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Tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden ve görülme sıklığı hızla artan kanserin önlenme, tanı 

ve tedavi aşamalarında aşırı tarama ya da aşırı tedaviye bağlı bireyler zarar görebilmektedir. Bu 

çalışma, kanser sürecinde hastaların olası risklere karşı dördüncül korumanın önemini vurgulamak 

ve bu konuda hemşirelik uygulamalarını incelemek üzere planlandı. Dördüncül koruma; bireyleri 

(kişileri/hastaları) yarardan çok zarara yol açması muhtemel tıbbi müdahalelerden korumak için 

yapılan eylemlerdir. Kanserden korunmaya yönelik uygulanan ilaç tedavilerine bağlı iyatrojenik 

hasar ve yan etkiler; ilaç etkileşimleri; tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin bilinçsiz ve kontrolsüz 

kullanımına bağlı çeşitli komplikasyonlar ve tıbbi hatalar hemşirelerin kanser sürecinde dördüncül 

koruma kapsamında ele alması gereken durumlardır. Hemşireler savunuculuk rolü gereğince 

kanserden koruma, tanı ve tedavi sürecine bireylerin aktif katılımlarını sağlamalı; bireylerle sağlıklı 

iletişim ve güven ilişkisi kurmalı; hastaların yasal haklarının bilincinde olarak haklarının korunmasına 

yardımcı olmalı; bireylerin zarar görmesini önlemek için rutin hemşirelik uygulamalarına dördüncül 

korumayı dâhil etmelidir.
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GİRİŞ

Sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi sağlık hizmetlerinin primer amacıdır. Bireyin ve toplumun daha sağlıklı 
yaşamasını sağlamak için koruyucu sağlık hizmetleri tedavi edici hizmetlerle birlikte sunulmaktadır. Koruyucu yaklaşımlar 
terapötik önlemlere göre daha iyi toplum sağlığı göstergeleriyle ilişkilidir. Ancak koruma önlemleri ile tanılama ve 
tedavide kullanılan testlerin çeşitliliğinin ve duyarlılığının artmasıyla birlikte tanı testleri gerekenden çok ve/veya gereksiz 
yapılmaya; hastalıklar ise gerekmediği halde ya da gerektiğinden daha yoğun bir şekilde tedavi edilmeye başlanmıştır 
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019). Gerek tanı gerekse aşırı medikalizasyonun önüne geçebilmek için dördüncül koruma kavramı 
gündeme gelmiştir (Brown ve Hazlewood, 2009). 1980’li yıllarda dördüncü koruma düzeyi aile hekimi Marc Jamoulle 
tarafından önerilmiş ve tanımlanmıştır. Dördüncül koruma faydaları şüpheli olan ve zararları bilinmeyen veya kötü bilinen 
prosedürlerin uygulanmasından kaçınılması anlamına gelmektedir (Martins vd, 2018).

Modern tıp dönemine kadar kanser, çoğu durumda tedavi edilemez, geç bir aşamada teşhis edilmiştir. İlerleyen yıllarda 
kanser epidemiyolojisi, mamografi, prostat spesifik antijen (PSA), kolonoskopi ve abdominal ultrason dahil olmak üzere 
yeni tanı testlerinin ortaya çıkması ve yaygın olarak uygulanmasıyla önemli ölçüde değişmiştir. Bu testler hastalığın 
tanılanma süresini kısaltmış ve kanserin tespit edildiği hacmi ve aşamayı azaltmıştır (Erol, 2015). 

