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1.Amaç: Palyatif bakım kliniğine kabul edilen hastanın tedavisini gerçekleştirmek, hastaların 
komplikasyon risklerini en aza indirmeye çalışmak, hızlı, etkin ve güvenilir sağlık hizmetleri sunarak 
hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hastayı ve hasta yakınını evde bakıma hazırlamak için 
gereken eğitimleri vererek, yaşam kalitesini artırmak. 
2. Kapsam: Palyatif bakım kliniğinde çalışanları ve bölümünden hizmet alan hasta ve yakınlarını kapsar. 
3.Kısaltmalar: 
4. Tanımlar: 
Palyatif bakım; Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve 
ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, 
psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine 
yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır. 
Palyatif bakım ihtiyacı olan hastalar: SHB23.01 Tedavi olasılığının bulunduğu, ancak yetersiz 
kalabildiği, küratif tedavi seçeneğinin bulunmadığı, tedavinin daha çok palyatif olarak sürdürüldüğü ve 
ilerleyici olduğu düşünülmeyen ancak ciddi güçsüzlük ve sağlık sorunlarına sebep olabilen ciddi nörolojik  
yetersizlikleri bulunan hasta gruplarını kapsar. 
Terminal Dönem: Bireyin yaşamının son günleri, son ayları terminal dönemdir. Terminal dönemde 
bireylerin diğer insanlara ve olaylara psikolojik, sosyolojik bakışları ve beklentileri değişmekte, topluma 
yaklaşımları farklılaşmaktadır. Çok ciddi ruhsal değişim yaşayan bireyi anlamak ona doğru yaklaşımda 
bulunmak kolay değildir. Ölümü bekleyen bireyi rahatlatmak için zaman zaman profesyonel yardım 
gerekebilir 
5.Sorumlular:  

 Palyatif Sorumlu Hekimi 

 Palyatif Sorumlu Hemşiresi 

 Palyatif Hemşireleri 

 Palyatif Temizlik Elemanı  

 Destek Hizmetleri Personeli  

6.Faaliyet Akışı: SHB23.02 Palyatif bakım hastalarının yönetimine yönelik Palyatif Bakım Ekibi 

oluşturulmuştur. 

 SHB23.01 Hastanemizin palyatif bakım gerektiren hasta gruplarında; İleri evre kanser, terminal 

dönem ve evde bakım hastaları tanımlanmıştır. Bu kapsamda Hasta kabul ve yatış kriterleri 

şunlardır. 

 Medikal tedavi uygulanmayan terminal dönem kanser hastaları,  
 Enteral veya parenteral beslenme desteğine ihtiyaç duyan malnütrisyonlu hastalar  
 Enfekte 3. Veya 4. Evre dekübüt yarası olan hastalar  
 Kronik nörolojik hastalığı olanlar  
 Tükenme sendromuna girmiş olan son dönem CA hastaları  

SHB23.03 Palyatif  klinik çalışmaları 7gün/24 saat aralıksız devam eder.Palyatif bakım gerektiren 
hastaların ,palyatif  bakım hizmeti almasına yönelik gerekli planlama,koordinasyon ve 
yönlendirme aşağıdaki şekilde yapılır. 

 Hastanemize dışarıdan başvuran hastalarla, yoğun bakımdan doğrudan gelen hastaların yatışları 
klinik sorumlu hekiminin ‘‘Palyatif Bakım Aydınlatılmış Rıza Belgesi Formu’’nu hasta/hasta 
yakınına okutup,  imzalattıktan sonra hasta yatış belgelerinin düzenlenmesini sağlar. 

 Sekreter/ hemşire otomasyon sistemi üzerinde giriş yaparak hasta yatış dosyasını düzenler, sonra 
hastayı palyatif  bakım kliniğine kabul edilir. 

