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ÖZET 

Bireyin ölüm sürecini yaşaması zor olan bir gerçekliktir. Terminal dönem bakımı bir ekip işi olup, 

hasta ve ailesi kadar, sağlık ekibi için de duygusal olarak çok zor bir dönemdir. Ölümcül hastalığı 

olan hasta ve ailesi ile destekleyici bir iletişim kurabilmek, ruhsal gereksinimlerini karşılamaya 
yönelik girişimlerde bulunmak oldukça önemlidir. Bu makalede ölüm sürecindeki hasta ve ailelere 

bakım sağlarken gözönünde bulundurulması gereken ilkelerle birlikte hasta, hasta yakını ve 

hemşirenin duyguları ve yaşantıları aktarılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Ölüm, hemşirelik, kayıp, kayıpla baş etme 

 

ABSTRACT 

Experiences of Loss: A Case Study 

 

It is hard for individuals to experience death. Being a team-work, terminal care period is an 

emotionally hard time not only for the family but also for the medical personnel involved. It is 
essential that a supportive communication be set up in the treatment of the fatally ill and their families 

and the interventions towards meeting their mental needs be provided. This study reports on the 

guidelines to be considered in providing care for the dying and their families as well as the feelings 

and experiences of patients, patients’ relatives and the nurses involved. 
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GİRİŞ 

Ölüm bireyin fiziksel ve psikolojik anlamdaki son evresi olup, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. 

Ölüm terminal dönemdeki hasta için yaşamın, ailesi ve yakınları içinse sevilen birinin kaybı anlamına 

gelmektedir. Bir şeyden yoksun olma durumu olarak tanımlanabilen kayıp, yas sürecini başlatmaktadır 
(Ekşi 1999; Işıl ve Karaca 2009; Tanhan ve Arı 2006). 

Kübler-Ross‟a göre birey ve aile ölüm sonrası inkar, öfke, depresyon, pazarlık, kabullenme gibi duygu 

ve tepkileri yaşamaktadırlar. Birey ve aile üyelerine duygusal yönden destek olabilmek için 
hemşirelerin kayıp ve yasa ilişkin bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekir (Cimete ve Kuğuoğlu 

2002;Yiğit 1998). Hemşireler bireye, aileye ve topluma bakım veren sağlık profesyonelleridir. 

Terminal dönemdeki hasta ve aileye gereksinim duydukları bakımı sağlamak sorumlulukları arasında 

yer almaktadır. Kaliteli sağlık bakımı için terapötik iletişim kurmak ve sürdürmek gerekmektedir. 
Ancak hastanın beklenen ölümü, hemşirenin yaşamı koruma ve sürdürme amacına ters düşmekte, 

ölüm yok sayılabilmekte ve bu durum hasta ve aileleri ile iletişimde güçlüklere neden olmaktadır (Ekşi 

1999; Işıl ve Karaca 2009).  

Ölüm yaşamımızdaki en büyük kayıp olgusudur. Ancak deneyimlenmemiş olana karşı duyulan korku, 

yok olma korkusu ve bilinmeyene doğru yapılan yolculuk her bireyi korkutur. Bir yandan geleceğe 

ilişkin belirsizlik yaşanırken, diğer yandan hastalığın ölümü yaklaştırıyor olması hastaların 
duygulanımlarını olumsuz etkilemekte, kaygı ve korku düzeyini arttırmaktadır (Bahar 2007; Yıldız  
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2004). Ölümü yaklaşan hastaların bakımı ve ölüm olayı, sağlıkla ilgili mesleklerin en zor yönlerinden 

biridir. Hemşirelerin kayıp yaşayan aileleri acı çekme ve telafisi mümkün olmayan travmalardan 
korumak için yapacakları yardım son derece önemlidir. Ölmekte olan hasta ile iletişim kurmak, ona 

gereksinimi olan desteği verebilmek için, hemşirelerin öncelikle yaşam, hastalık, ölüm ve kayba 