İnsanların tarama konusunda seçimler yapmalarına yardımcı olmak zordur. Kanserde taramanın amacı, erken tedavinin 
daha etkili olacağı ümidiyle, gizlenen rahatsızlığı bularak hastalığı ve ilerlemesini azaltmaktır (Tablo 1) (Erol, 2015). Ancak, 
tüm tarama programlarının avantajlarının yanı sıra dezavantajları olabilir. Aşırı tarama ile, tedavi olmadan bile ilerlemeyecek 
aşırı anormallikler ve patolojiler bulunabilmektedir. Nüfus istatistiklerinin zaman içindeki kanser insidansında ve 
mortalitesindeki değişiklikleri gözlemlemek, aşırı tanı varlığını düşündürmektedir. Örneğin 1975 ve 2010 yılları arasında, 
kadınlarda tiroid kanseri insidansı 100.000’de 6.5’den 21’e yükselmiştir. Bu durum yeni bir risk faktörünün olduğunu 
düşündürmüş, ancak böyle bir durumda insidansta olduğu gibi mortalitede de artışın olması gerektiği belirtilmiştir. Buna 
karşın insidanstaki artışın çoğunlukla bölgesel olduğu, mortalite oranlarının ise değişmediği bildirilmiştir. Bu tanılama 
melanom, meme ve prostat kanserinde de benzerdi (Brodersen vd, 2014).

Teşhisin kendisi gereksiz korku ve belirsizliğe yol açabileceği gibi zarar verebilecek tedavilerin uygulanmasına da neden 
olabilir. Hastada, tanı ve tedavinin dezavantajları (etiketleme, anksiyete, testlerden kaynaklanan zararlar, tedavinin 
yan etkileri) kabul edilebilir düzeyde iken, alternatifinin (tespit edilmeyen ve/veya tedavi edilmeden bırakılan hastalık) 
sonucu çok daha kötü olabilir (Brodersen vd, 2014). Bu bilgiler ışığında halen birçok durumda tedavi edilmeyen kanserler 
günümüzde teşhis edilebilmesine karşın yok edilmesi gereken ölümcül bir hastalık olarak kabul edilmekte ve bu tepkili 
yaklaşım hayat boyu süren önemli yan etkiler ve maliyetlerle birlikte aşırı tedaviye yol açabilmektedir (Klotz,2012).
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Tablo 1. Kanserin Erken Tanısında Belirti Göstermeyen Bireylere Önerilen Tarama Yaklaşımları

Kanser Türü Öneriler

Meme kanseri • 40 yaşından itibaren yıllık mamografi, izlemin sona erdirileceği yaş bireyin sağlık durumu, 
potansiyel riskleri ve elde edilecek yarar göz önünde bulundurularak belirlenir.

• Klinik meme muayenesi 20 ve 30’lu yaşlardaki kadınlar için 3 yılda bir önerilirken, 40 yaş ve 
üstü kadınlar için her yıl önerilir.

• KKMM 20’li yaşlarda başlatılmalı ve kadınlar değişiklikleri sağlık personellerine bildirmelidir.

• Yüksek risk grubundaki kadınlar (aile hikayesi, genetik eğilim, geçmiş meme kanseri öyküsü) 
mamografi ile erken taramanın yararları ve sınırlılıkları, ekstra testler(meme ultrasonu ve 
MR) hakkında hekimleri ile görüşmelidir.

Kolorektal kanser 50 yaşından sonra kadın ve erkekler ağaıdaki tetkiklerden birini yaptırmaya başlamalıdır:

• Her yıl gaitada kan ve gaitada immünokimyasal test

• 5 yılda bir sigmoidoskopi

• Her yıl gaitada kan ve gaitada immünokimyasal test ve 5 yılda bir sigmoidoskopi

• 5 yılda bir çift kontrastlı baryum lavman

• 10 yılda bir kolonoskopi

• Kombine test önerilir.

Prostat kanseri 50 yaşından itibaren PSA testi ve dijital rektal muayene önerilir. Yüksek risk grubundaki 
erkeklerin (afrika-amerikan kökenli, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan) tetkiklere 45 yaşında 
başlamalıdır. Orta ve yüksek risk grubundaki hastalar erken tanı ve tedaviyle ilgili bilinen ve 
bilinmeyen yarar ve sınırlılıklar hakkında bilgilendirilmelidir.

