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YOĞUN BAKIMDAN 

EVDE BAKIMA



TANIM

EVDE BAKIM

• Koruyucu

• Tedavi

• Rehabilitasyon

EVDE BAKIM

• Etkili

• Sürekli

• Destekleyici



TARİHÇE

• M Tıp öncesi Eve doktor çağırma ile “Evde Bakım”

• 19. yy Ziyaretçi hemşireler ile “Evde Bakım”











TARİHÇE

• 1930 1593 sayılı UHK ile bulaşıcı hastalıkların evde tanı

ve tedavisi

Evde ana-çocuk sağlığı izlemi

• 1961 224 sayılı SY ile kronik hastalıkların halk sağlığı

hemşireleri ile evde izlenmesi



TARİHÇE

• 1970 ler Stabil hastaların YBÜ dışında tedavi kavramı

ABD “Uzun Süreli Bakım Merkezleri” kavramı

Sağ kalım artışı

• 1980 ler “Evde Bakım” kavramı

• 2000 ler “Evde Bakım” uygulaması



TARİHÇE

• 2010 Aile Hekimliği Hizmetleri

• 2011 3895 sayılı yönerge SB Sunulan Evde Sağlık 

Hizmetleri

SUT ve Günübirlik İşlem Statüsü 



NEDEN EVDE BAKIM

EVDE BAKIM

• Koruyucu

• Tedavi

• Rehabilitasyon



NEDEN EVDE BAKIM

KORUYUCU

• İnfeksiyondan koruma

• Aile ortamı, sevgi, destek anlayış, yakınlık, sıcaklık

• Psiko-sosyal destek

• Koruyucu sağlık hizmetlerinde kalite artışı



NEDEN EVDE BAKIM

EVDE BAKIM

• Koruyucu

• Tedavi

• Rehabilitasyon



NEDEN EVDE BAKIM

TEDAVİ

• İyileşme sürecinde hızlanma

• Bilinç düzeyinde yükselme, hafıza

• Diurnal ritm, zaman ve yer-mekan oryantasyonu

• Duygusal iletişim ortamı

• Sözsüz iletişim ve dokunma

• Sağlık hizmetlerinde etkililik



NEDEN EVDE BAKIM

EVDE BAKIM

• Koruyucu

• Tedavi

• Rehabilitasyon



NEDEN EVDE BAKIM

REHABİLİTASYON

• Hasta ve ailesinin sosyal hayata ve üretkenliğe dönmesi

• Özgüven, kabul edilme

• Özsaygı, mahremiyet

• Sağlık hizmetlerine güven

• Yaşam kalitesinde artış



TANIM

EVDE BAKIM

• Etkililik

• Verimlilik



NEDEN EVDE BAKIM

ETKİLİLİK

• Hastane ve yoğun bakım yataklarından bakım hastalarının değil, 

tedavi ihtiyacı olan ihtiyacı olan hastaların yararlanması

• Hastane yataklarını daha fazla hastanın tedavisini sağlamak

• Hastane enfeksiyonlarının kontrolü, antibiyotik ihtiyacı ve 

kullanımını azaltmak

• Tekrar hastaneye yatışları azaltmak

• Uzun süre aynı hastaya bakım veren personelin ‘tükenmişliğini’ 

azaltmak



NEDEN EVDE BAKIM

VERİMLİLİK

• Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın uygun kullanımı

• Yatak devir hızını arttırmak 

• Sağlık hizmetlerinde kalite artışı

• Kamusal hizmet



Evde Bakım Maliyet-Etkinlik Analizi

2011 2012 2013

• Hastane bakımı (gün) 3080 $ 3574 $ 3838 $

• Evde sağlık hizmeti (gün)  105 $ 108 $ 109 $

Medicare verileri



Ventilatöre bağımlı

 Hastane aylık maliyeti 21570 USD  Evde bakım maliyeti 7050 USD

Kemoterapi 

ABD’de Ulusal Evde Bakım Birliği Raporu

• Hastane bakım maliyeti 2329 USD
• Evde bakım maliyeti 1865 USD 

• 90 günlük hastane maliyeti 46.920 USD

Bronkopulmoner displazi

• Evde bakım maliyeti 5.195 USD 



EVDE BAKIM KRİTERLERİ

Klinik Stabilite

• Tedavi planı sık değişebilir olmamalı ve yoğun bakım ünitesi dışında da 

uygulanabilmeli

• Kontrol altına alınmamış hemoraji olmamalı

• Hemodinami stabil olmalı, kontrol altına alınmamış aritmi ya da kalp 

yetersizliği olmamalı

• Ventilatör parametreleri stabil olmalı, aspirasyon ya da pozisyon verme 

sırasında oksijenizasyonda ciddi bir bozulma olmamalı

• Renal fonksiyonlar ve asid baz dengesi stabil olmalı ya da uzun süreli 

diyaliz programlanmalı

• Yeterli beslenme programı uygulanabiliyor olmalı (tercihen enteral yol)



