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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hasta ve Yaşlı Bakımı  

MODÜLÜN ADI Hasta Bakım Hizmetleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Hasta bakım hizmetlerinin önemi, kapsamı, hasta bakımının 

yapıldığı yerler, evde bakım koşulları, evde hasta bakım 

hizmetlerinin mevcut durumu, bakım hizmetlerinin daha iyi 

yürütülmesi için koşulların iyileştirilmesi ve gerekli yasal 

düzenlemelere ait temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/ 16 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Hasta bakım hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları  

incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında hasta bakım 

hizmetlerini tekniğine ve mevzuata uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Hasta bakım hizmetlerini ayırt edebileceksiniz. 

2. Hasta bakımının yapıldığı yerlerin önemini 

kavrayabileceksiniz.  

3. Hasta bakım hizmetlerinin durumunu 

kavrayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik oda, beceri eğitim sahası, sınıf 

Donanım: Hasta yatağı, küçük el araçları, sandalye, 

tekerlekli sandalye, eldiven, çarşaf, battaniye, küçük 

yastıklar, havlu, evde bakımda kullanılan malzemeler 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, 

doğru yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Gelecek yirmi yılda, dünya nüfusunun sağlık ihtiyaçlarında çarpıcı değişiklikler 

olacağı tahmin edilmektedir. Beklenen değişikliklerin en önemlileri kronik hastalıklar, 

psikolojik rahatsızlıklar ve kazalara bağlı sakatlıklarda görülen artışlardır. Ayrıca gelişmekte 

olan birçok ülkede yaşlı nüfustaki artışın %300’den fazla olması beklenmektedir. 

 

Dünyanın her yerinde sağlık hizmeti kullanımının ve dolayısıyla maliyetlerin artması, 

hastaları evde tedavi etme gerekliliğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İyi yönetilen ve 

desteklenen evde bakım tüm yaşlardaki hastaların ve aynı şekilde hasta bakım elamanının da 

yaşam kalitesini arttıracaktır. 

 

Hasta Bakım Hizmetleri modülü ile hasta bakım hizmetlerinin önemi, kapsamı, hasta 

bakımının yapıldığı yerler, evde bakım koşulları, evde hasta bakım hizmetlerinin mevcut 

durumu, bakım hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi ve koşulların iyileştirilmesi için gerekli 

düzenlemelere ilişkin bilgiler kazanacaksınız.   

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Hasta bakım hizmetlerinin amacı, önemi ve kapsamını ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hastalıkların önlenmesi, önlenemiyorsa erken dönemde tanı, tedavisinin 

profesyonel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından evde gerçekleştirilmesi neden 

önemlidir? Araştırıp sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Yakınlarınızdan evde bakım hizmeti alan bireyler varsa profesyonel bakım ile 

ev halkı bakımı arasındaki farkı gözlemleyip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. HASTA BAKIM HİZMETLERİ  
 

Bakıma muhtaç olma durumu, hem bakılan kişi için hem de bakımı üstlenen yakını 

için çok önemlidir. Bu durum bakıma muhtaç kişinin yakınına yeni sorumluluklar yükler ve 

yeni beceriler edinmesini zorunlu kılar. Herkesin günlük yaşamı tam anlamıyla değişikliğe 

uğrar. Bu durum profesyonel bakımı zorunlu kılar.  

 

Hasta bakım hizmetlerinde kullanılan bazı kavramlar vardır. Bu kavramlardan bazıları 

şunlardır: 

 

Hasta: Bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâlinin bozulması durumuna 

hastalık, iyilik hâli bozulan kişilere de hasta denir.  

 

Evde hasta bakımı: Hastaları hastalıklarının önlenmesi, önlenemiyorsa erken 

dönemde tanı, tedavi ve rehabilitasyonunun profesyonel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından 

evinde gerçekleştirilmesini amaçlayan bir hizmet şeklidir. 