Serviks ve 
endometriyum 
kanseri

Serviks kanseri: Kadınların aktif cinsel hayata geçişinden 3 yıl sonra başlatılmalıdır. Her yıl 
düzenli pap-smear testi ya da iki yılda bir sıvı bazlı testler uygulanmalıdır. Alternatif olarak üç 
yılda bir HPV DNA testi veya sıvı bazlı sitolojik değerlendirme yapılmalıdır. 70 yaş ve üstünde 
olan son 10 yıl içinde 3 ya da daha fazla pap test sonucu normal gelen kadınların serviks kanseri 
açısından izlenmesi durdurulabilir. Total histerektomi sonrası izleme gerek kalmamaktadır.

Endometriyum kanseri: Amerikan kanser birliği menopoz dönemindeki her kadının 
endometriyum kanser riski ve semptomları hakkında bilgilendirilmesini, anormal kanama 
veya lekelenme durumunda hekimine haber vermesini önermektedir. Genetik non-polipozis 
kolon kanser riski olan kadınların 35 yaşından itibaren yıllık endometriyal biyopsi ile izlenmesi 
önerilmektedir.

Diğer 
değerlendirmeler

Düzenli sağlık kontrolü yaptıran bireylere kanser ile ilgili yapılabilecek diğer değerlendirmeler: 
bireyin yaş ve cinsiyetine uygun sağlık danışmanlığı le birlikte tiroid, oral kavite, cilt, lenf 
nodları, testis ve overlere yönelik muayene ve tetkikleri içerir.

Kaynak: Erol Ö. (2015). Kanserden Korunma.: G. Can (Ed.), Onkoloji Hemşireliği (ss 31-40). İstanbul: Nobel Kitapevleri.
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1. DÖRDÜNCÜL KORUMA VE İÇERİĞİ 

Sağlık hizmetlerinde koruyucu önlemler klasik olarak birincil, ikincil, üçüncül olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu koruma 
basamakları ilk kez Leavell ve Clark tarafından tanımlanmıştır. Bu üç koruma basamağının dışında Strasser tarafından 1978 
yılında “primordial koruma” önerilmiş ve “toplumda hastalık riskini artırdığı bilinen sosyal, çevresel, ekonomik, kültürel 
ve davranışsal risk etmenlerinin ortaya çıkmasını azaltmak için topluma yönelik alınan ve devlet politikaları ve yasalarla 
desteklenen önlemler” şeklinde tanımlanmıştır (Akdeniz, Kavukçu, 2017; Kisling, Das, 2020) Hastalığın altında yatan riskli 
davranışlar gelişmeden ve henüz riskte olmayan kişileri hedefler. Primodriyal korumaya sigara vergilerinin artırılması, 
tütün reklamlarının azaltılması, güvenli yürüyüş yollarına erişim ve sağlıklı gıda seçeneklerini olan mağazalara erişim 
örnek olarak verilebilir (Kisling, Das, 2020). Birincil koruma kişide hastalık başlamadan önce, özel bir hastalık ya da hastalık 
gruplarına uygulanabilir, hastalığın nedenlerini ortadan kaldıracak önlemlerdir. İkincil koruma ise hastalığı kontrol etmek 
ve olumsuz sonuçlarını en aza indirgemek için erken tanı amacıyla kullanılan girişimlerdir ve hastalığı asemptomatik evrede 
tanınmasını ve ilerlemesinin kontrol altına alınmasını amaçlayan eylemleri kapsar. Üçüncül koruma kişide hastalık belirti 
ve bulgularının ortaya çıkmasından sonra hastanın fonksiyonelliğini ve yaşam kalitesini korumak, yaşam süresini artırmak 
amacıyla yapılan girişimlerdir (Akdeniz, Kavukçu, 2017). Dördüncül koruma nispeten yeni bir kavram ve uygulamadır; 
Dünya Aile Hekimleri Örgütü’ne (WONCA) göre, dördüncül koruma “aşırı tıbbileşme riski altındaki hastayı tanımlamak, 
yeni tıbbi istiladan korumak ve etik olarak kabul edilebilir müdahaleler önermek için alınan önlemdir” şeklinde tanımlanır. 
Dördüncül korunma kavramı birçok sağlık uzmanı tarafından hissedilen tüm endişeleri somutlaştırmış ve hastaların sağlığı 
için belirli önlemlerin nihai riskini / yararını sorgulayarak tedavilere karar vermelerini sağlamıştır (Bentzen, 2003).

