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Geçen Ders Hakkında

7. Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

Yaşlanma, normal ve kaçınılmaz fizyolojik bir süreçtir. 

Organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile 
ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümü olarak 
tanımlanmaktadır.
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Geçen Ders Hakkında

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 
2030 yılında %12,9, 
2040 yılında %16,3, 
2060 yılında %22,6 ve 
2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.
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Geçen Ders Hakkında

2020 yılında %63,8'inin 65-74 yaş grubunda, 
%27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve 
%8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 18,0 yıl oldu

Türkiye'de 1 milyon 478 bin 346 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü
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Geçen Ders Hakkında

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 
2015 yılında %12,2 iken bu oran 
2020 yılında %14,1'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 
2025 yılında %16,4, 
2030 yılında %19,6, 
2040 yılında %25,3, 
2060 yılında %37,5 ve  2080 yılında %43,6 olacağı 

öngörüldü
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Geçen Ders Hakkında

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı,
2020 yılında 5 bin 780 oldu. 

Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 
2015 yılında %21,9 iken 
2019 yılında %16,9'a düştü. 
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Geçen Ders Hakkında

Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %14,2 oldu

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %12,0 oldu

Çalışan yaşlı nüfusun %64,7'si tarım sektöründe yer aldı

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti
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Geçen Ders Hakkında

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 
2015 yılında 
erkeklerde %3,4, 
kadınlarda %5,2 

2019 yılında 
erkeklerde %3,2'ye düşerken, 
kadınlarda %5,4'e yükseldi. 
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Geçen Ders Hakkında

Yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı %66,9 ile 
aileleri oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına 
göre, yaşlı bireylerin 

2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı 
%66,8 ile aileleri, 
%16,5 ile çocukları, 
%7,3 ile torunları, 
%4,7 ile eşleri, iken 

2020 yılında 
%66,9 ile aileleri, 
%16,9 ile çocukları, 
%6,8 ile torunları ve 
%5,4 ile eşleri oldu.
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Geçen Ders Hakkında

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
Sağlığın korunması açısından bazı temel stratejiler;

1. Sağlıklı beslenmek, 
2. Düzenli egzersiz yapmak,
3. Sigara, alkol kullanmamak, 
4. Stresten korunmak, 
5. Kazalardan korunmak, 
6. Bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması için aşı uygulamaları yaşlı sağlığı açısından 

önemlidir. 
Amaç yaşlının yaşamını aktif bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. 
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Geçen Ders Hakkında

Aktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartları:

Bağımsızlık
Katılım
Kaliteli bakım 
Kendini gerçekleştirme
Toplumda saygınlığın korunması (itibar).
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Geçen Ders Hakkında
i
Yaşlılar sağlıklarının kontrol altında tutulabilmesi için sorumluluk almalıdırlar. 

Bu nedenle;
1. Yaşlı bireylerin başarma deneyimlerini artırarak kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlamak,
2. Amaç oluşturmak ve 
3. Motivasyonlarının sağlanması 
hemşirelerin temel sorumluluklarındandır. 

Yaşlıların güçlendirilmesinde toplum iş birliği de önem taşımaktadır.
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Geçen Ders Hakkında
i
Yaşlı Bireylerde Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklar:

Yaşlılığa bağlı fiziksel değişimler
Hastalıklar ya da birkaç hastalığın bir arada yaşanması yaşlının yaşamını oldukça 
güçleştirmektedir. 
Bu sorunların görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. 
Kardiyo-vasküler hastalıklar, kanserler, yaşlılarda önde gelen mortalite ve morbitite
nedenleridir. 
Kas iskelet sistemindeki dejeneratif hastalıklar sık görülen sağlık sorunlarıdır. 
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Geçen Ders Hakkında
i
Yaşam düzenlemelerinde; yaşlının dört temel gereksinimi dikkate alınmalıdır;

1. Sağlık bakımı
2. Bireysel bakım
3. Konut bakımı
4. İletişimin sürdürülmesi

Bu gereksinimler doğrultusunda evinde yalnız yaşayan yaşlılar da hizmet kapsamına 
alınmalıdır.
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Geçen Ders Hakkında
i
Demans, geçmiş zihinsel fonksiyonlardaki azalma ile karakterize bir klinik sendromdur ve 
birçok nedeni bulunmaktadır.

Yaşlılarda tedavi edilebilen dört demans nedeni;
1. İlaçlar,
2. Hipotiroidizm veya diğer metobolik bozukluklar,
3. Santral venöz sistem destrüksiyonları (yıkım)
4. Depresyondur.
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Geçen Ders Hakkında
i
Yaşam düzenlemelerinde; yaşlının dört temel gereksinimi dikkate alınmalıdır;

1. Sağlık bakımı
2. Bireysel bakım
3. Konut bakımı
4. İletişimin sürdürülmesi

Bu gereksinimler doğrultusunda evinde yalnız yaşayan yaşlılar da hizmet kapsamına 
alınmalıdır.
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Geçen Ders Hakkında
i
Yaşlılarda İmmobilite

85 yaş ve üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak %30’unda günlük yaşam aktivitelerini yüksek 
oranda kısıtlılıkları bulunmaktadır. 
Önemli olan immobiliteyi engellemeye yönelik girişimlerin yapılması, alttaki nedenlerin iyi 
belirlenmesi ve gerekli bakım ve tedavinin yapılmasıdır. 
Hemşireler hareketsizliğe neden olacak durumları dikkate alarak, yaşlının olanaklar 
ölçüsünde maksimum düzeyde hareketinin artırılmasını sağlamalıdır.
Yaşlının bağımsızlığının sağlanmasında; sağlık gereksinimlerinin karşılanması, hareket 
etme önemli bir faktördür.
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Geçen Ders Hakkında
i

Düşmeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Düşme Tanımı: Bireyin dikkatsizlik ya da kaza nedeniyle 
(istemeden) yerde ya da kendisinden daha alt bir düzeyde uzanır bir duruma gelmesidir. 

Ülkemizde 65 yaşındaki bireylerdeki düşmelerin %60’ı ev ortamında gerçekleşmektedir. 
Düşmeler hemşirelerin üzerinde durması gereken önemli bir sorundur. Riskli bireyler ilk 
ziyarette belirlenerek bir plan geliştirilmelidir. 
Düşmeler sadece yaşlıya ait bir sorun değil, aileye ve topluma önemli bir bakım ve mali yük 
getirmektedir. 
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Geçen Ders Hakkında
i
Yaşlı İstismarı
Yaşlı İstismarı, güvenilen bir ilişkide daha yaşlı kişiye zarar ve sıkıntı yaratan, tek ya da 
ardışık uygunsuz hareketlerdir. Dünyada ve ülkemizde görülen ancak belirlenmesi zor  
davranışlardır.
Yaşlı istismarı mültifaktöriyel(çok etmenli)dir.
Tedavi;

- İlk yardım değerlendirmesi, 
- Bakım olanaklarının saptanması, 
- Eğitim ve engelleme  aşamalarını içerir.

Destek Sistemleri: 1.Aile, 2.Sosyal Destek, 3.Teknolojik Destek
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Geçen Ders Hakkında
i
Bakım Yükü

Bakım veren kişinin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı olumsuz objektif ve sübjektif 
sonuçlardır. 
Bunlar;
1. Psikolojik sıkıntı, 
2. Fiziksel sağlık problemleri, 
3. Aile ilişkilerinin bozulması, 
4. Kontrolün elinde olmadığı duygusu 
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Haftalık Akış

8.Konu: Evde Bakım Hemşireliği
- Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımı, Gelişim Süreci, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri
- Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonu, Evde Bakım Ekibi
- Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları
- İnsan, Hasta ve Yaşlı Hakları
- Evde Bakım Hemşireliğinde Etik
- Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar
- Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme -Yaşlılık Dönemi –
- Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi
- Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımı
- Palyatif Bakım, Terminal Dönemde Bakım
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

8.Konu: Evde Bakım Hemşireliği
- Evde Bakım Hizmetlerinin Tanımını, Gelişim Sürecini, Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetlerini, Evde 
Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Koordinasyonunu, Evde Bakım Ekibini Açıklar 
-Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetlerini, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Bilir, 
Açıklar
- Evde Bakım Hemşireliğinde Etik Prensipleri Bilir, Sıralar
- Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismarı Bilir, Açıklar 
-Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme -Yaşlılık Dönemi – Özelliklerini
Bilir, Açıklar
- Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimini Bilir, Açıklar
- Yatağa Bağımlı Hastanın Evde Bakımını Bilir, Açıklar
- Palyatif Bakım, Terminal Dönemde Bakımın Önemini Bilir, Açıklar
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Evde Bakım «Sağlık bakımı ve destekleyici bakımı sağlamak üzere sağlık profesyonelleri  ve 
yardımcıları tarafından sunulan bir hizmettir.»

