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1.AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Palyatif 

bakım merkezinde hizmet alan tüm hastaların, hasta bakım sürecinin her aşamasında hasta güvenliğini 

ve memnuniyetini sağlayacak şekilde ve bilimsel kurallar çerçevesinde aynı standartta bakım hizmeti 

almalarını sağlamak ve hastaların komplikasyon riskini en aza indirmeye çalışmak, hasta yakınını evde 

bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek yaşam kalitesini arttırmaktır. 

 2. KAPSAM: Palyatif bakım merkezinde çalışanlar ve bu üniteden hizmet alan tüm hastaları kapsar.  

3.TANIMLAR ve KISALTMALAR 

4. SORUMLULAR: 

Palyatif bakım merkezinde; 

3.1. Bölüm Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Öğretim Üyeleri, Uzman Doktor ve Asistan Doktorlar,     

3.2. Vardiya ve icaba bakan uzman doktor ve asistan doktorlar,  

3.3 Palyatif bakım merkezi sorumlu hemşiresi,  

3.4. Vardiya çalışan hemşireleri,  

3.5. Hizmetli ve diğer yardımcı personeli.  

5. FAALİYET AKIŞI 

5.1.Palyatif bakım nedir: Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan 

problemlerle karşılaşan hastada ağrının ve yandaş sorunların erken ve kapsamlı tanımlanarak önlenmesi, 

azaltılması, fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik 

uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı bir yaklaşımdır. Aynı zamanda 

hasta ailesinin de hastalık ve yas sürecinde duygusal ve manevi olarak desteklenmesini içerir.  

Palyatif Bakım Hastalarının Bakımına İlişkin Bir Ekip Oluşturulmuştur 

5.2.Palyatif Bakım Ekibinin Görevleri 

Ağrı ve diğer semptomların kontrol altına alınması 

Hasta ve ailesinin psikososyal gereksinimlerinin karşılanması 

Hastanın yoğun bakım ünitesinden çıkışında evde bakım prensiplerinin hasta yakınına öğretilmesi 

Tedavide devamlılık sağlamak 

5.3.Sonuç olarak: 

Yaşam kalitesinde yükseltmek. 

Kendisi ve çevresiyle uyumlu birey 

Tedaviye uyum ile iyileşme oranında artma amaçlıyoruz. 

Palyatif Bakımda Hangi Sorunlarınızda Size Yardımcı Oluyoruz? 

Ağrı,Bulantı, kusma, Yorgunluk, Uyku problemleri, İştahsızlık, kilo kaybı, Nefes darlığı, İshal ya da 

kabızlık, Sinirli,  kaygılı  ve  kızgın  olma  hali( Anksiyete), Üzüntülü  ve  kırgın  hissetme  (Depresyon) 

Bilinç bulanıklığı(Deliryum) 
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5.4. Palyatif Bakımda Hedefimiz; 

Bireyin Yaşamına Yıllar Eklemek Değil, Yıllarına Yaşam Eklemektir 

Palyatif bakımda sonuç bellidir. Hasta genelde terminal dönemdedir, bizim amacımız bu dönemi ağrısız 

ve huzurlu geçirmesini sağlamaktır. 

Hastanın hayatını uzatmaktan ziyade hastanın yaşamına kalite katmaktır 

5.5. Palyatif bakım merkezi 12 yataklıdır. 2 yataklı 6 oda bulunmaktadır. Palyatif bakım merkezinde 

bölüm başkanı, uzman doktor ve asistan doktorları,  sorumlu hemşiresi, vardiya hemşiresi, temizlik 

personeli ve tıbbi sekreter görev yapar. 

5.6. Bölüm Başkanı: Klinikteki koordinasyonu sağlar. Hasta, yatış-çıkış ve tedavilerinde uzman doktorla 

beraber çalışır. Palyatif bakım merkezinde fiziksel yapılanmasından, malzeme ve cihaz alımından 

sorumludur. Asistan doktor, hemşire ve yardımcı personellerin eğitimini sağlar.  

