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Evde Bakım 

Teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik bir 
hastalığın takibinde veya herhangi bir sağlık problemi 
olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin 
verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine günlük yaşam 
şartlarını en az etkileyerek, kendi ortamlarında 
sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir. 



Evde bakımı gerekli hale getiren temel nedenler 

•  Yaşlı nüfusun artması  
•  Artan kronik hastalıklar ve kanser vakaları 
•  Sağlık harcamalarındaki artış ve kısıtlamaların artması 
•  Kaliteli sağlık hizmeti talebinin artması 
•  Sürekli sağlık hizmetine geçiş 
•  Tıp ve teknolojideki ilerlemeler 
•  Hastalık yönetimi programlarının koruyucu sağlık 
sistemi içine girmesi 



Evde bakımın yararları 

•  Kronik hastalıklara bağlı komplikasyonların azalması 
•  İş gücü kaybının önlenmesi 
•  Hastanede yatma süresinin azalması 
•  Akut komplikasyonların etkili bir iletişimle evde tedavi 
edilmesi 
•  Ev ortamının tedavi sürecini hızlandırması 
•  Aile ve hastanın sosyal yaşamdan kopmaması 
•  Hastaların bakım aktivitelerini üstlenmesi 
•  Kısa sürede bağımsızlık kazanması 



Uluslar arası akreditasyon ortak komisyonu 
evde bakım standartları 

Uluslar arası hasta güvenliği hedefleri; 

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



§  Bireyin sağlık hikâyesi 

§  Fonksiyonel durumu 

§  Fiziksel kapasite ve sınırlılıkları 

§  Beslenme gereksinimi 

§  Yaşadığı çevre 

Değerlendirme 



§  Ev ortamındaki emniyet ve güvenliğe ilişkin mevcut 
ve olası sorunlar belirlenir. 

§  Emniyet ve güvenliği en fazla tehdit eden durumlar: 

q Düşmeler, travmatik beyin yaralanmaları 

q Ateşle ilgili yaralanmalar 

q İstismar, taciz 

q İntihar 



Düşmeler ve kazaların önlenmesi 

§  %70 evde 

§  65 yaş üzeri 1/3 erişkin 

§  85 yaş üzeri 1/2 erişkin 

§  Düşmeler ölümcül yaralanmalara neden olabiliyor 

§  Her 17 saniyede bir düşme nedeniyle Acil Servise başvuru 

§  İlaçlarda değişiklik veya ekleme yapılması durumunda 48 
saat içinde düşme ihtimali yüksek 

Ensuring Patient Safety at Home Mary Ann Christopher, 
Visiting Nurse Service of New York 



Risk faktörleri 
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Güvenlik listesi 

•  Acil telefon numaraları (ambulans, yangın vb) - her telefona 
yapıştırılmalıdır. 

•  Rakamları kolayca seçilen telefonlar tercih edilmelidir. 

•  Mümkünse telefonlar her odaya yerleştirilmelidir. Düşme 
durumunda yerden uzanabilecek mesafede olmalıdır. 

•  Kapı kolları içerden kolay açılmalı, güvenlik açısından 
dışarıdan kolay açılmaya izin vermeyecek şekilde olmalıdır. 



Güvenlik listesi 

•  Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim v.b. 
serilmemelidir. 

•  Halı, kilim vb kenarları takılıp düşmeye ve kaymaya yol 
açabilecek biçimde veya kıvrılmış durumda olmamalıdır. 

•  Odada bulunan yatak, dolap vb. eşyaların duvara 
sabitlenmesi  



Güvenlik listesi 

•  Elektrik, telefon vb kablolar açıkta ve takılmaya, düşmeye 
yol açabilecek biçimde olmamalıdır. 

•  Yangın riskine neden olabilecek elektrik kablolarının üzerine 
aşınma ve zedelenmeye yol açacak eşya konmamalıdır. 

•  Elektrik fiş ve prizleri (topraklı) geceleri acil durumlarda 
kolayca görünebilecek özellikte (ışınımlı, ışıklı vb) olmalıdır.  

•  Elektrik kabloları mutfak, banyo gibi su kullanılan alanlarda 
elektrik çarpmasını önleyici özellikte olmalıdır. 



Güvenlik listesi 

•  Ev zemini, özellikle ıslak alanlar kolayca kayabilecek 
materyalden yapılmamalıdır. 

•  Çocuk oyuncakları, bilyeler, kolayca yuvarlanarak kaymaya 
yol açabilecek malzemeler ortalıkta bırakılmamalıdır. 

•  Kullanılmayan, fazlalık ya da dağınıklık yapan eşyalar 
mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. 

•  Aydınlatma için kullanılan aletler temiz ve iyi durumda 
olmalıdır. 



Güvenlik listesi 

•  Yatakta sigara içilmesi engellenmelidir.  