Amaç; Uzun süreli bakım gereksinimi olan bireylere ve ailelere 
ogünlük yaşam şartlarını en az etkileyerek maksimum tedaviye ulaşma yolu ile 
ohastalık ve yetersizliğin etkilerini en aza indirerek
yaşam kalitelerini yükseltmektir. Hasta ve aile bu amaç doğrultusunda; sağlığını ve 

bağımsızlığını kazanması için eğitilmelidir.
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Dünyada ve Türkiye’de Evde Bakımı Gerekli Kılan Temel Eğilimler

Türkiye’de Evde Bakımı Gerekli Kılan Temel Eğilimler:

1. Yaşlı nüfusun artması,
2.  Kronik hastalıkların artması,
3.  Kanser vakalarının artması,
4. Sağlık harcamalarındaki artış,
5. Sağlık harcamalarında kısıtlamaların artarak sürmesi,
6. Kaliteli sağlık hizmetleri için talebin artması,
7. 7/24 sürekli sağlık hizmetine geçiş,
8. Tıpta ve teknolojideki gelişimler,
9. Hastalık yönetimi programlarının koruyucu sağlık sistemi içine girmesi
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Evde Bakım Verilebilecek Durumlar

Evde Bakım Verilebilecek Durumlar:

1. Diyabet, böbrek hastalıkları veya inme gibi sıkı izlem gerektiren kronik sağlık sorunları, 
2. Kanser, 
3. Kardiyovasküler sorunlar, 
4. Hipertansiyon,  
5. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları,
6. Artritler, 
7. İshaller ve üst solunum yolları enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıklar, 
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Evde Bakım Verilebilecek Durumlar

Evde Bakım Verilebilecek Durumlar:

8. Fiziksel ve zihinsel yetersizlik durumları,
9. Yaşamsal aktivitelerinde başkalarına bağımlı olan yaşlılar,
10. Herhangi bir nedenle ameliyat geçiren ve bakım gereksinimi devam eden hastalar, 
11. Taburcu edilen bakım gereksinimi süren loğusalar, yenidoğanlar, 
12. Yakın hemşire bakımı ile günlük yaşamın sürdürebilecek çocuk ve yetişkinler,
13. Tedavi planı hastanede kalmasını gerektirmeyen hastalar.
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Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Evde Bakım Hizmetleri 
Kapsamında Yaygın Olarak Verilen Hizmetler
Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında Yaygın Olarak 
Verilen Hizmetler:
 Değerlendirme, izleme ve yeniden değerlendirme,
 Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, ikincil hastalıkların ve özürlülüğün önlenmesi,
 Kişisel bakımın sağlanması (örneğin beslenme, banyo yapma, giyinme), karşılıklı 

yardımlaşma, kendini savunabilme,
 Tıbbi bakım ve hemşirelik bakımı,
 Ev işleri hizmeti (temizlik, çamaşır yıkama, alışveriş),
 Özürlü bireyin gereksinimlerini karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler yapılması,
 Özelleşmiş destek hizmetleri (inkontinans durumu, demans ve vd.),
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Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Evde Bakım Hizmetleri 
Kapsamında Yaygın Olarak Verilen Hizmetler
Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Önerilen Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında Yaygın Olarak 
Verilen Hizmetler:

- Danışmanlık ve duygusal destek verilmesi,
 Sosyal etkileşimlerin artırılması ve informal (resmi olmayan, teklifsiz) ilişkilerin 

geliştirilmesi,
 Üretim ve rekreasyon çalışmaları,
 Fiziksel aktivite olanaklarının sağlanması,
 Toplumun bakım rolü üstlenme konusunda hazırlanması ve harekete geçirilmesi.
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Evde Bakım Sisteminin Kapsamı

Evde Bakım Sisteminin Kapsamı:

1. Evde Koruyucu Bakım
2. Evde Tanı Koyucu Bakım
3. Evde Tedavi Edici Bakım
4. Evde Rehabilite Edici Bakım
5. Evde Uzun Süreli Bakım
6. Evde Hospiz Bakımı
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Evde Koruyucu Bakım

1. Evde Koruyucu Bakım:
1. Evde bakım verilen bireyin  sağlık sorununun 

• uygun ve yeterli tedavisinin sağlanması, 
• komplikasyonların önlenmesi

2. Kişinin bakımının stabilize olmasından sonra 
• fonksiyonlarının en üst düzeyde tutulması, 
• sakatlıkların önlenmesi, 
• sağlığın ve iyilik halinin sürdürülmesi.

le Yaşlılar, 2020
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Evde Tanı Koyucu Bakım

2. Evde Tanı Koyucu Bakım

1. Çok sayıda tıbbi problemi olan ve/veya çok sayıda tedavi uygulanan kişiler,
2. Yürüme güçlüğü çeken kişiler,
3. Psiko sosyal problemleri olduğundan şüphelenilen kişiler,
4. Tıbbi tedaviye cevabı zayıf hastalar,
5. Kronik hastalığı olan ve çevresiyle iletişimi zayıf hastalar,
6. Bakımlarını yeterli bulmayan ya da bakımlarından memnun 
olmayan hastalar,
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Evde Tanı Koyucu Bakım

2. Evde Tanı Koyucu Bakım

7. Sağlık sorunlarına bağlı olarak ruh sağlığı olumsuz etkilenen ve dayanma sınırına gelmiş 
hastalar,
8. Beslenmesi bakım verenler tarafından karşılanarak gerçekleştirilen eve bağımlı  özürlü 
hastalar,
9. İstismar edildiğinden şüphelenilen hastalar,
10. Muayeneye gelmeyi reddeden ve bilinen önemli bir sağlık problemi olan yaşlı hastalar,
11. Sorunları ile baş etme güçlüğü çeken, yani eve bağımlı hale gelmiş hastalar.
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Evde Tedavi Edici Bakım

3. Evde Tedavi Edici Bakım:

Günümüzde hastalar hastanelerin yoğun bakım ünitelerinden doğrudan evlerine 
gidebilmektedir.
Bu nedenle tıbbi teknolojinin en çok geliştiği alanlardan biri de evde tedavi edici hizmetler 
kapsamında kullanılan malzeme ve ekipman üretimidir.

Bu hizmetlerde temel amaç; hasta ve ailesinin 
kendi kendilerine yeter hale getirilerek, 
günlük yaşamlarına devam etmelerinin sağlanmasıdır.
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Evde Rehabilite Edici Bakım

4. Evde Rehabilite Edici Bakım

Amacı; 

bireyin 
bağımsızlığının sağlanması, 

en kısa sürede 
sosyoekonomik yaşama dönmesi ve 
topluma katılımının sağlanmasıdır.
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Evde Uzun Süreli Bakım

5. Evde Uzun Süreli Bakım

Kronik hastalıkların ve yeti yitimi olan bireylerin 
ihtiyacı olan tıbbi ve destekleyici bakım hizmetlerinin,
sahip olunan fonksiyonların maksimum düzeyde tutulması 
amacıyla verilmesidir.
Sağlık çalışanları dışındaki bakım veren kişilerin 
ekonomik, fiziksel ya da duygusal yükleri ağır olabilir. 
Bu nedenle destekleyici hizmetlerin artırılması, bakım veren kişilerin dinlenmelerinin 
sağlanması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir.
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Evde Hospiz Bakımı

6. Evde Hospiz Bakımı

Terminal dönem hastalar ile ailelerine yoğun bakım olanakları sağlayan bir yaklaşımdır.
Terminal dönemdeki hastaların % 50-70’i yaşamlarının kalan kısmını mümkün olduğunca 
evlerinde geçirmek istemektedirler. 
Hospiz bakım hastalarında tedavi edici bakım değil, palyatif bakım esas alınmaktadır.
Palyatif bakım; hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan ve 
hastaya sıkıntı veren sağlık sorunlarının giderilmesini ve 
azaltılmasını amaçlar. 
Bu şekilde yaşam kalitesi yükseltilmeye çalışılır.
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Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

o 1700’lü yıllarda ev bakım servislerinin köklerinin atılması, dini amaçlarla hasta ve 
fakirlere yapılan ziyaretleri.

o 1796’da Boston dispanseri ABD’de ilk evde bakım hizmeti vermeye başladı. Felsefesi 
“hastalar evlerinden ayrılmadan kendi evlerinde şifaya kavuşabilir” idi.

o ABD’de ilk ziyaretçi hemşirelere “ Bölge Hemşireleri” denilmiştir. En önemli temsilcisi 
Florence Nightingale (1820-1910)’dir.

o 1877’de ilk kez Newyork şehri kadınlar komisyonunun evde bakım için bir mezun 
hemşireyi işe alması.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

o 1885’de Buggalar’ da gönüllü bir hemşire grubu bu işe başlaması.
o 1886’da diğer gönüllü gruplar oluştu. 
o 1890’larda 21 Ziyaretçi Hemşire Birliğinin çoğunda sadece bir hemşire çalışmaktaydı.
o 19.yy sonlarına doğru Ziyaretçi Hemşire Birliklerinin sayıları arttı.
o 1909’da ev bakım servisleri Newyork’da Metropolitan hayat garantisine bağlandı.
o 1900’lerin sonunda sınır hemşire servisleri kent ve köylere kurulmaya başlandı. Amaçları 

kırsal dağ kesimindeki  insanlara ev bakımı sağlamaktı.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

o 1912’de Kızılhaç ziyaretçi hemşirelik hizmetini yaygınlaştırdı.
o İkinci Dünya Savaşında(1939-1945) evde bakım hizmetleri arttı. 
o 1924-1954 yıllarında bütün bu hizmetlerden sonra ölüm hızları düşmeye, enfeksiyon 

hastalıklarının yerini kronik hastalıklar almaya başlamıştır. 
o Hastalar hastane bakımı almaya yöneldiklerinden  evde bakım hizmetleri sona ermiştir.
o 1955-1964 Evde bakım sisteminin yeniden doğuşu.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

o 1966’da  ABD’de yaşlı nüfusun, kronik hastalık ve sakatlıkların artması nedeniyle sağlık 
hizmetlerine kolaylaştırıcı bir sigorta sisteminin kurulması yönünde toplumsal baskı artmış 
ve bu nedenle de evde bakım hizmetleri için sağlık sigorta sistemi kurulmuştur.