5.7. Palyatif bakım merkezinde çalışmalar 7 gün 24 saat devam eder. Hemşireler Hemşire Nöbet 

Teslim Talimatına uygun olarak nöbet teslimi yapar. Hasta yatış-çıkışları, usulüne göre yapılır. Uzman 

doktor, diğer asistan doktorlarla birlikte sorumluluk alır.  

5.8. 16-08 saatleri arasındaki hasta yatış-çıkış, tedavileri ve koordinasyonu, ilgili servis konsültan 

öğretim üyesinin bilgisi dâhilinde günlük nöbetçi olan asistan doktor tarafından yapılır.  

5.9. Hasta yatış çıkış, tedavileri ve konsültasyon kararları primer asistan doktor tarafından yapılır.  

5.10. Hasta kimliğinin doğrulanması işlemi gerçekleştirilir. Hasta kimliğinin tanımlanması amacıyla 

kliniğimize yatışı yapılan her hastaya kimlik tanımlayıcı beyaz bileklik takılır. Alerjisi olan hastalara 

kırmızı bileklik takılır. Hasta kimlik tanımlama işleminde kullanılan barkodlu kol bandında;  Protokol 

numarası, Hasta adı– soyadı,  Doğum tarihi (gün–ay–yıl) bilgileri yer alır. Tüm bu bilgiler hasta 

yakınlarına sorularak hastanın kimlik bilgileri ile kaydı yapılır.  

5.11. Yatışı yapılan her hastaya tedavi süresince ilaçları, beslenmeleri, egzersizleri, el hijyeni, sigara 

bırakma gibi eğitimler verilir. Palyatif bakım merkezinde çalışanlar tanıtılır. Hemşire çağrı sistemi 

hakkında bilgi verilir. Hasta her ihtiyaç duyduğunda eğitimler tekrarlanır. Hasta taburculuk eğitiminde 

(İlaç kullanımı, beslenme, egzersiz, pansuman, kişisel hijyen,bası yarası önleme ve bakımı, PEG ve NG 

bakımı, trakeostomi bakımı ve aspirasyon) verilir. Verilen tüm eğitimler hemşire tarafından Hastane 

Otomasyon Sisteminde Yatan Hasta Eğitim Formu ile kayıt altına alınır.  

5.12. Hemşirelik Süreci Hasta Tanımlama Formu doldurulur. 

5.13.Yatan her hastaya hemşirelik bakımı planlanır. Planlanan bakım çerçevesinde gerekli hemşirelik 

uygulamaları yapılır ve Hemşirelik Bakım Planı Formuna kaydedilir. 

5.14. Yatışı yapılan her hasta, Hasta Düşmelerini Önleme Talimatına göre değerlendirilerek, Harizmi 

Düşme Riski Değerlendirme Formu doldurulur. Düşme riski yüksek olan hastaların yatak başına dört 

yapraklı yeşil yonca figürü yapıştırılarak gerekli önlemler alınır. 
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5.15. Hastanın yatışında yanında getirdiği tüm ilaçları hekim tarafından kontrol edilir ve hastanede 

yattığı sürede hangisini kullanmaya devam edeceğine hekimi karar verir.  Hastanın yattığı sürece 

yanında ilaç bulundurulmaz. Tüm ilaçları hemşire tarafından teslim alınır ve Hastanın Beraberinde 

Getirdiği İlaç Malzeme Teslim Formu doldurulur. 

5.16. Hekimler tarafından hasta viziti yapılır. Vizite servis sorumlu hemşiresi ve hastadan sorumlu 

hemşire de katılır. 

5.17. Hastanede tespit edilen bulaşıcı hastalıkların ihbarı hekim tarafından Enfeksiyon Kontrol 

Komitesine bildirilir.  