 

Resim 1.1: Sağlık kurumunda hasta bakımı 

Evde sağlık hizmeti: Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre bakıma ihtiyacı olan 

bireye ailesi, dostları ya da komşuları gibi yakınlarının, gönüllülerin ve profesyonel 

sağlıkçılarla, hasta bakıcı gibi yardımcıların sağladığı bakım faaliyetleridir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Hasta bakımı: Rehabilitasyon ve kişisel bakım yanında, günlük yaşam aktivitelerini 

yerine getirirken oluşabilecek sorunları ve önleyici hizmetleri de kapsayan çok yönlü 

uygulamalar bütünüdür. 

 

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. 

 

Hasta bakım elemanı: Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak ev ve 

kurumlarda kendi sorumlulukları altında hasta kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut 

temizliği, nefes ve hareket çalışmaları, beslenmeleri, kişisel ve sosyal sorunlarının çözümü 

ile sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması konusunda hastalara yardımcı 

olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen kişidir. 

 

 Evde Bakımda Hasta Bakım Elemanının Görevleri  

 Hastanın gereksinimlerini bilmek ve karşılamak 

 Hastaya günlük bakım planı hazırlamak 

 Hastanın alışkanlıklarını ortaya çıkarmak  

 Hastanın günlük bakımını yapmak  

 Sağlık personelinin reçetelendirdiği ilaçların alınmasını sağlamak 

 Hastaların çevreleri ile iletişim kurmalarını sağlamak  

 Sağlık personelinin kontrolünde hastaların bedensel ve psikolojik 

rahatsızlıklarında yardımcı olmak  

 Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri hastalara yaptırmak 

 Hastanın oda düzenini sağlamak  

 Hastanın yemek yemesine yardımcı olmak, gerekirse yemeğini yedirmek  

 Hastaya sağlık personelinin önerdiği pozisyonları vermek 

 Gerekli araç ve gereci kullanmak ve bunların temizliğini yapmak  

 Hasta ve yakınlarına evde bakım ile ilgili bilgi vermek  

 Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlem almak  

 Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek  

 Hastanın ölüm anında yanında olmak 

 Gerekli belgeyi ve dokümanı hazırlamak ve doldurmak 

 

 

Resim 1.2: Sağlık kurumunda hasta bakımı  
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 Hasta Bakım Elemanında Aranan Özellikler 

Bu alandaki mesleklerde çalışan meslek elamanları: 

 Etkili ve güzel konuşmalı. 

 Çalışkan olmalı. 

 Sabırlı ve duyarlı olmalı. 

 Dikkatli olmalı. 

 Dürüst olmalı. 

 Enerjik olmalı. 

 Güler yüzlü olmalı. 

 İnsan ilişkilerine özen göstermeli. 

 İş disiplinine sahip olmalı.  

 İş güvenliğine dikkat etmeli.  

 Araç, gereç kullanımına özen göstermeli.  

 Kararlı olmalı.  

 Meslek ahlakına sahip olmalı.  

 Samimi ve içten olmalı. 

 Temiz ve düzenli olmalı. 

 Irk, din, dil, cinsiyet ayırımı gözetmeden bakım yapmalı. 

 Hasta ile ilişkilerinde mesafeli olmalı. 

 İş hayatı ile özel hayatı birbirine karıştırmamalı. 

 Ekip çalışması yeteneğine sahip olmalı. 

 Başka meslek grupları ile iş birliği yapabilmeli. 

 Alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olmalı. 

 Kılık ve kıyafetine dikkat etmeli. 

 

1.1. Evde Hasta Bakım Hizmetlerinin Amacı 
 

 Bireylere kaliteli, ihtiyaca uygun ve düşük maliyetli bakım hizmetleri 

sunmaktır. 

 Bireylerin bağımsızlıklarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmektir. 

 Bakıma muhtaç bireyin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak aileye destek 

vermektir.  

 Ailenin ve tüm aile üyelerinin işlevselliğini arttırmaktır. 

