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Evde Bakım= Multidisipliner Ekip 
Hizmeti 



EKİP ÜYELERİNİN SORUNLARI 



Evde Bakım Hemşiresi  
Görev tanımları  

2005 - Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında 
Yönetmelik 
2010 – Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık 
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
Yönerge 
2011- Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik  
Yapılmasına Dair Yönetmelik  
2015- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 
Tarafından Evde Sağlık HizmetlerininSunumuna 
Dair Yönetmelik ?? T, D ve H tipi bakım 
merkezlerinde  hemşirelik  yer almıyor. 



Medyada İş İlanları  

*  Evde yatılı hemşire istihdam edilecektir. 
Kanser hastası bayan hastanın bakımını üstlenecek , 
Rutin ilaçlarını saatinde takip edecek , 
Sağlık kontrolünü yapabilecek , 
Yatılı kalmasında hiç bir engeli olmayan , 
Bayan , 
25/50 yaş aralığında olan , 
Yatılı engeli bulunmayan İstanbul Anadolu yakasında 
ikamet eden adaylar değerlendirmeye alınacaktır. 



Medyada İş İlanları  

*  Hemşirelik, Paramedik, Att bölümlerinden mezun 
*  Evde bakım konusunda tecrübeli, 
*  Hastanede, evde veya hastanın bulunduğu yerde 

gece ya da gündüz nöbet tutabilecek, 
*  İletişim yönü güçlü 
 

'' Evde Bakım Hemşireleri '' aramaktayız. 



Medyada İş İlanları  
*  .......................... İlinde yer alan evde bakım merkezime bağlı 

hastalarımıza Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti verebilecek 
"Yoğun Bakım Hemşiresi" arayışımız bulunmaktadır.  
 
Hastaları hemşire arkadaşlar kendi aralarında 12 - 24 
nöbetler şeklinde çalışma saatlerini ayarlayabilirler. 

*  Aranan Nitelikler 
*  Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Sağlık Meslek Lisesi mezunu  

 ( hemşire, acil tıp teknisyeni,) 
 Tercihen genel yoğun bakım alanında hastane deneyimine 
sahip, 

*  Vardiyalı çalışabilecek, 
*  İletişim becerileri kuvvetli, 
*  Hasta memnuniyetine önem veren, 
*  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, 
*  Evde sunulan sağlık ve bakım hizmetlerinde görev alabilecek. 



Medyada İş İlanları  
*  İş Tanımı 
*  Şirket yetkilimizin annesi için evde bakım hizmetinde bizlere yardımcı 

olabilecek personel arkadaşlar aranmaktadır. 
*  Hastanın günlük şeker, tansiyon , ilaç takiplerini yapacak. 
*  Yemek listesini kontrol edebilecek.  
*  Titiz ,İlgili , güler yüzlü olabilecek. 

*  Aranan Nitelikler 
*  Hemşirelik Yüksek Okulu ya da Sağlık Meslek Lisesi Mezunu (Hemşire) 
*  - En az 2 yıl deneyimli, evde yatılı olarak çalışabilecek ya da geç saatte 

çıkabilecek , 
*  - İletişim becerileri kuvvetli, 
*  - Evde sunulan sağlık bakım hizmetlerinde görev yapabilecek. 
*  Hemşire  aramaktayız.  



Medyadan .. 





*  Hizmet zorlukları 
*  İş stresleri 
*  İş doyumları  
*  İş riskleri 
*  Çalışma koşullarına   ilişkin  

yurtdışı çalışmalar  çok  sayıda iken;  

Literatürde Evde Bakım 
Hemşirelerinin  



	

*  Kar, G. (2003): Evde bakım hizmeti veren hemşirelerin hizmetlerde 
yaşadıkları güçlükler ve iş doyumu düzeyleri, Yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi,  Marmara Üniversitesi, İstanbu.l 

*  Çoban, S. (2013). Evde Bakım hemşirelerinin çalışma alanında  
karşılaştıkları güçlüklerin ve bakım vermede duyulan gereksinim 
alanlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, İzmir. 