5.18. Her hangi bir enfeksiyon varlığında hastanemizde hasta tanımlayıcı figürler kullanılır ve Hasta 

İzolasyonları Talimatına uygun olarak izolasyon protokolleri uygulanır. Gerektiğinde tüm servis 

çalışanlarının kullanabilmesi için KKE (kişisel koruyucu ekipman) malzeme dolabı hazırlanır. 

5.19. Hasta Palyatif bakım merkezine hemşiresi ve asistan doktoru tarafından kabul edilir. 

5.20. Hastanın yaşına göre Palyatif bakım merkezi hakkında bilgi verilir. Doktor, hemşire, yardımcı 

personel hastaya tanıtılır. 

5.21. Hastanın yaşı uygun değilse hekim hasta bilgilerini almak üzere hasta yakınları ile görüşme yapar. 

5.22. Hastaya ait Hasta Anamnez Formu doktor tarafından çıkartılır ve doldurulur.  

5.23. İlaçların karışmasını engellemeye yönelik, Yazılışı ve Okunuşu Benzer Görünümlü İlaç Listesi 

hazırlanır. 

5.24. İlaç İstemleri, asistan doktor tarafından direkt otomasyon sistemi üzerinden yapılır. 

5.25. Hekim, tetkik istemlerini tetkik formları veya Hastane otomasyon programından ilgili yerleri 

doldurarak yapar. Tetkik formları ile istenen tetkik istemlerini sekreter otomasyona işler.  

5.26. Hekim veya hemşire hastanın kan numunelerini alır. Kültür örneği alınacak ise Kan Kültürü 

Alma Talimatına uygun olarak alınır. Alınan örnekler Pnömatik İletim Sisteminde Hasta 

Örneklerinin Taşınması Talimatına uyularak pnömotik sistem ile merkez laboratuara gönderir.  

5.27. Tanı ve tetkik için görüntüleme merkezine gidecek olan hastalar Palyatif bakım merkezi doktoru 

ya da hemşire eşliğinde  personel tarafından götürülür ve getirilir.  

5.28 Sonuçlar otomasyon sisteminden doktor tarafından alınır ve hasta dosyasına işlenir. 

5.29. Hekim farklı birimden hastaya konsültasyon isteminde bulunursa istemini Konsültasyon 

Formuna ve Hastane otomasyon programına kayıt eder. İşlemlerini Konsültasyon Talimatına uygun 

olarak gerçekleştirir.  

5.30. Hasta monitörizasyonu, hasta kısıtlaması hastanın durumuna göre doktoru tarafından belirlenen 

ordere göre yapılır.  

5.31. Pulse oksimetre bağlanır. 

5.32. Damar yolu açılır, mayii akışı sağlanır, dren ve kateterleri varsa kontrol edilir. 
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5.33. Gerekli pozisyon sağlanır, gerekirse oksijen ihtiyacı karşılanır. 

5.34. Rutin 3 saat ara ile ateş, tansiyon, nabız, solunum, saturasyon takibi yapılır. (gerekirse daha sık 

yapılabilir)  

5.35 Dren ve AÇT takibi yapılır.  

5.36. Doktor hastanın orderini verir. 

5.37. Doktor orderındaki yazılı ilaçları hemşire hazırlar ve hastaya uygular. Hemşire İzlem Formuna 

kaydeder. 

5.38. Doktor tarafından Kan ve kan bileşenleri nakli için bilgilendirilmiş rıza belgesi alınır ve Kan 

Bileşeni İstek Formu ile kan ve kan komponentlerinin ve tetkik istemi yapılır. Hemşire Kan Ürününün 

doğruluğunu kontrol eder. Cross match barkodunu kan tranfüzyon formuna ekler. Hastanın alerji 

yönünden sık takibi yapılır ve kaydedilir. 