EVDE BAKIM KRİTERLERİ

Sosyo-psikolojik Stabilite

• Hastanın kişisel bakımını yapacak aile bireyi ya da bu bakımı

üstlenebilecek kişi olmalı

• Evde bulunmayı kısıtlayacak majör bir affektif bozukluğu olmamalı

• Yerleşik bir ev düzeni olmalı

• Ev koşulları hastanın gereksinimine göre düzenlenmiş olmalı

• Sosyal güvence ve mali destek varlığı



Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

Serebrovasküler hastalıklar

Santral sinir sistemi travması

Medulla spinalis travması

Santral hipoventilasyon sendromları

Arnold-chiari malformasyonu

Miyelomeningosel



Nöromüsküler Hastalıklar 

Amiyotrofik lateral skleroz (ALS)

Konjenital çocukluk çagı hipotonisi

Guillain-Barre Sendromu

Yeni doğan botulizmi

Müsküler distrofiler

Miyasteni gravis

Frenik sinir paralizisi

Polio ve post-polio sekeli

Spinal müsküler atrofi

Miyotonik distrofi



Solunum Sistemi Hastalıkları

Üst solunum yolu

Pierre-Robin Sendromu

Trakeomalazi

Vokal kord paralizisi

Alt solunum yolu

KOAH

Bronkopulmoner displazi

Kistik fibrozis

Akut akciğer hasarının komplikasyonları

Pulmoner fibrotik hastalıklar

Pnömoni komplikasyonları



İskelet Sistemi Hastalıkları

Kifoskolyoz

Toraks deformiteleri

Torakoplasti

Kardiyovasküler Hastalıklar



KLİNİK UYGULAMA

• Ventilatör-Yardımlı Birey

Bir ay veya daha uzun süreli, günde en az 4 saat 

mekanik ventilasyon desteği gereken hastalar

Uygulama genel olarak noninvaziv yapılır

• Ventilatör-Bağımlı Birey

Spontan solunum refleksi yok / ciddi derecede bozulmuş veya

spontan solunum refleksi var fakat ciddi solunumsal kas güçsüzlüğü 

nedeniyle yeterli solunum yapamayan hastalar

Kronik olarak günde 16-20 saatten uzun süreli mekanik ventilasyon

desteği gereken hastalar 

Uygulama invaziv olarak yapılır 



KLİNİK UYGULAMA

• Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (NIMV)

Yapay bir havayolu gerekmez

Pozitif veya negatif basınçlı ventilasyon

• İnvaziv Mekanik Ventilasyon (IMV)

Yapay bir havayolu gerektirir

Evde mekanik ventilasyon uygulamasında yapay havayolu, trakeostomi ile 

sağlanır.                                                                                      







