizlik
duygular›, öfke hakim olabilir. Daha önceden uygun bilgilendirilmiﬂ aile uygun
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“Her ne kadar mesleklerini
kiﬂiler kendi istekleri ile
seçiyorlarsa da onkoloji,
yo¤un bak›m gibi fiziksel yükü
kadar duygusal yükü de olan
branﬂlarda bu durumu sa¤l›kl›
bir ﬂekilde uzun süre götürmek
oldukça zordur. Ölüm ve
yaﬂam aras›nda s›k s›k gidip
gelen hastalar›n varl›¤› çabuk
ve do¤ru kararlar›n al›nd›¤›,
hasta kayb›n›n oldu¤u bir
serviste çal›ﬂmak kiﬂilerin de
kendilerini, duygu ve
düﬂüncelerini sorgulamas›na
neden olabilmektedir. Bu
bazen daha da “olgunlaﬂma”
ile bazen de maalesef
depresyon ve tükenme ile
sonlanabilmektedir.”

baﬂa ç›kmalar› da geliﬂtirebilir. Doktorlar›n ailelerin zorluklar›n› ifade etmesine
izin verici empatik görüﬂmeler yapmas›,
ac›lar›n› aradaki gerekli mesafeyi kaybetmeden empatik bir ﬂekilde paylaﬂmas›
önerilir. Terminal dönemdeki hastalar›n
doktorlar›nda uyand›rd›¤› çaresizlik öfke,
kendini sorgulama hisleri ile baﬂa ç›kabilmeyi ö¤renmeleri gereklidir (1,3,5,6,12,
14, 24,26).
- Bu hastalardan ve ailelerden kaç›nmamak, onlar› dinlemek
- Çocuklar›n veya yak›nlar›n ziyaretine
izin vermek
-Normal visit ve de¤erlendirmelere devam etmek
-Gereksiz tetkik ve çok gerekli olmayan
ilaçlar› kesmek a¤r›l› müdahalelere son
vermek
-Psiﬂik olarak rahatlama için; hastan›n
ve ailenin hoca ça¤›rma dua okuma gibi
isteklerine izin vermek, kendi inan›ﬂlar›
içinde di¤er hastalar› etkilemeyecek baz›
adetlerini yerine getirmelerine veya avukat› ile görüﬂme iste¤ine izin vermek,
-Hastan›n mümkün olan rahat hava-
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dar, yak›nlar› ile konuﬂabilece¤i odaya
al›nmas›, hastan›n da iste¤i varsa gerekirse evine gönderilmesi düﬂünülebilir
-Medikal rahat› için; a¤r›s›n›n kesilmesi,
hasta istemiyorsa sedatiflerin kesilmesi,
varsa konfüzyonel duruma müdahale etmek uygundur.
Her ne kadar mesleklerini kiﬂiler kendi
istekleri ile seçiyorlarsa da onkoloji, yo¤un bak›m gibi fiziksel yükü kadar duygusal yükü de olan branﬂlarda bu durumu sa¤l›kl› bir ﬂekilde uzun süre götürmek oldukça zordur. Ölüm ve yaﬂam aras›nda s›k s›k gidip gelen hastalar›n varl›¤›
çabuk ve do¤ru kararlar›n al›nd›¤›, hasta
kayb›n›n oldu¤u bir serviste çal›ﬂmak kiﬂilerin de kendilerini, duygu ve düﬂüncelerini sorgulamas›na neden olabilmektedir.
Bu bazen daha da “olgunlaﬂma” ile bazen de maalesef depresyon ve tükenme
ile sonlanabilmektedir. Normal ﬂartlarda
karﬂ›laﬂ›lmayacak zor olaylar, ac› ve s›k›nt›lar ve ölüm bu birimlerde çal›ﬂanlar›n
hayat›n›n önemli bir parças› olabiliyor.
Psikiyatrideki “sekonder travmatizasyon” kavram›, yani “üzücü, duygusal
olarak yo¤un ortamlarda sürekli u¤raﬂmaktan hasta olmak” geçerli ve bu nedenle sa¤l›k ekibinin kendisini koruyup
kollamas› önemlidir. T›bbi ekipte s›k karﬂ›laﬂ›lan stres tepkileri aras›nda; aﬂ›r› sinirlenme, uyku bozukluklar›, nedensiz s›k›nt› hissi, hastalarla aﬂ›r› özdeﬂleﬂme, iﬂ verimi de¤iﬂiklikleri, toplumdan uzaklaﬂma,
alkol kullan›m›nda artma, dikkat eksikli¤i, kas ve baﬂ a¤r›lar›, çökkün ve enerjisiz
hissetme say›labilir. Bu konudaki koruyucu öneriler: Düzenli beslenme, hastanede
10 dakika aralar verip kendine zaman
ay›rma, özellikle mesle¤in ilk baﬂ›nda, ilk
heves ile gere¤inden fazla çal›ﬂmama, öfke ve duygular›n boﬂalt›m› için mutlaka
aktif spor ile u¤raﬂma, alkolden uzak
durma, hobilere ve yaﬂama zaman ay›rma, bireysel psikoterapi ve dan›ﬂmanl›k
alma, gerekirse hastane içi paylaﬂ›m
gruplar› oluﬂturma (Balint grubu), düzenli bir özel yaﬂam dostlar, tükenme sendromunu tan›ma ve erken tedbir alabilme
olarak say›labilir. Ölmekte olan hastalarla rahat çal›ﬂabilmek, hasta ve ailelerine
yard›mc› olabilmek bu arada tedavi ekibinin genç ve görece deneyimi az elemanlar›n› e¤itim, tükenme sendromundan korumak ve kendi mesleki performans›n› da b›kk›nl›k veya depresyona girmeden sürdürebilmek hiç kolay bir u¤raﬂ› de¤ildir. Bilgilenmeye aç›k olma, deneyimleri paylaﬂma ve kendi s›n›rlar›n› iyi
tan›mlama önemli özellikleridir. Psikiyatrik yard›m her zaman terminal hastal›klarla u¤raﬂan hekimlerin iﬂini kolaylaﬂt›rabilir.
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