
SAĞLIK HİZMETİ VERENLER İÇİN KILAVUZ

BEKLENMEDİK ÖLÜMLER SONRASI AİLE ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRME: 

Sağlık  hizmeti  verilen  ortamlarda  sağlık  hizmeti  verenler,  aile  üyelerine  sevdiklerinin  öldüğü
haberini nasıl verecekleri konusunda çok az eğitim almaktadır. Bu konu aile için stresli olabildiği
gibi,  sağlık  hizmeti veren  kişi  için  de  streslidir  ve  bilgi  vermenin  niteliği  kayıp  yaşayan  ailenin
sağlığını  ve  iyilik  halini  etkileyebilir.  Ölümle  ilgili  ayrıntılar  değişken  olmakla  birlikte,  özellikle
beklenmeyen  bir  ölüm ardından  aile  üyelerini  bilgilendirmek  zorlayıcı  olabilir.  Bu  gibi  ölümler
ardından, aile için şok edici olma eğilimindedir ve eğer ölen kişi bir çocuk ise, ölüm şiddet içeren
nitelikte ve beden bütünlüğünü bozulduysa veya ölen kişi acı çekmiş ise daha çok üzüntü yaratır. 
Sağlık hizmeti verenler sevilen birinin kaybının acısını dindiremezler, fakat mesleki sorumlulukla,
empatik  ve  kültüre  duyarlı  biçimde,  aile  üyelerine  ölüm  hakkında  net,  özlü  ve  doğru  bilgi
verebilirler ve yararlı kaynaklara erişimlerini sağlayabilirler. Sağlık hizmeti verenlerin ölüm haberi
vermekle ilgili sorumluluklarının kapsamı, bu süreçte, mevcut duruma, çalıştıkları kuruma, yardımcı
kaynakların  ulaşılabilirliğine  göre  değişebilmektedir.  Sağlık  hizmeti  verenlerin  sorumluluklarının
kapsamını gözden geçiren önemli yönergeler aşağıda verilmiştir.

HAZIRLAN: Bilgi toplayın ve kendinizi hazırlayın

 Ölümün ayrıntılarını gözden geçir (bilinen ve de bilinmeyen şeyleri)
 Yakın akrabaları belirle ve iletişim bilgilerini bul

 Aile üyelerinin yaş, cinsiyet, isimlerini belirle ve özel ihtiyaçlarını tanımla
 İletişimi etkileyebilecek aile içi ilişkiler konusunda farkında ol

 Sorulacak soruları tahmin et, hazırlan ve prova yap
>> Ölümün nedeni neydi?
>> Sevdiğim insan acı çekti mi?
>> Emin misiniz? Bir yanlışlık olmasın?
>> Sevdiğim insanı ne zaman görebilirim?

 Profesyonelce giyin, ör. cerrahi forma gibi kirli giysileri çıkar ya da üzerini kapat

 Klinik nesnellikten empatik duyarlılığa geçiş yap

Diğer destek sistemlerini dahil edin
 Din görevlileri ruhani destek sağlayabilir

 Sosyal Çalışmacılar kaynakları (ör. terapötik) belirleyebilirler ve planlamada yardımcı 
olabilirler (ör. cenaze işlemleri)

 Çevirmenler dil bariyerini aşmayı sağlarlar
 Benzer kayıplar yaşayan aile üyeleri için destek dernekleri (ör. Merhamet Dostları, Dougy 

Merkezi, Hayatta Kalanlar için Trajedi Yardım Programı) bulunmaktadır

Diğer paydaşlarla iş birliği yapın
 Hastane yönetimi tıbbi hatalar, intihar, acil servis ölümleri olgularında sürece dahil olma 

eğilimindedir
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 Eğer medya ölüm haberi konusuyla ilgiliyse, hastanenin Halkla İlişkiler bölümü çalışanları 
dahil edilmelidir

 Eğer ölüm bir suçun, yangının, kazanın ya da kitlesel ölüm olayının parçası ise kolluk 
kuvvetleri ya da itfaiye teşkilatı da hazır bulunabilir

Bilgi verme ortamını yönetin
 Ailenin gizliliğine saygı duyun

 Ölüm haberi mümkünse yüz yüze verilmektedir. Aile üyelerinden hastaneye gelmelerini 
isteyin: Kardeşinizle ilgili olarak hastaneye gelmeniz önem arz etmektedir. Sizi getirebilecek 
bir arkadaşınız ya da bir aile üyesi var mı?