*  Yurtsever, N.,Yılmaz, M (2015) Evde Bakım Alanında Çalışan 
Hemşirelerin Çalışma Koşulları,Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim 
Gereksinimlerinin Belirlenmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(1): 19-25 

Türkiye’de  
2003 , 2013 ve 2015 yıllarında 

üç çalışma 



Evde Bakım Hemşirelerinin Yaşadıkları Güçlükler 
 (Yurtdışı Kaynaklı Literatürde)  

• Kurum özelliklerine bağlı 

• Çevre özelliklerine bağlı  

• Hasta/aile özelliklerine bağlı 

• Hemşire özelliklerine bağlı  



*  Yazılı iş tanımları ve hizmet politikaları 
*  Hizmet içi eğitim 
*  Disiplinler arası iletişim yolları, diğer ekip üyeleri ile 

iletişim sorunları 
*  Destek ekip yokluğu 
*  Etkili denetim ve geri bildirim 
*  Dökümantasyon sistemi 
*  Ücretlendirme 
*  İş güvencesi 
*  Malzeme temini konusunda yetersizlikler 
*  Tedavi düzenlemede sorunların yaşanması 
*  Genel yasal düzenlemelerin yetersizliği ve 

uygulamalar  arası  dengesizlik 

Kurum özelliklerine bağlı 
güçlükler 



*  Evlere ulaşım 
*  Zaman 
*  Hava koşulları 
*  Trafik 
*  Şiddet görme riski 

Çevre özelliklerine bağlı güçlükler 



*  Konutun fizik ortamı, sağlık koşullarının 
uygunsuzluğu 
*  Hasta ve aile üyelerinin yaşı 
*  Öğrenme yetenekleri 
*  Bakıma katılma istek ve yetenekleri 
*  Dirençleri 
*  Hemşireden beklentileri 
*  Ev ortamının hasta değerlendirme ve  bakımın 

verilmesine uygun olmaması-ışık,ses, ziyaretçiler 
vb. 

Hasta/aile özelliklerine bağlı 
güçlükler 

 



*  Evde bakım deneyimi 
*  Yeterli hissetme durumu 
*  Temel eğitim ve mezuniyet sonrası eğitim 
*  İletişim becerileri 

Hemşire özelliklerine bağlı 
güçlükler 



Türkiye? 



*  Kurumda hizmet içi eğitimlere /oryantasyona 
katılamama  (%92) 
*  İş tanımlarının olmaması/yetersizliği (%65) 
*  Tedavi istemlerinin sözlü olması (%63) 
*  Bakım malzemelerinin aile tarafından temin 

edilmesi (%59) 
*  Hizmetin karşılığında hak ettiği ücreti almama 

(%37)	
Gülcan Kar, (2003): Evde bakım hizmeti veren hemşirelerin hizmetlerde yaşadıkları güçlükler ve iş doyumu 

düzeyleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,  Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Kuruma Bağlı Yaşanan Güçlükler 



*  Hastayı taşıma ve pozisyon verme (%75) 
*  Tanımadığı insanların evinde hizmet verme  

(%72) 
*  Uygulamaları yanlız yapma zorunluluğu  (%59) 

*  Gülcan Kar, (2003): Evde bakım hizmeti veren hemşirelerin hizmetlerde yaşadıkları güçlükler ve iş doyumu 
düzeyleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,  Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Hemşirelik Hizmetleri/Bakımına 
İlişkin Yaşanan Güçlükler 



*  Hastaların evlerine ulaşım (%89) 

*  Hastaların evlerinde bakım için uygun ortam sağlama 
(%74) 

*  Evlerde kendi gereksinimlerine zaman ayıramama-
dinlenme, temel gereksinimler vb. (%72) 

*  Hasta odasına ziyaret/giriş-çıkışlar (%51) 
 
