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AÇIKLAMALAR 
ALAN 

Sağlık Hizmetleri  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI  Terminal Dönemde Bakım 

MODÜLÜN SÜRESİ  40/12 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; terminal dönemde hasta bakımı ve ölüm 

sonrası işlemlere yardım etme ile ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Terminal dönemdeki hasta bakım ilkeleri 

doğrultusunda hastanı güvenliğini ve kendi 

güvenliğinizi sağlayarak terminal dönemde hasta 

bakımına yardım edebileceksiniz. 

2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 

kişinin dini inançlarına uygun olarak ölüm sonrası 

işlemlere yardım edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik laboratuvar, sınıf  
 
Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, akıllı tahta, insan 

maketi, hasta bakımı için gerekli olan malzeme, yatak, yazı 

tahtası, eğitim CD’leri, DVD, VCD vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Terminal dönem, yaşamsal fonksiyonların belirli bir süre içinde sonlanmasının 

beklendiği süre olarak tanımlanmaktadır. Terminal dönemde olan hastalar bu süreçte 

problemleriyle başa çıkabilmek ve gereksinimlerini karşılayabilmek için yardıma ihtiyaç 

duymaktadır. Bu süreçte hastaların gereksinimlerini karşılamayı ve onlara daha iyi bir yaşam 

sürmeyi amaçlayan faaliyetlere “yaşam sonu bakım” denmektedir. Yaşam sonu bakımda 

hedeflenen yaşam kalitesini artırmak, ağrı ve diğer sorunları azaltmak ya da ortadan 

kaldırmak, bireyin mümkün olduğunca bağımsızlığını sürdürmesini sağlamak, saygıdeğer bir 

ölüm ortamı sağlamak ve aile üyelerini desteklemektir. Terminal dönemde olan hastaların 

bakımı fiziksel ve psikososyal gereksinimlerin karşılanmasını içermektedir.  

 

Yaşamın son günlerini yaşayan hastanın bakımında, hastanın duygusal ve fiziksel 

gereksinimlerini karşılayabilmek için sağlık personelinin gerekli bilgi, beceri ve anlayışa 

sahip olması, hasta ve ailesine etkili psikososyal destek sağlayabilmek için onların 

duygularını anlaması ve kabul etmesi gereklidir. 

 

Bu modül de bu yeterlilikleri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Terminal dönemdeki hasta bakım ilkeleri doğrultusunda hastanın güvenliğini ve kendi 

güvenliğimizi sağlayarak terminal dönemde hasta bakımına yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Terminal dönemdeki hastaların psikolojik tepkileri nelerdir, araştırarak bir rapor 

hazırlayınız.  

 Terminal dönemin fizyolojik bulguları nelerdir araştırınız ve elde ettiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Terminal dönemdeki hasta ve hasta yakınlarının davranışları ile ilgili kaynak 

taraması yaparak çalışmanızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Diğer derslerde öğrendiğiniz hasta bakım yöntemlerini sınıf ortamında 

tekrarlayınız. 

 

1. TERMİNAL DÖNEM 
 

Yaşamsal fonksiyonların belirli bir süre içinde sonlanmasının beklendiği süreye 

terminal dönem denir. Terminal dönemde olan hastalar bu süreçte problemleriyle başa 

çıkabilmek ve gereksinimlerini karşılayabilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar.  

 

Akut ya da kronik hastalıklar veya doğrudan yaşa bağlı olarak haftalar günler içinde 

ölümün söz konusu olduğu zaman dilimi yaşamın son dönemi olarak adlandırılır ve tıbbi 

girişimler bu süreci önleyemez.  Bu süreçte hastaların gereksinimlerini karşılamayı ve onlara 

daha iyi bir yaşam sürdürmeyi amaçlayan faaliyetlere yaşam sonu bakım denmektedir. 

 

Ölümcül hastalıkların sadece fizyolojik olarak değil psikolojik olarak da hem hasta ve 

ailesi hem de sağlık ekibi için zorlayıcı bir durum olduğu bilinmektedir. Ölümcül 

hastalıkların çoğu günümüzde modern araç gereç kullanımı ile kontrol edilebilmekte, 

palyatif tedavilerle yaşam süresi uzatılabilmekte ve ölüm çoğu zaman evden çok hastane 

veya diğer sağlık kurumlarında gerçekleşmektedir. Bu süreçte, terminal dönemdeki hasta ve 

ailesine verilecek hizmette önemli role sahip olan sağlık personelidir. Sağlık personelinin 

ölümcül hastalığı olan bireylere ve ailelerine bakım verme, ölümcül hastalığa ilişkin tepkiler, 

tepkilerle başa çıkmada destekleme, ölüm sürecinde hasta ve aileye yardım konularında bilgi 

sahibi olmaları gereklidir. Bunun yanı sıra, bakım kalitesini en üst düzeye yükseltebilmek 

için ekibin, açık ve etkili bir iletişim içinde olması gerekmektedir.  

 

Yaşamın son saatlerinde sürekli bakıma gereksinim duyan hastalarda çok çeşitli 

fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

ARAŞTIRMA 
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1.1. Terminal Dönemde Klinik Değişiklikler 
 

Terminal dönemdeki hastada görülen değişiklikler şunlardır.  

 

 Yorgunluk-Güçsüzlük: Ölüm zamanı yaklaştığında genellikle yorgunluk ve 

güçsüzlük artar. Hasta yatakta hareket edemeyecek ve başını kaldıramayacak 

duruma gelir. Cildin özellikle kemik çıkıntıları üzerine sürekli basınç yapması 

cilt iskemisini ve ağrıyı arttıracağından hasta yatağın içinde yastıklarla 

desteklenmelidir. 

 

 Kutanöz iskemi (deriyle ilgili olan): Basınç ülseri(yatak yarası)  gelişim riskini 

en aza indirmek için her 1-1,5 saatte bir hasta döndürülmeli ve kemik 

çıkıntılarının olduğu bölümler destek malzemeleriyle korunmalıdır. Hastanın 

yatak takımlarının gergin olmasına dikkat edilmelidir. Döndürme öncesi ve 

sonrası masaj yapılması hem hastanın konforunu sağlar hem de dolaşımı 

düzelterek cilt sağlığının bozulma riskini azaltabilir. Cilt sağlığının bozulduğu 

alana masaj yapmaktan kaçınılmalıdır. 

 

 Yiyecek ve sıvı alımında azalma: Yapılan araştırmalar ölüme yakın dönemde 

hastanın parenteral ya da enteral olarak beslenmesinin yaşamı uzatmadığını ve 

semptom kontrolünü düzeltmediğini göstermektedir. Bu dönemde aileye 

yiyecek ve sıvı alımında azalmanın normal olduğu açıklanmalıdır. 

 

 Mukozal ve konjektival bakım: Oral mukozayı temiz ve nemli tutmak için her 

15-30 dk'da ağız bakımı yapılmalıdır. Varsa oral kandiyazisi tedavi etmek için 

önerilen zamanında tedavi uygulanmalıdır. Eğer hasta O2 kullanıyor ise doktor 

önerisi ile nemlendiriciler kullanılabilir. Parfümlü dudak kremleri ve limon 

gliserin içeren pamuklu çubuklardan kurutma ve irrite etme özelliğinden dolayı 

kaçınılmalıdır. Göz kapakları kapalı değil ise her 3-4 saatte bir oftalmik 

nemlendiricili jel ile konjektiva nemlendirilir ya da yapay göz yaşı 

kullanılabilir. 

 

 Nörolojik disfonksiyon (işlev bozukluğu) ; ölüm süreci ile birlikte nörolojik 

değişiklikler meydana gelir. Bu nörolojik değişiklikler ölümün 2 yolu olarak 

tanımlanan 2 farklı modelde belirginleşebilir. 
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Şekil 1.1:  Ölümün iki değişik yolu  

 

 Terminal deliryum:  Terminal dönemde hızlı başlayan, dalgalı seyir gösteren, 

çok farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bilinç, algılama, düşünce, uyku-

uyanıklık döngüsü değişimlerinin eşlik ettiği bir klinik sendromdur. Hastanın 

terminal deliryumda olup olmadığını saptamak önemlidir. Hastada sıklıkla 

gece-gündüz ayırımı olmaksızın konfüzyon, huzursuzluk ya da ajitasyon 

görülür. 

 

 Solunum disfonksiyonu: Yaşamın son döneminde hastada apne ya da Cheyne-

Stokes (önce derin ve sonra tekrar yüzeysel olan) solunum gelişebilir. Solunum 

sık ve yüzeyel olabilir. 

 

 Sfinkter kontrol kaybı: Yaşamın son saatlerinde yorgunluk ve sfinkter kontrol 

kaybı idrar ve dışkı inkontinansına yol açabilir. İnkontinans (kontrolsüz olarak 

idrar kaçırma ya da idrar tutamama)  durumunda (idrar, gaita) doku 

bütünlüğünü sürdürme ve enfeksiyonu engellemede duyarlı olunmalıdır. 

 

 Göz kapaklarını kapatma yeteneğinde kayıp : Oftalmik nemlendiriciler, 

yapay gözyaşları ya da serum fizyolojik kullanılarak nemlendirme 

sürdürülebilir.  
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DEĞİŞİKLİK BELİRTİ 

Yorgunluk ve güçsüzlük Azalmış fonksiyon ve hijyen, yatakta hareket etmede 

yetersizlik. 

Kutanöz  iskemi Cilt sağlığının bozulması, yaralar, kemiksi çıkıntılar 

üzerinde kızarıklık. 

Beslenmede azalma, 

zayıflık  

Anoreksiya, az beslenme, aspirasyon, asfiksi, kilo kaybı, 

kas ve yağ kaybı. 

Sıvı alımında azalma , 

dehidratasyon 

Az sıvı alımı, aspirasyon, hipoalbünemiden dolayı 

perifer ödem, dehidratasyon, kuru mukoz membran 

konjektiva. 