1.2. Evde Hasta Bakımı ve Önemi 
 

Evde bakım özürlü, yaşlı, kronik hastalığı olan, hastalık veya ameliyat sonrası 

iyileşme dönemindeki şahsın, eski sağlığına kavuşabilmesi için bireyleri bulundukları 

ortamda destekler. Sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini, yaşamlarını mutlu ve huzurlu 

biçimde sürdürerek toplumsal entegrasyonlarını sağlar. Özellikle ailedeki kadın bireylerin 

üzerindeki yükü hafifleten, birey ve aileye sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbî destek 

hizmetleri ile sosyal hizmetleri içeren bir bakım modelidir.  

 

Evde bakım hizmetlerinde bireylerin kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız 

olarak günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri amaçlanır. Ülkemizde evde bakım 
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hizmetleri ile ilgili çalışmalarda aileye yardımcı olacak yasal, sosyal ve ekonomik desteğe ve 

kurum iş birliğine ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. 

 

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan gruplar çoğunlukla kronik hastalar, yaşlılar ve 

özürlülerdir. Bu grupların yararlandığı evde bakım hizmetleri uzun sürelidir. Doğum sonrası 

ya da taburcu sonrası geçici bir süreliğine bakıma ihtiyaç duyan kimseler ise kısa süreli evde 

bakım hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

 

Evde bakım hizmetleri ile bakıma muhtaç bireylerin sadece tıbbî bakım ihtiyaçları 

değil, sosyal bakım ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Sosyal bakım hizmetleri teknik olarak 

ADLS (Activities of Daily Living) olarak adlandırılan yemek yeme, banyo, tuvalet, 

soyunma, giyinme, hareket etme gibi günlük yaşam aktiviteleri ile IADLI (Instrumental 

Activities of Daily Living) olarak adlandırılan ev işleri, yemek yapma, alışverişe gitme gibi 

yardımcı günlük yaşam aktiviteleri desteğini içerir. 

 

Resim 1.3: Ev ortamında hasta bakım hizmetleri 

Evde bakım farklı alanlarda bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlar. 

Evde bakım hizmetleri içerisinde evde yardım, takip hizmetleri, sağlık hizmetleri, sürekli 

bakım, evlere yemek servisi, telefonla yardım servisi ve evlere bakım-onarım hizmeti gibi 

hizmetler yer almaktadır.  

 

Ülkemizde evde bakım hizmeti sunan kuruluşların sayıca son derece yetersiz olması, 

genel sağlık sistemiyle bütünleşmiş(entegre olmuş) bir evde bakım hizmetinin bulunmaması, 

evde bakım hizmetlerinin maliyetinin sağlık güvencesi sağlayan kurumlar tarafından 

karşılanmaması, bakım gerektiren kişiler için evde bakılabileceği hâlde hastaneye ya da 

rehabilitasyon merkezlerine başvurulmasına neden olmaktadır. Ayrıca bakım verenlerin 

bakım verme konusundaki bilgilerinin yetersiz olması, evde bakılan kişilerin yaşam 

sürelerinde kısalmaya neden olmaktadır.  

 Evde Hasta Bakım Hizmetlerinin Faydaları 

Evde bakımın önemli iki avantajı vardır: Sağlık harcamalarında düşüş sağlaması ve 

kişinin kendi huzurlu ortamında ailesi ile bakımına olanak vermesidir. Bunların dışında: 

 Hastanın ev ortamında günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesini sağlar ve 

yaşam kalitesini yükseltir. 

 Hastanın tedavi ve bakımının kendi ev ortamında yapılmasını, hastane 

ortamında yaşadığı stresin ortadan kalkmasını sağlar. 

 Hastane enfeksiyonu riskini azaltır. 
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 Hastanelerdeki yüksek maliyeti azaltacağından ekonomik bir çözümdür.  

 Tedavi ve tetkik için ulaşım maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır. 

 Kişiye özel bakım sağlar. 

 Bakım hizmeti sunulan aileyi bir arada tutar. 

 Teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte kesintisiz kaliteli ve standart 

hizmet sağlar. 