MEKANİK KALP DESTEĞİ



EVDE BAKIM SÜRECİ

• Yoğun Bakım Ünitesi hazırlık süreci

• Hastane hazırlık süreci

• Evde Bakım hazırlık süreci

• Takip süreci



YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ SÜRECİ

• Yoğun Bakım Ünitesinde süreci sonunda hastanın yoğun bakım 

ihtiyacının bittiğine “EVDE BAKIM KOMİTESİ” tarafından 

karar verilmesi

• EVDE BAKIM kararının aile ile paylaşılması

• EVDE BAKIM için aile onayının alınması



YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ SÜRECİ

• Evde Bakım uygunluk kriterlerinin oluşturulması

• Evde Bakım konsültan hekimlerin belirlenmesi ve koordinasyonu

• Evde Bakım Hizmetleri Birimi koordinasyonu

• Evde Bakım için aile bireylerinin koordinasyonu

• Evde Bakım için ilaç, beslenme ürünü, bakım ürünü, cihaz ve 

ortam koordinasyonu



YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ SÜRECİ

• Yoğun Bakım Ünitesinde hastanın bakım programının 

oluşturulması

• Evde Bakım Hizmetleri ekibinin eğitimi

• Evde Bakım için aile bireylerinin eğitimi



YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ SÜRECİ

Aile bireyleri ya da bakımı üstlenen kişilerin eğitimi

• Acil durum eğitimi

• Solunum yolu güvenliği eğitimi

• USMV veya NIMV temini ve eğitimi

• İlaç tedavilerinin verilmesi eğitimi

• Vücut bakımı eğitimi

• Vücut pozisyonu verme, çarşaf değiştirme, dekübit önleme – bakım 

eğitimi, masaj

• Hijyen eğitimi

• Ev içinde hasta transferi eğitimi

• Hastanın fizyolojik, psikolojik, sosyal ihtiyaçlarının organizasyonu

• Hasta ile iletişim eğitimi



HASTANE SÜRECİ

• Yoğun Bakım Ünitesinden servise transfer edilen hastanın bakım 

programının aile bireyleri tarafından hastane ortamı ve 

gözetiminde yürütülmesi

• SGK süreçlerinin başlatılması ve raporlama

• Evde Bakım için ilaç, beslenme ürünü, bakım ürünü ve cihaz 

temini

• Evde Bakım Hizmetleri ekibinin ziyaret organizasyonu

• Ev ortamının organizasyonu

• Evde Bakım için hastanın transfer organizasyonu

• Acil Durum – Kriz Yönetim organizasyonu



HASTANE SÜRECİ

Evde Bakım Konsültan Hekim ve Sağlık Çalışanları Belirlenmesi

• Hastanın primer sorumlu hekimi

• Yoğun Bakım Ünitesinde takip eden hekim

• Primer hastalığa göre uzman hekim

Kardiyolog, göğüs hastalıkları uzmanı, nörolog, nefrolog, 

dahiliye uzmanı, gastroenterolog, endokrinolog, FTR uzmanı, genel 

cerrah, psikiyatr vb

• Fizyoterapist

• Diyetisyen

• Psikolog



HASTANE SÜRECİ

Evde Bakım SGK Süreçleri ve Raporlama

• İlaç İlgili Hekim

• Ventilatör, oksijen kaynağı Anestezi ve Reanim. Uz., HEYET

• Aspiratör Anestezi ve Reanim. Uz., HEYET

• Oksimetre Anestezi ve Reanim. Uz., HEYET

• Beslenme ürünleri Nütrisyon ekibi, HEYET

• Beslenme pompaları Nütrisyon ekibi, HEYET

• Havalı yatak Anestezi ve Reanim. Uz., HEYET

• Tekerlekli sandalye Anestezi ve Reanim. Uz., HEYET

• Hasta altı bezi Anestezi ve Reanim. Uz., HEYET



EVDE BAKIM İHTİYAÇ

Solunumsal Destek

• USMV için ventilatör, ventilatör devresi

• pO2 takibi, oksimetre

• O2 kaynağı

• Nemlendirici, ısıtıcı

• Bakteri filtresi

• Trakeostomi kanülleri

• Ambu, yüz solunum maskeleri

• Aspirasyon sondaları

• Güç kaynağı



EVDE BAKIM İHTİYAÇ

Beslenme Desteği

• Tercihan enteral yoldan besleme (NG, PEG)

• Beslenme ürünleri

• Diare, konstipasyon önleme

• Sondalar

• Beslenme pompaları

• Ağız bakımı, stoma bakımı



EVDE BAKIM İHTİYAÇ

İnfeksiyondan Koruma

• Bakım ürünleri

• El hijyeni

• İzolasyon

• Sondalar

• Eldiven

• Enjektör

• Dezenfektan solüsyonlar



EVDE BAKIM İHTİYAÇ

Boşaltım Fonksiyonları Desteği

• Mesane egzersizleri

• Sondalar

• Hasta altı bezleri

• Diare, konstipasyon önleme



EVDE BAKIM İHTİYAÇ

Genel Bakım Destek

• Havalı yatak

• Dekübit (yatak yarası) önleyici tedbirler ve bakım ürünleri

• Cilt, saç bakım ürünleri

• Ağız, burun, kulak bakım ürünleri

• Perine bakım ürünleri

• Fizik tedavi, rehabilitasyon, masaj

• Transfer gereçleri, tekerlekli sandalye vb.