5.39. Kullanılan narkotik ilaçlar narkotik ilaç kayıt defterine yazılarak, narkotik ilaç teslim talimatına 

göre hemşire tarafından eczaneden teslim alınır. 

5.40. Servis personeli tarafından hastane eczanesinden alınan narkotik grubu olmayan ilaçlar hemşire 

tarafından ilaç transferi talimatına göre teslim alınıp, kontrol edilir, eksikler varsa eczaneyle irtibat 

kurulur.  

5.41. Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler görüldüğünde Advers Etki Bildirim Formu doldurularak 

farmakovijilans sorumlusuna bildirilir.  

5.42. Doktorun sözel olarak verdiği tedavi ve uygulamalar, Sözel Order Formuna kayıt edilir ve en geç 

24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılır.  

5.43. Palyatif bakım merkezinde uygulanacak beslenme tedavisi, uzman doktor, asistan doktor ve 

hastane diyetisyeni ile birlikte belirlenir. Total parenteral beslenme yapılacak hastanın orderını günlük 

olarak doktor düzenler, servis hemşiresi TPN Ünitesine gönderir. Personel TPN solüsyonunu TPN 

Dağıtım Talimatına göre Palyatif bakım merkezine getirir. 

5.44. Sedatif etkili ve analjezik ilaçlar, endikasyon halinde doktor orderı doğrultusunda hemşire 

tarafından uygulanır. Palyatif bakım merkezinde sedasyon için genellikle; atarax, midazolan, ketamin, 

aneljezi için ise;  ağrının düzeyine göre parasetamol, ibuprofen gibi NSAİ ilaçlar ileri düzeyde ağrılarda 

da fentanyl, contramal kullanılmaktadır.  

5.45. Hastaya yapılacak lomber ponksiyon işleminde Çocuk Hasta Lomber Ponksiyon Onam Formu 

hekim tarafından doldurularak ailenin onayı alınır. 

5.46. Bası Yarası Değerlendirme Formu doldurulup bası yarası takibi yapılır. Bası yarası olan hastalar 

havalı yataklara alınır, iki saatte bir pozisyon değiştirilir. Hastaların yara bakımı, hekim orderı 

doğrultusunda (pansuman, ilaç uygulaması vs.) hemşire tarafından yapılmaktadır.  
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5.47. Bu süreçte yapılan tüm işlemler, takip eden hemşire tarafından Hemşire İzlem Formuna (saatleri 

ile birlikte) kaydedilir ve paraflanır. 

5.48. Palyatif bakım merkezinde tedavisi tamamlanan hastalar asistan doktorlar tarafından taburcu edilir. 

Hastanın reçete onayı yapılır. Taburculuk özeti 2 nüsha halinde düzenlenerek 1 nüshası hastaya verilir. 

Hastaya ait tüm formlar gerektiğinde kullanılmak üzere hastane arşivinde kayıt altına alınır. 

5.49. Tıbbi Sekreteri, hastanın varsa raporlarını (İlaç, malzeme, mama, istirahat) yazar. Prosedüre uygun 

olarak hastanın klinikten çıkışını sağlar. 

5.50. Kliniklerdeki hatalı ya da eksik işlemlerin iptali / düzeltilmesi için, ilgili birimleri arayarak gerekli 

düzenleme ve iptali tıbbi sekreter tarafından yapılır. 

5.51. Hekim ex olan hastanın ex. raporunu otomasyonda yazar. 5 nüshasını imzalar,  tıbbi sekretere 

verir. Tıbbi sekreterde, Ölüm Belgesi Teslim Formunu doldurduktan sonra başhekimlik onayını 

yaptırır.  

5.52. Hemşire ex’ i servis personeli ile birlikte hazırlar. personel tarafından hastane morguna gönderilir.  

5.53. Palyatif bakım merkezinde tetkik ve tedavi işlemlerine rağmen düzelmeyen yoğun bakım ihtiyacı 

olan hastalar yoğun bakıma devredilir. 