 Palyatif bakım sorumlu hekimi hastanın anestezi, laboratuvar ve radyoloji tetkiklerini inceleyerek 

eksik olan tetkikler varsa tamamlanmasını sağlar, hangi oda ve yatakta yattığını hastane sistemine 

göre ayarlar. 
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 Klinik hemşiresi, hemşire gözlem formunu düzenleyerek hastanın Vital bulgularını, gözlem 

formuna sürekli kullandığı ilaçlarını, diyetini vb sorgulayarak ‘‘Kliniklerin İşleyişi (Yatan 

Hasta) Prosedürü, Hasta Bakımına İlişkin Süreçlere Yönelik Prosedür ve Tüm Hasta Bakım 

Talimatları’’ doğrultusunda işlem basamaklarını geçekleştirir. Klinikte yatan hastalarda 

değerlendirme formlarına ek olarak  ‘‘Palyatif Birimi Hasta Takip ve Hemşire Gözlem 

Formu’’ kullanılır. Sorumlu hekim ve diğer hekimler, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist 

hastanın tedavi ve palyatif bakımını multidisipliner bir yaklaşımla yapar. 

 Hasanın sorgulama sırasında fiziksel olarak rahat bir ortamda bulundurulmasına özen gösterilir. 

Soruların yanıtlanması gerektiğinde hastanın fiziksel ve psikolojik durumuna göre hasta 

yakınlarından ve bakım verenlerden de yardım alınır. Hastalığı ve önceki tedavileri 

değerlendirilirken hastaya bu konularda yeterli bilgi verilip verilmediği, hastanın küratif tedaviyi 

reddetmesinde bu faktörlerin rol oynayıp oynamadığı araştırılır. 

 Palyatif bakıma ihtiyaç gösteren hastaların algı düzeyi, iletişim kurma durumu ve karar verme 

yetisi değerlendirilir. Hastanın uygulanacak veya uygulanması muhtemel medikal tedavi, 

operasyon, entübasyon gibi konular üzerinde fiziksel ve piskolojik olarak karar verebilecek 

durumda olup olmadığı değerlendirilir. Eğer hasta sağlık durumu nedeniyle hastalığı ile ilgili 

karaları verebilecek durumda idrak düzeyinde değilse, bu değerlendirme sırasında bu konuda 

yetkili aile bireyi ve/veya yakını belirlenir. Bu değerlendirme sırasında değerlendirmeyi yapacak 

olan sağlık personelinin yargılayıcı, baskılayıcı bir tutum içerisinde olmaması gerekmektedir. 

Hasta olası seçenekler hakkında bilgilendirilmeli ancak yönlendirilmemelidir. 

 Hastanın fonksiyonel durumu, aktivitesi, fiziksel kısıtlılıkları (konstipasyon, yemek yeme, 

solunum zorlukları) değerlendirilir. İhtiyaç halinde beslenme talimatları ve hasta konsültasyon 

talimatı doğrultusunda ilgili bölümlerden konsültasyon istenir. 

 Hastanın ağrı durumu ‘‘Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu’’ kullanılarak değerlendirilir. 

 Değerlendirme sırasında hastanın bilşsel ve duygusal durumu hastalığına bakış açısı, hastalığına 

karşı korkuları, alkol ve ilaç bağımlılığı gibi sorunları üzerinde durulur. İhtiyaç halinde hasta 

konsültasyon talimatı doğrultusunda ilgili bölümlerden konsültasyon istenir. Hastanın ruhsal 

durumu yine periyodik olarak değerlendirilerek gerekli destek tedavisi sağlanır. 

 Palyatif bakım uygulanan hastalarda semptomlar saklanır, skorlanır ve günlük olarak yeniden 

değerlendirilirler. Ayrıca Palyatif Performans Skalası (PPS)  ile ilk değerlendirme sırasında 

hastanın ihtiyacı olan destek miktarı belirlenir. Bu destek miktarı her 3 günde bir tekrarlanır. PPS  

hızlı bir şekilde hastanın mevcut fonksiyonel durumunun tanımlanmasını sağlar. İş yükünü ve 

diğer önlemleri değerlendirmede yararlıdır ve prognostik öneme sahiptir. Skordaki azalmalar 

durumun ilerlediğini gösterebilir.PPS değerlendirmesinde öncelikle ilk kolondan başlanır. uygun 