Kardiyak disfonksiyon, 

renal yetmezlik 

Taşikardi, periferal soğukluk, periferal ve santral 

siyanoz, ciltte lekeler, koyu renk idrar,oligüri,anüri, 

Nörolojik disfonksiyon 

Bilinç seviyesinde azalma Uyuklamada artış, uyanmada zorluk, sözlü ya da 

dokunsal uyarılara cevapsızlık. 

İletişimde azalma  Kelimeleri bulmada zorluk, tek heceli kelimler, kısa 

cümleler, geçikmiş uygun olmayan cevaplar, verbal 

cevapsızlık. 

Terminal delirium Erken kognitif yetmezlik belirtileri, ajitasyon, 

huzursuzluk, anlamsız tekrarlayan hareketler, inleme, 

sızlama. 

Solunum disfonksiyonu Solunum hızında değişiklik, tidal volümde azalma, 

anormal solunum düzeni (apne- Cheyne-Stokes 

solunum). 

Yutma yeteneğinin kaybı Disfalji, öksürme, oral ve trekeal sekresyonda artış. 

Sfinkter kontrol kaybı İdrar ve dışkı kaçırma, cilt maserasyonu, perinela 

kandidiyazis. 

Ağrı Yüz buruşturma, alın ve kaşlar arsında gerginlik. 

Gözlerini kapatma 

yeteğinde kayıp 

Gözlerin kapanmaması. 

Tablo.1.1: Terminal dönemde görülen değişiklikler 

 

Terminal dönemde her hastada farklı semptomlar olmasına karşın literatürde terminal 

dönemde sık görülen semptomları şöyle sıralanır; yorgunluk, ağrı, dispne, depresyon, 

anksiyete, irritasyon, anoreksia, bulantı, sıkıntı,  kilo kaybı, öksürük, konstipasyon, ağızda 

kuruma, kusma, dispne, konfüzyon , disfaji, çabuk doyma hissi, uyku problemler. 

 

Terminal dönemdeki klinik bulgular sistemlere göre aşağıda gösterilmiştir.  

 

 Gastrointestinal Sistem: Bulantı, kusma, yutma güçlüğü, konstipasyon, disfaji, 

kilo kaybı, distansiyon, diare, ağız yaraları görülür.  

 

 Üriner Sistem: İnkontinans, idrar retansiyonu görülür.  

 
 Dolaşım Sistemi : Taşikardi, bradikardi, tromboz, siyanoz, ödem, yorgunluk 

görülür.  
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 Solunum Sistemi: Taşipne, hiperpne, hipopne, apne, dispne, ödem görülür.  

 

 Hareket Sistemi: Kaslarda zayıflık ve güçsüzlük vardır.  

 

 Sinir Sistemi: Ağrı, ateş, titreme, terleme, şuur bulanıklığı, hipotermi, 

konfüzyon, deliryum, psikoz, ajitasyon uykusuzluk vardır.  

 

 Duyu Organları: Görmede bulanıklık, kornea ülserleri ve kuruluk, ciltte 

yaralar, ödem, kuruluk, ağız yaraları ve aftlar, mantar enfeksiyonu, duyu 

bozuklukları görülür. 
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Gastro-İntestinal Sistem; 

 

 

 

 

 bulantı, 

kusma, 

yutma güçlüğü, 

konstipasyon, disfaji, kilo 

kaybı, distansiyon, diyare, 

ağız yaraları  

Üriner Sistem 

 

 İnkontinans, idrar 

retansiyonu 

Dolaşım Sistemi 

 

 Taşikardi, bradikardi, 

tromboz,siyanoz, ödem, 

Solunum Sistemi 

 

 Taşipne, hiperpne, apne, 

dispne, ödem ve 

yorgunluk 
Hareket Sistemi  

 

 Kaslarda zayıflık ve 

güçsüzlük 

Sinir Sistemi 

 

 Ağrı, ateş, titreme, 

terleme, şuur bulanıklığı, 

hipotermi, konfüzyon, 

deliryum, psikoz, 

uykusuzluk 
Duyu Organları 

 

 Görmede bulanıklık, kornea ülserleri, ciltte yaralar, ağız 

yaraları, aftlar, mantar, duyu bozuklukları 

Tablo 1.2: Terminal dönemde sistemlere göre klinik bulgular 
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1.2. Terminal Dönemde Hastanın Tepkileri 
 

Terminal evredeki hasta, hayatının son günlerini yaşayan, ölmek üzere olan hasta 

anlamına gelir. Bu evrede hasta; başkalarına yük olma, ölürken fiziksel ve mental yetenekleri 

kaybetme, ölüm ile ilgili ağrı beklentisi ve yaşam hedeflerini başaramadan erken ölme 

korkusu içinde olabilir. 

 

Terminal dönemdeki hasta, hastalığı ile savaşma çabasındayken zorunlu olarak birçok 

aşamadan geçer. Yıllarca terminal dönemdeki hastalarla çalışmış olan ve onları yakından 

gözlemiş olan Kubler ROSS’a göre bu tepkiler; inkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve 

kabullenme şeklindedir. Bu evrelerin, her zaman aynı sırada yaşanmayabileceği ve bazı 

hastaların iki ya da üç evreyi aynı zamanda yaşayabilecekleri belirtilmiştir. 

 

 İnkâr: İnkâr aşamasında olan hastaya saygı duyulmalı ancak hasta yalnız 

bırakılmamalı, hasta dinlenmeli ve ona zaman ayrılmalıdır. Hasta 

cesaretlendirilmeli güvene dayalı bir ilişki kurulmalı ve hastaya gerçekle 

yüzleşecek destek verilmelidir. 

 

 Öfke: İnkâr tepkileri geçmiş; yerini kabullenme, öfke, kıskançlık, içerleme, 

alınganlık gibi duygular almıştır.Hasta kendine  “neden ben?” sorusunu 

sormaya başlar ve bu duygu onu gergin yapar. Aşırı tepkiler göstererek isyan 

eder, en küçük şeylerde bile yüksek sesle tepki verir. Hasta yakınları da 

suçluluk ve keder içindedir. Bu durumdaki hastaya sağlık personeli hoşgörülü 

davranmalıdır. Konu ile ilgili hasta yakınları bilgilendirilmeli, onlarla birlikte 

hareket edilmelidir. 

 

 Pazarlık: Hastalar, inkâr ve öfke dönemlerinden sonra Tanrı ile bir pazarlık 

dönemine girer. Bu pazarlık, ömürlerinin biraz daha uzaması adınadır. Sağlık 

personeli hastayı rahatlatacak şekilde konuşmalı, suçluluk duygularını azaltmak 

için hastaya destek vermelidir. 

 

 Depresyon: Depresyonun iki yönü vardır. Birincisi, hastalığının ailesine verdiği 

maddi ve manevi güçlükler ile bunlara bağlı gelişen suçluluk duygusudur. Bu 

hastanın fonksiyonelliğini kaybettiğini düşündüğü reaktif depresyon dönemidir. 

İkincisi ise ölüme karşı hazırlığın yarattığı depresyondur. 

 

 Kabullenme: Terminal dönemdeki hasta, diğer evreleri yardım alarak sağlıklı 

bir biçimde atlatır ve bu evreye girer. Hasta yorgun ve bitkindir. Uyku süresi 

uzamış, yalnız kalma isteği artmıştır. Kabullenme döneminde yoğun sıkıntılar 

azalmış, ailesinin yardım ve desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir döneme 

girmiştir. Hasta çevresiyle iletişimini azaltır. Sözlü iletişim çok azdır, bu 

dönemde hasta ile geçirilen sessiz zamanlar çok kıymetlidir. Ölümünden sonra 

yapılması gerekenleri sıralar, son isteklerini söyler. 
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Ölümcül hastaların bakımında temel amaç, hastanın fiziksel ve ruhsal yönden 

rahatlığının sağlanması ve kalan yaşam süresinin kalitesinin arttırılması olmalıdır. Terminal 

dönemdeki hasta ve yakınlarına verilecek hizmette en önemli rol sağlık ekibine düşmektedir. 

Terminal evredeki hastayla çalışan sağlık personeli; hastaların korkuları, hastanın 

bireyselliğinin ve aile bütünlüğünün korunması, ailenin duygusal ve fiziksel olarak 

güçlenmesi için planlama yapma ve aileyi yas sürecine hazırlama, semptomları kontrol 

ederek hastanın rahat ölümünü sağlama ile sorumludur. 

 

Ölümü yaklaşan hastaların bakımı ve ölüm olayı, sağlıkla ilgili mesleklerin en zor 

yönlerinden biridir. Hiç istenmeyen bir durum olsa da terminal dönem hastaları için önemli 

üç durum söz konusudur. Bunlar; ağrı, yalnızlık ve izolasyondur. 

 

Ölmek üzere olan hastada psikolojik acıyı azaltmak, uyumu sağlayarak yaşam 

kalitesini arttırmak, kaygı, depresyon ve diğer psikiyatrik semptomları düzeltmek, yalnızlık 

ve izolasyonu önlemek, ağrı ve diğer fizyolojik semptomlarla baş etmeye yardım etmek, 

hastanın tedaviye etkin katılımını sağlamak ve hastanın umutlarını destekleyip güçlendirmek 

ele alınması gereken temel sağlık personeli yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımlar aynı zamanda 

palyatif bakım kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

 

1.3. Terminal Dönemde Palyatif Bakım 
 

Palyatif bakım, yaşam sonu bakımda hedeflenen yaşam kalitesini artırmak, ağrı ve 

diğer sorunları azaltmak ya da ortadan kaldırmak, bireyin mümkün olduğunca bağımsızlığını 

sürdürmesini sağlamak, saygıdeğer bir ölüm ortamı sağlamak ve aile üyelerini desteklemek 

demektir.  Terminal dönemde olan hastaların bakımı fiziksel ve psikososyal gereksinimlerin 

karşılanmasını içermektedir.  Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre, palyatif bakım; 

yaşamı tehdit eden bir hastalıkla yüz yüze kalan, hasta ve  yakınlarının, yaşam kalitesinin 

artırılmasına yönelik bir yaklaşım olup, başta ağrı olmak üzere fiziksel, psikososyal ve 

ruhani problemlerin erken tespit ve tedavisini hedefler. Palyatif bakım, önceleri, tedavi edici 

yaklaşımların tükendiği, son dönem hastalarda gündeme gelen bir yaklaşımken, günümüzde, 

yaşamı tehdit eden hastalıkların tanısından itibaren, tedavi edici yaklaşımlarla birlikte 

gündeme gelmektedir.  