o 1982’de Ulusal Evde Bakım Birliğinin kurulması.
o 1983’de Michigan Üniversitesinde evde bakım hemşireliği yüksek lisans programı 

başlatılmıştır.
o 1995’de 19 hemşirelik okulunda halk sağlığı departmanı bünyesinde “evde bakım 

hemşireliği mezuniyet sonrası eğitim programı” açılmıştır.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

o 20 yy’ da ABD’de evde bakım hizmetleri dünyadaki diğer ülkelere göre daha hızlı gelişmiştir. 
Kanada, Japonya Suudi Arabistan, Endonezya, Tayvan ve birçok Avrupa ülkesinde evde bakım 
hizmetleri sürdürülmektedir.

o 2008’de Amerikan Hemşireler Birliği, Evde Sağlık Hemşireliği Uygulama Standartları ve 
kapsamında alanın çok boyutlu hedeflerini vurgulayan evde sağlık tanımına profesyonel bir 
bakış açısı getirmiştir.

o Bugün dünyada hala evde bakım sistemi bulunmayan çok sayıda ülke vardır. 
o Gelişmiş Avrupa ülkelerinin bir kısmında bu hizmet sisteminin emekleme döneminde olduğu 

söylenebilir.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

 Ülkemizde 1961 yılında çıkarılan “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair 
Yasa’nın 154 sayılı yönergesinde” evde sağlık bakımının halk sağlığı hemşiresinin 
sorumluluğunda olduğuna yer verilmiştir.

 224 sayılı yasada kronik hastalıkların bakımı ve izlenmesi, sağlık ocağının 
sorumluluğunda belirtilmiştir.

 Anne, çocuk ve yaşlının sağlığının korunması ve geliştirilmesi sağlık ocağındaki 
hemşire, ebe ve hekimin işlevi arasında yer almaktadır. 



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

Anayasa’nın;

41’inci maddesi ailenin korunmasına, 
56’ıncı maddesi herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip 
olduğuna,
60’ıncı maddesi herkesin sosyal güvenlik hakkına,
61’nci maddesi de sakatların ve yaşlıların devletçe korunmasına yer vermektedir. 



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

 Türkiye’de evde sağlıkla ilgili ilk olan pilot proje 1993 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü’nce Ankara, Adana, İzmir ve İstanbul 
illerinde uygulanmıştır. 

 “Evde Bakım Hizmet Modeli”, “Özürlülerin Tespiti, İncelenmesi, Bakım ve 
Rehabilitasyonuna ilişkin Yönetmelik” te (19.08.1993/21673 sayılı RG.) 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1994 yılında kurulan ‘Yaşlılara Hizmet Merkezi’ 
nde uygulanan “Evde Bakım Projesi”.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

 2001’de Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş, Türkiye de ilk kez gerçekleştirilen kapsamlı bir 
organizasyonla” evde bakım” hizmeti vermeye başlamıştır.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 
2001 yılında Dünya Sağlık Örgütünün, “Sağlıklı Kentler Projesinde” fakir ve muhtaç 
hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bir proje ile sunulmaya 
başlanmış, 2001 yılından günümüze kadar bireylere hizmet vermeye devam etmektedir.

 2005’de Evde Bakım Derneği  İstanbul’da kurulmuştur.



Evde Bakım Hizmetlerinin Gelişim Süreci

gelisimedu igugelisim

 TC Sağlık Bakanlığınca ilk aşamada özel sağlık kuruluşları tarafından evde bakım 
hizmetleri verilmesine imkân sağlayan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında 
Yönetmelik” (10.03.2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete)

 2007 Türkiye’de Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı  Sosyal Sektörler Ve 
Koordinasyon Genel Müdürlüğü (TC. Kalkınma Bakanlığı)

 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına 
Dair Yönetmelik (27 Şubat 2015 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 29280 )



igugelisim

Evde Bakımın Yürütülmesi İçin Hizmet Ağı

EKİP KURUMLAR KURULUŞLAR

• Hekim
• Hemşire
• Diyetisyen
• Fizyoterapist
• Psikolog
• Sosyal Hizmet Uzmanı
• Ev Ekonomisti
• Sağlık Yöneticisi

• Eğitim Kurumları
• İlgili Bakanlıklar
• Hastaneler
• Belediyeler

• Meslek Kuruluşları
• Gönüllü Kuruluşlar
• Sigorta Şirketleri
• Firmalar
• Özel Bakım Kuruluşları
• Hemşirelik Kuruluşları
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Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri :

1.  Hastaları doğru tanımak
2. Etkili iletişimi geliştirmek
3. Tehlikeli ilaçlar için güvenliği artırmak
4. Evde bakım için uygun olmayan durumlar
5. Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon riskini azaltmak
6. Hasta zararı ile sonuçlanan düşme riskini azaltmak

igugelisim

Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri (Altı grupta incelenir):
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Evde Bakımın Olumlu Yönleri:

1. Aileyi parçalanmaktan korur. 
2. Kişinin kendi alıştığı ortamda ve kendi konforu içinde yaşamını sürdürebilmesine olanak tanır.
3. Kişinin enerjisini hobilerini, arkadaş ilişkilerini, iletişimini ve spor aktivitelerini eskiden olduğu 
gibi sürdürmesine olanak verecek biçimde harcamasını sağlar.
4. Kişinin toplumdan soyutlanmasını önler.
5. Kişinin bağımsız yaşamasını sağlar. Hasta kişi bu sayede hastalığı üzerindeki kontrolünü 
artırabilir.

igugelisim

Evde Bakımın Olumlu Yönleri
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Evde Bakımın Olumlu Yönleri:
6. Hastanın ve/veya yakınlarının yaşam kalitesini artırır. Hasta yakınlarına dinlenme olanağı 
sağlar.
7. İyileşmeyi hızlandırır.
8. Kurumlara geri dönüşleri azaltır.

9. Hastane enfeksiyonlarından korur.

10. Kişiye gereksinim duyduğu bakımı verir.

11. Hastalarda stresin azalmasını sağlar.

igugelisim

Evde Bakımın Olumlu Yönleri
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Evde Bakımın Olumsuz Yönleri:

1. Hasta özel yaşamına müdahale ediliyormuş duygusuna kapılabilir.

2. Birey hastalığının ağırlığına ve gereksinim duyduğu hasta bakım hizmetlerinin niteliğine göre 
çevresini çok sayıda insan, alet ve malzeme ile sarılmış hissedebilir.

3. Evde sağlık bakımı verilmesi bireyin kendini olduğundan 
daha fazla hasta hissetmesine neden olabilir.

igugelisim

Evde Bakımın Olumsuz Yönleri
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Evde Bakımın Olumsuz Yönleri:

4. Bakım verme sürecinde aile üzerinde artan oranda duygusal, fiziksel ve ekonomik baskı 
oluşabilir.

5. Evde bakım hizmetlerinde kullanılan bazı yüksek teknolojili cihazlar bakım veren kişilerin 
yeterince bilgili ve kullanmada yeterli olmamaları sonucu sorun yaratabilirler.

6. Acil durumlarda hemen müdahale edecek profesyonellerin bulunmayışı da evde bakımın 
hastane bakımı karşısındaki dezavantajı olarak görülebilir.

igugelisim

Evde Bakımın Olumsuz Yönleri
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Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri

Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri,Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları
1. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.03. 2005
Resmi Gazete Sayı : 25751

2. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına
Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma Resmî Gazete  Sayı : 29280

3. Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 8 Mart 2010 Hemşirelik 
Yönetmeliği, Resmî Gazete Sayı : 27515
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1. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 

1. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.03. 2005 
Resmi Gazete Sayı : 25751

Tanımlar

d) Evde Bakım Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile 
yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de 
dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin 
sunulmasıdır.
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1. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 

1. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.03. 2005 
Resmi Gazete Sayı : 25751

Tanımlar

h) Tedavi Planı: Hastanın tıbbi olarak tedavisini üstlenen hekim tarafından hazırlanan tedavi 
planını,
ı) Bakım Planı: Evde bakım merkezi/biriminde çalışan hekim dışı sağlık personeli tarafından 
hazırlanan ve evde bakım hekimi tarafından onaylanan, hastaya verilecek bakım içeriği ve 
sıklığını detaylı anlatan yazılı planı ifade eder.
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Sağlık Kuruluşlarının Açılması

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005

Madde 8 — Merkezler, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişilerce müstakil olarak açılıp 
işletilebilirler. 
Birimler ise, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılan merkezler, 
poliklinikler ile özel hastaneler mevzuatı uyarınca ruhsatlandıran özel hastaneler bünyesinde 
açılabilir. 
Mevzuatında halka sağlık hizmeti sunumu ile ilgili düzenleme yer alan kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu hastaneleri, bu Yönetmelik kapsamında evde bakım hizmeti verebilirler. 