•  Küllükler derin ve çok az miktarda su konulmuş olmalıdır.  

•  Ayak tabanı kaydırmaz terlik ya da ayakkabı giyilmelidir.   

•  Yangın merdiveni ya da acil çıkış kapıları olmalıdır. 

•  Mümkünse ev ya da çalışma alanlarında yangın alarmı 
kullanılmalıdır. 



Güvenlik listesi 

Psikolojik sorunu olan hastada: 

•  Yatağın fazla yüksek olmaması 

•  Prizlerin korumalı olması 

•  Pencere ve balkonların mutlaka kilitli olması 

•  Kapının kilitli tutulması 

•  Hastanın etrafında kesici, delici alet bulundurulmaması 



Güvenlik listesi 

Prematüre/bebek hastada: 

•  Beden ısısının korunması (Cilt altı yağ tabakaları 
olgunlaşmadığı için hipotermi görülebilir) Oda ısısının 
izlenmesi 

Enfeksiyon riski için: 

•  El temizliği 

•  Ziyaretçi kısıtlaması 

•  Tırnakların kısa kesilmesi 

•  Takı takılmaması 



Güvenlik listesi 

Prematüre/bebek hastada: 

•  Odasında oyuncak bulundurulacak ise: 

q Oyuncakların yıkanabilen, toz tutmayan ve tüysüz olması 



Ev içinde alınabilecek önlemler 



Banyo-Tuvalet 

•  Havalandırma yeterli olmalıdır. Baca çekişi yeterli değilse, 
zehirlenme riski doğurur. 

•  Elektrikli cihazlar kullanılmadıkları zaman kapalı 
tutulmalıdır. 

•  Çok sıcak suya maruz kalınması haşlanma ve yanıklar 
meydana getirebilir, bu nedenle suyun ısısına dikkat 
edilmelidir. 



•  Duşun ve küvetin içine, tuvaletin yanına, tutunarak destek 
alınacak tutamaklar yaptırılmalıdır. 

•  Küvet ve duşun içinde kaymayan bir paspas ve kaymayan bir 
tabure kullanılmalıdır. 

•  Düşüp kapının arkasında kalanlara ulaşmanın zorluğu 
nedeniyle kapıların dışa doğru açılacak şekilde değiştirilmesi 
uygun olacaktır. 



Oturma odası-Salon 

•  Kolayca oturup kalkılan ve sırtı rahatça dayayabilecek ev 
eşyaları seçilmelidir. 

•  Duvardan duvara halı kullanılmalı ve halıların kaymaması 
için altına astar kaplatılmalıdır. 

•  Küçük kilim veya halı kullanmaktan kaçınılmalı, elektrik, 
telefon kablolarını, gazete ve dergiler yürünülen bölgelerden 
uzak tutmalıdır.  



Yatak odası 

•  Yatak odası ve banyo arasında devamlı kullanabilecek bir 
gece lambası bulundurmak gerekir. 

•  Yataktan kalkılınca önce bacaklar yataktan sarkıtılıp bir süre 
oturulmalı daha sonra yavaşça yataktan kalkılmalıdır. 
Böylece tansiyon düşmeleri önlenebilir. 

•  Çorap ve ayakkabılar yatağın kenarına veya sandalyeye 
oturarak giyilmelidir. 



Mutfak 

•  Ocak düğmelerinin AÇIK-KAPALI konumu kolayca fark 
edilecek şekilde işaretlenmelidir. 

•  Kullanılan elektrikli araçların kabloları ocağa yakın 
olmamalıdır; aksi halde kablolar kolayca hasar görür ve 
elektrik çarpması riski artar. 

•  Sık kullanılan mutfak eşyaları kolay ulaşabilecek yerlerde 
muhafaza edilmeli, çok yüksekte bulunan eşyalara uzun saplı 
tutacaklarla uzanılmalıdır. 

•  Ağır taşımaktan kaçınmaları ve yerler için kaymayan cila 
kullanılmalıdır. 



Merdiven 

•  Merdiven başlarında aydınlatma ve açıp kapama düğmesi 
olmalıdır. 

•  Merdiven kaplamaları iyi durumda olmalı, kenarları 
kalkmışsa mutlaka yapıştırılmalıdır. 

•  Merdivenlerin her iki yanında trabzan bulunmalı, merdiven 
inip çıkarken daima trabzanlara tutunulmalıdır. 

•  Merdivenlere eşya konulmamalıdır. 



Evin ısıtılması ve havalandırılması 

•  Etkin ısıtma sağlanmalıdır. Özellikle bebekler ve yaşlılar ani 
ısı değişikliklerinden olumsuz etkilenirler. 

•  Pencereler gerektiği zaman kolayca açılabilmeli; kapalı ortam 
kirliliğinden kaçınılmalıdır. 