 

Palyatif bakım;  

 

 Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar,  

 Yaşamı desteklemekle birlikte, ölümü de doğal bir süreç olarak algılar,  

 Ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaz, 

 Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder,  

 Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde 

destek sağlar, 

 Hasta yakınlarına, hastalık süreci ve sonrasında kendi yas süreçleriyle başa 

çıkabilmelerinde destek sağlar,  

 Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere, hasta ve hasta 

yakınlarının gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımı kullanır,  
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 Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu olarak 

etkileyebilir,  

 Hastalık sürecinin erken evrelerinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi yaşam 

süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir, klinik 

komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini amaçlar. 

 

Tıp alanındaki gelişmelere rağmen, kanser hastalarında tam bir semptom kontrolü 

sağlamak mümkün olamamakta ve hastalar, hastalık sürecinin herhangi bir aşamasında 

palyatif tibbi yardıma ihtiyaç duyabilmektedirler. Genel hasta servisleri, kendine özgü 

fiziksel ve psikososyal sorunları olan ve uzmanlaşmış bir yaklaşım gerektiren bu hassas 

hasta grubu için uygun olmayabilir. Bunun yerine terminal dönem hastaları için palyatif 

bakım üniteleri (yataklı palyatif bakım üniteleri,  evde bakım, hospis, gündüz bakım üniteleri 

vb.)  oluşturularak bakım hizmeti verilmektedir.  

 

Hospis (Hospice): Tedaviye yanıt vermeyen veya ölmekte olan hastaların, semptom 

kontrolünün sağlandığı ev benzeri atmosfere sahip hastanelerdir. 

 

1.4. Terminal Dönemde Hasta Bakımı 
 

Terminal dönemde verilen sağlık hizmetlerinin amacı şunlardır:   

 

 Hastada görülebilecek semptomları yönetmek,  

 Bu dönemin nasıl yönetilmesi gerektiğini bireyin ve ailesinin öğrenmesini 

sağlamak,   

 Hasta ve ailesinin düşüncelerine, inançlarına saygı duymayı sağlayabilmek, 

 Ölüm sürecinde olan hastaların yaşam kalitesini arttırmak,  

 Ağrıyı ve diğer sağlık sorunlarını azaltmak ya da rahatlatmak,  

 Kişisel, kültürel ve dinsel değerlere, inançlara ve alışkanlıklara duyarlı kalarak 

bakım vermek,  

 Bireyin mümkün olduğunca bağımsızlığını sürdürmek,  

 Barışçıl  saygıdeğer ya da itibarlı bir şekilde ölümünü sağlamak.  

 

Terminal dönemin her birey için farklı olduğu ve gereksinimlerin de bireyden bireye 

farklılık gösterdiği bilinmektedir. Sağlık çalışanları terminal dönemdeki hastayı “ölüyor” 

olarak değil kalan her bir günü en iyi şekilde yaşaması gereken insan olarak 

değerlendirmelidir. Hastanın ölümüyle değil ölüm gerçekleşene kadar en rahat bir şekilde 

yaşamasıyla ilgilenilmelidir.  

 

Terminal dönemde huzur içinde, konforlu, yeterli duygusal, manevi destek ve bakım 

vermek hekim, hemşire, psikolog, fizyoterapist ve sosyal hizmet uzmanından oluşan 

multidisipliner ekibin sorumluluğundadır. Yaşamın son günlerini yaşayan hastanın 

bakımında, hastanın duygusal ve fiziksel gereksinimlerini karşılayabilmek sağlık 

personelinin gerekli bilgi, beceri ve anlayışa sahip olması ile direkt ilişkilidir. Terminal 

dönemdeki hasta ve ailelerinin acılarını gidermek, yeterli tıbbi bakımı vermek gerekir. 

Herhangi bir yarar sağlamayacak olan yöntemler uygulamaktan kaçınılmalıdır. Her hasta için 

söz konusu olan hasta hakları terminal dönemde de söz konusudur. 
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Resim 1.1: Terminal dönemde hasta bakımı 

 

 Bireysel öz bakım: Terminal dönemdeki hastalar kendi bakımlarını 

yapamayabilir. Bakmakla sorumlu sağlık personeli bu gereksinimlerine 

yardımcı olmalı gerektiğinde bakımı kendi yapmalıdır.  

 

Ağız ve burunda sekresyon varsa temizlenir, gerekirse ağız içi aspire edilir. Hastanın 

takma dişleri varsa çıkarılır, ailesine teslim edilir. Ağız bakımında hastanın dişlerinin 

fırçalanması oldukça önemlidir. Enfeksiyona olan yatkınlık ağız mukozasını oldukça bozar. 

Ağız içerisinde yara yoksa % 5’lik sodyum bikarbonat (NaHCO3) solüsyonu ile ağız bakımı 

yapılır. Eğer ağızda yaralar varsa bunların etkeni bakteri ve mantarlar olabilir. Bunun için 

gerekli merhem ve kremleri sorumlu hekim reçete eder. Burun delikleri nemlendirilir, 

hastaya yan yatış pozisyonu verilir. Çatlak oluşumunu engellemek için dudaklara 

nemlendirici kremler sürülür. Gözlerde oluşan çapaklar temizlenir.  

 

Hastanın haftada bir veya birkaç kez banyo yapması sağlanmalıdır. Bu mümkün 

değilse yatak içerinde silme banyosu yapılabilir. Yatak banyosuna aşağıdan yukarıya doğru 

başlanır. Yüzü, kolları, koltuk altı, göğüs, karın, bacaklar ve ayaklar temizlenir. Ayaklar 

suyun içine konup öyle de yıkayabilir. Eğer hasta tuvaletini sürgüye yapıyorsa ya da hastada 

sonda takılı ise perine bakımı da önemlidir. Perine bakımının dıştan içe doğru yapılmasına 

dikkat edilmelidir. Silme banyosunda kullanılan bezin pamuklu olması, su ve sabunla 

temizledikten sonra cildin nemli bırakılmaması önemlidir. Çünkü nemli deri mantarların 

üremesi için ideal bir ortamdır. 

 

Hastanın yatak yaralarından (dekubitus /bası ülseri ) korunmasında en önemli bakım, 

en az 2 saatte bir pozisyonunu değiştirmektir. Hastanın havalı bir yatağının olması gerekir. 

Sırt, kalça, ayak topukları gibi kemik üzerindeki deri alanları yatak yaralarının en çok 

açıldığı yerlerdir. Buralar havlularla ve ufak yastıklarla desteklenmelidir. Hastayı sık sık 

gözlemleyip derisinin nemlendirilmesi,  cildinin temiz ve kuru tutulması, basınç bölgelerine 

masaj yapılması, iyi beslenmesi ve sıvı alımı yatak yaralarından korunmada önemlidir.  
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Resim 1.2: Terminal dönemde hastanın beslenmesi 

 

 Ağrılı hastada bakım: Ağrı, terminal dönemdeki hastaların birçoğunda 

özellikle kanser hastalarında görülen bir bulgudur. Hastaların birçoğu ölümden 

çok ağrıdan korkar. Kanser hastalarına güçlü ağrı kesiciler, ağrı pompaları, sinir 

blokları kullanılmaktadır. Ağrı kesicilerin miktarı, veriliş yöntemi hekim 

tarafından belirlenir. Ağrı kontrolünde temel amaç ağrının hafifletilmesi, 

ortadan kaldırılması ya da şiddetinin azaltılmasıdır.  Bu ağrı kesiciler sersemlik 

ve uykuya neden olabilir.  İlaçların yanı sıra ağrının kontrolünde hasta ile iş 

birliğinin sağlanması da çok önemlidir.  

 

 Yorgunluğu olan hastada bakım: Yaşamın sonuna yaklaşan hastalarda 

görülen en rahatsız edici belirtilerden biri de güçsüzlük ve yorgunluktur. Kanser 

ve diğer kronik hastalıklarda ortaya çıkan bu belirtinin nedeni, doku 

oksijenlenmesinin azalması, fiziksel nedeni; ağrı, enfeksiyonlar ve uykusuzluk, 

psikolojik nedeni ise anksiyete ve depresyondur. Bu hastaların dinlenmesi 

sağlanmalı, temel ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunmalıdır. Kansere 

bağlı yaşanılan yorgunluğun günlük dinleme ve uyku ile geçen yorgunluktan 

farklıdır. Bunun bireylerde daha şiddetli, rahatsızlık veren ve dinlenmekle 

geçmeyen bir semptom olduğu unutulmamalıdır. Gücü korumak için aktiviteleri 

daha planlı yapmak gereklidir. Yeterli dinlenme için hasta odası gürültü, ses ve 

ışıktan iyi arındırılmalıdır.  
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Resim 1.3: Terminal dönemdeki hastanın solunumuna yardımcı olunması 

 

 Bulantı ve kusması olan hastada bakım: Bulantı ve kusma terminal dönem 

hastalarında görülen önemli bir sorundur. Özellikle yemeklerden sonra artar ve 

hastayı rahatsız eder. Bu durumdaki hastalara, doktor istemine göre 

yemeklerden önce antiemetikler (bulantı önleyiciler) ve ağız bakımı verilir. 

Ağız bakımı, hastayı rahatlatır, hastanın iştahını açar.  