Personel Standartları

gelisimedu igugelisim

1. Mesul Müdür 
2. Hekim
3. Hemşire veya Sağlık Memuru
4. Diğer Personel

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Fiziki Alt Yapı Standardı ve Donanım:

Madde 16- Bölümler
a) Başvuru ve müşteri hizmetleri bölümü
b) Çağrı merkezi
c) Muayene ve acil odası
d) Malzeme odası
e) Soyunma-giyinme odası
f) Atık toplama bölümü
g) Arşiv bölümü

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Tıbbi Cihaz, Malzeme ve İlaçlar

Madde 17 — Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu asgari tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar 
ile evde bakım hizmeti veren personelin yanında bulunması gereken malzeme ve ilaçlar 
Bakanlıkça çıkarılacak bir Genelge ile düzenlenir. 

Tabelalar
Madde 18 — Sağlık kuruluşunun bütün oda ve birimlerine ait kapılarında 5 cm. x 20 cm. 
boyutlarında, oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



BEŞİNCİ BÖLÜM Çalışma Usul ve Esasları
Hizmet Sunumu
Madde 19 — Evde bakım hizmetinde devamlılık esastır. 
Bu devamlılık, hastanın talebi ve hizmetin gereklerine göre gece ve gündüz, hafta sonu ve tatil 
günleri dahil olmak üzere gerektiğinde 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek şekilde olmalıdır. 

İhtiyaç durumunda belirli saatlerde evde bakım hizmeti verilebilir.

Evde bakım hizmeti almak isteyen kişi, sağlık kuruluşuna bizzat veya telefon ile müracaat 
edebilir.. 

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Hizmet Sunumu

Çağrı merkezi görevlisi personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yapar, gerekli bilgileri verir. 

İlk görüşmeyi takiben hekim veya hemşire tarafından görüşme yapılır. 

Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. 

Bakım hizmeti alacak kişi hekim ve hemşire tarafından evde ziyaret edilir, kişinin bakım 
ihtiyaçları, ev şartları belirlenir. 

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Hizmet Sunumu

Çağrı merkezi görevlisi personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yapar, gerekli bilgileri verir. 

İlk görüşmeyi takiben hekim veya hemşire tarafından görüşme yapılır. 

Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. 

Bakım hizmeti alacak kişi hekim ve hemşire tarafından evde ziyaret edilir, kişinin bakım 
ihtiyaçları, ev şartları belirlenir. 

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Hekim tarafından evde bakım hizmeti alacak kişinin varsa tanısını koyup ve tedavisini planlayan 
diğer hekimler ile bağlantı kurulur, tedavi planı alınır ve son olarak da evde bakım planı ve 
tedavi planı oluşturulur. 

Hastanın tanısını koyup ve tedavisini planlayan diğer hekimler bulunmuyor veya bağlantı 
kurulamıyorsa hizmet alacak kişinin sağlık durumuna göre sağlık kuruluşunun hekimi tarafından 
muayene edilerek, tanı ve tedavi planı hazırlanır. 

Hemşire tarafından da bakım planı hazırlanarak hekimin onayına sunulur varsa gerekli 
değişiklikler yapılarak uygulanacak bakım planı hazırlanır. 
Gerektiği durumlarda ilgili uzmanlık alanlarındaki uzman hekimlerle hasta konsültasyonu sağlanır

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Madde 27 — Aşağıdaki durumlarda, evde bakım hizmeti sonlandırılır veya hasta yataklı tedavi 
kurumlarına transfer edilir:

a) Evde bakım hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi gerekliliğinin 
ortadan kalkması,

b) Hastaya özgü hazırlanan bakım planlarında belirlenen amaçlara ulaşılması,

c) Evde bakım hizmeti sunulan hasta için uygulanacak ilaç, bakım ve tedavinin, belli bir 
aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Hastanın Evde Bakıma Kabulü ve Evde Bakımdan Taburcu Edilmesi
d) Evde bakım hizmeti için tıbbi açıdan gerekli ekipman veya eğitimli sağlık personelinin tam 
olarak sağlanamaması,

e) Evde bakım hizmeti sunulan hastanın, hastaneye yatırılma endikasyonunun ortaya çıkması,

f) Hasta veya temsilcilerinin hizmeti sonlandırmak istemesi.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Evde Bakım Hizmeti Verilemeyecek Durumlar
Madde 28-
a) Talep edilen tedavinin, sağlık personeli eşliğinde uygulanacak olsa bile, ev ortamında 
yapılabilmesi açısından sağlık kuruluşu hekimi tarafından tıbbi kontr-endikasyon bulunması,

b) Hasta ve hastalık grubunun evde tedavisi için tıbbi açıdan gerekli ekipman veya eğitimli sağlık 
personelinin sağlık kuruluşu tarafından sağlanamaması,

c) Akıl ya da ruh hastalığından veya madde bağımlılığından dolayı mahkemelerce hastanelerde 
tıbbi gözlem ve/veya tedavi altına alınmasına karar verilmesi.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik /R.G. 25751/10.03. 2005



Evde Sağlık Hizmeti Tanımı (Madde 4.1.g)
Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olan bireylere; 
evinde ve aile ortamında 
sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen 
-muayene, 
-tetkik, 
-tahlil, 
-tedavi, 
-tıbbi bakım, 
-takip ve 
-rehabilitasyon hizmetleridir.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Hasta Tanımı (Madde 4.1.j)

Yaşam kalitesini ileri düzeyde bozan 
hastalığı ve/veya yaşlılığı nedeniyle 
sağlık hizmetine ulaşmada zorluk yaşayan, 
evinde ve aile ortamında 
sağlık hizmeti almak üzere 
talepte bulunan birey.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Evde Sağlık Hizmet Birimleri üç tipe (T, H, D)  ayrılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MADDE 9 – (2) 
a)T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: TSM’lere bağlı olarak kurulan birimlerdir.  
Evde sağlık hizmetini öncelikli olarak sunmakla görevlidir. 

T Tipi Ekip, 
1. Evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, 
2. Yaşlı bakım teknikeri*/evde hasta bakım teknikeri ve 
3. Yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden 
oluşturulur. 
*Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığında bir yardımcı sağlık personeli ekibe dâhil 

edilir. 

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



b) H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler bünyesinde kurulan birimlerdir. 

Öncelikli olarak;
Uzman hekim konsültasyonu, Fizyoterapi gibi T tipi birimler tarafından verilmesi 
mümkün olmayan hizmetlerin sunumuyla mükelleftir. 

Koordinasyon Merkezinin(Halk Sağlığı Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan evde sağlık 
hizmetleri iletişim ve koordinasyon merkezi) planlaması doğrultusunda T tipi birimleri destekler.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



H Tipi Ekip;

1. Evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş 
hekim/uzman hekim, 
2. Yaşlı bakım teknikeri */evde hasta bakım teknikeri, 
3. Yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden 
oluşturulur. 

*Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığı 
hallerde bir yardımcı sağlık personeli ekibe dahil edilir. 

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



c) D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: 
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ADSM’ler (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi veya 
hastanesi) bünyesinde kurulan birimlerdir. 

D Tipi Ekip;

• Bir diş hekimi 
• Bir ağız ve diş sağlığı teknikeri 
ya da diş protez teknikeri bulunur.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Personel görevlendirilmesi (Madde 13 – )

(1) Sorumlu tabip, diş tabibi ve diğer personel, müdür (Halk Sağlığı Müdürü)/genel sekreter 
(Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı kamu hastaneleri birliğinin en üst 
yöneticisi),tarafından görevlendirilir.

(2) Ekipte görevlendirilen personele, zorunlu haller dışında başka görev verilmez.

(3) Ekipte yer alan sağlık personeli, sürücü olarak da yetkilendirilebilir.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Sorumlu tabibin görev, yetki ve sorumlulukları:
Madde 14 –
(1) -Sorumlu tabip veya diş tabibi ekibin başıdır.

a)  İlk ziyareti ekibiyle birlikte gerçekleştirerek 
hastanın kapsamlı olarak tıbbi değerlendirmesini yapar.

b)Tanıyı koyup tedaviyi gerçekleştiren müdavi(tedavi eden) 
tabibin bilgilendirme ve önerilerini de dikkate alarak evde sağlık hizmet planını hazırlar. Müdavi 
tabibin görüş ve önerilerinin bulunmaması halinde, gerekiyorsa, ilgili dal uzmanından destek 
alır.
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Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Diğer ekip personelinin görev ve sorumlulukları: Madde 15 –

(1) Ekip personeli, evde sağlık hizmetlerini 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve konu 
hakkında almış oldukları özel eğitimler doğrultusunda, 
sorumlu hekimin hazırlamış olduğu hizmet planına göre yerine getirmekle mükelleftirler.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Diğer ekip personelinin görev ve sorumlulukları:

(2)  Birimlerde görev yapacak personel, 

•temel yaşam desteği ve 
•evde sağlık hizmetleri 

konularında sürekli eğitimlere tabi tutulur.
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Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Aile hekimliği biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:
Madde 16 –

(1) Kendisine başvuran ya da yerinde veya gezici hizmet sunumu 
esnasında tespit ettiği evde sağlık hizmetine ihtiyacı olan 
hastayı koordinasyon merkezine bildirir.