Jamoulle ilişki ve hastalıklardan koruma bağlamında hasta-hekim karşılaşmasının ve koruma düzeylerinin 4 alanını 
tanımlamıştır. Bu tanımlamaya göre birinci alanda, hasta kendini iyi/sağlıklı hissederken hekim ise hastada olumsuz bir şey 
bulamamıştır. Bu alanda hastanın sağlığını korumak için birincil koruma eylemleri planlanır. İkincil koruma alanında sağlıklı 
olduğunu düşünen ve semptomları/rahatsızlığı olmayan hasta için taramalar yapılır. Taramalar sonrası hastalık bulunmuşsa 
veya hasta bir semptomla gelmişse üçüncül korumadan bahsedilir. Burada ise komplikasyonlardan kaçınılmaya çalışılır ve 
rehabilitasyona başlanır. Jamoulle, dördüncü alanda hastanın kendini hasta hissettiğini ancak hastanın tedavi edilecek bir 
hastalığının bulunmadığını ya da yanlış bir hastalık bulunduğunu belirtir (Jamoulle, 2014) (Şekil 1).

Dördüncü alandaki hastalar genellikle ‘hastalıksız hastalık’, ‘tıbbi olarak açıklanamayan semptomlar’, ‘zor hasta’, ‘kaygılı 
sağlıklı’, ‘fonksiyonel somatik sendromlar’, ‘anormal hastalık davranışı’, ‘somatoform hastalıklar’ gibi fonksiyonel tanılar 
alabilmektedir. Dördüncül koruma bu tanıları kabul etmemekte; ayrıntılı ve gereğinden fazla tetkiklerin yapılması yerine 
hastanın daha fazla dinlenmesini ve sorunun altında yatan nedenin açığa çıkarılmasını önermektedir. Bu alanda sağlık 
profesyonelleri hasta öyküsüne dayalı ve hasta merkezli yaklaşımları kullanarak hastanın asıl endişesini öğrenebilir 
(Akdeniz, Kavukçu, 2017).

Sağlığı geliştirmek amacıyla yapılan birincil ve ikincil koruma davranışları, bilinçsiz tıbbi davranış, etkin dinlememe, 
özensiz davranma, savunucu davranışlar, bilgi eksikliği hatalı değerlendirmelere neden olarak hastayı dördüncü alana 
kaydırabilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastalar internetten ya da medyadan her zaman doğru 
olmayan bilgiler öğrenebilmektedir. Bu yanlış bilgiler sonrası bireyler kendilerinde bir hastalık olduğunu düşünebilmekte 
ya da kanser olma korkusu yaşayabilmektedirler. Yine televizyon dizileri ve filmlerdeki gördükleri hastalardan etkilenerek 
kendinde de benzer hastalığın olabileceğinden şüphe duyan bireyler veya rutin bir karın ultrasonografisinde küçük bir 
kitle saptanması ile korkuya kapılan hastalar dördüncü alana kayabilmektedir(Akdeniz, Kavukçu, 2017; Jamoulle, 2014).