ilişkin kendi duygularını gözden geçirmeleri, hastalara daha iyi fiziksel ve psikolojik bakım 

sağlamalarında etkili olmaktadır (Bahar 2007).  Hemşireler sürekli ölümcül hastaya bakım verseler ve 
sık sık ölüme tanık olsalar bile, her bir hasta ve her bir ölüm olayı benzersiz ve keder vericidir. Ölüm 

ani ve beklenmediktir. Bu nedenle hasta ve ailesinin başlangıçtan itibaren uygun destek ve 

danışmanlığa gereksinimleri vardır. Eğer hemşireler, ölümcül hasta ve onların ailelerinin 
gereksinimlerini anlar ve zamana uygun becerilerini geliştirip, sürdürürlerse, hasta ve ailesi rahat etmiş 

olur, hemşireler ise kişisel ve profesyonel doyuma ulaşmış olurlar (Yiğit 1998).   

Bir bireyin ölüm sürecini yaşaması birey, aile ve sağlık çalışanları için zor olan bir süreçtir. Bir yandan 
hastalığa ilişkin sıkıntılar, öte yandan yaklaşan ölüm nedeniyle yaşanan acılar, kaygılar birey ve 

ailenin başa çıkmasını güçleştirebilir. Bu dönemde, ölümcül hastalığı olan birey ve ailesi ile 

destekleyici bir iletişim kurabilmek, ruhsal gereksinimlerini karşılamaya yönelik girişimlerde 

bulunmak oldukça önemlidir (Erdoğan ve Karaman 2008).  

OLGU SUNUMU 

Doktora eğitimimde konsültasyon liyezon hemşireliği dersinin uygulamasını ev ziyareti yaparak hasta 
izlemi yapmamız gerekiyordu. Danışmanım hastamı klinikten seçip, görüşmelerimi klinikte  yapmamı  

ve taburculuk sonrası ev ziyareti ile hasta bakımımı devam ettirmemi önerdi. Çalıştığım klinikte uzun 

süredir yatmakta olan lenfoma tanısı ile tedavi ve bakım verdiğim hastam Cem ve ailesine  klinikte 

bulundukları süre içinde ve taburcu olduktan sonra da evde bakımlarını yapabilmem  için belirli 
aralıklarla  görüşme yapmak istediğimi açıkladım ve onam istedim. Hastam ve ailesi bu duruma 

sevinerek evet dediler. 

Cem 18 yaşında ve lise 2. sınıf öğrencisi idi. 2002 yılında ileus tanısıyla ameliyat olmuş daha sonra bu 
hastalığı fark edilerek Lenfoma tanısı almıştı. 2004 Haziran‟ında ise Kemoterapi tedavisine 

başlanılmış ve benim çalıştığım klinikte yatış ve çıkışları çok sık olan bir hastamız olmuştu. Cem‟in 

annesi emekli hemşire halen özel bir hastanede hemşire olarak çalışmakta ve babası ise bir 

üniversitede Jeoloji Mühendisliği‟nde öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmekteydi. Ağabeyi 
Kıbrıs‟ta özel bir üniversitede Denizcilik İşletmeciliği bölümünde öğrenci idi.  

Cem‟le hafta da bir kez klinikte kendi odasında 45-50 dakika süren görüşmelerimiz oldu.  