(2) Birimler tarafından evde sağlık hizmet sunumu tamamlanan 
ve koordinasyon merkezi tarafından kendisine bildirim 
yapılan kayıtlı kişiyi, bildirimi takip eden beş iş günü 
içerisinde evinde ziyaret eder.
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Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Madde 17 –
(1) Başvuru; 
hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından 
444  38 33 numaralı telefon hattı aranarak ya da
“Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” doldurularak veya 

TSM (Toplum Sağlığı Merkezi )/AHB(Aile Hekimliği Birimi)’ler aracılığıyla yapılır.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Evde sağlık hizmetinin sunumunda uyulacak ilkeler:Madde 23 –

(1) İlgili mevzuatı gereği evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişilerin rızasının alınması 
zorunludur. Kişinin tıbbi durumunun onay vermeye elverişli olmaması halinde kanuni temsilcisinin 
“Aydınlatılmış Onam Formu” kullanılarak rızası alınır.

(2)  Hizmetin verilmesi sırasında tıbbi deontoloji ve mesleki etik ilkeleri ile ahlak ve genel nezaket 
kurallarına uyulması, hasta hakları mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi zorunludur.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Evde sağlık hizmetinin sunumunda uyulacak ilkeler:

(3)  Evde sağlık hizmetinin sunumu sırasında 
hastanın yanında ailesinden birinin veya 
bir yakınının bulunması sağlanır. 
Yalnız yaşayan hastaların ziyaretleri, 
en az iki ekip elemanı tarafından gerçekleştirilir.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması:Madde 24 –

a) Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,

b) Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve 
tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek 
hale gelmesi,

c)  Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin 
hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
Ç) Hastanın vefat etmesi,

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması:
d) Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere 
uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası 
olmayacağına kanaat getirilmesi,

e) Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin 
güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,

f)  Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi.
İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek sunulan 
hizmetin devamlılığı sağlanır.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması
Madde 24 –
(2) (d) ve (e) bentlerinde belirtilen nedenlerle hizmetin sonlandırılması kanaatinde olan birim, 
öncelikle hazırlayacağı tutanak ile durumu, koordinasyon merkezi aracılığı ile evde sağlık 
hizmetleri komisyonuna iletir. Konu, komisyon marifeti ile karara bağlanır.

(3) İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri gerçekleştirilerek 
sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.

gelisimedu igugelisim

Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik RG : 29280 / 27.02.2015



Ek-2 ÇALIŞILAN BİRİM/SERVİS/ÜNİTE/ALANLARA GÖRE HEMŞİRELERİN GÖREV, YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI
H) HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
1)Evde Bakım Hemşiresi
2) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi
3) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi
4) İş Sağlığı Hemşiresi
5) Okul Sağlığı Hemşiresi
6) Ceza ve Tutukevi Hemşiresi

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları /8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği, RG  

27515



.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları /8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği, RG 

Sayı : 27515

Evde Bakım Hemşiresi: 

Yatağa bağımlı veya kendi ihtiyaçlarını bir
başkasının desteği olmaksızın 
karşılayamayacak durumda, 
evde bakım gereksinimi olan bireylere 
hemşirelik hizmetlerinin 
sunumundan sorumludur.



Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

a)Ev ortamını hastanın gereksinimlerine uygunluk yönünden değerlendirir (ısı, ışık, 
havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb). 

Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastanın uyku ve 
dinlenmesini sağlar.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları /8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği, RG 

Sayı : 27515 



b) Bireyin günlük yaşam aktivitelerinin karşılanması, 
çevre düzenlemesi ve sosyal gereksinimlerin 
karşılanmasına yönelik görev alan bakım 
destek elemanlarının denetimini yapar, 
gerektiğinde ilgililere bildirimde bulunur.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları /8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği, RG 

Sayı : 27515



c) Birey ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının 
belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar. 

Bireyin öneri, istek ve şikâyetlerini 
dinler ve değerlendirir ve 
ilgili birimlere yönlendirir.

gelisimedu igugelisim

Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları /8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği, RG 

Sayı : 27515 



Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık 
hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve 
başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, 

diğer mevzuatta ve 
milletlerarası hukuki metinlerde 

kabul edilen 
"hasta hakları"  nı somut olarak göstermek ve 

sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve 
kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları 

dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, 

insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin 
"hasta hakları’’ ndan faydalanabilmesine,

hak ihlallerinden korunabilmesine ve 
gerektiğinde 

hukuki korunma yollarını fiilen 
kullanabilmesine dair 

usül ve esasları düzenlemek
amacı ile hazırlanmıştır.

23/12/2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 42/B 

maddesinin başlığında yer alan “hasta iletişim birimleri” ibaresi “hasta hakları birimleri” 

olarak değiştirilmiştir.

gelisimedu igugelisim

Hasta Hakları Yönetmeliği /01.08.1998 / Rg: 23420



gelisimedu igugelisim

1) Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

2) Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

3) Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama Hakkı

4) Tedaviyi Reddetme veya Durdurma Hakkı

5) Hastanın Tedavisiyle ilgili Bilimsel Çalışmalara Katılma/ Katılmama Hakkı

6) Hastanın Tıbbi Kayıtlarını İnceleme Hakkı

7) Mahremiyete Saygı Gösterilmesini Bekleme Hakkı

Hasta Hakları



gelisimedu igugelisim

8) Bilgilerin Gizli Tutulması

9) Tıbbi Araştırmalar: Tıbbi Araştırmalarda Onam/Rıza

10) Hastanın Güvenliğin Sağlanmasını Bekleme Hakkı

11) Değerlerine Saygı Gösterilmeyi Bekleme Hakkı

12) Ziyaret Edilmeyi Bekleme ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

13) Dini Gerekleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

14) Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hasta Hakları



gelisimedu igugelisim

Hasta Sorumluluğu Nedir ?

Hastanın bir sağlık kuruluşuna 

başvurmadan ve 

başvurduktan sonraki süreçte 

yerine getirmesi gereken 

ödev ve yükümlülüklerdir. 



gelisimedu igugelisim

Hasta Sorumluluğu

Sorumluluklar:

1- Genel Sorumluluklar

2- Sosyal Güvenlik Durumu

3- Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

4- Hastane Kurallarına Uyma



gelisimedu igugelisim

Birleşmiş Milletler Yaşlı İlkeleri:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Birinci Dünya Yaşlanma Asamblesi'nde,  yaşlanma 
süreci özellikleri ve sorunları bağlamında saptanmıştır (1982). 

1. Bağımsızlık

2. Katılım

3. Bakım

4. Kendini Gerçekleştirme

5. İtibar



Evde Bakımda Etik İlkelerin Uygulanması

1. Hasta ve ailesi var olan sağlık durumları ile ilgili geleceklerini etkileyecek kararları alma 
özerkliğine sahiptirler. 
Bu nedenle ilk ziyarette haklarının(öncelikle hemşirenin bilmesi) bildirilmesi, imzalatılması 
önemlidir.

2.  Hasta ve ailesi haklarını bilmelerinin yanı sıra sorumluluklarını da bilmelidirler.
- Ekibin gözetiminde kalmak,
- Değişikliğin bilgisini bildirmek,
- Tam ve doğru bilgi vermek,
- Tedaviyi reddetme sorumluluğunu kabul etmek,
- Uyumlu olmak, memnuniyetsizlik varsa bildirmek gibi…
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Evde Bakımda Etik İlkelerin Uygulanması

3. Evde bakım hastası, yaşlı ya da engelli olabilir, 
istismarlara yönelik değerlendirme yapmalı, varsa uygun yerlere bilgi vermelidir.

4. Kullanılması düşünülen teknolojik seçeneklerin tıbbi gerekliliğinin net olması, bunun 
hasta ve yakınları ile paylaşılması gerekir.

5. Hastanın gizlilik ve otonomisini ilgilendiren konularının ev ortamında nasıl ve ne kadar 
korunabileceği de etik prensiplerin uygulanması ile çözümlenebilir.
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Hemşireler İçin Etik Sorunları Tanılama Çerçevesi

Hemşireler İçin Etik Sorunları Tanılama Çerçevesi dört aşamadan oluşur:
Tanılama,Planlama,Uygulama, Değerlendirme

Evde Bakım Etiği Sorunu: Hasta yakınlarının özerkliğine hastanın özerkliğine gösterilenden 
daha fazla saygı gösterilmesi; tıbbi süreçlerin onların istekleri doğrultusunda yürütülmesi.