 

 Disfaji (yutma güçlüğü) olan hastada bakım: Yutma güçlüğü nedeniyle 

hastalar ağızdan gıda almak istemeyebilir. Bu durumda zorlanmamalı, 

parenteral beslenmeye geçilmelidir. Yutma sorunu yoksa az miktarda sevdiği 

gıdalar verilmelidir. Yatan hastanın enerji gereksinimi azalırken, protein 

gereksinimi artar. Hastada görülen iştahsızlık durumu da hipoproteinemi ve 

malnutrisyona neden olabilir. Bu nedenle diyette bol protein ve bol vitamin 

içeren besinlere yer verilmelidir. Sağlık personeli, besin değeri yüksek olan ve 

sevdiği  yiyecekleri seçmesinde hastaya yardımcı olmalı,hasta,  yemesi için 

özendirmelidir. Besinler hastaya az ve sık sık verilmeli, hastanın yedikleri 

gözlenerek kaydedilmelidir. 

 

 Kilo kaybı ve iştahsızlığı olan hastada bakım: Kilo kaybı ve iştahsızlık 

terminal dönem hastalarının çoğunluğunda görülmektedir. İştahsız hastalar IV 

olarak beslenir, hastaların aldığı, çıkardığı kontrol edilir. Diyetisyenin önerileri 

doğrultusunda hastanın beslenmesi sağlanır.  

 

 Konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal), idrar inkontinansı  (idrar kaçırma), 

retansiyon (idrar yapamama), distansiyonu (gerginlik) olan hastada bakım: 

Bu tür şikayetler yaşlı hastalarda, kanser hastalarında ve terminal dönem 

hastalarında sık görülür. İdrar kaçırma durumlarında hastalara kateter takılmalı 

ya da emici alt bezleri kullanılmalıdır. Kabız olan hastalara boşaltıcı lavman 

(laksatifler)verilebilir. Distansiyonu olan hastalara gaz giderici uygulamalar 

yapılır.Böbrek taşlarının konstipasyonun ve dışkı tıkacının oluşmasını önlemek 

için hastaya bol sıvı verilmeli,  imkânlar ölçüsünde hastaya  yatakta aktif ve 

pasif egzersizler yaptırılmalıdır. 
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 Hastanın yatağa bağımlı olması nedeniyle fiziksel aktivitelerinin 

kısıtlanması, vücudun normal dışkılama pozisyonunu alamaması ve 

hastaların sürgüyü kullanamamaları konstipasyon oluşmasını artırır. Uzun 

süre yatan bazı hastalarda dışkı tıkacı oluşabilir. Bu durumda hastanın 

günlük aldığı sıvı miktarı arttırılırken aynı zamanda konstipasyonu 

önleyecek diyet ayarlaması  yapılır.  Belirli saatlerde hastaya sürgü 

verilebilir. Alınan önlemler yeterli gelmediğinde doktor istemine göre 

lavman yapılabilir. 

 

 Yatağa bağımlı hastalarda sürgü veya ördek kullanmak utanma ve 

sıkılmaya neden olur.Ayrıca bu durum perianal kasların gevşemesini 

önlediğinden mesanedeki idrar boşaltılamaz. Bu yüzden mesanede 

gerilme ve birikme olur. Böyle durumlarda hastaya yeterli sıvı verilmeli, 

hasta pozisyondan dolayı idrarını yapamıyorsa kadın hastalar sürgü 

üzerinde oturur pozisyona, erkek hastalar da sakınca yoksa yatak 

kenarında ayakta durur pozisyona getirilmelidir. Hastanın idrarını 

yapması için mesaneye sıcak uygulama, karın bölgesine  el ile hafifçe 

baskı yapmak yararlı olabilir.  

 

 Şuur bulanıklığı ve uykusuzluğu olan hastada bakım: Hastalara uyku 

problemleri için yatıştırıcı ilaçlar (sedatif) verilebilir. Hastaların şuur bulanıklığı 

nedeniyle çeşitli kazalara maruz kalmamaları için sağlık personeli gerekli 

önlemleri almalı, bu konuda hasta ve yakınlarını bilgilendirmelidir.  

 

 Ödemli hastada bakım: Ödem, daha çok invaziv(vücut bütünlüğünü bozan 

işlemler) girişim yerlerinde, alt eksremitelerde ve sakral bölgede oluşur. Ödemli 

bölgede deri bütünlüğü kolay bozulacağından cilt bakımına önem verilmeli, 

ödemli bölge yüksekte tutulmalıdır.  

 

 Hareket kabiliyetinin azaldığı durumlarda bakım: Hareket azalmasına bağlı 

olarak kaslarda zayıflama görülür. Hastalar mümkün olduğu kadar yardım ve 

destek verilerek hareket ettirilmelidir. Sık sık pozisyonları değiştirilmeli, yatak 

yaralarını önlemek için havalı yataklar kullanılmalıdır. Hastalara egzersiz 

yaptırılmalı, yatakla temas eden bölgelere masaj yapılmalıdır.  

 

 Dispne ve solunum sıkıntısı olan hastada bakım: Hastaların %50’sinde 

görülen solunum sıkıntısını gidermek için oksijen tedavisi uygulanır. Bilinç 

açıksa hastaya dik oturur ya da yarı dik oturur pozisyon verilir. Yatağa bağımlı 

hastanın pozisyonu diyafram kasının rahatça hareket etmesine olanak 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Hastaya solunum ve öksürme egzersizleri 

öğretilmelidir. Ağızda sekresyon birikmemesi için ağız ve boğaz aspire edilir. 

Gerekirse solunan hava nemlendirilir, doktor istemine göre gerekli hallerde 

hastaya postural drenaj verilir. Hastanın yatağa bağımlı olması sekresyonun 

bronşlarda, daha çok sırt üstü yatması nedeniyle de akciğerlerdeki bronşiollerde 

birikmesine ve enfeksiyona yatkınlığı arttırır. 
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 Ateş, titreme ve terlemesi olan hastada bakım: Terminal dönemdeki 

hastaların çoğunda ateş görülür. Yüksek ateşi olanlara soğuk uygulama yapılır. 

Hastalar, periferik dolaşım bozulduğu için yüksek ateşe rağmen üşür. Üşüyen 

hastalara da sıcak uygulama yapılır. Hastaya, uygun antipiretikler(ateş 

düşürücüler) verilmelidir. Terleyen hastaların yatak takımları değiştirilir.  

 

 Taşikardi ve bradikardisi olan hastada bakım: Terminal dönem hastalarında 

özellikle ölüme yakın dönemde bradikardi, şoklarda taşikardi görülür.Böyle 

durumlarda hastaların vital bulguları sık sık alınır, gerekirse monitörize edilir.  

 

 Tromboz ve patolojik cilt bulguları olan hastada bakım: Terminal dönem 

hastalarında dolaşım bozukluğuna bağlı olarak nekroz(doku ölümü) ve tromboz 

(tıkanıklık)  gelişebilir. Yatağa bağımlı hastalarda ise en önemli sorun yatak 

yaralarıdır. Bu hastaların sık sık pozisyonları değiştirilir, mümkünse hastalar 

hareket ettirilir, hastanın basınç noktalarına koruyucu destek malzemeleri 

konulur ve bu bölgelere masaj yapılır.  

 

 

Resim 1.4: Boynun desteklenmesi 

 

 Görme bozukluğu olan hastada bakım: Görmede azalma ve bulanıklık 

olabilir. Göz kapaklarının açık kalmasına bağlı olarak korneada kuruma ve 

ülserasyon(yara) olabilir. Bu hastaların gözüne serum fizyolojik damlatılır, göz 

bakımı yapılır.  

 Psikolojik gereksinimler: Terminal dönemdeki hasta, ailesine ve başkalarına 

yük olma, fiziksel ve mental yeteneklerini kaybetme, ölüm ile ilgili ağrı 

beklentisinde olma, önemli yaşam hedeflerini başaramadan erken ölme, terk 

edilme gibi duygular içinde olabilir. Uzun süre yatağa bağımlı olmak, kişilerde 

depresyona ve laterjiye (uyuşukluk hali) neden olur. Yalnızlık, istenmeme, 

düşmanlık duygusu daha fazla görülür. Hastanın duygusal tepkisi karşısında 

sağlık personeli hastayı olduğu gibi kabul ettiğini belirtir ve duygusal 

durumların nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışır. 
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 Manevi gereksinimler: Değerler, inançlar, örf ve adetler bireyin kayıp, yas ve 

ölüme karşı reaksiyonlarını etkilemektedir. Hemşire, hastaya özel ve önemli 

olan inançları bilmeli, hastaya kendi inançlarını empoze etmemelidir. Sadece 

hasta için değil aile için de inançlara yönelik uygulamaların öneminin farkında 

olmalıdır.  

 

1.5.Terminal Dönemde Hasta ve Yakınlarında Görülen Tepkiler 
 

Terminal dönemdeki hasta ailesinden ve çevresinden ayrılma kaygısı içindedir. 

Gelecek onun için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu kaygı ve endişelerden nasıl kurtulacağını 

bilemez. Hastanın yaşama olasılığı tıbben çok düşük olsa da hasta ve yakınları bu olasılığın 

tersine hastanın yaşayacağı ümidini şiddetle savunurlar. Tıbben en son, en modern 

uygulamalar da hasta ve özellikle yakınları tarafından yeterli bulunmayabilir. Bu nedenle 

hastayı daha donanımlı bir kuruluşa sevk etmek isteyebilirler. Bu olumsuz hava içerisinde 

sağlık personeline karşı suçlayıcı davranışlar içinde olabilirler. Bu aşamada sağlık personeli, 

durumu hızlı şekilde değerlendirip psikiyatrist veya güvenlik güçlerinden yardım alabilir.  

 

 

Resim 1. 5: Terminal Dönemdeki Hastanın Yakınları ile iletişimi 

 

Hastanın öz bakımı ile ilgili yakınlarının endişe ve isteksizliği olabilir, bu durum 

terminal dönemdeki hastaya olumsuz yansıyabilir. Yapılan çalışmalarda, terminal 

dönemdeki hastalarının aileleri;  hastanın geleceği, beslenmesi, hastanede kalması, ekonomik 

sıkıntı gibi kaygılar yaşayabilir. Aileye bu süreçte yardım ve destek sağlanmalıdır. 