I.Görüşme: Cem‟le olan ilk görüşmemizde Cem çocukluktan itibaren yaşadığı hasta olma deneyimini 
anlatmak istediğini söylemişti. Cem Doğuştan Bağışıklık Sisteminin olmadığını, 3 yaşında iken Tbc 

tanısı aldığını ve iyileştiğini, bebeklik ve çocukluk yıllarında iki ayda bir sürekli Pnömoni olduğunu, 

çok sık ateşinin yükseldiğini ve bu nedenle sık sık hastaneye yatması gerektiğini ve yaşamında yeni 
bir yolculuğun başladığını belirtti. İlk görüşmemizde; “hastaneler artık benim evim olmuştu, 

çocukluğum hastalıkla geçti, hastanelerde geçti. Bu duruma o kadar alıştım ki şimdiki hastalığım 

bana farklı gelmiyor, içinde bulunduğum durumdan memnunum, ailem bana üzülüyor diye 

üzülüyorum, hiç kimsenin benim için üzülmesini istemiyorum” şeklinde duygularını ifade etmişti. 
Hastalığından dolayı okula devam edemediğini akşam sınavlara girerek liseyi tamamlamayı 

düşündüğünü ifade etmişti. 

II.Görüşme: İkinci görüşmemizde Cem hastanede olmayı sevdiğini, evde olmak istemediğini, taburcu 
olup eve gittiğinde evde yabancılık hissettiğini ve eve çok zor alıştığını ve bu kliniği kendi evi olarak 

algıladığını anlatırken gözündeki ışıltı fark edilebiliyordu. Hastanede kalmayı istemesinin anlamını; 

evde kendisine her an bir şey olabilir endişesinden dolayı hastanede kendini daha güvende hissediyor 
olmalı diye düşünmeme neden olmuştu.  
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III.Görüşme: Üçüncü görüşmemizde Cem ağabeyiyle olan iletişiminden bahsetmek istediğini 

açıklamıştı. Görüşmenin içeriği çoğunlukla çocukluk yıllarındaki ağabeyiyle olan oyunları ve  
kavgalarıydı. “Çocukken hep yenen taraf ben oluyordum, sanırım ağbim ben hasta olduğum için 

yeniliyordu” demişti. Şimdi ağabeyiyle çok iyi bir arkadaş olduklarını ve ağabeyini çok sevdiğini 

belirtmişti.  

IV.Görüşme: Bir sonraki haftada olan görüşmemizde; Cem geleceğe ilişkin planlarıyla ilgili duygu ve 
düşüncelerini açıklamıştı. Liseyi bitirdikten sonra açıköğretim fakültesini okumayı, bilgisayarla ilgili 

bir işte çalışmayı ve gelecekle ilgili planlarının şimdilik bunlar olduğunu anlatmıştı. Bilgisayarla 

meşgul olmaktan hoşlandığını ve gelecekte bilgisayarla ilgili bir iş yaparsa severek ve mutlu 
hissederek bu işi yapacağını belirtmişti. 

Cem hastanede çoğu zamanını odasındaki bilgisayarın başında hastalığıyla ilgili konuları araştırarak, 

psikoloji ağırlıklı kitaplar okuyarak, müzik dinleyerek ve film izleyerek geçiriyordu. Başkalarını mutlu 
etmekten hoşlandığını, başkaları mutlu olsun diye kendisini mutlu göstermek istediğinden söz etmişti.  

Cem bu etkileşim sürecinde duygularını ifade etme fırsatı bulduğunu ve her bir görüşmeden sonra 

rahatladığını ifade ediyordu. Cem, ailesi ve klinikteki tüm sağlık ekibi bir aile olmuştuk.  

V.Görüşme: Diğer bir haftalık görüşmemizde; ilk tanı konduğunda neler hissettiğine ilişkin 
konuşmuştuk. “Tanı konduğunda internetten araştırdım, bunun normal bir hastalık olarak 

algıladım, doğuştan beri hasta olduğum için bu bana çok yabancı gelmedi, yalnızca tedavi uzayınca 

o sırada moralim bozulmuştu bu hastalığın sonunu biliyorum ama bu sonun ne zaman olacağını 
bilemiyorum” demişti. Bu sonla ilgili tam olarak neyi anlatmak istiyorsun Cem, bunu tam olarak 

açıklayabilir misin? demiştim. Bana cevabı “Tamamen iyileşemeyeceğimi biliyorum ve bir gün 

sizlere veda edeceğimi de biliyorum” derken gözündeki buğulanmayı görmüştüm. Bu sırada sessiz 

kalmış ve elini tutmuştum.  