EVDE BAKIM İHTİYAÇ

Psiko-Sosyal Destek

• Anksiyete – depresyon önleme

• Hastaya uyum desteği

• Aile bireylerine uyum desteği

• Bilinç düzeyi, hafıza

• Özsaygı

• Yaşam alanı oluşturma, ziyaret saatleri, uyku düzeni

• Gerekirse konuşma terapisi

• Sosyal güvence ve mali destek 



EVE DÖNÜŞ

• Hastaneden eve transfer edilen hastanın bakım programının aile 

bireyleri tarafından Evde Bakım Hizmetleri Servisi gözetiminde  

yürütülmesi

• Evde Bakım için ilaç, beslenme ürünü, bakım ürünü ve cihaz 

temini ve kullanımı

• Evde Bakım Hizmetleri ekibinin ziyaretleri

• Evde Bakım takip programı



EVDE BAKIM TAKİP

Takip Periyodları

• İlk ay sık ziyaret

• 2. aydan itibaren aylık ziyaret

İzlem

• Fizik Muayene bulguları izlem formu

• Konsültasyonlar

• Terapiler

• Biyokimyasal tetkikler

• Gerekirse hospitalizasyon

• Sosyal hizmetler





KOMİSYON

• Evde Bakım Hizmetlerinin en üst organıdır.

• Evde Bakım hizmetlerinin standartlarını belirler.

• Evde Bakım hizmetlerinin sunumu, birimlerin işleyişi, uygulama 

sırasında ortaya çıkan sorun ve aksaklıkların tespiti ve çözüme 

kavuşturulması sağlar.

• Evde sağlık hizmeti alan birey ve yakınlarının hizmetle ilgili talep 

ve şikâyetlerini değerlendirir ve karara bağlar. 

• Kurum uygun gördüğü sayı ve nitelikteki personeli bu bölümde 

görevlendir. Görevlendirme süresi ve biçimine Komisyon oy birliği 

ile karar verir.



EVDE BAKIM HİZMETLERİ EKİBİ

• Hekim, (pratisyen hekim ve/veya aile hekimi) 

• Hemşire (halk sağlığı hemşiresi)

• Psikolog

• Diyetisyen

• Fizyoterapist 

• Sosyal hizmet uzmanı

• Ev ekonomisti



EVDE BAKIM ÜNİTESİ

• Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına 

ünite yardımcı olacaktır. 

• Hastanın durumuna göre; ziyaret zaman ve süreleri, yapılacak 

tetkikler, uygulanacak bakım ve tedaviler, ekipte yer alacak personel 

ve iş akış planı, götürülmesi gerekli araç, gereç, tıbbi cihaz, malzeme 

ve basılı formlar bakımından ayrıntılı olarak planlanır. Planlamalar 

hastanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık olarak yapılabilir 

ve ekip personeline tebliğ edilir. 

• Evde sağlık hizmetleri sırasında ziyaret saati ve tarihi, kalınan süre, 

yapılan tüm tıbbi girişim ve işlemler, kullanılan ilaç, araç, gereç tıbbi 

cihaz kayıt ve sarf malzemeleri kayıt altına alınarak, hastanın 

durumu ve ziyaretin seyri raporlanır. 



EVDE BAKIM ÜNİTESİ

• Evde Bakım Ünitesinde çalışma düzeni ve saatleri mesai saatleri 

içinde yürütülür.

• Ünite gerektiği durumlarda hastanın kurumdaki birincil hekimini 

ve/veya aile hekimini bilgilendirir.

• Hastaneye getirilmesi gereken tahlil, numune örneklerinin 

laboratuara teslim edilmesindeki sürecin aksamamasını ve 

sonuçlarının takibini sağlar.

• Hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri 

görevler, hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir.



EVDE BAKIM ÜNİTESİ

• Evde bakım kriterlerine uygun hastaların ev ziyaretleri için ekibin 

hastanın evine naklini kurum sağlar.

• Ekip üyeleri hastanın hastaneye transferini uygun bulduğunda 

112 Ambulans Hizmetlerinden yararlanılır.

• Lüzumu halinde ilgili uzman doktorların da görüşü alınarak 

gerekli konsültasyon Evde Bakım Ünitesi tarafından sağlanır.  

• Gerektiğinde, stoma ve yara bakımı, diyabet eğitimi hemşiresi 

gibi, konularında eğitim almış hemşirelerin hizmete katılması

sağlanabilir. 



EVDE BAKIM ÜNİTESİ

• Ünite hastanın hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi 

cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması

konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler verir.