yürüme durumuna (ambulasyon) ulaşana kadar aşağıya doğru okunur. Sonra aktivite ve hastalık 

durumu, öz bakım, beslenme ve bilinç durumu, sıra ile aynı şekilde belirlenir. Bu değerlendirmede 

sola ve aşağıya doğru herhangi bir spesifik kolon en güçlü belirleyicidir ve genellikle 

diğerlerinden öncelikle ele alınmalıdır. 
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 Palyatif bakıma ihtiyaç gösteren hastaların hastalığa ve tedaviye bakış açısını etkileyebileceğinden 

dolayı manevi durumları ve ihtiyaçları değerlendirilir. İstek olursa din görevlileriyle irtibatı sağlanır. 

 Hastanın daha sonraki tedavi planında nerede takip edileceği (ev, hastane , bakım yurdu) beklenen 
yaşam süresi, kontrol için hastaneye gelip gelmeyeceği, tıbbi durumunda beklene değişiklikler  ve 
bunlar gerçekleştiğinde kimlerin aranacağı gibi noktalar  belirlenir. 
 

 Hastanın tedavi planı terminal dönemdeki hasta için yeniden düzenlenir. Hastanın terminal hasta 
olduğuna sorumlu hekim karar verdiğinde tedavi planı yeniden oluşturulur Oluşturulan tedavi planı 
tedaviye katılım prosedürü çerçevesinde hasta ve yakınları ile değerlendirilir 
 

 Huzurlu bir ortam oluşturulmaya çalışılır. Hastaya uygun pozisyonlar verilerek rahatı sağlanır, tespit 

gerekli olursa yapılır. Odadaki gereksiz ekipmanlar kaldırılır.(gereksiz alarm ve monitörler) hastanın 

yakınları için odada yer açılır. Ailenin bir araya toplanmasına izin verilr. Söyleşi vedalaşma , 

kültürel törenlere izin verilir. 

 Terminal hastada arrest tespit edildiğinde Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Mavi Kod prosedürü 

doğrultusunda hareket edilir 

 Arrest öncesinde gerektiğinde aşağıdaki durumlar sağlanır .Oksijen verilir. 

 Kanama varsa kontrol edilir. 

 Tespiti geren hasta zarar görmeyecek şekilde tespit edilir. 

 Ağrı medikasyonu yapılır. 

 Duygusal destek sağlanır. 

1- Terminal bir hastada hasta veya yakını alternatif tedavi yöntemlerine başvurmak isterse izin verilir. 

2- Hastanın rahatı yalnız öncesinde değil arrest esnasında da sağlanır ve saygılı davranılır. Ölen 

hastanın ölüm tutanağı hazırlanarak cenazesinin hazırlanmasına yardımcı olunur.  

3- Hasta yakınlarının psikolojik durumu değerlendirilir. Gerekirse premedikasyon yapılır. Duygusal, 

manevi kültürel kaygılarına cevap verilir. 

4- Hasta yakınları isterse hastanın bakım hizmetlerine iştirak ettirilir. 

5- Hastanın organ bağışı veya otopsi gibi konularını duyarlı bir şekilde ele alarak ailenin karar 

vermesine yardımcı olunur. 

6- Terminal hasta kendisi veya şuuru kapalı ise ailesi tarafından taburcu olmak isterse istekleri 

belgelenip dosyaya kaydedilerek imzaları alındıktan sonra taburculuk süreci başlatılır. 
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 Hasta yakınlarına gerekli eğitimleri (kişisel bakım eğitimi, kateter bakımı, aspirasyon eğitimi, perine 

bakımı, v.b) planlayarak, uygulamalı olarak verir doğru yaptığından emin olmak için gözlemler. saat 

16:00 de servis nöbetçi hemşiresine nöbeti teslim eder. 

 Nöbetçi hemşire nöbet süresince; yatan hastaların rutin takibini ve tedavisini eksiksiz yapıp, 

bakımını sağlar. Hasta yakınlarına gerekli eğitimleri (kişisel bakım eğitimi, kateter bakımı, 

aspirasyon eğitimi, perine bakımı, v.b) planlayarak, uygulamalı olarak verir, doğru yaptığından emin 

olmak için gözlemler. 