Geriatri-Gerontoloji Etiği Sorunu: Anlamayacakları varsayılarak yaşlı hastalara durumları 
hakkında tam ve ayrıntılı bilgi verilmemesi.



gelisimedu igugelisim

Etik Soruna Sebebiyet Oluşturmamak/Varsa, Üstesinden Gelebilmek İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Etik Soruna Sebebiyet Oluşturmamak/varsa, Üstesinden Gelebilmek İçin Dikkat Edilmesi 
Gerekenler:

1. Evde bakım konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak, 
2. Eksik hissedilen konularda gerekiyorsa eğitim almak,
3. Yasal düzenlemeler hakkında bilgili olmak, 
4. Ekip üyeleri ile işbirliği içinde olmak,
5. Hasta ve ailesine insan ve hasta haklarına uygun davranma konularında hassas ve dikkatli 
olmak.



1. Engelli Bireylerde İhmal ve İstismar
2. Engelli Çocuklarda İhmal ve İstismar
3. Yaşlılarda İhmal ve İstismar

Dünya Sağlık Örgütü Engellilik Tanımı:

Bireyin sakatlık sonucu yaşantısını oluşturan rollerini 
yaşa, cinsiyete, sosyal, kültürel etkenlere bağlı olarak 
yerine getirememesi, tamamlayamaması, eksik kalmasıdır.

Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar
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Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar

Yasalarımıza Göre Bakıma Muhtaç Engelli Birey; E
Günlük hayatın gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını 
«başkasının yardımı ve bakımı olmadan» devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişi 
olarak tanımlanmaktadır. 

Engellilere Yönelik Şiddet ile İlişkili Riskler:
1. Ebeveyn ve bakıcıya ait riskler , 
2. Aileye ait riskler  ,
3. Engelli bireyin kendisine ait riskler ,   
4. Çevresel faktörlere bağlı riskler.
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Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve 
İstismar

Ebeveyn veya Bakıcıya ait Riskler; 

 Psikiyatrik hastalığının olması,

 Yeterli beceriye sahip olmaması, 

 Stresle baş edememesi.

Yaşlılarda İhmal ve İstismar
1. Fiziksel İstismar
2. Psikolojik ve Duygusal İstismar
3. Ekonomik İstismar
4. Cinsel İstismar
5. Bakım verici İhmali
6. Yaşlının Kendini İhmali
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Yaşlı istismarının önlenmesinde temel amaç yaşlı bireyi korumak ve daha ileri istismarı 
önlemektir. 
Bu sürece yönelik genel olarak üç model benimsenmiştir: 

1. “Eş istismarı modeli”, 

2. “Destekleyici model” 

3. “Yetişkin koruma modeli” 

Yaşlı İstismarını Önleme ve Bakım Stratejileri
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Yaşlı Bireylerin İstismar veya İhmale Uğradıklarını Söylememe Nedenleri:

1. Tekrar şiddete maruz kalma korkusu, 

2. Aile üyeleri ile bağların kopması korkusu,

3. Aileden ayrılıp sosyal bir kuruma gönderilme ve yasal 
süreçlerin verdiği korku ve kaygı. 
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Yaşlılar sağlıklarının kontrol altında tutulabilmesi için sorumluluk almalıdırlar. 

Bu nedenle;
1. Yaşlı bireylerin başarma deneyimlerini artırarak kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlamak,
2. Amaç oluşturmak ve 
3. Motivasyonlarının sağlanması 
hemşirelerin temel sorumluluklarındandır. 

Yaşlıların güçlendirilmesinde toplum iş birliği de önem taşımaktadır.
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Yaşlıların Evde Bakımını Güçleştiren Durumlar :

107

1. Hızlı nüfus artışı, 
2. Endüstrileşme ve kentleşme, 
3. İç ve diş göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, 
4. Ekonomik sorunların varlığı, 
5. Kadınların çalışma yaşamına katılması, 
6. Çekirdek aileye dönüşüm sonucu konutların küçülmesi, 
7. Gençlerin yaşlılığa bakış açısı, 
8. Kuşaklar arası iletişim bozuklukları, 
9. Sağlığın bozulması ve bağımlılık.



İnaktivitenin Çeşitli Sistemler Üzerine Etkileri

Kas ve İskelet Sistemi Kas atrofisi, kuvvet kaybı, kontraktürler, Osteoporoz ve kırık riski artışı, Eklemlerde 
ankiloz, Ambulasyonun bozulması

Kardiyovasküler
Sistem

VO2 max’da azalma, Azalmış kalp atım hacmi, İstirahatte ve submaksimal çalışma 
seviyesinde artmış kalp hızı, Submaksimal çalışmaboyunca erken yorulma,
Ortastatik intolerans, Azalmış intravasküler hacim,Artmış venöz tromboz

Gastrointestinal
Sistem

İştah kaybı, Artmış motilite, kabızlık, fekal tıkaç

Metabolik Sistem Hiperkalsüri, negatif nitrojen dengesi, Anormal glukoz toleransı ve insülin direnci

Cilt Artmış bası yarası riski

Nöro-Psikiatrik Sistem
Artmış depresyon ve psikoz riski, Denge bozuklukları, zihinsel işlev kaybı

Pulmoner Sistem
Artmış aspirasyon riski ve pnömoni,Azalmış akciğer hacmi,atelektazi, oksijen 
desaturasyonu

Üriner Sistem İdrar yolu taşları, idrar yolu enfeksiyonu, inkontinansı
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Bakım Verenin Eğitim Gereksinimleri ve Çözüm Önerileri

Bakım Verenin Eğitim Gereksinimleri

1 Aile üyeleri tıbbi problemleri anlamalı

2 Başa çıkma davranışları saptamalı

3 Aile sorunları ile baş etme

4 Yaşlılarla etkin iletişim kurma

5 Toplum servislerini kullanma

6 Uzun süreli planlar

21.04.2021109

Çözüm Önerileri

 Gerçekçi amaç ve hedefler koymada 
yardımcı olma

 Beceri kazanmasını sağlama

 Karar verme becerilerini geliştirme

 Problem çözme becerisini geliştirme



Kalp Yetersizliğinin İlerlediğini Gösteren Herhangi Bir Şikayeti Olursa;

- Günde 1-2 kg, haftada 3-5 kg almışsa,
- Nefes darlığı artmışsa, özellikle uykudan uyandıran ve yataktan kaldıran nefes darlığı varsa,
- Bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlikler olmuşsa, 
- Öksürükte sürekli artış varsa,
- Günlük rutin işlerini yaparken bile kolayca yoruluyorsa,
- Nabzı ile ilgili düzensizlikler hissetmişse ya da çarpıntısı varsa,
- Kullandığı ilaçlarla ilgili herhangi bir yan etki ortaya çıkmışsa 

hemen hekimine/hemşiresine haber vermesi söylenir.
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Solunum Sistemi Hastalıklarında Enerjiyi Koruma Prensipleri

1. Mümkün olan aktiviteleri oturarak yapmak

2. Düzgün ve yavaş hareket etme alışkanlığı 
kazanmak(davranış haline getirmek)

3. Her bir aktivite için en iyi zaman planı 
yapmak

4. Gereksiz işleri yapmamak

5. Eşya taşımamak ( itilebiliyorsa 
kaydırmak, çekilebiliyorsa itmek gibi)

6. Bel değil diz bükerek eğilmek

7. Ağır ise taşımamak

8. Sık sık dinlenmek
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Solunum Sistemi Hastalıklarında Enerjiyi Koruma Prensipleri

9. Aktiviteleri günlük, haftalık planlamak

10. Dinlenmeyi sağlayacak miktarda uyumak

11. Çaba gerektiren bir işten önce ve 
yemeklerden sonra 30-45 dakika dinlenmek

12. Aşırı sıcak ortamda bulunmaktan kaçınmak

13. Giyinirken oturmak ve ilk önce alt 
ekstremitelerden başlamak (zor iş önce 
yapılmalı)

14. Eğilme, uzanma gibi mutfak hareketlerini 
azaltmak
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Basınç Bölgeleri
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Bası yaralarını Önlemede Bakım Girişimleri :

- Basınç bölgelerini gözlemek,
- 2-4 saatte bir pozisyon değiştirmek,
- Protein ve vitaminden zengin, yüksek kalorili diyet uygulamak,
- Sıvı alımını arttırmak,
- Deriyi temiz ve kuru tutmak,
- Deriyi doğal yağlarla nemlendirmek,
- Sentetik çarşaf ve çamaşır kullanmamak,
- Yatak takımlarının kuru, temiz ve gergin olmasını sağlamak,
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Önlemede Bakım Girişimleri :

- Hastaya yatak içinde gerekli olan hareketleri yaptırmak,
- Topuk ve dirsekler için özel koruyucu yastıklar kullanmak,
- Yaşlı, kuru ve hassas cilde hipoallerjik flasterler kullanmak,
- Havalı, lateks köpüklü, sulu yatak ve koyun postu kullanmak,
- Lastik simitler kullanmamak ,
- Basınç bölgelerine masaj yapmak,
- Hemoglobin, hematokrit ve kan şekeri seviyelerini sık sık ölçmek, 
- Hastanın ayaklarına destek koyarak, ayak ucuna kaymayı önlemek ve yatağın ayak 

ucunu hafifçe yükseltmek,
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Önlemede Bakım Girişimleri :