 Hasta ve yakınlarına bakım konusunda eğitim imkânı sağlar. 

 Bazı bireylere ulaşmanın tek yoludur. 

 Terminal dönem hastaları için yeğlenen bir bakım türüdür. 

 

1.3. Evde Hasta Bakım Hizmetlerinin Kapsamı 
 

Evde bakıma ihtiyaç duyanlara sağlık ve bakım hizmetleri ev ortamında verilir. Bu 

hizmet, sağlıklı kişilerin takip edilmesini, eğitim ve laboratuar hizmetlerini almasını, 

yaşlıların ve kronik hastaların evlerinde takip ve tedavi edilmesini, yoğun bakım süreci gibi 

yıpratıcı bir dönemden çıkmış ve artık yoğun bakım tedavisi gerekliliği kalmamış hastalara 

evlerinde hizmet verilmesini kapsamaktadır.  

 Evde Bakım Hizmetlerinin Kapsamı 

 Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların ve özürlülüğün 

önlenmesi 

 Öz bakımın sağlanması, kendine yardım, karşılıklı yardımlaşma, 

savunuculuk 

 Kişisel bakım hizmeti (giyinme, yıkanma, alışveriş vb.) 

 Hastanın gereksinimini karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler 

yapılması 

 Sevk işleminin sağlanması ve kamu olanaklarına ulaşmayı sağlaması 

 Rehabilitasyon hizmetleri 

 Temel ve özel ihtiyaçların karşılanması, destekleyici aletler, ekipman ve 

ilaçların sağlanması 

 Özelleşmiş destek hizmetleri 

 Rahatlatıcı bakım 

 Palyatif bakım (Palyatif bakım yaşamı tehdit eden bir hastalığı olan 

hastaların ve ailelerinin fiziksel, psiko-sosyal ve inançsal sorunlarının 

erken tanınması, kusursuz değerlendirilmesi ve tedavisi yoluyla acıyı 

önleme ya da azaltma sayesinde yaşam kalitesini iyileştiren bir 

yaklaşımdır.) 

 Danışmanlık ve duygusal destek hizmeti 

 Bireyin ailesi ve diğer ilgili kişilere gerekli bilginin verilmesi 

 Sosyal etkileşimin arttırılması 

 Fiziksel aktivite olanaklarının sağlanması 

  Bakım öncesinde, bakım sırasında ve sonrasında bakım verenlere destek 

sağlanması 

 Hasta ve yakınlarının eğitimi gibi hizmetler verilmesi 
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1.4. Hasta Bakım Hizmetlerinde Evde Bakım  
 

Evde bakım hizmetlerinde gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde  gerek 

kronik bir hastalığın takibinde gerekse de herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu 

sağlık ve tetkik hizmetleri yoluyla ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı 

hizmetleri verilir. 

 

Evde bakım hizmetinde günlük yaşam şartlarını en az derecede etkileyerek en doğru 

tedaviye ulaşma yolu ile hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek ve aynı 

zamanda hastanın yaşam kalitesini yükseltmek düşünülmektedir. Bu hizmet evde kalmayı 

tercih eden, tedavisi ve bakımı evde devam eden ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları 

tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir. 

 

Resim 1.4: Evde ağız muayenesi 

Hasta bakım hizmetlerinin evde yapılmasında üç hizmet türü önemlidir. Bunlar sağlık 

hizmetleri, bakım hizmetleri ve destek hizmetleridir. 
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1.4.1. Sağlık Hizmetleri 
 

 Sağlık Hizmetleri genel olarak şöyle sıralanabilir: 

 Genel Sağlık Kontrolü: Doktor ve hemşire (daha çok yerel yönetime 

bağlı) bireyi evinde ziyaret ederek genel sağlık kontrollerini yapar. 