 Sabah vizitende hazır olması gereken kan tahlilleri için, hastalardan kan alarak laboratuvara gönderir. 
saat 08:00 de servis hemşiresine göre nöbetini teslim eder. 

 Saat 08:00-08:30 da servis sorumlu hemşiresi doktor vizitinden önce hazırlıklarını yaparlar 
(yataklar,çarşaflar,odaların genel düzeni ve temizliğini kontrol eder), hastaların genel durumlarını 
değerlendirir, gerekli notları alır, hasta odalarının düzenin ve temizliğini sağlar. 

 Vizitlerde doktor, hastanın tetkik ve tedavilerini planlayarak ordere işler. Ayrıca hastalarının hangi 
gün taburcu alacaklarını planlar. Gerekli olan konsültasyonlar ve diğer birimlerde yapılacak olan tanı 
ve tedavi işlemleri belirler. 

 Servis hemşireleri doktor orderine  göre vizite sonrası hastanın rutin takiplerini, tedavi saatlerinde 
tedavilerini yapar, pansuman gereken hastaların, pansumanını yara bakım hemşiresi ile planlama 
yaparak, yapılmasını sağlar önerilerini uygular. Bakım hemşiresinin olmadığı durumlarda 
pansumanları hasta yakınları öğrenmişse bizzat uygulayarak öğretirler. Kan alması gereken 
hastalardan kanlarını alarak laboratuvara gönderir. Radyoloji tetkiki gereken hastalar çekiminin 
gerçekleştirilmesini sağlar. 

Başka sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri; 
 Hastanın sevk edileceği sağlık kuruluşu ile sorumlu hekim tarafından irtibat sağlanır. 
 Hastaya, hekimi tarafından detaylı bir epikriz raporu düzenlenir. 
 Hastanın taburcu ve sevk işlemleri tamamlanır ve hasta ‘‘Hastaların Güvenli Transferi 

Talimatı’’na uygun olarak nakli ambulansla sağlanır. 
 
Diğer servislere sevk işlemleri; 

 Hasta doktoru ilgili servis doktoruna haber verir, hastayı servise veya yoğun bakıma sevk eder. 
 Servis hemşiresi hastayı diğer servise dosyasıyla ve ilaçları ile beraber yönlendirilir. Hasta transferi  

‘‘Hastaların Güvenli Transferi Talimatı’’ na uygun olarak yapılır.  
 Hastanın nakli yardımcı sağlık personeli eşliğinde sedye ile yapılır ve servis hemşiresine teslim 

edilir. 
 Palyatif bakım kliniğinde ex olan hastalar Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler Talimatına  

göre morg odasına kaldırılır. 
 Palyatif bakım kliniğinin ilaçları hasta orderları ile günlük olarak otomasyon sistemi üzerinden 

eczaneden temin edilir. Sarf malzemeleri ise haftalık olarak otomasyon sistemi üzerinden sarf 
malzeme biriminden (eczaneden) temin edilir. 

 Servisteki acil durum çantasında olması gereken ilaç ve sarf malzeme listesi servis sorumlu 
hemşiresi tarafından rutin olarak kontrol edilir. Eksilen ilaçlar, malzemeler ve miadı dolan ilaçlarla 
ilgili talimatlara uygun olarak hareket edilir. 

 Tüm servisin genel temizliği ve gerekli durumlarda genel temizlik talimatına ve planına  göre 
temizlik personeli tarafından yapılır. 