• Tüm kayıt ve arşivleme işlemleri Evde Bakım Ünite sekreteryası

tarafından gerçekleştirilir.



EVDE BAKIM HİZMETİ

• Başvurular Evde Bakım Hizmeti alması planlanan hasta için, 

hastanın birincil hekimi tarafından Evde Bakım Birimine yapılır.

• Kurumdan taburcu aşamasında olan hastalar öncelikle yatağında 

ekip üyelerince ziyaret edilir.

• Gerekirse hasta taburcu edilmeden ev ortamı değerlendirilmek 

üzere ev ziyareti yapılır.

• Verilecek hizmetin kapsamı, hizmetin hangi seviyede, ne kadar 

süreyle, ne şekilde ve hangi sıklıkta verilmesi gerektiği 

belirlenmesi kurumca yapılacaktır.



EV ZİYARETLERİ

• İlgili mevzuatı gereği evde sağlık hizmeti alması uygun görülen 

kişilerin rızasının alınması zorunludur. Kişinin tıbbi durumunun 

onay vermeye elverişli olmaması halinde kanuni temsilcisinin (en az 

iki kişi) bilgilendirilmiş onam formu ile rızası alınır. 

• Hizmetin verilmesi sırasında tıbbi deontoloji ve mesleki etik ilkeleri 

ile ahlak ve genel nezaket kurallarına uyulması, hasta hakları

mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi zorunludur.

• Ev ziyaretlerinde verilen sağlık hizmetleri sırasında hastanın 

ailesinden birinin veya bir yakınının bulunması sağlanır. Yalnız 

yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ekipte görevli diğer 

personel hizmete katılır. 



EV ZİYARETLERİ

• Evde Bakım Ekibi, Hasta Haklarına maksimum düzeyde riayet 

eder.

• Evde Bakım Ekibi hasta mahremiyetine önem verir.

• Evde Bakım Ekibi asepsi/antisepsi kurallarına ve enfeksiyon kontrol 

tedbirlerine uyar ve uyulmasını sağlar.

• Evde Bakım Personeli ev ziyareti sırasında resmi üniformasını giyer 

ve yaka kartı taşır.

• Evde Bakım Hizmeti alan hastanın ev ziyareti sırasında profesyonel 

davranış ( ikram ve hediye kabul etmemek, gereksiz zaman 

harcamamak vb.) dışına çıkamaz.

• Bireyin ve toplumun Sağlık bilinci gelişmesinde önderlik yapar.

• Bu hususlar birim sorumlusunca organize ve kontrol edilir



EVDE BAKIM HİZMETİNİN 

SONLANDIRILMASI 

• Evde sağlık hizmeti verilen hastanın iyileşerek tedavi ihtiyacının 

ortadan kalkması, 

• Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanacak sağlık, bakım 

ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli 

gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi, 

• Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, sağlık kurumuna 

yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren tıbbi endikasyonun

oluşması, 

• Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti 

sonlandırmayı talep etmesi, 

• Hastanın vefat etmesi, 



EVDE BAKIM HİZMETİNİN 

SONLANDIRILMASI 

• Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç 

göstermeleri, önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin 

faydası doktor tarafından sorgulanır ve hizmetin 

sonlandırılmasına karar verilebilir.

• Bu hususlar birim sorumlusunca organize ve kontrol edilir.



BELEDİYE

• Evde Bakım Ünitesince yapılan ev ziyareti sonucunda, hastanın 

evinde karşılaşılan ve giderilmesi mümkün olan hususlarda, belediye 

ilgili mevzuat doğrultusunda komisyon kararınca girişimde bulunur.