Dördüncül koruma hekimlerin ve diğer sağlık profesyonellerinin tıbbi girişimlerden kaynaklanan zararları önlemesini, 
azaltmasını ya da hafifletmesini amaçlar. İlaç endüstrisi ve medya yeni ilaç ve tekniklerin uygulanması için sağlık 
uzmanlarına baskı yapabilir. Bu durum karşısında aşırı tedavi ve aşırı tanı riski altındaki kişilerin saptanarak ve etik olarak 
kabul edilebilir alternatifler önerilerek kabul edilemez ve gereksiz tıbbi eylemler ile aşırı tıbbi girişimcilikten kaçınılması 
gerekir. Yine sağlık profesyonellerinin bireylerin uygun olmayan istemlerini aşırı tanı ve tedavi ile karşılamak yerine kendi 
sağlıklarıyla ilgili sorumluluk almaları için bilgilendirerek ve güçlendirerek geri çevirmeleri gerekir(Jamoulle, 2015).

Tıbbi olmayan sorunların bir hastalık veya rahatsızlık olarak tanımlanması, ve tedavi edilmesi aşırı medikalizasyon olarak 
tanımlanır ve bu durum sağlık bakım maliyetlerinde artışa neden olur. Aşırı medikalizasyon gereksiz test, tedavi ve 
girişimlere yol açarak hasta bakımına katkı sağlamayabilir. Bu durumda dördüncül koruma, medikalizasyon, aşırı tanı ve 
tedavilerden kaçınmayı sağlayarak sağlık bakım maliyetlerini azaltır(Jamoulle, 2015). Dördüncül korumanın uygulanması 
kanıta dayalı tıp verilerini kullanmayı ve paylaşımlı karar almayı sağlar. En uygun karar, klinik çalışmaların verileri ve 
uygulama rehberleri ile hasta verileri karşılaştırılarak hasta ile birlikte verilen karardır. Tedavisiyle ilgili karar sürecine 
hastayı katma ise hasta memnuniyetini artırmaktadır(Akdeniz, Kavukçu, 2017).
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2. KANSER HASTALARINDA DÖRDÜNCÜL KORUMA VE HEMŞİRELİK 

Hemşirelerin bireylerin sağlığını koruma ve iyileştirme sorumluluğunun yan sıra onların zarar görmesini engelleyecek 
“savunucu” görevleri bulunmaktadır. Bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri uygulanırken hastaya zarar verilmemesi 
gerekir. Kanserin araştırılması, tanı ve tedavi aşamalarında aşırı tarama ya da aşırı tedavi nedeniyle bireyler zarar 
görebilir. Hemşire ve diğer sağlık personellerinin diğer üç alandaki hastaların dördüncü alana kaymalarını önlemesi, 
kendi davranışlarını kontrol etmesi, sağlıklı iletişim kurması ve hastada gereksiz anksiyete yaratmaktan kaçınması gerekir. 
Örneğin, kendi kendine testis ve meme muayene yönteminde beden farkındalığı, hastanın yeni ve şüpheli değişiklikleri ayırt 
etmesini, tıbbi bakım aramasını sağlarken, bu farkındalık daha sonra hastanın yoğun araştırmalar için sağlık kuruluşlarına 
başvurmasına, yoğun anksiyete yaşamasına neden olabilir(Akdeniz, Kavukçu, 2017; Santos, 2015). Bu nedenle kanser 
erken teşhis ve tarama merkezlerinde çalışan hemşirelerin dördüncül koruma bağlamında bilgilendirici ve yönlendirici 
tutumları önem arz etmektedir.

Türk Hemşireler Derneğinin yayınladığı “Hemşireler için Etik İlke ve Sorumlukların I. bölüm a bendi “Zarar vermeme/
yararlılık ilkesi” üzerine şekillenmiştir. Bu kapsamda hemşirenin hem kendisinin bu ilkeye uyması hem de olası zararlar için 
hastasına savunuculuk-koruyuculuk yapması beklenir (THD,2009). Hastalarının savunuculuğunu yapan hemşireler kendi 
uygulamalarında da hastaya zarar vermemek için dördüncül korumayı rutin bakımlarının bir parçası olarak kabul etmeli 
ve uygulamalıdır. Hastalarla güven ilişkisi kurmalı ve bu ilişkinin devam etmesi için sağlık girişimlerinin yarar ve zararları 
konusunda hastayı aydınlatmalı ve karar sürecine katılması sağlanmalıdır. Kişinin sağlığıyla ilişkili belirsizliğin yönetiminde 
tarama testlerine ve tedavi girişimlerine başlamadan önce hastalar etkin bir şekilde dinlenmeli ve hastaların kültürel 
özelliklerine dikkat edilmelidir(Akdeniz, Kavukçu, 2017; Loeb vd, 2014; Pandve, 2014; P. Gross, 2016).