VI.Görüşme: Cem‟le yaptığım en son görüşmede (ölümünden bir gün önceki gün olabilir), Cem‟in 

genel durumu iyi ancak halsiz ve bitkindi, daha önceki görüşmelerde gözlemlemediğim bir sessizliği, 

durgunluğu vardı bu görüşmemizde “Biliyor musunuz ben dünyanın en şanslı çocuğuyum, böyle bir 

annem ve babam olduğu için” demişti. O gün Cem kendi elleriyle hazırladığı ve çok sevdiği 

müzikleri bir CD‟ye yüklemiş ve klinikteki hemşirelere ve bana CD‟yi hediye etmişti. 

5 Mart 2005„te Cem aramızdan ayrıldı. 8 aydır klinikte bakım verdiğim hastamı kaybetmenin 
üzüntüsü içindeydim. Danışmanımla birlikte yas sürecinde olan Cem‟in  ailesinin evde ziyaret 

edilmesi ve görüşmemde nelerin konuşulacağına dair planlama yaptık. Cem ile evde görüşme 

fırsatımız olmamıştı. 15 Mart‟ta Cem‟in annesini arayarak görüşmek istediğimi belirttim. Ölüm 

sonrası aileye yapacağım ev ziyaretinin öneminin bilincinde olarak ve ailenin yasla baş etmesine 
yardım etmede hemşire olarak önemli bir adım attığımın farkındaydım. 

16 Mart 2004‟te Cem‟in ailesine ev ziyareti yaptım. Cem‟in ailesinin oturduğu evin giriş kapısında 

Cem‟in annesinin bir arkadaşıyla karşılaştığımızda Cem‟in annesi beni göstererek Cem‟in hemşiresi 
Cem‟i evde ziyaret edecekti fakat o şimdi bizi ziyaret etmeye geldi derken sesi titriyordu. Cem‟i 

doğumundan başlayarak anlatmaya başladı. Cem‟in doğumunda kendisi hayati bir tehlike atlatmış 

Cem‟de siyanoz gelişmiş. Cem‟in çocukluk döneminde yürümesi, konuşması v.s büyüme ve gelişmesi 
hep akranlarından geç olmuş. Anne ve baba çocuklarının zekasından endişe etmeye başlamışlar. 

Cem‟in annesi tüm bu gelişme geriliğini doğumdaki durumdan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. 

6 yaşında iken Cem bir gün babasıyla birlikte babasının iş yerine gittiğinde ve babası derste iken Cem 

bilgisayarı tek başına açarak ve bilgisayarın dili ingilizce olmasına rağmen kendi başına çalıştırdığını 
gördüklerinde Cem‟in sağlığına ilişkin duydukları endişeleri ortadan kalkmış. Cem‟in annesi Cem‟le 

olan son anlarını benimle paylaşmak istediğini belirtti. “Siz o gün nöbetçi değildiniz,  Cem yoğun 

bakıma giderken bilinci açıktı, anne bunu da yeneceğim diyerek gitti. Yoğun bakımda akciğer 

kanamaya başlayınca entübe etmek zorunda kaldılar. O sırada benden trombosit süspansiyonu 

istediler, babasına haber vermek istemedim, biliyorsun çok yakın bir zamanda eşim bypas oldu, 

arkadaşlarını aradım ve bütün herkes hastaneye yardıma geldi. Yoğun bakımda henüz Cem  
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uyutulmadan önce Bipapa bağlandığında Cem’in maskesini çıkarmaya çalıştığını zannettim, o 

sırada Cem benden kağıt kalem istedi. Kağıda merak etme anne maskeyi çıkarmıyorum hava 
kaçırmasın diye iyice bastırıyorum dedi. Yavrum demek ki çok fazla hava açlığı çekiyordu” dedi. En 