• İhtiyaca göre her türlü kurumsal destek için (Kaymakamlık, yerel 

yönetimler, Sağlık Grup Başkanlıkları vd) aktif danışmanlık,

• Evde bakım ücreti bilgilendirme ve danışmanlığı, 

• Kurumsal ayni ve nakdi yardım için aktif danışmanlık hizmeti,  



BELEDİYE

• Hastanın sağlık kuruluşuna veya sağlık kuruluşundan eve 

ulaşımının sağlanması ve sağlık kuruluşlarındaki işlemlerine 

yardımcı olunmasına dair ihtiyaçlarının gerektiğinde teminini,

• Hastanın doktor tarafından yazılan ilaçların teslimi ve ilaçların 

kullanımına yardımcı olunması,

• Medikal malzemelerin sağlanmasının kolaylaştırılması, 

• SGK tarafından ödenmeyen gerekli tıbbi cihaz, araç ve sarf malzeme 

teminini fakir ve muhtaç kişilere sağlanması,



BELEDİYE

• Beslenme paketleri ve sıcak aş sağlanması için girişimler, 

• Kişinin yaşlı, yatalak, başkasının bakımına muhtaç veya kimsesiz 

olduğu durumlarda, hastanın yaşadığı ortamın sağlık koşullarına 

uygun hale getirilmesi için ortamın temizliği, ilaçlanması ve 

bakımının,

• Kişinin yaşlı, yatalak, başkasının bakımına muhtaç veya kimsesiz 

olduğu durumlarda; hastanın banyo yapmasına yardımcı olunması

veya yaptırılması, hasta kendi yiyemeyecek durumda ise hastaya 

yardım edilmesi ve benzeri günlük yaşam aktivitelerinin 

yaptırılmasını, 

• Hane ve kişisel temizlik, çöp evlerin temizliği için kurumsal 

girişimler, 



BELEDİYE

• Darülaceze ve huzurevi işlemleri ve çocuk yetiştirme yurtları

işlemleri, 

• Evde sağlık hizmetlerine başvuran hastaların ihtiyaç durumuna göre 

Darülaceze veya Belediyenin diğer kurumlarındaki gerekli 

işlemlerinin öncelikli olarak, imkan ve şartlar dâhilinde komisyon 

kararınca halledilmesini sağlar.

• Evde sağlık hizmetinin düzenli yürütülebilmesi için araçları ve 

yakıtlarını temin eder. Araçların tamir ve bakımlarının zamanında 

yapar.



İŞ AKIŞ ŞEMASI
• İlgili Bölüm Evde Bakım Talep formunu doldurur.

– Evde bakım hizmeti almaya uygun hastaların değerlendirilmek üzere ayrılması

– Evde bakım hizmeti almaya uygun olmayanların bölüme gerekçesi ile birlikte 

bildirilmesi

• Hasta yatağında ziyaret edilir.

• Ekip üyelerinin karar ile ilk ev ziyaretinin yapılma kararının yazılı olarak tüm 

ekip üyelerince alınır (sabah toplantısı). 

• . Hasta ve /veya ailesinden Onam formu alınır.

• Bir gün önceden hastanın evi aranarak randevu talep edilir.

• Ev koşullarının değerlendirilir.

– Ev koşulları uygunsa hizmete başlanması değerlendirme formunu 

doldurulması

– Ev koşulları uygun değilse gerekirse belediyeye baş vurulması ve aile ile 

durumun değerlendirilmesi



• İlk ev ziyareti formu doldurulur.

• İlk ev ziyareti formunun diğer ekip üyelerince değerlendirilir.

• Tedavi ve bakım planlarının doldurulur.

• Tüm bakım ve tedavi parametrelerinin aynı gün içinde diğer ekip üyeleri ile 

paylaşılır (akşam toplantısı).

• Bir sonraki bakım ve tedavi planının yapılır.

• Laboratuvar sonuçlarını toplanır.

• Rapor ve reçetelendirme yapılır.

• Gerekirse konsültasyon gereksinimlerinin belirlenmesi ve konsültan hekimle iş

birliğine geçilir.

• Konsültasyon sonuçlarının tüm ekip üyeleri ile paylaşılır.

• Hastane otomasyon sistemine girişler tamamlanır.

• Hastaya uygulanan tüm işlemler ve girişimlerin hastanın birincil hekimine haber 

verilir.

• Hastanın aile hekiminin durumdan haber verilir.

• Hastanın 6 ay  süre ile gerekirse telefonla takibi sürdürülür.

İŞ AKIŞ ŞEMASI



EYLEM PLANI

 Evde Bakım Ekibi üyelerini belirlemek

 Aday Evde Bakım Hastası kriterleri belirlemek

 Özel taburculuk planlarını oluşturmak

 Evde bakım hastalarına özel tedavi ve bakım protokolleri oluşturmak

 Aile hekimlerine Evde Bakım Hizmetleri konusunda eğitim vermek





ÖNERİ

• EVDE BAKIM KOMİTESİ kurulması

• Mediko-legal Danışma Kurulu oluşturulması

• Acil Durum – Kriz Merkezi çalışması

• Kitapçık



TEŞEKKÜRLER