 Koridorda ya da bekleme odasında değil özel bir odada buluşun

 Bilgi veren dahil herkesin oturduğundan emin olun
 Hastanenin uzaklığı, günün hangi saati olduğu, hava durumu ya da hasta yakınlarının 

yaşı/işlevsellik durumu gibi bazı faktörler telefonda bilgi vermeyi gerektirebilir. Bu 
durumda:
>>Bu görüşmeyi yaparken sessiz, çocuklar ya da diğer dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir 
yere geçmek isteyebileceklerini önerin
>> Destek olabilecek bir kişinin müsait olup olmadığını sorun
>> Oturduklarından emin olun
>> Kötü bir haber almak üzere oldukları konusunda uyarın

HABERİ VERİN
Aileyi bilgilendirin

 Özellikle aileyle önceden bir temasınız olmamış ise, kendinizi tanıtın ve tanımlayın
 Yakın akrabayı ve hasta ile olan ilişkisini tanımlayın

 Hızlıca ses tonunuzu ayarlayın: Üzgünüm ama size kötü haberlerim var.
 Stres altında biliş azaldığı için teknik olmayan, kolay anlaşılır bir dil kullanın, örneğin:

>> S Bey'in kalbi bu sabah durdu. Onu yeniden çalıştırmayı denedik fakat başarılı olamadık. Çok 
üzgünüm, o vefat etti.
>> Kardeşiniz ciddi bir kaza sonrası acil servise getirildi. Onu kurtarma çabalarımıza rağmen vefat 
etti.

 Hasta yakını söylediğiniz her şeyi hatırlayamayabilir. Üç kısa konudan fazlasını 
hedeflemeyin ve verdiğiniz bilgileri tekrarlamaya hazırlıklı olun. Uygun ise, aile için yazılı 
bilgi verin

 Bilgi sahibi olunan ve olunmayan şeyler konusunda açık olun
Diğer önemli konuşmalar

 Uygun ise, ölen kişiyi görmelerine olanak tanıyın
>> Görmelerinden önce bedeni temizleyin ve hazırlayın (ör. kan, dışkı ve tıbbi ekipmandan 
arındırın)
>> Aileyi görecekleri şey konusunda, özellikle beden bütünlüğü bozulmuş ise, hazırlayın. Tıbbi 
aletleri (ör. entübasyon tüpü) çıkarın

 Uygun olduğunda, ölen kişinin organ bağışı hakkındaki isteklerini görüşün
 Otopsi konusunu görüşün (aile talep ediyorsa ya da kolluk kuvvetleri gerekli görüyorsa)

 Ailenin cenaze işlerine bakan hastane personeli ile birlikte çalışmasına yardımcı olun

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma Ve Afet Çalışma Birimi Tarafından
Hazırlanmıştır



 Ailenin ölüm haberini hassas aile üyelerine (ör. Çocuklar, özel ihtiyaç sahibi olanlar) nasıl ve 
ne zaman vereceği konusunda tavsiyelerde bulunun

Ailenin tepkilerine hazırlıklı olun
 Yakın akrabaların ilk tepkileri hissizlik, şok veya inanmama olabilir, sonrasında bu tepki 

aşağıdakiler ile sonuçlanabilir:
>> İnkâr
>> Öfke veya acı
>> Suçlama
>> Üzüntü
>> Suçluluk hissi

 Aile üyelerinin duygusal tepkilerini yorumlamaktan, eleştirmekten ve söyleyebileceklerine 
karşı savunmaya geçmekten kaçının

 Yakın akrabaya dokunmak ve sarılmak uygun olabilir, fakat onların rahatı veya rahatsızlığı 
konusunda uyanık olun, kültür, yaş ve cinsiyete saygılı olun

 Yakın akrabanın özel odanın güvenli ortamında bu haberi sindirmesine izin verin

Kültür, ırk ve etnik kökene saygılı olun
 Ailelerin sizinkinden farklı bir altyapıdan (background) gelebileceklerini göz önünde 

bulundurun
 Bilgiyi bütün ailelerin anlayabileceği bir yolla verin

 Benzersiz kültürel bakış açılarına işaret eden sorulara hazırlıklı olun, örneğin:
>> Ölüm biçimi onun cennete gidemeyeceği anlamına mı geliyor?