son bana yazdığı mesajdı diyerek Cem‟in yazdığı kağıdı bana getirdi ve gösterdi. “Cem entübe 

edildikten sonra bile kurtulacağı umudunu hiç yitirmedim. Yanına oturdum, oğlum seni çok 

seviyorum, seni bırakmayacağım dedim. Cem bilinçsizdi ve uykuda  olduğu halde bana kafasını 

salladı. Mualla hanım biliyor musunuz Cem beni duydu, beni hissetti. Cem’le en son vedalaşmamız 

böyle oldu derken ağlıyordu. En çok çocuğuma sıkı sıkı sarılamadım buna çok üzülüyorum” 

ifadesini söylerken hıçkırıklara boğuldu. Bir süre bekledim ve “Fatma hanım  klinikte sizi Cem’in 

odasında Cem’i kucağına yatırıp okşadığınızı defalarca gördüm” dedim. Fatma hanım bu sırada 

biraz daha sakin görünüyordu ve konuşmasına devam etti. “Cem kardiak arrest oldu dediklerinde 

daha fazla acı çekmemesi için dua ettim güle güle oğlum sen gidiyorsun ama bizim hep yanımızda 
olacaksın dedim ve oğlumla vedalaştım” dedi. “Cem’in odası eşyaları, bilgisayarı aynen duruyor, 

Cem’in odasında oturmak ve onunla birlikte yaşamak istiyoruz” dedi. “Bazen evde onunla 

konuşuyorum babası da geçen akşam evde Cem’i  görmüş, 18 yıllık bir beraberliğimiz 80 yıl kadar 

uzundu benim için dedi. Ben de “Cem ile olan ilişkiniz oldukça nitelikliydi her anı iyi 

değerlendirdiniz buna sevinmelisiniz” dedim. Fatma hanım “Hastaneye gelip sizlere tek tek teşekkür 

etmek istiyorum fakat Cem’in hastanede olduğunu düşündüğüm ve sonra Cem eve gelecek fikrinde 

olduğum için bu umudumu yıkmak istemiyorum bu nedenle de hastaneye gelemiyorum,  Cem hala 
442 numaralı odada sanki” dedi. Bende kendisini hazır hissettiğinde eşiyle birlikte hastaneye Cem‟in 

yattığı kliniğe gelmesini ve bu ziyaretin kendileri için faydalı olabileceğini belirttim. Hasta yakınları 

ölüm sonrası hastanın tedavi gördüğü kliniğe giderek hastanın hekimi ve hemşireleri ile kayıpları 

üzerine konuşabilecekleri konusunda hasta yakınları yüreklendirilmelidirler (Namal 2003). Bende 
Cem‟in ailesini bu konuda yüreklendirmeye çalıştım. 

Fatma hanım (Cem‟in annesi) “Cem sizi çok seviyordu, sizin serviste tek başına çalıştığınız hafta 

sonları nöbetlerinizde anne bu hafta sonu Mualla hemşire çalışıyor. Sen benim yanımda kal 
Mualla hemşireye yardım edersin derdi. Cem başkalarının mutluluğu için çalışan bir çocuktu” dedi 

ve ardından “Cem’le uzun bir süre ilgilendiniz sizinle neler paylaştığını bilmek isterim” dedi. Ben de 

Cem‟le olan paylaşımlarımdan bahsetmeye başladım ve Cem‟in ölüme hazır olduğunu (bizlere CD 
dağıtması, bir gün önce tek tek insanlara telefon açması, benimle olan görüşmesinde bu hastalığın 

sonunu biliyorum fakat zamanını değil ifadesini) tüm bunların Cem‟in ölüme hazır olduğunu ifade 

ediyor olabilir dedim. Hastalar terminal dönemde ölüm için hazırlık yapmaya başlayabilir. Mektuplar 

yazabilir, hediye vermek ve veda etmek için hazırlık yapabilir. Sevdiklerinin yanında olmasını ister, 
ancak daha az konuşma ve daha az fiziksel ilişki isteyebilir (Ekşi 1999; Erdoğan ve Karaman 2008). 