5.54. Hastaların nakli Hasta Transfer ve Taşıma Talimatına uygun olarak yapılır. Klinikte takip ve 

tedavisi yapılan hasta tıbbı durumuna göre tekerlekli sandalye veya sedye ile ilgili servise doktor/ 

hemşire eşliğinde servis personeli tarafından götürülür.  Hasta Transfer Formu doldurularak 

hemşiresine hasta hakkında detaylı bilgi ve hastaya ait tıbbı kayıtlar varsa teslim edilir.  Hasta acil 

olarak yoğun bakıma gidecekse veya durum kritikse; sağlık personeli eşliğinde gerektiğinde kullanılmak 

üzere oksijen tüpü, Pulse oksimetri ve acil müdahale seti bulundurularak transfer süresi içinde hastanın 

yaşam bulgularının kontrolü sağlanarak sedye ile transfer edilir. Hasta Transfer Formu ve tıbbı kayıtlar 

teslim edilir.  

5.55.Ameliyata gidecek hastalar için Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi doldurulur. Hasta Transfer ve 

Taşıma Talimatına uygun olarak ameliyathaneye gönderilir. Ameliyat sonrası hastaya uygun pozisyon 

verilir. Vital bulguları doktor orderında belirtilen sıklıkta alınır. Hasta gelişebilecek komplikasyonlar 

yönünden (kanama, ödem, enfeksiyon vb) takip edilmelidir. 

5.56. Glukometre kalibrasyonu servis sorumlu hemşiresi tarafından haftalık yapılır. Glukometre 

kontrol formuna işler. 

5.57. İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılarak Sıcaklık Nem Ölçüm 

Formu doldurulur. 

5.58. Sorumlu hemşire, acil müdahale arabasını Acil müdahale ilaç ve Malzeme Listesine göre aylık 

olarak kontrol eder, düzenler. Her kullanımda da kullanan hemşire düzenler. 
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5.59. Sorumlu hemşire, Palyatif bakım merkezinde kullanılan bütün ilaç ve malzemelerin son kullanma 

tarihlerini aylık olarak kontrol eder. İlaç/Sarf Malzeme Stok Takip Formuna kaydeder. 

5.60. Hasta yatak takımlarının değişimi Hasta Yatak Takımı Değiştirme Talimatına göre günlük ve 

gerektikçe yapılır. 

5.61. Palyatif bakım merkezinde tüm atıklar Atık Yönetim Talimatına uygun olarak toplanır. 

5.62. Kliniklerin temizliği bölüm bazında hazırlanmış olan temizlik planına göre yapılır. Tüm kapalı ve 

açık alanlar belirlenen aralıklarla kontrol edilerek Klinikler Temizlik Planı ve Takip Formu 

doldurulur. 

5.63. Palyatif bakım merkezinde kullanılan tüm demirbaş malzemeler servis hemşiresi tarafından günlük 

olarak kontrol edilir. Demirbaş Günlük Malzeme Takip Formuna kaydedilir. Sorumlu hemşire 

tarafından kontrol edilir. 

5.64. Palyatif bakım merkezinde kullanılan tıbbi cihazlar hastanemiz teknik personeli tarafından düzenli 

aralıklarla kalibre edilir. Biomedikal teknik servis personeli, tıbbi cihazları Tıbbi Cihaz Envanterine 

kaydeder. Cihaz alımı yapıldıkça envanter güncellenir. Sorumlu hemşire tarafından envanter takip 

edilip, dosyalanır. 

5.65. Palyatif bakım merkezinde yeni göreve başlayan hemşirelere birim oryantasyon eğitimi verilerek 

Birim Oryantasyon Takip Formu doldurulur. Hastane kalite birimine gönderilir. 