 

1.6. Terminal Dönemdeki Hasta ve Yakınlarına Yaklaşım 
 

Terminal dönemdeki bakım ile ilgili bilgiler hasta ailesine açıklanmalıdır. Kişiler 

hastalıkları sırasında çeşitli duyguların etkisinde kalır. Aile  ve hastanın görüşü dikkate 

alınarak bakım planı geliştirilmelidir. Özellikle bakım komplikasyonların oluşmaması için 

hasta bakımı ile ilgilenen kişilere gerekli eğitim verilmelidir. Bu kişilere;  
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 Palyatif bakımın önemi anlatılarak yatakta hastaya yaptırılması gereken 

egzersizlerin yapılış sıklığı ve nedenleri, 

 Hastada yatak yarasının önlenmesinde temizliğin, beslenme ve boşaltımın nasıl 

yapılması gerektiği,  

 Hastanın pozisyonun değiştirilmesinin önemi,  

 Sürgü veya ördek kullanma,  

 Hastayı yatakta döndürmenin sandalyeye ve sandalyeden yatağa almanın pratik 

yolları,  

 Hastaya bakan kişilerin yorulmamaları ve hastanın canını yakmamaları 

öğretilmelidir. 

 

 

Resim 1.6: Sağlık personelinin terminal dönemdeki hasta ile iletişimi 

 

Terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına en önemli yaklaşımlardan biri onlara her 

zaman yanlarında olunduğunun hissettirilmesidir. Sağlık personelinin terminal dönemdeki 

hasta yakınlarına yaklaşımını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Hastanın psikolojisi ve sağlığı hasta yakınlarına açık üslupla anlatılmalı, bu 

dönemdeki uygulamalarla ilgili hasta yakınlarının görüşleri dinlenmeli ve 

olumlu olanların uygulanmasına destek verilmelidir.  

 Aile bireylerinin yaşadıkları duyguların doğal olduğunu anlamalarına yardımcı 

olunmalıdır.  

 Hasta ailesi etkin dinlenilmeli, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmeleri için 

desteklenmelidir.  

 Ailenin mümkün olduğu kadar hasta bakımına katılması sağlanmalıdır.  

 Hasta ailesine bilgi verilirken tıbbi terimlerden uzak, açık ve anlaşılır bir dil 

kullanılmalıdır.  

 Hastanın şikâyetlerinin giderildiği ve bakımının en iyi şekilde yapıldığı 

hakkında onlara güvence verilmelidir.  

 Hastanın geçireceği evreler aileye anlatılmalıdır.  
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 Hastanın görünüşüne özen gösterilmelidir. 

 Hasta yakınlarına belli aralıklarla zaman ayırmak, onların bakım konusunda 

motivasyonunu sağlayarak gerekirse refakatçi değişimi tavsiye edilmelidir. 

 Bütün bu yaklaşımların yanında, hasta gerçekçi davranıp hayatının sonuna 

geldiğini belirterek belli istekleri olduğunu ifade edebilir. Miras paylaşımı, 

itiraf, vasiyet veya sevdiği kişileri görmek gibi istekleri olabilir. Sağlık 

personeli bu durumların acilen yerine getirilmesine yardımcı olmalıdır.  

 Zor kararlarda aileye yardım edilmelidir. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra 

organ bağışı, vasiyet gibi kararların alınmasında destek olunmalıdır.  

 Ölüm haberi uygun ortamda verilerek aşırı duygu yüklü ifadeler 

kullanılmamalıdır. 

 Ölüye fiziksel bakım verildikten sonra ölüyü ailenin görmesi sağlanmalıdır. 

 Güven duygusunu zedelememek için elden gelen tüm çabaların gösterildiği 

söylenmelidir.  

 Aile, gerekirse destek gruplarına yönlendirilmelidir. 

 Hasta ailesinin öfkesi anlayışla karşılanmalıdır. 

 Hasta yakınlarının tuttuğu yas anlayışla karşılanarak kontrol yitimi olmadıkça 

sedatif verilmemeli, yaslarını yaşamalarına müsaade edilmelidir.  

 Bazı bireyler bu dönemdeki endişelerinden dini inançları sayesinde kurtulabilir. 

Din ve inançların, bu dönemde birçok birey için sığınılan ve rahatlama yolu 

olarak görülen bir araç olduğu unutulmamalıdır. 

 

Sağlık personeli; hastalarını kaybettikten sonra öfke, çaresizlik, suçluluk ve yoğun 

anksiyete yaşayabilir. Bu durumda yasın yaşanmasına izin verilmeli, duygularını açıkça 

yaşayabilmesi sağlanmalı ve cesaretlendirilmelidir.  

 

1.7. Terminal Dönemdeki Hastaya ve Aileye Bakım Vermenin Sağlık 

Personeli Üzerine Etkisi  
 

Sağlık personelleri, meslekleri gereği genellikle ölen bir hastaya ilk yaklaşımda 

bulunması gereken kişilerdir. Terminal dönem hastalarıyla çalışan sağlık personeli, kendi 

üzerlerinde yarattığı çağrışımlar nedeniyle bu hastalardan ve ölüm olayından kaçma isteği 

içinde olabilir. Yapılan bazı çalışmalar bu hastalarla yüz yüze gelmek istemediklerini ve bu 

durumlar karşısında bazı savunma mekanizmaları geliştirdiklerini ortaya koymuştur.Sağlık 

çalışanlarında görülen tutum ve davranışlar şöyledir:  

 

 Hastayla konuşmaktan kaçınmak, sadece hasta konuştuğu zaman konuşmak, 

 Donuk bir yüz ifadesi takınmak, 

 Hasta ve ailesi ile duygusal ilişkiden kaçınmak, 

 Gelecekle ilgili konuşmalardan kaçınmak, 

 Hastanın durumuna ilişkin çok az bilgi vermek, 

 Hasta ve ailesinin soruları için zamanı olmadığı havasını yaratmak, 

 Meşgul görünmek, 

 Karşılıklı konuşmayı kontrol altında tutmak için bazı şeyleri duymamazlıktan 

gelmek, 

 Enerjisini iyileşecek hastaya ayırmak. 
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1.8. Ölümü Yaklaşan Hastada Görülen Belirtiler  
 

Ölüm ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte ölümün yaklaştığını gösteren bazı belirtiler 

vardır.  

 

 Hastanın teni kül renginde, gözler içeriye kaçmış, burun ince sivrilmiş, çene öne 

doğru fırlamış, çene ve yüz kasları gevşemiş, yanaklar gevşemiş bir hâldedir. 

 Gözler yarı açık cam gibidir, görme azalır. Göz kapaklarını kapatamama 

olabilir. 

 İşitme duygusu azalmış ama tamamen kaybolmamıştır. En son kaybolan duyu, 

işitme duyusudur. Konuşma azalır ve giderek zorlaşır.  

 İştah/ sıvı alımı azalır  

 Yorgunluk, güçsüzlük artar  

 Nörolojik fonksiyonlar bozulur. Hasta ile iletişim yoktur, bilinç bulanıklığı 

görülebilir. 

 Duyu ve hareketler azalır. Özellikle ekstremitelerde duyu kaybı oluşur.  

 Refleksler kaybolmuştur. Yutma refleksi, sfinkter kontrolü kaybolmuştur. 

 Gastrointestinal sistem hareketleri azalır. 

 Hastanın vücut ısısı yükselir ancak eller ve ayaklar periferik dolaşımdaki 

bozulma nedeniyle soğuktur. Hasta üşür. Deri siyanotik(morarma) ve 

solgundur.  

 Nabız düzensiz ve zayıftır. Taşikardi, hipotansiyon, arteriyel kan basıncı 

düşüklüğü gibi kalp ve böbrek fonksiyon kayıpları vardır . 

 Solunum gürültülüdür, ölüm hırıltısı vardır. Cheyne-Stokes solunum görülür. 

Sekresyon birikir. 

 Mesane ve barsak inkontinansı gelişebilir.  

 

Bu belirtiler gözlendiğinde hekime haber verilir ve hasta ailesi psikolojik olarak 

desteklenir. 
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Etkinlik 1  

 

Etkinliğin uygulanışı: Yaklaşan ölümün objektif belirtilerini vücut sistemlerine göre 

karşılarına yazınız. 

 

Bilinç/ Oryantasyon 

 

Kardiyo-vasküler 

 

Pulmoner 
 

Gastro-İntestinal sistem 

 

Renal Sistem  

Mobilite 
 

 

1.9. Kesin Ölüm Belirtileri  
 

Ölüm, beyin duraklaması olarak benimsenip bir dizi temel unsur belirlenmiştir. 

 

Bunlar:  

 

 Kalp atışı ve solunum yoktur. 

 Kan dolaşımı zayıfladıkça cilt rengi soluklaşmaya başlar.  

 Pupillalar genişler, sabitleşir, ışığa reaksiyon yoktur.  

 Vücut sıcaklığı düşer.  

 Kaslar, sfinkterler gevşer, idrar, dışkı salınımı olur. 

 Gözler açık olabilir. 

 Refleksler kaybolmuştur.  

 Beyin dalgaları yoktur (EEG). 

 Bilinç tam ve sürekli olarak kaybolmuştur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek terminal dönemdeki hasta bakım ilkeleri 

doğrultusunda terminal dönemde hasta bakımına yardım ediniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın bireysel öz bakımını 

yapınız. 

 Ağız ve burunda sekresyon varsa temizleyiniz. 

 Gerekirse ağız içini aspire ediniz.  

 Hastanın takma dişleri varsa çıkarınız. 

 Takma dişleri ailesine teslim etmeyi 

unutmayınız. 

 Burun deliklerini nemlendiriniz. 

 Hastaya yan yatış pozisyonu veriniz. 

 Dudaklara nemlendirici kremler sürünüz. 

 Gözlerde oluşan çapakları temizleyiniz. 

 Ağrılı hastanın bakımını 

yapınız. 
 Hastaya doktorun önerdiği ağrı kesicileri 

verebilirsiniz. 

 Yorgunluğu olan hastanın 

bakımını yapınız. 

