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‹leri evre kanserli hastalar›n ço¤unlu¤unda
belli bafll› birkaç kanser türü (germ hücreli tümörler, lenfoma gibi) hariç kür flans› yoktur.
Terminal dönemi yaflayan kanserli hastalara daha fazla katk› sa¤layabilmek amac›yla tüm dünyada “hospice programlar›” ve “palyatif t›p” kavramlar› ve bunun yan›nda bu hizmeti veren merkezler gelifltirilmifltir.

Ancak, ülkemizde evde destek hizmeti veren
özel birkaç kurum d›fl›nda tamamen “hospice”
olarak niteleyebilece¤imiz bir sistem ne yaz›k
ki halen yoktur. Bu nedenle terminal dönemdeki hastalar›n bak›m› tamamen onkoloji uzman›n›n inisiyatifine ve sorumlulu¤una b›rak›lm›flt›r.
Hospice kavram› ile birlikte kanserli hastalar›n
yeterli düzeyde bak›m› için bu konuda daha deneyimli hekimler taraf›ndan tedavi edilmesi gereklili¤i “palyatif t›p” kavram›n› ortaya ç›karm›flt›r.
Temel amaç, hastalar›n yaflam kalitesini artt›rmakt›r. ABD’de Hospice ve Palyatif T›p 1996 y›l›ndan beri bir alt ihtisas dal› olarak onaylanm›flt›r.

“Hospice merkezleri” tüm toplumlarda
var m› veya yeterli düzeyde mi? HAYIR
Toplumlarda kanserli hastalar›n terminal dönemdeki bak›mlar› temel olarak destek tedavisi
hizmetlerinin düzeyiyle do¤rudan iliflkilidir. Destek tedavisi hizmetlerinin ülkemiz gibi yeterli
düzeyde olmad›¤› toplumlarda bu kavramlar ve
kurumlar da ne yaz›k ki oluflturulamam›flt›r.
Kanserle u¤raflan sa¤l›k personelinin tümünün
bu kavramlar› çok iyi bilmesi gerekmektedir.
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“Hospice merkezleri” ilk olarak 1960’larda
‹ngilterede sadece ölmek üzere olan hastalar›n
kalabilece¤i hastaneden ba¤›ms›z merkezler
olarak bafllat›lm›flt›r. Sonradan 1970 ortalar›nda ABD ve Kanada’da tamamen farkl› bir flekilde hastanelerin içinde hizmet veren ve tüm
hastane ifllevlerinden yararlanan merkezler
olarak düzenlemifltir. Sonradan geliflmifl ülkelerde daha da gelifltirilen bu sistem flu anda
terminal hastalar›n rutin evde bak›m›, evde
günlük vizitler, evde hemflirelik hizmetleri ve
gerekti¤inde örne¤in akut a¤r› durumlar›nda
hospitalizasyon hizmetlerini de sa¤lamaktad›r.
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Hospice sisteminin temel özellikleri:
Terminal dönemdeki kanser hastas›na ve ailesine hizmet verilir
Doktor, hemflire, psikolog, sosyal hizmet uzman› ve gönüllülerden oluflur
Bak›m devaml›d›r ve haftada 7 gün-24 saat
hizmet verilir.
Üzerinde özenle durulan nokta: fiziksel
semptomlar›n iyilefltirilmesidir
• a¤r› kontrolü
• konstipasyon
• oral ülserasyonlar
• dekubitus ülserleri
Çok önemli bir nokta: aktif tedaviler devaml›
yap›lmamal›, lüzümu halinde semptomlar
ç›kt›¤› zaman yap›lmal›. Böylece tedavilerin
verdi¤i s›k›nt›lar da azalt›labilir.
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Hospice ve palyatif bak›m d›fl›nda
“yaflam deste¤i” kanserli hastalara ne
düzeyde verilmeli?

hastalar›n ön planda a¤r›s›z bir flekilde daha iyi
bir yaflam kalitesi sa¤layarak bu dönemi geçirmeleri sa¤lanmal›.

Kür flans› olan kanserlerde tedavi komplikasyonuna ba¤l› geliflen kritik, hayat› tehdit eden
komplikasyonlarda mutlaka acil müdahale yap›lmal›, flartlar›n gerektirdi¤i flekilde yo¤un bak›ma
al›nma veya resusitasyon mutlaka yap›lmal›d›r.
Kür flans› olmayan terminal dönemdeki kanserlerde resüsitasyon, total parenteral nütrisyon
veya di¤er tart›flmal› müdahaleler bireysel yaklafl›m ve karar gerektirir. Hasta yak›nlar› ve yap›labiliyor ise hasta ile de durum önceden konuflulmal›d›r. Kiflisel fikrim, bu hastalar›n hospitalize edilmemesi ve mümkün oldu¤u kadar giriflimlerden kaç›n›larak terminal dönemdeki bu
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