 Kültürel olarak benzersiz duygu ifadelerine saygılı olun
 Ölüm haberi verme eğitiminin parçası olarak sağlık hizmeti verenleri kültürel farkındalık 

konusunda eğitin

İzlem
 Sorulara yanıt verin. Eğer yanıtı bilmiyorsanız, onlara geri dönüş yapabileceğiniz bir zaman 

aralığı yaratın. “Bilmiyorum” demekten korkmayın
 İletişim bilgisi ve diğer önemli bilgileri yazılı olarak verin çünkü stres altındayken verilen 

ayrıntılar unutulma eğilimindedir
 Aile hastaneden ayrılmadan vardiya değişimi yapacaksanız alternatif bir profesyonel 

iletişim noktası belirleyin
 Bildirimi değerlendirin, hataları düzeltin ve süreç hakkında öğrendiklerinizi başkalarıyla 

paylaşın

Özel durumları göz önünde bulundurun
 Ölüm haberi verme kitlesel ölüm olayları sırasında sınırlı kaynaklara bağlı olarak zorlu 

olabilir ve tipik olarak özel bir planlama gerekebilir
 İntihar otopsi veya soruşturma sonrasında tanımlanabildiği için, olayı niyetten (ör. intihar 

ya da kaza) ziyade ölüm nedenine (ör. ateşli silah yaralanması) dayanarak tarif etmek en 
doğrusudur

 Ölüm haberi vermede yetkinlik geliştirmek için, bunu sağlık hizmeti mesleği eğitimi içinde 
öğretmemiz gerekmektedir. Rotasyon yapan tıp öğrencilerinin ölüm haberi vermeyi 

Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma Ve Afet Çalışma Birimi Tarafından
Hazırlanmıştır



gözlemlemesini sağlayın, fakat hiçbir zaman eğitim almamış bir bireyin tek başına bu haberi
vermesini beklemeyin

TUZAKLARDAN KAÇININ- YAPILMAMASI GEREKENLER
 Hasta yaşlıysa, terminal dönemde hastaysa veya ölüm tıbbi olarak bekleniyorsa dahi kaybın 

büyüklüğünü küçümsemeyin
 Hiçbir ölümün aile üyeleri tarafından “bekleniyor” olduğunu düşünmeyin

 Ölüm için kafa karışıklığına yol açabilecek deyimler (örn. aramızdan ayrıldı, artık bizimle 
değil) kullanmayın

 Haberi vermeyi ertelemeyin
 Emin olmadığınız bilgiler hakkında spekülasyon yapmayın

 Ölen kişiyi, diğer insanları veya kuruluşları suçlamayın veya savunmaya geçmeyin
 Ölen kişiye “beden” ya da “o” şeklinde atıfta bulunmayın (bunun yerine ismini kullanın)

 Yanlış güvenceler vermeyin
 Aileyi sevdikleri kişiden ayrılmakta acele ettirmeyin- çoğu kişi bedeni yaklaşık 15 dakika 

boyunca görür
 Haberi verdiğiniz ilk anda hastanın özel eşyalarını yanınızda götürmeyin

 Ölümle ilgili idari konuları haberi verdiğiniz ilk anda görüşmeyin

EK KAYNAKLAR

GRIEV_ING https://www.mededportal.org/publication/8210/ 
GRIEV_ING eğitim girişimi Acil Servis hekimlerini hedeflemektedir fakat ölüm haberi vermeyi 
iyileştirmek için diğer dinleyicilere de uyarlanabilir 

We Regret to Inform You… https://deathnotification.psu.edu/ 
FBI ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi tarafından Kolluk Kuvvetleri için geliştirilen ölüm haberi 
verme eğitimi programı

“In Person, In Time” https://irp-cdn.multiscreensite.com/ac5c0731/files/uploaded/ in_person.pdf
Ölüm haberi verme için önerilen prosedürler 

(Center for the Study of  Traumatic Stress CSTS www.CTSonline.org dan uyarlanarak
çevrilmiştir.)
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