Ayrıca şikâyetleri dinlenen kişi gerekli görüldüğünde hastanelerin ilgili 

bölümlerine yönlendirilir. Hasta ve yakınlarına danışman hekimlik 

hizmeti verilir. İhtiyacı olan bireye enjeksiyon, pansuman yapılır, serum 

ve sonda takılır, tansiyon, şeker ve kolesterol düzeyi ölçülür. 

 Ücretsiz Check-Up: Sosyal güvencesi olmayan bireylere yılda bir kez 

check-up yapılır. 

 Acil Sağlık Hizmetleri: Yardıma muhtaç durumda olan bireylerin 

kendilerinin veya yakınlarının talepleri hâlinde mesai saatleri içinde yerel 

yönetim ambulansı ile en yakın sağlık kurumuna sevkleri yapılır. 

Kimsesiz ve muhtaç yaşlı ya da hastanın vefatı hâlinde adlî tıp, morg ve 

gasil işlemlerinin yürütülmesine yerel yönetimlerce yardımcı olunur. 

Cenaze aracı temini ve defin işlemleri yapılır. 

 Sağlık Taraması: Yerel yönetimler tarafından belirlenen bir bölgede 

veya merkezde yaşlı hastalar için sağlık taraması yapılır. Gerekli 

görüldüğünde hastanelerin ilgili servislerine yönlendirilir. 

 

Resim 1.5: Genel sağlık kontrolü 

 

1.4.2. Bakım Hizmetleri 
 

 Evde Bakım Hizmeti 

 Doktorun uygun gördüğü hastaların tansiyon, nabız, açlık kan şekeri, 

aldığı ve çıkardığı sıvı takibi, vital bulguları deneyimli sağlık ekiplerince 

alınır, evde takibi yapılır ve tedavilerinin devamı sağlanır. 

 Günlük aktivitelerini yapamayan hastalara bakım destek ekiplerince bu 

aktivitelerin ve kişisel temizliğinin yapılması sağlanır. 

 Hastaneye nakli gereken hastaların nakilleri hasta nakil araçları ile bakım 

destek personelleri tarafından yapılır. 
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1.4.3. Destek Hizmetleri  
 

Destek hizmetleri genellikle yerel yönetimlerin ilgili birimlerince verilir. Bu hizmetin 

kalitesi yerel yönetim ile ilgilidir. Ayrıca sağlık kurumlarındaki sosyal servisler hasta, yaşlı, 

engelli ve yakınlarının en doğru bilgiyi alabilecekleri servislerdir. Destek hizmetlerinin farklı 

alanlarda farklı hizmetleri vardır. Bunlar: 

 Sosyal destek hizmetleri 

 Psikolojik destek hizmetleri 

 Rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri 

 Sosyal ve kültürel etkinlikler 

 Temizlik hizmetleri 

 Ekonomik destek hizmetleri 

 Her türlü ev içi tamirat 

 

Resim 1.6: Özel gün kutlaması 

 

1.5. Hasta Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar 
 

Bireylerin bakım gereksinimlerini hastane ve ev ortamında karşılayıp farklı meslek ve 

branş üyelerin iş birliği ve eş güdüm ile sürekli, kapsamlı ve organize bir biçimde çalışırlar. 

Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde çalışanlar şunlardır: 

 Hekim 

 Hemşire 

 Diyetisyen 

 Fizyoterapist 

 Ebe 

 Sağlık memuru 

 Psikolog 

 Sağlık teknisyeni 

 Sosyal hizmet uzmanı 

 Ev ekonomisti 

 Fizik tedavi uzmanı 

 Bakım destek elemanı 

 Hasta ve yaşlı bakım elemanı 

 Hasta ve yaşlı bakım sertifikası olan kişiler 
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Resim 1.7: Bireylere sunulan evde bakım hizmeti 

 

1.6. Hasta Bakım Hizmetlerinden Yararlananlar 
 

Günümüzde evde ya da sağlık kuruluşunda bakım hizmetlerinden, diğerlerine oranla  

daha çok kronik hastalığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken, 

yürüyemeyen ve yatağa bağımlı olup özel ihtiyaçlarını dahi gideremeyecek durumda olan 

yatalak hastalar (alzheimer, demans, felç vb. ) yararlanmaktadır. 