 Hastaların temel ihtiyaçlarının giderilmesine 

yardımcı olunuz. 

 Hasta odasını gürültü, ses ve ışıktan 

koruyabilirsiniz. 

 Bulantı ve kusması olan 

hastanın bakımını yapınız. 

 Hastaya yemeklerden önce doktor istemine göre 

antiemetikler (bulantı önleyiciler) verebilirsiniz. 

 Ağız bakımı verebilirsiniz. 

 Disfaji (yutma güçlüğü) olan 

hastanın bakımını yapınız. 

 Besin değeri yüksek olan ve sevdiği yiyecekleri 

seçmesinde hastaya yardımcı olabilirsiniz. 

 Hastaya besinleri az ve sık vermeye özen 

gösteriniz. 

 Hastanın yediklerini gözlemleyerek kaydediniz. 

 Kilo kaybı ve iştahsızlığı olan 

hastanın bakımını yapınız. 
 Hastaların aldığını ve çıkardığını kontrol ediniz.  

 Diyetisyenin önerileri doğrultusunda hastanın 

beslenmesi sağlayınız.  

 Konstipasyon(kabızlık), 

diyare(ishal), idrar inkontinansı 

(idrar kaçırma), retansiyon (idrar 

yapamama), distansiyonu 

(gerginlik) olan hastanın 

bakımını yapınız. 

  İdrar kaçırma durumlarında hastalara kateter 

takılmasını sağlayabilirsiniz.  

 Emici alt bezleri kullanabilirsiniz.  

 Kabız olan hastalara önerilen boşaltıcı lavmanı 

(laksatifler) uygulayabilirsiniz.  

 Distansiyonu olan hastalara karın masajı 

yapabilirsiniz.  

 Karın bölgesine sıcak uygulama yapabilirsiniz. 

 Şuur bulanıklığı ve uykusuzluğu 

olan hastanın bakımını yapınız. 

 Uyku problemleri için hastalara doktorun 

önerdiği yatıştırıcı ilaçları (sedatif) 

verebilirsiniz.  

 Hastaların kazalara maruz kalmamaları için 

gerekli önlemleri alınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kazalar konusunda hasta ve yakınlarını 

bilgilendiriniz.  

 Ödemli hastanın bakımını 

yapınız. 

 Ödemli bölgede deri bütünlüğü kolay 

bozulacağından cilt bakımına önem 

vermelisiniz. 

 Ödemli bölgeyi yüksekte tutmaya özen 

gösteriniz.  

 Hareket kabiliyeti azalmış 

hastanın bakımını yapınız. 

 Hastaların pozisyonlarını sık sık değiştiriniz. 

 Yatak yaralarını önlemek için havalı yataklar 

kullanınız.  

 Hastalara yatak içi egzersiz yaptırarak yatakla 

temas eden bölgelere masaj yapabilirsiniz.  

 Dispne ve solunum sıkıntısı olan 

hastanın bakımını yapınız. 

 Hastaya solunum ve öksürme egzersizlerini 

öğretebilirsiniz. 

  Ağızda sekresyon birikmemesi için ağız ve 

boğazı aspire edebilirsiniz.  

  Doktor istemine göre gerekli hallerde  hastaya 

postural drenaj yapabilirsiniz.  

 Ateş, titreme ve terlemesi olan 

hastanın bakımını yapınız. 

 Yüksek ateşi olan hastalara soğuk uygulama 

yapabilirsiniz. 

 Hastaya, doktorun önerdiği antipiretikleri (ateş 

düşürücüler) verebilirsiniz.  

 Terleyen hastaların yatak takımlarını 

değiştirebilirsiniz. 

 Taşikardi ve bradikardisi olan 

hastanın bakımını yapınız. 

 Bu hastaların vital bulgularını sık alınız.  

 Hastaları gerekirse monitörize ediniz.  

  

 Tromboz ve patolojik cilt 

bulguları olan hastanın bakımını 

yapınız. 

 Bu hastaların sık sık pozisyonları değiştiriniz. 

 Mümkünse hastaları hareket ettiriniz. 

  Basınç noktalarına koruyucu destek 

malzemeleri koyarak bu bölgelere masaj 

yapınız.  

 Görme bozukluğu olan hastanın 

bakımını yapınız. 

 Göz kuruluğu olan hastaların gözüne serum 

fizyolojik damlatabilirsiniz. 

 Hastalara göz bakımı yapabilirsiniz.  

 Psikolojik gereksinimlerini 

karşılayınız. 

  Hastanın duygusal tepkisi karşısında hastayı 

olduğu gibi kabul ettiğinizi belirtiniz. 

 Hastanın duygusal durumların nedenlerini ortaya 

çıkarmaya çalışınız. 

 Manevi gereksinimlerini 

karşılayınız. 
 Hasta ve yakınlarının inançlara yönelik 

uygulamalarını destekleyebilirsiniz.  

 



 

 24 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 
1. Aşağıdakilerden hangisi, terminal dönemi tanımlar?  

A) Ölüm öncesi dönem  

B) Ameliyat öncesi dönem  

C) Ameliyat sonrası dönem 

D) D Doğum öncesi dönem 

E) Doğum sonrası dönem 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, terminal dönemde hasta yakınlarına yapılacak 

psikolojik destek değildir? 

A) Hasta yakınları ile paylaşım hâlinde olmak  

B) Terminal dönem sonrası davranışları ile ilgili detaylı bilgi vermek  

C) En az iki kişi arasında dönüşümlü refakat edilmesini sağlamak  

D) Hastaya yapılacak uygulamalar hakkında yakınlarını bilgilendirmek  

E) Gerektiğinde psikiyatristle görüşmelerine yardımcı olmak  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, terminal dönemde hastada  görülen tepkidir?  

A) Depresyon  

B) İnkâr 

C) Pazarlık 

D) Öfke 

E) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, terminal dönemde hasta yakınlarında görülen tepkidir? 

A) Ağrı  

B) Hâlsizlik  

C) Hastanın yaşayacağına inanma  

D) Uykusuzluk  

E) Kilo kaybı  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve kişinin dini inançlarına uygun 

olarak ölüm sonrası işlemlere yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ölüm sürecinde kişide görülen değişiklikler nelerdir? Araştırınız. 

 Ölüm sonrası yapılan işlemler nelerdir? Araştırınız. 

 Sağlık personeli ölüm sürecinde neler yaşar? Araştırınız.  

 

2. ÖLÜM SONRASI İŞLEMLER 
 

2.1. Ölüm Kavramı 
 

Sağlıkla ilgili alanlarda çalışanlar, ölüm ve ölmekte olan bireylerle meslekleri gereği 

sık karşılaşır. Günümüzde ölümler, ev ortamından çok hastane ortamında olmaktadır. Ölüm; 

bireyin psikolojik ve fiziksel anlamdaki son evresidir. Bütün bireyler ölümün kaçınılmaz 

olduğunu bilir ama ne zaman ve nasıl olacağını bilemez. Bu nedenle ölüm bazılarımız için 

korkutucu, bazılarımız için acı bir gerçektir. Evrende yaşayan canlılar arasında ölümün 

kaçınılmaz son olduğunun farkında olan tek canlı türü insandır. Bu kaçınılmaz sona 

yaklaşırken insan tabiatında birçok değişim ortaya çıkar. Ölüm, çok çeşitli sebeplerden 

olabilir. Amerikan Tıp Derneği ölümü; dolaşım ve solunum işlevlerinin ya da beynin bütün 

işlevlerinin geri dönüşümsüz durması şeklinde tanımlamıştır. Harvard Üniversitesinden bir 

komite, ölümü, beynin işlevlerinin kaybı olarak tanımlamıştır. 

 

Harvard Üniversitesine göre ölüm göstergeleri : 

 

 Bilincin tam ve sürekli kaybı,  

 Uyaranların algılanamaması ve cevap verilememesi,  

 Reflekslerde kayıp,  

 Solunumun geri dönüşsüz biçimde durması,  

 Beynin elektriksel etkinliğinin yok olmasıdır.  

 

Ölüm, tüm yaşayan organizmaların paylaştığı evrensel bir olaydır. Bireyin psikolojik 

ve fiziksel anlamdaki son evresidir.  Tıpta ölüm; günümüzde en yaygın kabul edilen şekliyle; 

“kişiye canlılık niteliğini kazandıran dolaşım, solunum ve sinir sistemi fonksiyonlarının 

kendi başına çalışmalarının durması ve ancak bir takım yapay araçlarla bu fonksiyonların 

tekrar faaliyete getirildiğinde kendi başına çalışmaya gücü olmaması hali” olarak 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 
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tanımlanabilir. Ancak ölüm aslında birden bire gerçekleşen bir olay değil ölüm şekli ve 

sebebine bağlı olarak bir süreci ifade eder.  

 

Genel olarak ölüm, kalp ve solunum durması olarak tanımlanır. Bu tanım beyin ölümü 

için yetersiz kalmaktadır.  Beyin ölümü; korteks beyin ölümü, beyin sapı ölümü ve tüm 

beyin ölümü olarak sınıflandırılır.  Korteks beyin ölümünde; solunum vardır, beden sıcaklığı 

ve kan basıncı normaldir. Ancak bireyin bilişsel işlevleri; bilme, öğrenme, anlama, 

yargılama, cevap verebilme yetenekleri kaybolmuştur. Beyin sapı ölümünde; kalp durması 

bunun sonucunda da dolaşım yetmezliğine bağlı tüm beyin ölümü gerçekleşir. Beyin sapı 

ölümlerinde beynin daha üst bölümlerinde elektriksel hareketlilik olsa bile birey ölü olarak 

kabul edilir.  

Tüm beyin ölümünde; beynin bütün fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak 

kaybolur.. Dolaşım ve solunum işlevleri durduktan birkaç dakika sonra tüm beyin ölümü 

gerçekleşir. Tüm beyin ölümü, ölümün gerçek ölçütü olarak kabul edilir.  

 

Ölüm bireyin fiziksel ve psikolojik anlamdaki son evresi olup evrensel bir olgudur. 