 Palyatif bakım hasta yakını/ bakıcısının evde bakıma hazırlık eğitim süreci; palyatif bakıma 
yatan hastaların yakınlarına /bakıcısına hastanın kliniğine kabulünden itibaren; hastanın evde bakıma 
hazırlamasına dair gerekli eğitimler belirli bir plan dahilinde verilir. 
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 Yatıştan bir gün sonra tüm eğitimler uygulamalı olarak hastanın bakımı gerçekleştirecek kişilere 
gösterilir. Daha sonra ilk bir haftalık süreçte bakım verenin; bakıma uyum süreci gözlemlenir, eksik 
görülen eğitimler tekrarlanır. 
Hastanın yakınına/ bakıcısına verilen eğitimler; 

1.  Kişisel hijyen eğitimi , 
Ağız bakımı,      Kulak –burun bakımı,       Perine bakımı 
Göz bakımı,       Vücut temizliği,        Ayak bakımı 

2.  Kateter bakımı ve pansuman 
3.  Yatak çarşaflarının değiştirilmesi nasıl ve sıklıkla olmalı 
4.  Bası yarası önleme ve bakımı 
5.  Trakeostomi bakımı ve aspirasyon 
6.  Hijyen eğitimi 
 
Hasta yakınları/ bakıcıları aynı zamanda evde bakım ile ilgili eğitimler verilir. 
1.Evde Bakım Hemşiresi:  İlaç uygulama yöntemleri ve ev kazalarında ilk yardım  
2.Fizyoterapist:  Egzersiz Eğitimi 
3.Psikolog/Sosyal Hizmet Uzmanı: Psiko sosyal Yardım Destek 
4.Diyetisyen: Yeterli ve Dengeli Beslenme 
5.Yoğun Bakım Hemşiresi: Ev Düzeni 
PALYATİF BAKIMDAN EVDE BAKIMA GEÇİŞ KRİTERLERİ 

 Belirti ve bulguların kontrol altına alınması 

 Akut tıbbi problemin çözülmesi 

 Planlanan girişimin başarıyla yapılması (trakeostomi, peruktan endoskopik gastrostomi, vb...) 

 Hasta veya yakınlarının talebi 

PALYATİF BAKIMDA SEMPTOM VE DURUMLAR 

 Ağrı 

 Beslenme engelleri: Bulantı, iştahsızlık, mukozit, ağız kuruluğu, disfaji 

 Dispepsi, reflü, ishal, kabızlık 

 İnkontinans, kolostomi varlığı 

 Konfüzyon, oriyentasyon bozukluğu, ajitasyon, delirium, anksiyete, depresyon 

 Tremor, baş dönmesi, uyku bozukluğu 

 Kaşıntı 

 Öksürük 

 Aşırı sekresyon 

 Dispne 

 Dehidratasyon,  

 Ödem, dolaşım bozukluğu 

 Bası yaraları 

 Halsizlik yorgunluk 

 Diğer 

Yaşama Günler Katamıyorsak 

Günlere Yaşam Katmalıyız! 



 

ELMALI DEVLET HASTANESİ 
PALYATİF BAKIM İŞLEYİŞ TALİMATI 

Dok.Kodu    SHB.TL.12 Yay.Tar. 01.04.2016 Rev.Tar. 24.06.2020 Rev.No 01 Sayfa  6/9 

 

KARNOFSKY PERFORMANS SKALASI 
NORMAL FAALİYETLERİNE VE İŞİNE DEVAM EDEBİLİR. ÖZEL BAKIM GEREKMEZ 

% 100 
Normal, yakınması yok, semptom yok 
 

% 90 
Normal aktivitesini sürdürebilir, hastalığın birkaç semptomu veya bulgusu 
Olabilir. 
 

% 80 
Bazı zorluklarla beraber normal aktivitesini sürdürür, hastalığın minör 
bulgu ve belirtisi var 
 

ÇALIŞAMAZ, EVDE YAŞAYIP KENDİ İHTİYAÇLARININ ÇOĞUNU KARŞILAYABİLİR, 
DEĞİŞİK DÜZEYLERDE DESTEK GEREKEBİLİR. 