 

Resim 1.8: Evde hasta bakımında egzersiz 

 Evde veya Sağlık Kuruluşunda Bakıma İhtiyaç Duyanlar: 

 Ameliyat sonrasında hastanede ve hastane sonrasında evde bakım 

desteğine ihtiyaç duyan hastalar 

 İnmeler, büyük kırıklar gibi ani gelişen travma ya da hastalıkların 

tedavisinin evde sürdürülmesine ihtiyaç duyan hastalar 

 Kronik akciğer hastalıkları, diyabet, multipl skleroz (MS), parkinson, 

alzheimer, motor nöron hastalığı (ALS) gibi ilerleyici hastalığı olanlar 

 Bakım gereken kanser hastaları 

 Kendi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bakıma ihtiyaç duyan 

kişiler 

 Son dönem hastalar 

 Periyodik olarak kontrol izlem gerektiren kronik hastalıkları olan ve 

diyetlerini, ilaçlarını tam olarak uygulayamayan hastalar 

 Hastalıkları konusunda yeterince bilgisi olmayanlar  

 Ameliyat ve hastane tedavisinden sonra bir an önce eve gitmek isteyen ve 

bakım gereken hastalar 

 Özürlüler ve yatağa bağımlı olanlar 

 Yarası, kateteri ve enjeksiyon tedavisi olan hastalar 



 

12 

 Sık sık hastalanıp hastanede yatmak zorunda kalan hastalar 

 Ağrı tedavisine ve kontrole ihtiyaç duyan hastalar 

 Beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar 

 

1.7. Hastanın Evde Bakıma Kabulü 
 

Aşağıdaki durumlara uyan hastalara evde bakım hizmeti verilebilir(Evde Bakım 

Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Madde 26 ): 

 

 Sağlık kuruluşunda hastanın tıbbî durumu onay vermeye elverişli değilse kanunî 

temsilcilerinin bilgilendirilmiş onay formu ile rızası alındıktan sonra işlem 

yapılır. 

 Evde bakım hizmeti için kabul edilen hastalar, mevzuat tarafından belirlenen 

hakları korunacak şekilde, hasta hakları, yükümlülükleri ve hizmet içeriği 

konusunda bilgilendirilir. Hastanın kendisi veya kendisi karar verme yetisine 

sahip değilse kanunî temsilcisi, sunulacak hizmetin varsa riskleri konusunda her 

türlü bilgiyi alma ve değerlendirme yaptıktan sonra hizmeti kabul etmeme 

hakkına sahiptir. 

 Evde bakım hizmeti almak isteyen hasta kendi hekimi tarafından takip altında 

olmalıdır. Kendisini takip eden bir hekimi olmayan hastalar için  sağlık 

kuruluşunun evde bakım hizmeti sunan hekimleri ve gerekirse konsültan 

hekimler tarafından değerlendirilip bir hekim atanır. 

 Evde bakım hizmeti için hasta ve / veya hasta ailesi tarafından istem yapılabilir. 

Bu durumda evde bakıma uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından hastanın 

tanısını koyan ve tedavisini planlayan hekim veya evde bakım hekimi tarafından 

değerlendirilir. Planlamada yapılacak değişiklikler ya da ileri düzey yeni hizmet 

seçenekleri için hekim onayı alınır. 

 Hasta evindeki fiziksel ortam ve ekipman, güvenli ve etkin bakım vermeye 

uygun olmalıdır. 

 Hastanın ırkı, rengi, inancı, cinsiyeti, doğum yeri, etnik kökeni, yaşı, zihinsel ya 

da bedensel engeli ve iletişim rahatsızlığı kabul açısından hiçbir şekilde 

olumsuz etken olarak değerlendirilemez. 