Ölümün algılanışı üzerinde dinlerin, kültürlerin, toplumsal değer yargılarının, inançların, 

adetlerin ve geleneklerin önemli rol oynadığı, bu nedenle de ölüme karşı tutum ve tepkilerin 

değişiklikler gösterdiği bilinmektedir. Ölüm, insan hayatının her döneminde farklı algılanır 

ve ölüme karşı tepkiler farklıdır.  

 

 0-5 yaş arası dönemde; ölüm kavramı uyku ve ayrılık gibi algılanır.  

 5-9 yaş arası dönemde; ölümün son olduğu algılanır. Kişi kendini ölümden 

koruyabileceğine inanır, ölümü şiddet ve saldırganlıkla birleştirir.  

 9-12 yaş arası dönemde; ölümün kaçınılmaz son olduğu algılanır. Ölüm korku 

olarak ve ölüm sonrası ilginç olarak tanımlanır.  

 12-18 yaş arası dönemde; ölüm, uzun süre can çekişerek yaşanan bir olay olarak 

algılanır ve hızlı araba kullanarak ya da tehlikeli şeyler yapılarak bu duruma 

başkaldırmaya çalışılır. Ölümün yetişkinler için olduğu düşünülür.  

 18-45 yaş arası dönemde; ölüm dini ve kültürel inançlar doğrultusunda kabul 

edilir. 

 45-65 yaş arası dönemde; kişi kendi ölümünü kabullenir. Ebeveyn ve 

yaşıtlarının ölümüyle karşı karşıya gelindiğinde ölüm korkusu en yüksek 

düzeyde yaşanır. Ruhsal iyilik hâliyle ölüm stresi en az düzeyde yaşanır.  

 65 yaş sonrası dönemde; birey uzamış hastalıktan korkar. Birçok kez ölümle 

karşı karşıya gelir. Kişiler ölümü aile bireylerine kavuşma olarak görür. 

 

Her birey için ölümü bekleme ayrı anlamlar taşımasına karşın ölümle ilgili evrensel 

olarak yaşanan duygu korkudur. Korkunun nedenleri, bilinmezlik, yalnızlık, yakınlarını 

yitirme, bedenini ve denetimini yitirme, kimlik duygusunda sürekliliği yitirme, acı duyma ve 

anlamlı ilişkilerinin olduğu kişilerden ayrılma olarak sıralanabilir. Ölümü algılama hastalar 

tarafından iyi ve kötü olarak sınıflandırılabilir. 

 

Bazı hastalar için iyi ölüm; sevdiği insanla olup onlarla vedalaşma fırsatı bulabilmek, 

saygılı ve yeterli bakım alma iken bazılarına göre bağımlı olmadan ağrı, inkontinas ve 

deliryum yaşamadan ve travmatik tedavi ve müdahalelere maruz kalmadan ölmek olarak 

kabul edilmektedir.  
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Kötü ölüm ise gereksiz acıların yaşandığı, hasta ve ailesinin istek ve değerlerinin 

önemsenmediği, ihmal, şiddet, istenmeyen ve yanıtı olmayan tedavilerin zorla uygulandığı 

durum olarak belirtilmektedir.  

 

2.2. Ölümün Doğrulanması  
 

Ölüm, solunum ve dolaşımın olmaması ile belirlenir. Çoğu zaman bu kriterler 

yeterlidir ve bireyin ölü olup olmadığına ilişkin kuşku yoktur. Yasal olarak bireyin ölüm 

haberini aileye vermek doktorun sorumluluğundadır.  

 

 Ölüm solunum ve dolaşımın olmaması ile belirlenir. Çoğu zaman bu kriterler 

yeterlidir ve bireyin ölü olup olmadığına ilişkin kuşku yoktur.  

 Beyin ölümü, beyin kökünü/sapını da içeren tüm beyin işlevlerinin geriye 

dönüşsüz kaybıdır. Yoğun ağrılı uyarılara bile yanıtın olmaması hâlidir. 

 Mekanik ventilatörden ayrıldıktan 8 dakika sonra spontan solunum ya da 

hareketin olmamasıdır. 

 %100 oksijen verdikten sonra PaCO2 (Parsiyel karbondioksit basıncı) 60 

mmHg olmasıdır. 

 Santral ve derin tendon reflekslerinin tam kaybı/olmamasıdır.  

 Nörolojik inaktiviteyi doğrulamak için EEG (elektroensefalogram)’nin en az 10 

dk düz çizmesidir.  

 İkinci değerlendirmede klinik bulgularda değişiklik olmaması şeklinde ifade 

edilir. 

 

2.3. Ölüm Sonrası Yapılması Gereken İşlemler  
 

Ölümden birkaç saat sonra çeneden başlayarak vücudun en aşağı bölümlerine kadar 

inen vücut sertleşmesi,  ölüm katılığı (rigor mortis) görülür.Ölümden sonra kanın çökmesi 

sonucu ciltte kırmızı ve mavi lekeler oluşur. Buna postmortem hypostasis denir. 

 

Ölümlerin sağlık kurumunda olması durumunda Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği ( 10.09.1982 tarih ve 17927 sayılı Mükerrer Resmi Gazete )  kriterlerine uygun 

olarak işlem yapılması gerekir. Hastanın öldüğü hekim tarafından saptandıktan sonra 

yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Servislerde ağırlaşan hastalar, görevliler tarafından servis hekimine; çalışma 

saatleri dışında ise nöbetçi hekime haber verilir.  

 Agoni devresinde ( ölümden evvel, kısa veya uzun olmak üzere agoni ismi 

verilen bir can çekişme devresi ) diğer hastalardan ayrılırlar.  

 Bu gibi hastaların yakınları başhekim veya nöbetçi hekim tarafından hemen 

haberdar edilir.  

 Kimsesi bulunmayanların son istekleri mümkünse bir tutanakla tespit edilir ve 

yapılması mümkün görülen dini ödevler, tecrit odasında ve servis sessizliğini 

bozmamak şartıyla yaptırılır.  

 Ölüm vukuunda servis veya nöbetçi hekim, ölüm sebebini ve zamanını tespit 

ederek  kayıt ve imza altına alır.  

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agoni&action=edit&redlink=1
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 Ölüm tesbitinden sonra servis hekimi veya nöbetçi hekim ve kurumda görevli 

iki kişi huzurunda ölünün yanında bulunan ziynet eşyaları çıkartılır varsa diğer 

eşyalarıyla birlikte kayıt altına alınarak güvenli bir yere konur ya da ailesine 

teslim edilir.  

 Hasta odası boşaltılır. Oda kapısı kapatılır. Odada başka hastalar varsa bir 

paravan çekilir. Diğer hastalar soru sorabilir, sağlık personeli güvenilir ve 

gerçek cevaplar vererek gerektiğinde bu hastalara destek olur.  

 Gerekli malzemeler hazırlanır. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Bulaşıcı hastalığı 

varsa koruyucu giysiler giyilir. Ölünün giysileri çıkartılır. 

 Uygun boyda ex (ölüm) çarşafı alınır.   

 Ölünün kol ve bacakları düz şekilde birleştirilir. Takma dişleri varsa çıkartılır 

ağız bakımı verilir. Ölünün gözleri açıksa sıvazlanarak kapatılır.  

 Kirli pansumanlar değiştirilir. Tüp veya dren varsa çıkarılır. IV kateter, idrar 

sondası ve pansuman gibi tüm tıbbi malzeme çıkarılır  

 Ciltteki akıntı ve sekresyonlar temizlenir. Bacaklar arasına dispozible ped 

yerleştirilir.  

 Çeneyi sabitlemek için baş-çene sargı bezi ya da uzun bir gazlı bez ile çene 

kapatılır, sabitlenir ve çene altından geçirilerek başın üzerinden bağlanır. 

Bedenin düzgün kalması için ayak başparmaklarının bağlanması gerekir. Ayak 

başparmakları gazlı bez ile birbirine bağlanır ve temiz bir çarşafa sarılır.  

 Resmî kurumlarda ilgili form doldurularak bir tanesi göğsüne, diğeri ise 

çarşafın üstüne yapıştırılır.  

 Cesedin ayak bileği ya da el bileğine kimlik/isimlik takılır ve cenaze 

gasılhaneye nakledilmek için kaydı yapılır.  

 

 

Resim 2.1: Cesedin ayak parmağına kimlik/isimlik takılması 

 

 Resmî kurumlarda ceset sedyeye konur, hastaya bakan personel eşliğinde morga 

veya ilgili üniteye gönderilir.  

 Ölenlere ait gömme izni, servis hekimi veya nöbetçi hekimin raporuna 

dayanarak kurumun başhekimi tarafından verilir.  

 Adli vakalarda ve şüpheli ölüm durumlarında savcının gelmesi beklenir. Cesede 

kesinlikle dokunulmaz. Duruma göre vaka, kolluk kuvvetlerine bildirilir. Kati 

ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılır. Otopsi, ölüm nedenini 

belirlemek için ceset üzerinde yapılan tanısal amaçlı tıbbi inceleme işlemidir. 
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 Cenaze kimsesizse kurum idaresi defin ruhsatı ile birlikte belediyeye yahut 

yetkililere gerekli müracaatı yaparak gömme işlemlerini tamamlatır ve bunların 

belediye tarafından defni sağlanır. Ölenlerin; adı, soyadı, doğduğu yeri ve 

kuruma girerken tespit edilen adresi, ölüm nedeniyle birlikte on gün içinde 

hastanın bulunduğu yerin nüfus dairesine yazılı olarak bildirilir.  

 Ölüm tutanağı doğru eksiksiz harf hatası olmadan doldurulur. Resmî 

kurumlarda exitus teslim formu, tam ve eksiksiz doldurulur (Mutlaka ölüm 

nedeni ve saati yazılmalıdır.).  

 

 

Form 2.1: Ölüm formu 

 

 Ölüm anında sahibi yanında olmayan cenazelerin sahiplerinin gelmesi için 

uygun bir süre beklenir. Ancak sahiplerine duyurulmak kaydıyla bu süre hiç bir 

şekilde bir haftayı geçemez.  