Gülcan Kar, (2003): Evde bakım hizmeti veren hemşirelerin hizmetlerde yaşadıkları güçlükler ve iş doyumu 

düzeyleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,  Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Fiziksel Ortama Bağlı Yaşanan 
Güçlükler 



*  Hasta/yakınlarının bakıma müdahale etmesi 
(%83) 

*  Hasta/yakınlarının önerilere uymamaları (%80) 

*  Aile üyelerinin bakıma yardım etmemeleri (%58) 

*  Evlerde  bakım dışında hizmet istenmesi (%38) 

*  Kar, G.(2003): Evde bakım hizmeti veren hemşirelerin hizmetlerde yaşadıkları güçlükler ve iş doyumu 
düzeyleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,  Marmara Üniversitesi, İstanbul 

Hasta ve Ailesine Bağlı Yaşanan 
Güçlükler  



*  Kurumsal güçlükler (1. derece) 

*  Fiziksel ortam ile ilişkili  güçlükler (2. derece) 

*  Hasta ve hasta yakınından kaynaklanan  güçlükler (2. 
derece) 

*  Yetersiz malzeme nedeniyle yaşanan güçlükler  (2. derece) 

*  Ekipten kaynaklanan  güçlükler (3. derece) 

*  Kendi mesleki bilgi yetersizliğinden kaynaklanan güçlükler 
(3. derece) 

*  YURTSEVER,	N.,	YILMAZ,	M	(2015)	Evde	Bakım	Alanında	Çalışan	Hemşirelerin	Çalışma	Koşulları,Yaşadıkları	Güçlükler	ve	Eğitim	
Gereksinimlerinin	Belirlenmesi,	İzmir	Kâtip	Çelebi	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Dergisi	2016;	1(1):	19-25	

		

	

		



*  Evde bakım gerektiren durum/hastalıkların yönetimi 
(%47.9) 

*  Evde bakım hemşireliğinin görev tanımı rol ve 
sorumlulukları” (%42.2)  

*  Evde kullanılması gereken tıbbi cihaz ve malzemeler 
(%36.4) 

*  YURTSEVER,	N.,	YILMAZ,	M	(2015)	Evde	Bakım	Alanında	Çalışan	Hemşirelerin	Çalışma	Koşulları,Yaşadıkları	Güçlükler	ve	Eğitim	
Gereksinimlerinin	Belirlenmesi,	İzmir	Kâtip	Çelebi	Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Dergisi	2016;	1(1):	19-25	

Hemşirelerin eğitim almak 
istedikleri konular 



*  Hemşirelerin özel bakım gerektiren hastalar için  
 

uzman hemşirelerden bakım konsültasyon 
olanakları ?? 

 
Örneğin diabet, yara bakımı .. 

Çalışmalarda dile getirilmemiş 
olmakla birlikte 



YAŞAYAN BİLİR 
 

SIRA SİZDE.. 



	
 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İSTANBUL 

ÇALIŞTAYI  
SONUÇ RAPORU  

31 Ocak 2013-İSTANBUL  
İstanbul Sağlık Müdürlüğü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

*  Birimde çalışan sağlık personelinin ikinci bir işte 
görevlendirilmeleri ile ilgili yaşanan sorunlar:  

*  Hastane yönetimlerince Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri 
sahiplenilmediği için, birim personeline evde sağlık hizmetleri 
görevi dışında da başka görevler verilmektedir. Yönergede 
“zorunlu haller dışında başka bir görev verilemez” gibi çok 
muğlâk bir tanım yapılmıştır. Zorunlu haller, yönetimden 
yönetime farklı yorumlanabilmektedir. Yönergede geçen 
“zorunlu haller dışında başka bir görev verilemez” hükmünde, 
zorunlu haller tanımlanmalı (doğal afet, toplumsal olaylar, 
savaş… vs) veya zorunlu hal ibaresi kaldırılmalıdır.  