5.66. Palyatif bakım merkezinde hizmet içi eğitimler, hastane eğitim hemşiresi ve servis sorumlu 

hemşiresi yönetiminde aylık olarak düzenlenir. Eğitim sonrası değerlendirme anketi yapılarak kalite 

birimi tarafından kayıt altına alınır. 

5.67. Hastanemizde mavi kod, beyaz kod, pembe kod, kırmızı kod yönetimine yönelik yapılan 

düzenlemeler hakkında servis çalışanlarına eğitimler verilir. Doldurulan renkli kod formları hasta 

dosyasına eklenir. 

6. PALYATİF BAKIM GEREKTİREN HASTA GRUPLARI 

 Cerabral Palsi 

 Epilepsi 

 İleri dönem organ yetmezlikleri ( akciğer, böbrek, kalp, karaciğer) 

 İmmün yetmezlik 

 Solunum sıkıntısı 

 Spinal musküler atrofi 

 Kanser  

 Diyabet  

 Motor-nöron hastalıkları  
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İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

KU.TL.22 Hemşire Nöbet Teslim Talimatı 

 MC.FR.004  Glukometre Kontrol Formu 

HB.FR.001 Hasta Transfer Formu   

HB.TL.005 Hasta Transfer ve Taşıma Talimatı 

HB.LS.001 Güvenli Cerrahi Kontrol listesi 

YS.FR.001  Ölüm Belgesi Teslim Formu 

KLN.FR.021  Hasta Yatış Formu 

HB.FR.003  Hemşire İzlem Formu   

KLN.FR.37 Konsültasyon Formu   

KLN.FR.002  Anamnez Formu   

HB.FR.007  Hemşirelik Süreci Hasta Tanımlama Formu   

YB.FR.002  Bası Yarası Değerlendirme Formu 

HB.FR.002  Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu   

HB.TL.001 Hasta Düşmelerini Önleme Talimatı 

KLN.FR.61  Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaç Malzeme Teslim Formu    

TY.FR.01  Sıcaklık Nem Ölçüm Formu 

TY.FR.004  Klinikler Temizlik Planı ve Takip Formu   

İT.FR.001 Advers Etki Bildirim Formu 

İY.FR.006   Sözel Order 

TH.FR.019  Kan Bileşeni İstek Formu   

HD.RB.91     Kan Ve Kan Bileşenleri Nakli İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi 

HD.RB.166 Çocuk Hasta Lomber Ponksiyon Onam Formu 

İY.YS.11  Yazılışı ve Okunuşu Benzer Görünümlü İlaç Listesi 

EN.TL.04 Hasta İzolasyonları Talimatı 

EN.TL.07 Kan Kültürü Alma Talimatına 

EN.TL.12 Pnömatik İletim Sisteminde Hasta Örneklerinin Taşınması Talimatı 

EY.FR.05  Birim Oryantasyon Takip Formu 

AY.TL.01 Atık Yönetimi Talimatı 

SÇ.LS.021 Klinikler Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi 

TPN.TL.006 TPN Dağıtım Talimatı 

İY.LS.17 Acil müdahale ilaç ve Malzeme Listesi 

HB.TL.003 Hasta Yatak Takımı Değiştirme Talimatı 

HB.FR.01 Hemşirelik Bakım Planı Formu 



 

 

PALYATİF BAKIM MERKEZİ 

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 

 

Doküman Kodu HB.PR.32 

Yayın Tarihi 06.02.2019 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           8 / 8 

 

İY.FR.003 İlaç/Sarf Malzeme Stok Takip Formu 

TY.LS.01 Tıbbi Cihaz Envanteri 

MC.FR.003 Demirbaş Günlük Malzeme Takip Formu 

KU.FR.14 Pembe Kod Formu 

KU.FR.15 Mavi Kod Formu 

KU.FR.16 Beyaz Kod Formu 

KU.FR.17       Kırmızı Kod Formu 

İY.TL.10        Narkotik İlaç Talimatı 

İY.TL.09        İlaçların Transferi Talimatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