Dışarıda alınabilecek önlemler 



•  Ağaçların, elektrik direklerinin, trafik levhalarının 
konulmasında belirli bir standart olmalıdır: 

q  Görme engellilerin ve ortopedik engellilerin yürümelerine engel 
olmamalıdır. 

q  Yol tarafındaki kaldırım kenarına aynı aralıklarla ve aynı hizada 
dikilmelidir, görme engelli kişi hangi kaldırıma çıkarsa çıksın 
karşısına çıkacak olan bu engellerin hep aynı yerde olacağını ve ona 
göre hareket etmelidir. Kaldırımın ortasına konulması gerekiyorsa, 
kaldırımın yol tarafındaki kenarında bir kişinin ya da tekerlekli bir 
sandalyenin geçebileceği kadar boşluk bırakılmalıdır.  

q  Bebek arabası taşıyanlar da aynı sıkıntıyı yaşayabilmektedir. 



q  Ağaçların alt dalları görme engellinin kafasına çarpmaması için 
kesilmelidir. 

q  Ağaç gövdelerinin etrafı geniş çemberlerle çevrilmelidir. 

q  Trafik levhaları görme engellilerin başına çarpacak şekilde alçak 
olmamalıdır. 

q  Esnafın kaldırımlarda mallarını sergilemesine izin verilmemeli ve 
bunu önleyici tedbirler alınmalıdır. 

q  Araçların kaldırımlara park etmeleri kesinlikle önlenmeli ve bunun 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. 



q  Su birikintilerini engellemek ve yürüyüşü kolaylaştırmak için 
kaldırımlardaki çukurlar, bozukluklar giderilmelidir. Kaldırım 
yüzeyinin düz olmasına dikkat edilmelidir. 

q  Kaldırımlarda bodrum kat girişi yada merdiven boşlukları 
bulunmamalıdır. Zorunlu ise bunların bulunduğu kısımların etrafı 
demir parmaklıklarla çevrilmelidir. 

q  Dış kenarı boş veya derin olan kaldırım (ya da kaldırımın olmadığı 
yollarda), bu kenara duvar ya da parmaklıklar yapılmalıdır. 
 

q  Kaldırım olmayan yerlerde şayet araçların yollara park etmesi 
zorunlu ise kesinlikle ters park ettirilmemelidir. Görme engelliler 
araçların ters park edilmesinden dolayı özellikle kamyon, kamyonet 
gibi yüksek araçları bastonlarıyla fark edemediklerinden başlarını 
çarpmaktadırlar. 
 



q  Bütün trafik ışıklarına sesli sinyalizasyon takılmalıdır. Özellikle 
trafiğin yoğun , nüfusun kalabalık olduğu yerlerde ses sinyalizasyonu 
mutlaka bulundurulmalıdır. 

q  Yol, kaldırım, kanalizasyon, telefon ve elektrik gibi yapım 
çalışmalarında mutlaka görme engellilerin fark edebileceği şekilde 
barikatlar yapılmalı, yapım çalışması biter bitmez çukurların üzeri 
kapatılıp düzeltilmelidir. Bu gibi yerlerde engellilere yardımcı 
olunması için uyarıcı levhalar bulunmalıdır.  
 



İlaç kullanımı 

•  İlaçların kullanımı ile ilgili detaylı bir plan-takvim görülecek 
bir yere (ör: buzdolabının kapısı) asılmalıdır. 

•  Her ilaç kendi kutusunda tutulmalı, birbiri ile karıştırılmadan 
saklanmalıdır. 

•  Hekim önerisi dışında ilaç kullanılmamalıdır. 

•  İlaçlar güvenli, direkt ışık almayan serin yerlerde 
tutulmalıdır. 



İlaç kullanımı 

•  Yanlış ilaç kullanımının engellenmesi amacıyla ilaç 
kutularının üzerine çeşitli uyarıcılar yazılmalıdır. 

•  İlaçların var olan hastalıklar veya kullanılmakta olan diğer 
ilaçlar ile etkileşime girebileceği unutulmamalıdır. 

•  Şifalı bitkiler vb. kullanılacak ise yine ilaçlar ile veya başka 
hastalıklar ile olumsuz bir etkileşimin söz konusu olacağı 
akılda tutulmalıdır. 



Eğitim 

1.  Hastalık/yaşlılık nedeniyle gelişen fizyolojik, psikososyal 
değişiklikler ve sık görülen kronik hastalıklarla baş etmeye 
yönelik eğitim 

2.  Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesine 
yönelik eğitim 

q Sağlıklı yaşam ilkeleri (sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel 
aktivite, sigara ve aşırı alkol kullanmama, aşırı bedensel ve 
ruhsal yorgunluktan kaçınma, kazalardan korunma, sosyal 
aktivitelere katılma) 

q Erken dönemde hastalığın tanınması 
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