 Ölenin ailesi, yakınları cenazelerini almak isterlerse cenaze kendilerine imza 

karşılığı teslim edilir.  

 Ancak cenazeyi gömecekleri yer, ölümün vuku bulduğu belediye sınırları 

dışında ise nakli için gerekli işlem yapılarak alınan belgenin kurum idaresine 

ibrazı mecburidir. 

 Tıbbi ve hukuki sakınca bulunduğu hallerde cenaze, sahiplerine verilmez. 

Gereken işlemler kurum tarafından yapılır ve cenaze sahiplerine bilgi verilir.  

 Ceset bir örtü ile örtülür ve ceset torbasına konur. Ceset torbasının dışı 

etiketlenir. Ölü raporu düzenlenerek morg görevlisine teslim edilir. 



 

 30 

 İmam ve gassal, gömme izni belgesi ile gasilhaneye gelen her cenazenin; 

 Geldiği servis ve konulan teşhisi,  

 Başka yerden gelmişse nereden geldiğini,  

 Gasilhaneye geliş-gidiş gün ve saatini,  

 Hastanece defnedilmişse hangi mezarlığa ve hangi numaralı mezara 

gömüldüğünü,  

 Cenaze sahiplerine verilmişse kime teslim edildiğini,  

 Adli ve resmi makamlarla ilişkisi varsa kimin emri ile kime teslim 

edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde bir deftere kaydetmekle 

yükümlüdür.  

 Her ölünün sağ ayağının başparmağına bağlanmış olan künye kartonunun 

muhafazasından imam ve gassal sorumludur.  

 

 
Resim 2.2: Cenazenin defin işlemine hazırlanması 

 

 Bu işlemlerden sonra imam ve gassal (kadın erkek ayrı) cenazeleri yıkar, teçhiz 

(yıkamak, hazırlamak), tekvin (kefenlemek) eder, gerekli dini ödevleri yapar ve 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre mezarlığa gömülmelerini sağlar.  

 Bu arada aile bireylerinin psikolojik durumları takip edilerek gerekli önlemler 

alınır. Aile bireyleri sakinleştirilmeye çalışılır.  

 Ölü gönderildikten sonra oda temizlenir, yatak takımları değiştirilir. Bulaşıcı bir 

hastalık var ise oda dezenfekte edilir. 

 

UYGUL 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği ve kişinin dini inançlarına uygun olarak ölüm sonrası işlemlere yardım ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kesin ölüm belirtilerini tespit 

ediniz. 
 Erken ve geç ölüm belirtileri dikkat ediniz.   

 EKG ve gerekirse EEG çekmeyi unutmayınız.  

 Sorumlu hekimi ve sağlık 

personelini haberdar ediniz.   

 Yakınlarına bilgi veriniz. 
 Ailesine en kısa zamanda haber veriniz.  

 Cesedi fiziksel olarak yakınları 

tarafından görülmeye uygun 

hale getiriniz. 

 Kateterlerini ve sondalarını çıkarınız. 

 Kanayan yerleri varsa temizleyiniz. 

 Açık yaralarını kapatınız. 

 Bacak arasına pet yerleştiriniz. 

 Üzerini bir çarşafla örtünüz. 

 İsterse ailesinin cesedi görmesine izin veriniz. 

 Din görevlisini haberdar ediniz. 
 Gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamayı 

unutmayınız. 

 Post mortem bakım yapınız.  Odanın kapısını veya yatağın etrafını bir 

paravanla kapatmayı unutmayınız 

 Cesedin çene ve ayaklarını bağlayınız. 

 Üzerini kapatarak sağ ayak başparmağına etiketi 

bağlayınız. 

 Hastanın özel eşyalarını ve ziynetlerini tutanak 

altına alınız. 

 Hastanın özel eşyalarını ailesine teslim etmeyi 

unutmayınız. 

 Ölüm sonrası gerekli kayıtları 

tutunuz.  EKG’yi dosyaya koymayı unutmayınız.  

 Ölüm saatini, tarihini kaydediniz. 

 Cenaze yakınlarına psikolojik 

destek sağlayınız.  Aileye açıklarken ailede ruhsal ve bedensel 

olarak bu haberi en kolay kabullenecek 

olgunluğa sahip kişiyi,hastaya bakan kişinin 

rehberliğinde belirleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bedensel ve ruhsal yapının herhangi bir sebeple 

işlevlerinin sona ermesinin tanımıdır? 

A) Hastalık  

B) Ölüm  

C) Kaza  

D) Sakatlık  

E) Amputasyon 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, hastanın hastane ve kurum ortamında kesin ölümüne 

karar verilmesinde kullanılır?  

A) Kan analizi 

B) Hasta takip formu  

C) İdrar analizi 

D) EKG 

E) Röntgen filmi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, hastanın ölümünden sonra hasta yakınlarına destek 

olmak için yapılır? 

A) Aileye rahatlatıcı sözler söylenmez.  

B) Aşırı duygu yüklü ifadeler kullanılmaz.  

C) Yakınlarının ölen bireyi görmesine izin verilmez.  

D) Aileye destek olmak için aileden uzak durulur. 

E) Hiçbiri 

 

4. Kesin ölüm belirtileri aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Kalp atışı yoktur.  

B) Pupillalar genişlemiştir.  

C) Refleksler kaybolmuştur.  

D) Solunum durmuştur.  

E) Hepsi   

 

5. Ölüm anında en son kaybedilen duyu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Görme  

B) Solunum  

C) Dolaşım  

D) İşitme   

E) Dokunma   

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi, ölüm sonrası yapılan işlemlerden değildir?  

A) Hasta odası boşaltılır, oda kapısı kapatılır.  

B) Ölünün giysileri çıkartılır.  

C) Ölünün üzerinde bulunan ziynet eşyaları çıkartılır varsa diğer eşyalarıyla birlikte 

kayıt altına alınarak güvenli bir yere konur ya da ailesine teslim edilir.  

D) Ölünün kol ve bacakları birleştirilir.  

E) Ölünün ANT takibi yapılır.    

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz. 

 



 

 34 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, terminal dönemdeki hastanın isteği olabilir?  

A) Hastaneden çıkmak isteyebilir.  

B) İlaçlarını kullanmamayı isteyebilir  

C) Kimseyle görüşmek istemeyebilir 

D) Doktor değiştirme isteği duyabilir.  

E) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm karşısında görülen tepkilerden değildir?  

A) A)Paylaşım  

B) Kızgınlık  

C) Depresyon ve umut  

D) Adalet arama  

E) Suçluluk  

 

3. Ölüm gerçeğini öğrenen hastaların ilk tepkisi nedir?  

A) A)Kabullenme     

B) İnkâr     

C) Öfke      

D) Depresyon     

E) Pazarlık   

 

4. Cesedin vücudunun açılarak gerçek ölüm nedeninin tespiti işlemine ne ad verilir?  

A) Ötenazi  

B) Biyopsi  

C) Otopsi    

D) Rapor tutma  

E) Dezenfeksiyon 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, evde ve kurumlarda ölümden sonra yapılması doğru 

olmayan işlemdir?   

A) Vücudun herhangi bir yerinde kan, akıntı solüsyon lekeleri varsa silinir.  

B) Gözler açıksa kapatılır.  

C) Hastanın açık yarası varsa kapatılmaz.  

D) Uzun bir gazlı bez ile çene kapatılır, sabitlenir. 

E) Odanın kapısı kapatılır.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. . (   ) Durumunu kabullenen hasta, daha gerçekçi davranmaya, yarım kalan işlerini 

düzene sokmaya, yakınlarına ölümünden sonra yapacaklarını anlatmaya başlar.   

 

7. . (   ) Şok dönemi; hastalık tanısı hastaya söylendikten sonra kişilerin yaşadığı bir 

şaşkınlık hissi, şok olma durumudur.   

 

8. (   ) Hasta ve yakınlarının vedalaşmalarının sağlanması bireyleri rahatlatmaz.   

 

9. . (   ) Resmî kurumlarda üzerinden çıkan eşyalar tutanak tutularak ailesi ya da 

akrabalarına imza karşılığında teslim edilir.   

 

10. . (   ) Ölü lekeleri, ölü katılığı ve çürüme ölümün erken belirtileridir.   

 

11. . (   ) Soğuma, beden ısısının kaybolması erken ölüm belirtilerindendir. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Terminal dönemdeki hastanın kişisel bakımına yardım edebildiniz 

mi? 
  

2 
Terminal dönemdeki hastanın aile ile beraberliğini sağlayabildiniz 

mi? 
  

3 
Ölüm sonrası işlemlerin yapılmasına yardım edebildiniz mi? 

 
  

4 
Ölen kişinin güvenli bir şekilde morga naklini sağlayabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 E 

4 C 
 

Etkinlik 1 

Değerlendirme 

 
 

Bilinç/ Oryantasyon 

Her zaman cevapsız olmayabilir, ajite ya da 

huzursuz olabilir, sözel uyaranlara cevap 

vermeyebilir. 

Kardiyo-vasküler 

Taşikardi, düzensiz kalp atımı, kan basıncında 

düşme ya da sistolik ve diastololik basınç aralığında 

önemli artış, dehidratasyon 

Pulmoner 

Takipne, dispne, yardımcı solunum kaslarının 

kullanımı,aseton kokusu, cheyne-stokes solunumu, 

sekresyonların birikmesi yada sesli solunum 

Gastro-İntestinal sistem 
İştahta azalma, az miktarda dışkı(yememesine 

rağmen) İnkontinas 

Renal Sistem 
İdrar outputunda azalma, inkontinans, konsantre 

idrar 

Mobilite Sınırlı hareket,yatağa bağımlılık 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 B 

4 E 

5 D 

6 E 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 
2 A 
3 B 
4 C 
5 C 
6 DOĞRU 
7 DOĞRU 
8 YANLIŞ 
9 DOĞRU 
10 YANLIŞ 
11 DOĞRU 
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