% 70 
Kendine bakabilir, normal aktivite ve işini yapamaz 
 

% 60 
Gereksinimlerini karşılayabilir, nadiren yardım gerekir, biraz yardıma ihtiyaç 
duyar 
 

% 50 
Sıkça yardım ve tıbbi bakım gerekir 
 

KENDİNE BAKAMAZ, KURUMDA VEYA HASTANEDE BAKIM GEREKİR, HASTALIK 
HIZLI İLERLEYEBİLİR 

% 40 
Özel bakım ve yardım gerekir 
 

% 30 
Hastane bakımı gerektirecek derecede sakat fakat ölüm riski yok 
 

% 20 
Çok hasta, hastanede aktif destek tedavisi gereksinimi var 
 

% 10 
Ölmek üzere 
 

% 0 
Ölüm 
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PALYATİF PERFORMANS SKALASI (PPSV2) 

PPS 
Düzeyi 

Hareketlilik 
Aktivite/Hastalık 

Bulgusu 
Öz Bakım Beslenme Bilinç Düzeyi 

% 100 
Tam 

Normal aktivite 
Hastalık bulgusu 

Yok 
Tam Normal Tam 

% 90 
Tam 

Normal aktivite 
Bir miktar hastalık 

bulgusu 
Tam Normal Tam 

% 80 

Tam 
Eforla normal 

Aktivite bir miktar 
hastalık Bulgusu 

Tam 
Normal veya  

Azalmış 
Tam 

% 70 

Azalmış 
Normal iş/çalışma 
Yapamaz Ciddi 

hastalık 
Tam 

Normal veya  
Azalmış 

Tam 

% 60 

Azalmış 
Ev işi/hobi 
Yapamaz 

Ciddi hastalık 

Bazen yardım  
Gerekebilir 

Normal veya  
Azalmış 

Tam veya  
konfüzyon 

% 50 Genellikle 
Oturuyor/ 
Uzanıyor 

Hiç iş yapamaz 
Yayılmış hastalık 

Epeyce 
yardım  
gerekir 

Normal veya  
Azalmış 

Tam veya  
konfüzyon 

% 40 
Genellikle 
Yatakta 

Birçok aktiviteyi 
Yapamaz 

Yayılmış hastalık 

Genellikle 
yardım 
gerekir 

Normal veya  
Azalmış 

Tam veya 
uykulu 

± konfüzyon 
% 30 Tamamen 

Yatağa 
Bağımlı 

Hiçbir aktivite 
Yapamaz 

Yayılmış hastalık 

Tamamen 
bakım gerekir 

Normal veya  
Azalmış 

Tam veya 
uykulu 

± konfüzyon 
% 20 Tamamen 

Yatağa 
Bağımlı 

Hiçbir aktivite 
Yapamaz 

Yayılmış hastalık 

Tamamen 
bakım gerekir 

Çok az  
Yudum yudum 

Tam veya 
uykulu 

± konfüzyon 
% 10 Tamamen 

Yatağa 
Bağımlı 

Hiçbir aktivite 
Yapamaz 

Yayılmış hastalık 

Tamamen 
bakım gerekir 

Sadece ağız  
Bakımı 

Uykulu veya 
koma  

± konfüzyon 
% 0 Ölüm -- -- -- -- 
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GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ – KATZ İNDEKSİ 
Günlük Yaşam 

Aktiviteleri 
Bağımsızlık Bağımlılık 

Banyo 
 
Puan: 
 

1 Puan:   
Kendi başına banyo yapabilme 
veya vücudun bir bölümünü 
yıkarken yardım alma 

0 Puan:   
Vücudun birden fazla 
bölümünü yıkarken, duşa 
girerken yardım alma 

Giyinme 
 
Puan:  
 

1 Puan:   
Elbise dolabından ve çekmeceden 
giysilerini alabilme, kıyafetlerini 
yardımsız giyebilme 
 

0 Puan:   
Kendi kendine giyinirken 
yardıma ihtiyaç duyma 
veya tamamen başkası 
tarafından giydirilme 

Tuvalet  
 
Puan: 
 

1 Puan:   
Tuvalete gidebilme,  
kıyafetini düzeltebilme 
 

0 Puan:  
Tuvalete yardımla gitme, 
temizliğini yardımla yapma 
veya sürgü kullanma 

Hareket 
 
Puan:  
 
 