- Yatağın baş ucunu 30 dereceden fazla yükseltmemek, koltukta uzun süre oturan 
hastaları gözlemek

- İnkontinanslı hastanın yatağını nemlilik açısından sık aralıklarla  (30 dakikada bir) 
kontrol etmek,

- Paraplejik hastalarda perinal bölgeyi sabun, ılık su ile temizlemek, durulamak ve 
kuru tutmak,

- Hasta ve ailesinin basınç yaralarının önlenmesi konusunda eğitim vermek,
- Yatak çarşafları ve battaniye kıvrımlarının basınç yapmasını engellemek için gergin 

tutmak,
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Önlemede Bakım Girişimleri :

- Hastanın genel durumuna göre belirli aralıklarla sandalyede 30 dakika oturmasını 
sağlamak,

- Hasta eğer tekerlekli sandalyede oturabiliyor ve ellerini kullanabiliyor    ise, 
ellerinden destek alarak sandalye üzerinde kalçalarını 30 dakikada bir 60 saniye süre ile 
yükseltmeye teşvik etmek,

- Hangi yolla besleniyorsa hastalığına uygun bir diyetle dengeli beslenmesine dikkat 
etmek.
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Evde Bakımda Yardımcı Araçlar:

- Üçer dakikalık aralıklarla şişip inerek basınç noktalarındaki kan dolaşımını 
sağlayan havalı yataklar,

- Battaniye ve yatak örtülerinin hastanın üzerine basınç yapmasını önleyen 
kafesler,

- Vücut sıcaklığının düzenlenmesi, nemi emmesi ve basıncı önleyerek kan 
dolaşımını sağlaması amacıyla hasta ile çarşaf arasına koyun postu sermek,

- Ayak destek tahtası kullanmak,

- Hastanın pozisyonunu değiştirmeye yarayan yataklar kullanmak.
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İdeal Bir Pansumanın Özellikleri:

1. Pansuman yarayı enfeksiyonlardan koruyabilmelidir,
2. Pansuman yara için nemli bir ortam sağlamalıdır,
3. Pansuman ısıyı izole edebilmelidir,
4. Pansuman yaradan çıkarılırken travmaya neden olmamalıdır,
5. Pansuman drenaj ve yaradaki döküntüleri toplayabilmelidir,
6. Pansuman partikül içermemeli ve toksik etkisi olmamalıdır.
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Yara Bakımında Uygulanacak Girişimler:

- Basıncı ve sürtünmeyi ortadan kaldırmak,

- Yaranın hangi derecede olduğunu belirlemek,

- Yara oluşumundan sonraki 4-5 gün içinde kortizon kullanan hastaların mümkünse 
kortizon alımına ara vermek,

- % 0.9’luk NaCl solüsyonu ile yara temizliği yapmak, enfeksiyon varsa hekimin direktif 
ettiği lokal antibiyotikli pomat ve antiseptik solusyon kullanmak,

- Enzimatik, mekanik ya da cerrahi girişim ile yarada nekrozlu dokuları temizlemek,
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- Uygun bir pansuman materyali ile yarayı kapatmak,

- 1 ve 2’ici derecedeki yaralarda nemli tutan bir pansuman ile kapatmak (film 
poliüretan pansuman),

- 3 ve 4’üncü derece yaralarda nekrotik dokuyu temizleyen jeller uygulamak, 

- 2, 3 ve 4’üncü derece yaralarda yarayı nemli tutan hidrokolloid pansumanlar 
kullanmak, nekroz varsa nekrozu yaradan uzaklaştırmak,

Yara Bakımında Uygulanacak Girişimler:
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- Deri bütünlüğü ve dolaşımı devam ettirmek,

- Basınç azaltıcı materyal kullanmak, yarayı basınç ve travmadan korumak, hareketi 
sınırlı hastalarda pozisyon vermek ve yatak içinde döndürmek,

- Beslenmeyi sağlamak, enerji, protein ve sıvı gereksinimini karşılamak.

Yara Bakımında Uygulanacak Girişimler:
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- Bireyin uyumasını kolaylaştırıcı geçmişteki faaliyetleri araştırılmalıdır.

- Uykuyu engelleyen ağrı, gerginlik, endişe, baskı gibi nedenler ortadan 
kaldırılmalıdır.

- Uyku için fiziksel ortam hazırlanmalıdır (oda havalandırılmalı, oda ısısı ayarlanmalı, 
gürültü ve ışık olmamalıdır).

- Hastanın pozisyonu ve yatağı rahat olmalıdır. Çarşafları temiz olmalıdır.

- Düzenli uyku için uygun yatma zamanı seçilmelidir.

Hastanın Dinlenmesini ve Uykusunu Sağlamakta Hemşirenin Dikkat Edeceği Noktalar:
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- Hastalar, geceleri rahat uyuyabilmeleri için uygun ortam sağlanmalıdır.

- Yeterli uyku süresinden önce ve uyuyan kişiye bakarak göz hareketlerinden REM 
evresinde ise uyandırılmamalıdır.

- Hasta yatmadan önce uykuya hazırlanmalıdır (kitap okumak, televizyon izlemek, ılık 
duş almak, masaj, ılık bir bardak süt içmek gibi...).

- Gerekmedikçe hasta uyandırılıp ilâç verme işlemleri yapılmamalıdır.

Hastanın Dinlenmesini ve Uykusunu Sağlamakta Hemşirenin Dikkat Edeceği Noktalar:
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- Bütün bunlarla uykusuzluğu devam ediyorsa, hekim önerisi ile yatmadan önce 
trankilizan ilaçlar (tranquillizer) alınabilir. Bu ilâçların hastada alışkanlık yapabileceği 
unutulmamalıdır.

- Hasta ve ailesine uykunun önemi hakkında eğitim yapılmalıdır.

Hastanın Dinlenmesini ve Uykusunu Sağlamakta Hemşirenin Dikkat Edeceği Noktalar:
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“Palyatif” ne demek?

Palyatif kelimesinin kökeni;

“manto, kaplama anlamlarına gelen Latince pallium” ve 
“pelerinle örtmek anlamındaki palliaire” kelimeleridir. 

Sağlık profesyonellerinin yardımlarına ihtiyacı olan bu hasta grubunu bir pelerin gibi sarıp 
sarmalayarak, yaşamının son zamanlarında onlara kaliteli bir yaşam ve onurlu bir ölüm 
sunması düşüncesiyle bu isim verilmiştir.
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Palyatif Bakım Ekibi:

Palyatif bakımda multidisipliner bir yaklaşım 
benimsenmiştir, Palyatif bakım ekibinde;

1. Hasta ve hasta yakını,

2. Hekim,

3. Hemşire,

4. Fizyoterapist,

5. Psikiyatrist/ psikolog,

6. Din görevlisi,

7. Sosyal çalışma uzmanı,

8. Diyetisyen,

9. Gönüllüler 

yer almaktadır.
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Palyatif Bakım Ekibi

128



Palyatif bakım yalnızca palyatif bakım merkezlerinde verilebilen bir hizmet değildir. 

Hastanın kriz dönemi bakımı sağlanarak, stabil hale getirilmesi, kendisi ve yakınlarına yapması 
gerekenlerle ilgili eğitimler verildikten sonra tedavisine,

Hastanede,
Poliklinik,
Yataklı birimlerde,

Konsültasyon ekipleri tarafından takip edilerek;
Evde,
Bakımevinde, 
Hastanın evinde devam edilebilir.
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Palyatif Bakım Gerektiren Hastalıklar

1. Kanser,
2. Motor nöron hastalıkları,
3. Alzheimer ,
4. ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz),
5. Parkinson ,
8. Felç,
er,
2. Motor nöron hastalıkları,
3. Alzheimer ,
4. ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz),
5. Parkinson ,
8. Felç,

9. İleri dönem organ yetmezlikleri (kalp, 
akciğer, böbrek, karaciğer),

10. AIDS,

11. Çocuklarda genetik, ilerleyici hastalıklar.
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Palyatif Bakımda Yöntem

Palyatif bakım, 
hastadan bilgi alıp fiziksel bir muayene yaptıktan sonra 

rahatsızlık veren belirtilerin 
nereden kaynaklandığını araştırmadan 

ya da 
bu belirtilere sebep olan şeyi tedavi etmeden, 

sadece 
belirtilerin azaltılmasını ya da yok edilmesini 

ifade eder. 
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Semptomlar:

- Ağrı
- Bulantı, kusma
- Yorgunluk
- Uyku problemleri
- İştahsızlık, kilo kaybı

- Nefes darlığı
- İshal ya da kabızlık
- Sinirli, kaygılı ve kızgın olma hali (anksiyete)
- Üzüntülü ve kırgın hissetme ( depresyon)
- Bilinç bulanıklığı ( deliryum)
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Semptom Yönetiminin Temel İlkeleri

1. Hastalığa ait sorunlarla baş etme

- Fiziksel semptomlar
- Psikiyatrik sorunlar
- Ruhsal sorunlar
- Sosyal sorunlar
- Ekonomik sorunlar
- Yaşam sonuna ait ihtiyaçlar
- Yas dönemi
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Semptom Yönetiminin Temel İlkeleri

2. Bakım süreci

- Semptomların değerlendirilmesi
- Hasta odaklı bakımın planlanması
- Hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi
- Planlanan bakımın uygulanması
- Bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
- Hastanın yaşam kalitesinin artırılması
- Tedavide devamlılığın sağlanması
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HOSPİS: Tıbben tüm tedaviler denenmiş olmasına rağmen iyileşme şansı olmayan hastaların, 
palyatif bakım ve huzurlu bir ölüm amacıyla yatırıldığı özel merkezlerdir.