Hemşire dördüncül koruma kapsamında bireyi, kendi sağlığı açısından etik olarak uygun müdahaleleri tercih etmesi için 
desteklemelidir. Bireylere ayrıntılı tetkikler yaptırmak yerine hastayı daha fazla ve etkin şekilde dinleyerek sorunun altında 
yatan nedenin açığa çıkarılmasına yardımcı olmalıdır. Bu konuda sağlık ekibi üyelerini hasta merkezli ve öyküye dayalı 
yaklaşım benimsemeleri konusunda yönlendirici olmalıdır. Hemşireler hasta savunuculuğu rolü gereğince bireyleri tetkik 
ve incelemeler konusunda bilgilendirmeli, karar vermesine yardım etmelidir. Gerektiği zamanlarda kanser hastalarına 
sözcülük yapmalı; hastaları tanı ve tedavilerin yan etkisi ve komplikasyonlarından korumalıdır. Kanser hastasının yasal 
haklarının korunmasında ve hakkını aramasında yardımcı olmalıdır. Hemşireler kanser hastalarının bakımına ilişkin karar 
verme sürecinde etik davranmalıdır (Okur vd, 2018). Dördüncül koruma kapsamında hemşirelerin son dönem kanser 
hastasının yaşam kalitesini iyileştirmeyecek tedavi ve bakımı uygulamaksızın terminal dönem semptomları azaltmaya ve 
hastanın rahat ölümünü sağlamaya yönelik bakımı sunmalıdır (Çavdar, 2011). 

Hastalıklardan korunmaya yönelik uygulanan ilaç tedavilerinde iyatrojenik hasar oluşabilmektedir. Hemşirelik bakımında 
“Önce zarar verme” ilkesi gereği hastalar iyatrojenik hasarlardan korunmalıdır. Hekimler tarafından hastaların sağlığını ve 
yaşam kalitesini artırmak ya da sadece tedavi etmek için önerilen ilaç ve diğer girişimlerde hekimlerin nasıl kendilerini 
sorgulamaları bekleniyorsa hemşirelerden de böyle bir durumda hasta savunucusu olarak rol almaları beklenir. Kanser 
tedavilerinden radyoterapi, kemoterapi, hormonal tedaviler, son yıllarda adından sıkça bahsettiren immunoterapilere bağlı 
olası yan etkiler nedeniyle hemşirelerin hastaya en uygun bakımı yönetmesi, hasta ve hasta yakınlarına eğitim vermesi 
gerekir. Dördüncül koruma bağlamında hastaların kullandıkları ilaçlar gözden geçirilerek ilaç etkileşimleri yönünden 
dikkatli olunmalıdır.8 Hastalar semptomların kontrolü, iyilik halinin sürdürülmesi amacıyla tamamlayıcı ve alternatif 
tedavi (TAT) yöntemlerinden yararlanmaktadır. Literatürde kanser hastalarının %14-88 arasında değişen oranlarda 
TAT yöntemlerini kullandıkları belirtilmektedir(Dişsiz, Yılmaz, 2016; Erdoğan, Çınar , 2015) Eksik ve yanlış bilgilenmeye 
bağlı hastaların TAT’ı bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı çeşitli komplikasyonları meydana getirebilmekte; bununla birlikte 
tedavinin gecikmesine, kür şansının azalmasına ve mortalite oranlarında artışa neden olmaktadır(Kapucu, Bal, 2009; Lafçı, 
Kaşıkçı, 2014). Olumsuz sonuçları önlemek için hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyelerinin hastaların TAT davranışlarını 
değerlendirmeleri, TAT yöntemleriyle ilgili araştırma yaparak hastaları bilgilendirmeleri, hasta ve hasta yakınlarıyla TAT 
yöntemleri hakkında açıkça tartışmaları gerekir. 