*  Görev yetki ve sorumluluklar ile ilgili sorunlar:  

 Evde Sağlık Hizmetlerinde görev alan personelin 
görev, yetki, sorumlulukları ve vereceği hizmetler 
ayrıntılı olarak mevzuatta tanımlanmalı ve muğlâk 
ifadeler netleştirilmelidir. Verilecek hizmetlerin 
olabilirlik, sunulabilirlik, uygulanabilirlik durumları 
net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu aynı 
zamanda, sistem içerisindeki farklı kurumların/
birimlerin işin yapılışı ve işleyişi konusundaki yorum 
farklılıklarını da ortadan kaldırılmasını 
sağlayacaktır.  



*  Hekim dışı sağlık personeli ek ödenek kat sayısı ile ilgili 
sorunlar:  

 Evde Sağlık Hizmetleri bir ekip işidir. Kurum dışında, 
yolda, araba ile hizmet verilmekte olduğu için kaza riski 
mevcuttur. Bu personel için kaza sigortası yapılmalıdır.  
 Acil ve yoğun bakım servisi gibi Evde Sağlık Birimleri riskli 
birimler olarak kabul edilmeli sağlık personeli ve diğer 
personele (şoför, tıbbi sekreter) döner sermaye ödemeleri 
özellikli birimlerde olduğu gibi ek ödeme yapılmalıdır. Bu 
uygulama bu birimlerde çalışmayı da teşvik edecektir.  



*  Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli hekim ve 
sağlık personelinin evde sağlık/bakım sertifikasının 
olmaması:  

 Evde Sağlık Hizmetleri Eğitici Eğitimi Programları 
planlanmalı ve bu plan doğrultusunda eğiticilerin, 
birim personeline belli periyotlarla Hizmet İçi Eğitim 
verilmesi sağlanmalıdır.  
*  Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde uzun vadede 

görevlendirme yapılmalı ve bu birimlerde çalışma 
onayı alınmalıdır.  



*  Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde personel 
değişimi ile ilgili yaşanan sorunlar:  

 Evde Sağlık Hizmetlerinde iyi ve başarılı 
personel hastane yönetimince alınıp başka 
birimlerde görevlendirilmekte veya ihtiyaç 
doğrultusunda personel değişimi yapılmaktadır. 
Birim Sorumlusu görüşü de alınarak, personel 
değişimi gerçekleştirilmelidir.  



*  Bakanlıkça belirlenen ölçekler doğrultusunda 
çalışan ve hasta memnuniyeti 
değerlendirilmelidir.  



*  1) Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinin Eğitim İhtiyacı 
*    
*  1.1) Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görevli 

personelin, standart eğitim alması sağlanmalı ve belli 
kriterlere göre eğitim standardize edilmelidir.  

*  1.2) Eğitimler, Evde Sağlık Hizmetleri Sertifika 
programları ile yürütülmeli, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 
yapılmalıdır  



*  1.6) Evde Sağlık/Bakım Hizmetleri multi-disipliner 
ekip anlayışı içinde yürütülmesi gereken bir 
hizmettir. Ancak evde sağlık/bakım hastalarının 
çoğunluğu kapsamlı hemşirelik bakım/hizmetlerine 
gereksinimi vardır. Ağırlıklı olarak hemşirelik 
bakımından oluşmaktadır.  

*  Bu nedenle hemşire kadrolarının arttırılması ve 
özel eğitimden geçirilmiş hemşirelerin bu 
hizmetlerde görevlendirilmesi  



*  Evde hizmet vermenin doğal bir sonucu olarak 
hastanın ev düzeni ve ailesi ile ilgili tüm bilgilerine 
sahip olması sağlık personelinin hastayla ilgili 
sorumluluğunu artıran bir durumdur. 

*  Evde bakım hizmeti güvenlik açısından sağlık 
personelini zayıf durumda bırakmaktadır. Sağlık 
personeline karşı şiddetin gittikçe arttığı günümüzde 
evde bakımla ilgili düzenlemeler çerçevesinde 
güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. 





 
 
 

KATKILARINIZ  ÇOK DEĞERLİ.. 
 

TEŞEKKÜRLER 