Cem‟in klinikteki hemşirelere kendisinin hazırladığı CD‟yi hediye etmesi literatürle benzerlik 

göstermektedir. Ben dünyanın en şanslı çocuğum böyle bir annem ve babam var dediğini, ağabeyini ve 
sizleri (ailesini) çok sevdiğini bana defalarca kez ifade ettiğini annesine anlattım. Sonra Cem‟in bana 

olan katkılarını ve kendi duygularımdan bahsetmek isterim dedim. Tüm bunlar konuşulurken hep 

birlikte ağlıyorduk. Kronik hastalık tanısı alan çocuklarda görülen hastalığa bağlı gelişen sekonder 
kazanç, huysuzluk, sağlıklı kardeşi kıskanma gibi v.s özelliklerin Cem‟de olmadığını, kendisiyle 

barışık bir birey olduğunu ifade ettim. Cem‟in annesi Cem‟e bu hastalıkla yaşamasını öğretmeye 

çalıştığını, Cem‟in bağımsız olarak yaşaması için çok çaba sarfettiğini, çünkü biz ondan evvel ölürsek 

Cem‟in hayatını tek başına sürdürmek zorunda kaldığında başetmesi için herşeyi ilaçlarını, tedavi 
şeklini hepsini öğretmeye çalıştığını anlattı.  

Cem”in anne ve babasına “Tüm bu duygu ve düşüncelerimi öncelikle Cem, sonra ise ailesi olarak 

sizler bana bunları yaşamama, hissetmeme, benim kişisel ve mesleki gelişimime izin verdiniz sizlere 
teşekkür ediyorum” dedim. Hep birlikte ağlıyorduk. Fatma hanım da bana  “hakkını helal et sen Cem 

için özel bir hemşireydin” dedi. Sonra Fatma hanım beni Cem‟in odasına götürdü, uzun uzun odadaki 

Cem‟e ait eşyalara dokunarak Cem‟i anlattı, yanlarına bir öğrenci alarak onu okutmak istediklerini 

söyledi. Diğer oğlunun kendilerine ihtiyacının olduğunu bu nedenle eşine dönerek “Diğer oğlumuza  
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sorumluluğumuz var. Ruh sağlığımızı korumamız gerekiyor” dedi. İşe başlamış olmasını, eşinin de 

işine tekrar dönmesi düşüncesinde olmasını destekledim. 

TARTIŞMA 

Ölüm sürecindeki bir bireyin ve ailesinin güvenceye, desteğe ve yönlendirmeye gereksinmesi vardır. 

Tedavi ekibindeki kişiler bu süreçte, kendilerinin ölüme karşı hissettikleri, ölüm karşısında yaşadıkları 
ve geçmiş deneyimleri ile hastalarının kötüye gidiş evrelerinde yeniden yüzleşir. Ölümle 

karşılaşmadıkları ya da ölüm onlarla konuşulmadığı halde, bireyin ölümü hakkında düşünmekte 

oldukları bilinmektedir (Erdoğan ve Karaman 2008; Namal 2003).  

Tüm insanlar gibi sağlık profesyonelleri de ölme ve ölümü yadsırlar (Erden 2002; Özaltın 1996; 

Özaltın ve Işıl 1997). Sağlık ekibinin tüm üyelerinde olduğu gibi hemşirelere de eğitimleri süresince 

yaşamı sürdürme sorumluluğu yüklenmiştir. Her koşulda bireyi yaşatma sorumluluğunu kendinde 

gören sağlık profesyonelleri için, ölümün önlenemeyişi başarısızlık, çaresizlik ve yetersizlik 
duygularının yaşanmasına neden olabilir. Bu özellikle hemşireler için daha zor olabilmekte hem kendi 

duygularını kontrol hem de hasta ve ailesine yaklaşım konularında yardıma gereksinim 

duyabilmektedirler (Koç ve Sağlam 2008; Özaltın ve Işıl 1997; Peykerli 2003). Yapılan görüşmeler 
ölüm kavramı konusunda kendimi geliştirmem gerektiğini farkettirdi. Çünkü bir görüşmemizde Cem 

