


Herkes için Kaliteli, 
Koruyucu, Eşit Sağlık 
Hizmeti 



v Evde Doktor Muayene Hizmeti: Hekim ve hemşire 
tarafından hastanın evinde muayenesi, reçetesinin 
düzenlenmesi,tıbbı değerlendirmesinin yapılması 
hizmetidir. Gerekli durumlarda hastanelerin ilgili 
bölümlerine yönlendirme. 
v Enjeksiyon:İV*İM*SG 
v Pansuman: Ameliyat  pansumanı , yatak yarası 
pansumanı, 
v Seru Takma 
v Kan Alma 
v Damar Yolu Açma 
v Hasta ve Ailesine Bakım Eğitimi (Pozisyon 
verme,hijyen,banyo ve tırnak kesimi) 

EVDE BAKIM ve DESTEK HİZMETLERİ 



Gerek teşhis ve tedavi 
sonrası bakımında, gerek kronik bir 
hastalığın takibinde, gerekse herhangi 
bir sağlık problemi olmaksızın 
koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin 
verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç 
sahiplerine kendi ortamlarında sağlık 
bakımı hizmetlerinin verilmesidir. 
 

 Evde Bakım nedir?.. 



§ Yaşlı nüfusun giderek artması ve buna bağlı 
kronik ve dejeneratif hastalıkların artması, 
§ Evde bakım  hizmeti verecek eleman sıkıntısı, 
§ Sağlık problemlerindeki değişmeler (kanser 
olgusunda, bedensel engelli sayısında artış vb.), 
§ Hasta potansiyelindeki değişmeler, 
§ Tıbbi teknolojideki gelişmeler, 

NEDEN EVDE BAKIM? 



•  Her insan kendi evinde olmayı tercih eder. 
Evde bakım ile hasta, kendi evinin rahatlığını, 
özgürlüğünü ve güvenini hisseder. 

•  Uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda 
sağlık giderleri azalır. 

•  Direnci zayıflamış hastaları hastane 
enfeksiyonlarından korur. 

•  Tedaviyi konforlu şekle sokar. 
•  Hekim, hemşire,hasta ve yakınlarının işbirliği 

daha iyi sağlandığından tedavi başarısı artar. 

EVDE BAKIMIN YARARLARI 



§ Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar,  
§ Ortopedi ve Travmatoloji hastaları,  
§ Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları, 
§  Hemipleji (Felçli) hastaları,  
§ Onkoloji (Kanser) hastaları, 
§  Akciğer ve Solunum hastaları, 
§  Diabet hastaları, 
§  Nörolojik hastaları, 
§  Destek gerektiren Engelli Hastalar, 
§  Yaşlı ve Yatağa bağımlı olan diğer hastalar, 

EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEN KİMLER  
FAYDALANABİLİR? 



§  Evde bakım hizmetleri, birey ve ailesinin 
fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik ve çevresel 
tüm boyutları ile dikkate alınmasını 
gerektirdiğinden ekip çalışmasını zorunlu 
kılmaktadır.  

§  Evde bakım hizmeti multidisipliner ve 
multisektörel bir hizmettir. 

§  Bu da bütüncül bakımın sağlanması açısından 
önemlidir. 

EVDE BAKIM EKİBİ 



*Yürüteç
*Tekerlekli sandalye

*Özel yatak
  Karyola 

  Hasta bezi
*Bakım malzemeleri

*Ambulans
*Araba ( nakil araçları 

vs )
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*Hekim 
*Diş Hekimi
*HEMŞİRE
*Fizyoterapist
*Psikolog
*Diyetisyen
*Terapisti
	

*Ev temizliği
*Gıda bankası
*Sıcak Yemek
*Dost Eller Giyim mağazası
*Kişisel bakım (banyo,berber vs) 

EVDE	BAKIM	
HİZMETLERİ	

PROFESYONEL	
HİZMETLER	

DESTEK	
HİZMETLERİ	

ARAÇ	GEREÇ	
HİZMETLERİ	



Ø  Hastaların evde bakımı; 
Ø  Engellilerin evde bakımı; 
Ø  Yaşlı ve Yatağa Bağımlı Hastaların evde bakımı 

olarak 3 grupta toplanabilir. 
   
 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ GENEL OLARAK 



Ø   1965 yılında ziyaretçi hemşirelik, toplum sağlığı 
hemşireliği ve evde bakım  hemşireliği  olarak 
gelişmiştir. 

 
Ø   1982 yılında da ulusal evde bakım birliği 

kurulmuştur. Evde bakım hemşireliği halk sağlığı 
hemşireliğinin bir bölümüdür.  

   
 

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN DÜNYADA 
TARİHİ GELİŞİMİ 



§  Tedavi planına göre hastaya oral, parenteral 
ve haricen verilecek ilaçlarını vermek ve 
kaydetmek, uygulanan ilaçların etki ve yan 
etkilerini gözlemek, kaydetmek, 

§  Hizmetlerde gerekli olacak araç-gereç, 
malzemeler için istek yapmak, bunların yeterli 
ve çalışır şekilde bakımı için görüş bildirmek, 
   
 

EVDE BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ  



Bireyin sağlığının, fonksiyonunun ve rahatının en üst 
düzeyde sürdürülmesini ve bozulduğu durumlarda 
düzeltilmesini sağlamak   
 

EVDE BAKIMIN HEDEFLERİ 



Ailenin yapısı, bireylerin özellikleri, baş etme 
yetileri, olanakları ve rol değişimlerini iyi 
değerlendirmeli,  
Aile için stres nedeni olabilecek durumları fark 
etmeli ve ailenin de bunları fark etmesine 
yardımcı olmalıdır.  
Aile içinde sorun oluşturabilecek durumların 
önlenmesi için neler yapılabileceğini aile ile 
birlikte belirlemelidir.  
 

EVDE BAKIM VEREN HEMŞİRE 



Evde bakım sisteminde kilit insan gücü olarak 
nitelendirilen  hemşirenin en önemli rolü; 
 
 Hasta ve ailelerine sağlıklarını ve yaşamlarını 
olumlu etkileyecek "sağlık davranışlarını  öğretmek, 
manevi destek de bulunmak 
Hastanın öz bakım gücünü geliştirmektir. 
  

ÖZET OLARAK; 



 

Ø BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
Ø SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Ø TEŞEKKÜR EDERİZ…. 
 

SEDA BAYRAKTAR  
EVDE BAKIM HEMŞİRESİ 