1 Puan:   
Yataktan yardımsız kalkabilme 
veya sandalyeye yardımsız 
oturabilme, mekanik transfer 
aygıtı kullanabilir. 

0 Puan:  
Yatağa veya sandalyeye  
oturup kalkarken tamamen 
yardım alma 

İdrar ve Defekasyon 
Kontrolü 
 
Puan: 
 

1 Puan:  
İdrar ve gayta kontrolünü 
yapabilme 
 

0 puan:   
Bağırsak ve mesane 
kontrolünü yapamama 

Beslenme 
 
Puan:  
 

1 puan:   
Yemekleri yardımsız  
tabaktan yiyebilme, yemek başka 
biri tarafından hazırlanabilir  
 

0 Puan:   
Beslenmesini kısmen veya 
tamamen yardımla sağlama 
veya parenteral beslenme 
gereksinimi olması 

Toplam puan: 

Katz İndex Skoru = 6, Hasta tamamen bağımsız 

Katz İndex Skoru = 0, Hasta tamamen bağımlı 
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PALYATİF PROGNOSTİK İNDEKS (PPİ) 
10-20 
30-50 

≥60 

4.0 
2.5 
0 

                            Karnofsky Performans Skoru:  
Klinik Semptomlar: 

                                           Oral alım 
                                                 -Oldukça azalmış 

                                            -Ciddi azalmış 
                                  -Normal 

 
                                                  -Ödem 

 -İstirahatte dispne 
                                                  -Deliryum 
       

 
1.0 
2.5 
0 
 

1.0 
3.5 
4.0 

PPİ Skoru:  
Terminal Kanser hastalarında yaşam süresinin tahmininde kullanılan bu skorlama 
sistemine göre ortalama yaşam süresi aşağıdabelirtilmiştir. 
PPİ 0-2 = 90 gün PPİ 2.1-4.0 = 61 gün PPİ > 4.0 = 12 gün 

 
HASTAMIZDA ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI VE İŞLEMLER İLE İLGİLİ TÜM İŞLEM 
BASAMAKLARI KALİTE YÖNETİM BİRİMİMİZCE HAZIRLANAN HASTA BAKIM 
PROSEDÜR VETALİMATLARI’NA GÖRE YAPILIR. 
 
7.İlgili Dokümanlar: 
7.1. Tetkik ve Tedaviyi Reddetme Formu (SHB.FR.13) 
7.2. HBYS 
7.3. Hasta Bakım Talimatları (SHB.TL.01) 
7.4. Hasta Kimliğinin Doğrulanması Talimatı (SHB.TL.02) 
7.5. Düşme Riski Değerlendirme Talimatı (SHB.TL.03) 
7.6. Hastaların Güvenli Transferi Talimatı (SHB.TL.04) 
7.7. Hasta Hareket Kısıtlama Talimatı (SHB.TL.05) 
7.8. Nütrisyon Desteği Talimatı (SHB.TL.06) 
7.9. Ağrılı Hastada Ağrı Takip Talimatı (SHB.TL.07) 
7.10. Enteral Beslenme Talimatı (SHB.TL.08) 
7.11. Parenteral Beslenme Talimatı (SHB.TL.09) 
7.12. Konsültasyonların Uygulanmasına Yönelik Talimat (SHB.TL.010) 
7.13. Hasta Bakımına İlişkin Süreçlere Yönelik Prosedür (SHB.PR.02) 
7.14. Kliniklerin İşleyişi (Yatan Hasta) Prosedürü (SHB.PR.01) 
7.15. Özellikli Hasta Grubu Hastaların Bakım Talimatı (SHB.TL.11) 
7.16. Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler Talimatına (HYS.TL.01) 
7.17. Palyatif Bakım Aydınlatılmış Rıza Belgesi Formu (HD.PAL.RB.01) 
7.18. Palyatif Performans Skalası (PPS) 
7.19. Karnofsky Performans Skalası 
7.20. Günlük Yaşam Aktiviteleri – Katz İndeksi 
7.21. Palyatif Prognostik İndeks (PPİ) 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 
Kalite Yönetim Birimi Kalite Yönetim Direktörü Baştabip 

   

 