ölüm konusunda konuşmak istemişti ve ben o süreçte sıkıntı yaşamıştım. Burada ölüm ve ölüm 

kavramını inkar ettiğimi fark ettim. Cem çok gençti ve belki de Cem‟in çok genç yaşında ölüme hazır 
olmasından etkilenmiş olmalıydım.  

8 aydır yaptığım hemşirelik deneyimlerimle ve Cem ile geçirdiğim zaman diliminde Peplau‟nun 

dediği gibi psikiyatri hemşireliğinin terapötik ilişki süreci olduğunu Cem‟le kurduğum hasta-hemşire 

ilişkisinde gördüm. Cem‟i kaybettiğimde/öldüğünde başarısızlık duygusu yaşamadım. Ancak, 
hemşirelik yapmaya başladığım andan itibaren takip ettiğim hastamı kaybetmiş olmam, ölüm 

kavramına henüz hazır olmadığımı farketmeme neden olmuştu. Bu süreçte, Cem‟i tanıma, anlama ve 

iletişim becerimin geliştiğini görmekteydim. Cem‟in bana verdiği CD‟yi dinleyemediğimi 
danışmanımla paylaştığımda onun önerisiyle CD‟yi dinleyerek Cem‟i uğurladığımız gerçeğini zorda 

olsa kabullenmeye çalıştım. Cem‟le olan bakım sürecindeki yaşadıklarımdan, paylaşımlarından dolayı 

huzurluydum. Bu süreçte yaşam, hastalık, ölüm ve kayba ilişkin kendi duygularımı gözden geçirme 

olanağı bulmuştum. Literatürde yazılı olan kronik hasta ve ailesi ile hemşireler bir aile olur ifadesini 
Cem‟le birlikte yaşadım ve gördüm. Doktora eğitimi almak için İstanbul‟a gelmemiş olsaydım bu 

zengin ve eşşiz deneyimleri yaşayamayacaktım.  

16 Mart çok yoğun duygular yaşadığım bir gündü. İyi ki bu eğitimi alıyorum, iyi ki psikiyatri 
hemşiresiyim. Günün sonunda ise kendi kendime şunu dedim. Hemşirelik insana insanca davranmayı 

gerektiren ve sadece böyle davranıldığında bile çok engin deneyimler kazandıran bir meslek ve özetle 

tüm bu yaşananlar dedim.  

Sevgili Cem bana çok şey öğrettin ve yaşattın bana olan katkılarından dolayı  sana sonsuz 

minnettarım. Bu duygularımı yazarken Cem’in kendi elleriyle doldurduğu ve bana verdiği 

CD’yi dinliyordum.  

SONUÇ 

Hemşirelerin ölümü yaklaşan hasta/ailelerine etkili bakım sunabilmesi kendi duygu ve düşüncelerine 

ilişkin iç görü kazanmaları ile mümkündür. Bu nedenle hemşirelerin ölüm ve yaşam sonu bakıma 
yüklediği anlamın açığa kavuşturulması, hemşirelik eğitimi programlarında ölüm ve yaşam sonu 

bakıma gerekli önemin verilmesi, öğrencilerin endişe ve kaygılarının azaltılarak duygularını ifade 

etmelerine fırsat verilmesi son derece önemlidir.  

NOT: Etik olarak hastamın ailesinden olgu sunumu şeklinde dergide yayınlanması için izin alındı. 

Olguda kullanılan tüm isimler ailenin isteği üzerine gerçek isimler olarak kullanılmıştır.   
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