Alleviating suffering and upholding dignity in the midst of CoViD-19 response:
A place for palliative care
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Karantina (tecrit), insanları savunucularından ayırarak onları daha savunmasız hale
getirebilir.
Eşlik etmek (yanında/yakınında olmak) palyatif bakımın temel taşıdır; olabildiğince hiç
kimse acı çekerken veya ölürken yalnız olmamalıdır.
Sevdiklerine eşlik etmek isteyen ancak hastalık bulaşmasını önlemek için zorunlu
olarak ayrı kalan aile üyeleri mümkün olduğunca desteklenmelidir.

•

İletişim teknolojileri (örn; tabletler, Skype/Zoom) ve diğer stratejilerle insanların
sevdikleri ile teması sürdürülmeli, veda etmenin önemi küçümsenmeden keder ve yas
desteklenmelidir.
“... onlara güvence vermek, onlara yardım etmek,
onlara eşlik etmek için onlarla konuşmalısın.”

Etkin palyatif bakım için opioidlere ve semptom yönetiminde gereken diğer ilaçlara
erişim sağlanmalıdır
•
•
•

Hem hayatta kalacaklar için hem de yaşaması mümkün olmayanlar için olabildiğince
ağrı, kaygı ve nefes darlığı gibi sıkıntı veren semptomları hafifletmek etik bir görevdir.
Özellikle opioidler ve benzodiazepinler başta olmak üzere yeterli ilaç tedarikini ve
uygulanmasını sağlamak, nefes darlığı ve diğer semptomların etkili tedavisinin
anahtarıdır.
Tedavinin mümkün olduğu hastalara tedaviye yönelik müdahalelerle birlikte semptom
kontrolü sağlayan ilaçlar uygulanabilir ve uygulanmalıdır.

Palyatif bakımla dikkat ölüm, ölüm süreci ve kaybın psikososyal, kültürel ve manevi
bileşenlerine yönlendirilir
•
•
•

•

Psikososyal ve manevi ihtiyaçlar mümkün olduğu ölçüde tanınmalı, araştırılmalı ve
onurlandırılmalıdır.
Sevdiklerinin desteklendiğini bilmek, ölmekte olan insanlar için rahatlatıcı olabilir.
Ölüm ve sonrasındaki kültürel ve dini ritüellerde cenaze törenleri önemlidir.
Hastaneler, halk sağlığı uzmanları, din görevlileri ve diğer uzmanlar, ailelerle birlikte
çalışarak onlar için anlamlı gelenekleri güvenlik önlemlerine dikkat ederek
destekleyecek yollar bulmalıdırlar.
Ölenlerin bedenlerine ne yapıldığı ile ilgili şeffaflığın sağlanması, pandemiden etkilenen
topluluklarda güven inşası ve sürdürülmesi, izolasyon önlemlerine destek açısından
önemlidir.

Pandemide palyatif bakım desteği için palyatif bakım uzmanlığı gerekli olsa da, birçok
bakım desteği uzman olmayanlar tarafından da verilebilir
•
•
•
•

Palyatif bakım uzmanları ile klinik, psikososyal ve manevi destek profesyonelleri
pandemiyle mücadelede temel insan kaynaklarıdır.
Diğer uzmanlıkların ve sağlık profesyonellerinin de hasta ve ailelerine palyatif bakım ve
psikososyal destek sağlamada önemli rol oynayabileceklerine dair kanıtlar
bulunmaktadır.
Özellikle sağlık çalışanlarında ciddi bir eksiklik olması durumunda, palyatif bakımı
destekleyebilecek mevcut ağları, programları ve insan kaynaklarını belirlemek
önemlidir.
Palyatif bakım verecek sağlık personelinin genişletilmesi durumunda yeni palyatif
bakım önlemleri ile birlikte uygun eğitim ve destek verilmelidir.
Hastalar, aileler ve sağlık profesyonellerinde görülen
olumsuz psikolojik etkiler palyatif bakımla önlenebilir

•

Desteklenmeden ağrı ve ıstırap çekmek hastalar ve bunlara tanık olan aileler / bakım
verenler ve sağlık profesyonelleri için çok travmatiktir.

•
•

Bu koşullarda mümkün olan en iyi bakımı sağladıkları duygusundan çok başarısızlık ve
acı çekildiği için suçluluk duygusu daha fazla olduğundan sağlık çalışanlarında ciddi
zihinsel sağlık sorunları görülebilir.
Hastalar, aile üyeleri ve sağlık profesyonelleri zihinsel sağlık sorunları için destek ve triaj
için dikkatle değerlendirilmeli ve desteklenmelidir.
“Kriz kaotik bir durumda olsa bile, sağlık profesyonelleri
hastalarına bakım ve rahatlık sağladıklarını düşünüyorlarsa
yolda daha az travma yaşarlar”
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