 Tıbbi hatalara bağlı birçok kişi zarar görmektedir. Tıbbi hatalar; yanlış işlem yapma, doğru işlemi yanlış yapma veya 
doğru işlemi yapmama (ihmal) durumlarında meydana gelebilir. Tıbbi hatalar ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı ve 
tedavide hatalar, düşmeler, hastane enfeksiyonları, sistem yetersizliğine bağlı hatalar ve hastanın yetersiz izlenmesinden 
kaynaklanan hatalar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bağımlı ve bağımsız rollerinin çok ve çeşitli olması, hasta ile sürekli 
beraberliği, aşırı iş yükü, hemşire sayısının yetersizliği, çalışılan birimin sabit olmaması, verilen hizmete oranla düşük ücret 
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alınması, uzun süreli ve vardiya usulü ile çalışılması gibi nedenlerle hemşirelerin, diğer sağlık profesyonellerine göre tıbbi 
hata yapma hata riski daha yüksektir(D. Çelik, 2018; D. Zencirci, 2010; Şahin, Özdemir, 2015). Hemşirelik bakımında ilaç 
hataları, yetersiz izlem, iletişim sorunları, hastane enfeksiyonları, düşmeler ve malzeme kullanımıyla ilgili hataların en sık 
karşılaşılan hatalar olduğu belirtilmektedir (Özata, Altunkan, 2010; Özdemir, Şahin, 2015).

Hemşirelerin hatalar konusunda eğitim alması, uygun istihdam politikaları doğrultusunda hasta/hemşire oranlarına göre 
insan gücü planlamalarının yapılması, hemşirelerin stres kaynaklarının belirlenerek bunların en aza indirgenmesi hastaların 
tıbbi hataya bağlı zarar görme riskinin azaltılmasında önemlidir. Ayrıca hemşirelerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, 
onkoloji alanında uzmanlaşmış hemşirelerin görevlendirilmesi, hastanelerde tıbbi hata bildirim sisteminin kurulması, 
hasta güvenliği kültürünün oluşması için bu alanda daha fazla araştırmalar yapılması tıbbi hata oranlarını azaltacaktır 
(Özata, Altunkan, 2010).

3. SONUÇ 

Her bir tıbbi müdahalenin zarar verme riski vardır ve kanserden korunma çabaları, bireylerin aşırı tanı alma ve aşırı 
tedavi edilme riskini artırmaktadır. Dördüncü koruma sağlık profesyonellerinin tıbbi girişimlerden kaynaklanan zararları 
önlemesini, azaltmasını ya da hafifletmesini amaçlar. Hastaların dördüncü alana kaymalarının engellenmesinde 
hemşirelerin bilgilerini güncelleyerek davranışlarını kontrol etmesi, hasta ve diğer sağlık ekibi ile uygun iletişim kurması 
ve hastada gereksiz anksiyeteye sebep olmaktan kaçınması, bireysel bakım planlarını oluşturması önerilir. Hemşireler 
koruma, tanı, taramalar ve tedavi girişimlerinin yarar ve zararları konusunda hastayı bilgilendirerek sürece hastaların aktif 
katılımlarını sağlamalıdırlar. Hastaların zarar görmelerini engellemek için rutin hemşirelik bakımına dördüncül korumayı 
dâhil etmeli ve kanser hastalarının yasal haklarını bilerek bu hakların korunmasına yardımcı olmalıdırlar.
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