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Evde Bakım Nedir ? 

 Evde Bakım; gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım 

sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse 

koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, 

ihtiyaç sahiplerine kendi ev ortamlarında sağlık bakımı 

hizmetlerinin verilmesidir. 



 Hastalara, özgürlük ve kendi otonomisini kullanma şansı 

vermektedir. 

 Hastanın kendi kuralları göz önünde bulundurulmakta 

ve mahremiyeti daha iyi korunmaktadır. 

 Evde bakım hizmetleri, tedavi ve bakım sürecini 

hızlandırarak kronik hastalığa sahip bireyin öz bakımını 

üstlenmesini ve daha kısa sürede bağımsız duruma 

gelmesine katkıda bulunur. 

 

Neden Evde Bakım...? 



 Evde bakımda enfeksiyon riski hastaneye göre daha 

azdır. 

 Bireyin bakım sorumluluğu aile bireylerinin üstünden 

alınarak, iş ve sosyal yaşantılarını kısıtlamaları ve 

tükenmişlik yaşamaları engellenmektedir. 

 

Neden Evde Bakım...? 



 Eğitimli, yenilikleri takip eden ve tecrübeli tıbbi personel, 

 Teknoloji destekli tıbbi kayıt ve bilgi sistemleri, 

 Primer hekime odaklı çalışma, 

 Hastanın ve yakınlarının 24 saat ulaşabileceği nöbetçi hekim 

kadrosu, 

 Düzenli kontrol ve takip, 

 Kaliteli sağlık hizmeti, 

 Kapsamlı sağlık hizmeti, 

 Kişiye özel hizmet anlayışı ve yaklaşımı, 

 Bakım hastalarına 24 saat sağlık hizmeti  

     ve danışmanlık sunacak merkez olması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta / Hasta Ailesinin Evde Bakım 

Hizmetinden Beklentileri 



 Özel Evde Bakım Hizmet merkezlerinin sayıları her 

geçen gün artmaktadır. 

 Evde bakım sektöründe faaliyet gösteren özel 

kuruluşların çoğu ruhsatsızdır. 

 Sağlık Bakanlığı, tüm hastanelerde evde bakım birimleri 

kurulması yönünde genelge yayınlamıştır.  

    (700’ün üzerindedir) 

 AH bölgelerinde evde bakım hizmeti  

    vermektedir. 

 Evde Bakım Derneği vardır. 

Türkiye’de Durum 



Çalışma usul ve esasları 

 Sağlık hizmet sunumu 

Doktorluk hizmetleri 

Hemşirelik hizmetleri 

Sağlık destek personeli hizmetleri 

 Laboratuvar hizmetleri 

 Radyolojik görüntüleme hizmetleri 

 Acil sağlık hizmetleri 

 Eğitim hizmetleri 



 Hastanın / Hasta yakınının hasta hakları ve yükümlülükleri ve 

hizmet içeriği konusunda bilgilendirilmesi 

 Hizmetin kabulu veya reddedilmesi 

 Hasta / Hasta yakınının bilgilendirilmiş onay formu ile 

rızasının alınması 

 Oluşturulan tedavi planının reddi durumunda olası riskler 

konusunda hasta / hasta yakının sorumluluğu aldığına dair 

yazılı beyan alınması 

 Hastanın kendi hekimi tarafından takibi, olmaması 

durumunda hekim tayin edilmesi 

 Hizmetteki her türlü değişiklik için hekim onayının alınması 

 
 
 
 
 
 

Hizmetin Başlaması – Hasta Kabulü 



105.690 

Hizmet Hasta 

8.130 



Hizmete Yönelik İstatistikler 



Diyabet 

 

Hipertansiyon 

 

 Kalp yetmezliği 

 

 Kronik Akciğer Hastalığı 

 

Demans 

 

Depresyon 

 