Klasik Tanım: Yaşam sonu bakımının verildiği bağımsız bir yapı, bir hastaneye bağlı veya  
bakımevi 

Modern Tanım: Son 6 ayda verilen her türlü palyatif bakım hizmeti

Terminal Dönemde Bakım: “Hospis=Destekevi” 
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Haftanın Özeti

Evde Bakım

gelisimedu igugelisim

«Sağlık bakımı ve destekleyici bakımı sağlamak üzere sağlık profesyonelleri  ve 
yardımcıları tarafından sunulan bir hizmettir.»

Amaç; Uzun süreli bakım gereksinimi olan bireylere ve ailelere 
ogünlük yaşam şartlarını en az etkileyerek maksimum tedaviye ulaşma yolu ile 
ohastalık ve yetersizliğin etkilerini en aza indirerek
yaşam kalitelerini yükseltmektir. Hasta ve aile bu amaç doğrultusunda; sağlığını ve 

bağımsızlığını kazanması için eğitilmelidir.



Haftanın Özeti

Ziyaretçi hemşirelerin önemli temsilcisi Florence Nightingale (1820-
1910)’dir.
1864 yılında Evde Bakım Sistemini Kurmuştur.

gelisimedu igugelisim

1983’de 
Michigan Üniversitesinde 
evde bakım hemşireliği 
yüksek lisans programı başlatılmıştır.



Haftanın Özeti

Hekim, evde bakım hizmetlerinin yasal sorumlusudur.

igugelisim

Evde bakım hemşiresi hastanın sağlıkla ilgili olumlu davranışlar göstermesine yönelik çalıştığı 
için, daha çok  «kolaylaştırıcı (facilitator) görev yapan kişi»   olarak tanımlanmaktadır.

Evde bakımın olumlu ve olumsuz yönleri göz önünde bulundurulmalıdır

138



Haftanın Özeti

Sağlık Mevzuatında Evde Bakım Hizmetleri, Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve 
Sorumlulukları
1. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 10.03. 2005
Resmi Gazete Sayı : 25751

2. Sağlık Bakanlığı ve Bağli Kuruluşlari Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair 
Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 27 Şubat 2015 Cuma Resmî Gazete  Sayı : 29280

3. Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 8 Mart 2010 Hemşirelik 
Yönetmeliği, Resmî Gazete Sayı : 27515

gelisimedu
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Haftanın Özeti

*İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih 
ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 
*Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım 
hakkı vardır(Madde 25-1).
* 6-12 Eylül 1978 tarihleri arasında, Kazakistan’ın Alma-Ata kentinde, Temel Sağlık Hizmetleri 
Uluslararası Konferansı düzenlenmiştir. İlkesi: 2000 yılında herkese sağlık.
*Sağlık hakkı; kişinin toplumdan, devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde tedavi 
edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi ve sağlığını sürekli geliştirebilmesi için toplumun 
sağladığı olanaklardan yararlanabilmesidir. 
* Hasta Sorumluluğu hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki 
süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir. 

gelisimedu igugelisim



Haftanın Özeti

Hemşireler İçin Etik Sorunları Tanılama Çerçevesi dört aşamadan oluşur:
Tanılama,Planlama,Uygulama, Değerlendirme

Evde Bakım Etiği Sorunu: Hasta yakınlarının özerkliğine hastanın özerkliğine gösterilenden 
daha fazla saygı gösterilmesi; tıbbi süreçlerin onların istekleri doğrultusunda yürütülmesi.

Geriatri-Gerontoloji Etiği Sorunu: Anlamayacakları varsayılarak yaşlı hastalara durumları 
hakkında tam ve ayrıntılı bilgi verilmemesi.

gelisimedu igugelisim



Haftanın Özeti

Yaşlılarda İhmal ve İstismar

1. Fiziksel İstismar
2. Psikolojik ve Duygusal İstismar
3. Ekonomik İstismar
4. Cinsel İstismar
5. Bakım verici İhmali
6. Yaşlının Kendini İhmali
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Haftanın Özeti

Bakım yükü; bakım veren kişinin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı olumsuz objektif ve 
sübjektif sonuçlardır. 

Bunlar:
Psikolojik sıkıntı, 
Fiziksel sağlık problemleri, 
Aile ilişkilerinin bozulması, 
Kontrolün elinde olmadığı duygusu vb. gibi sayılabilir.
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Kalp Yetersizliğinin İlerlediğini Gösteren Herhangi Bir Şikayeti Olursa;

- Günde 1-2 kg, haftada 3-5 kg almışsa,
- Nefes darlığı artmışsa, özellikle uykudan uyandıran ve yataktan kaldıran nefes darlığı varsa,
- Bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlikler olmuşsa, 
- Öksürükte sürekli artış varsa,
- Günlük rutin işlerini yaparken bile kolayca yoruluyorsa,
- Nabzı ile ilgili düzensizlikler hissetmişse ya da çarpıntısı varsa,
- Kullandığı ilaçlarla ilgili herhangi bir yan etki ortaya çıkmışsa 

hemen hekimine/hemşiresine haber vermesi söylenir.

- 144
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Haftanın Özeti

Enerjiyi Koruma Prensipleri:

1. Mümkün olan aktiviteleri oturarak yapmak
2. Düzgün ve yavaş hareket etme alışkanlığı kazanmak(davranış haline getirmek)
3. Her bir aktivite için en iyi zaman planı yapmak
4. Gereksiz işleri yapmamak
5. Eşya taşımamak ( itilebiliyorsa kaydırmak, çekilebiliyorsa itmek gibi)
6. Bel değil diz bükerek eğilmek
7. Ağır ise taşımamak
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Haftanın Özeti

Enerjiyi Koruma Prensipleri:

8. Sık sık dinlenmek
9. Aktiviteleri günlük, haftalık planlamak
10. Dinlenmeyi sağlayacak miktarda uyumak
11. Çaba gerektiren bir işten önce ve yemeklerden sonra 30-45 dakika dinlenmek
12. Aşırı sıcak ortamda bulunmaktan kaçınmak
13. Giyinirken oturmak ve ilk önce alt ekstremitelerden başlamak (zor iş önce yapılmalı)
14. Eğilme, uzanma gibi mutfak hareketlerini azaltmak
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Haftanın Özeti

Yatağa bağımlı hastalara verilecek bakım ve işlemler:

1. Günlük yapılması gereken bakım ve işlemler:

Göz bakımı

Ağız-kulak-burun temizliği

Perine bakımı

Bölgesel vücut temizliği

Pasif egzersiz ve pozisyon değişikliği

Atel ve bandaj 

Masaj

Postural drenaj

Aspirasyon ve  trakeotomi bakımı

Beslenme ve eliminasyonun sağlanması

Yatak çarşaflarının değişimi

2. Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemler

- Saç banyosu

- Vücut banyosu
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Haftanın Özeti

“Palyatif” ne demek?
Palyatif kelimesinin kökeni;

“manto, kaplama anlamlarına gelen Latince pallium” ve “pelerinle örtmek anlamındaki palliaire” kelimeleridir. 

Sağlık profesyonellerinin yardımlarına ihtiyacı olan bu hasta grubunu bir pelerin gibi sarıp sarmalayarak, 

yaşamının son zamanlarında onlara kaliteli bir yaşam ve onurlu bir ölüm sunması düşüncesiyle bu isim 

verilmiştir.

Palyatif Bakım;

Ekonomiktir, 

Gereksiz acil hizmet kullanımının,

Gereksiz tetkiklerin,

Gereksiz hastane yatışlarının,

Gereksiz kemoterapi kullanımının,

Hasta ve yakınlarının gereksiz yere endişelenmesinin  önüne geçer.
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Soru ve Öneriler

Öneri: Evde Bakım Mevzuatını inceleyiniz.
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

1. Konu ile ilgili bir  makale inceleyiniz.
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Kaynaklar:

- Erci B. (2015). Evde Bakımda Halk Sağlığı Hemşireliği (Erci B Ed.), Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Amasya, s: 69-

79.
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Bir Sonraki Ders Hakkında

8. Hafta: İş Sağlığı ve Hemşireliği
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«Bence ihtiyarlıktaki en acı şey o yaşa gelen insanın, başkalarına sıkıntı 

verdiğini hissetmesidir.»

Caecilius
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