 Hasta bakımı açısından sağlık kuruluşu tarafından önerilen tedavi planının 

kabul edilmemesi durumunda, bu tedavi planının uygulanmamasının yol 

açabileceği riskler anlatılarak hizmetin kabul edilmediğine ilişkin yazılı beyan 

istenir. 

 

1.8. Hastaya Verilen Evde Bakım Hizmetinin Sonlandırılması 
 

 Aşağıdaki durumlarda evde bakım hizmeti sonlandırılır veya hasta yataklı 

tedavi kurumlarına transfer edilir (Ev de Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında 

Yönetmelik, Madde 27 ): 
 Evde bakım hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek 

tedavi gerekliliğinin ortadan kalkması, 

 Hastaya özgü hazırlanan bakım planlarında belirlenen amaçlara 

ulaşılması, 
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 Evde bakım hizmeti sunulan hasta için uygulanacak ilaç, bakım ve 

tedavinin belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden 

uygulanabilecek hâle gelmesi, 

 Evde bakım hizmeti için tıbbî açıdan gerekli donanım veya eğitimli 

sağlık personelinin tam olarak sağlanamaması, 

 Evde bakım hizmeti sunulan hastanın hastaneye yatırılma 

endikasyonunun ortaya çıkması, 

 Hasta veya temsilcilerinin hizmeti sonlandırmak istemesidir. 

 

1.9. Evde Bakım Hizmeti Verilemeyecek Durumlar 
 

 Aşağıdaki durumlarda hastalar evde bakım hizmetine kabul edilemezler (Evde 

Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Madde 28 ): 
 Talep edilen tedavinin sağlık personeli eşliğinde uygulanacak olsa bile, 

ev ortamında yapılabilmesi açısından sağlık kuruluşu hekimi tarafından 

tıbbî kontrendikasyon bulunması, 

 Hasta ve hastalık grubunun evde tedavisi için tıbbî açıdan gerekli 

donanım veya eğitimli sağlık personelinin sağlık kuruluşu tarafından 

sağlanamaması, 

 Hastanın akıl ve ruh sağlığının bozulması veya madde bağımlılığından 

dolayı mahkemelerce hastanelerde tıbbî gözlem ve / veya tedavi altına 

alınmasına karar verilmesi, 

 Hastanın veya ailesinin tedavi / bakım planına ve çalışma şartlarına 

uymaması, kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi ya da evde bakım 

hizmeti sunan personeline karşı uygunsuz ya da suç teşkil edecek 

davranışta bulunması durumunda sağlık kuruluşu tek taraflı olarak 

hizmeti durdurabilir ve hizmet sözleşmesini sona erdirebilir. 

 

1.10. Hasta Bakım İle İlgili Yasal Düzenlemeler 
 

Evde bakım hizmetleri sunumu hakkında çıkarılan Yönetmelik,  10.03.2005 tarih 

ve 25751 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. 

 

Bu Yönetmelik’in amacı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla evde 

bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları 

işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken 

usul ve esasları düzenlemektir. (Madde 1)  
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Bu Yönetmelik, bağımsız işyerleri şeklinde veya tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik 

ve özel hastane bünyesinde evde bakım hizmeti sunmak amacıyla açılan sağlık kuruluşları 

ile bu sağlık kuruluşlarının sahip ve işletenlerini ve evde bakım hizmeti faaliyetlerini kapsar. 

(Madde 2) 
 

Sağlık Bakanlığınca Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönerge çıkarılmıştır. 

 

Bu Yönerge’nin amacı, evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin 

muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbî bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında 

sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün 

olarak birlikte verilmesi için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları bünyesinde evde 

sağlık hizmetleri birimleri kurulması, bu birimlerin asgarî fizikî donanımı ile araç, gereç ve 

personel standardının ve ilgili personelin görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, 

iletişim, uygulanacak randevu, kayıt ve takip sisteminin tanımlanması ve uygulamanın 

denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenerek evde sağlık hizmetlerinin sosyal devlet 

anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. (Madde-1) 

 

Bu Yönerge Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve bünyesinde evde 

sağlık hizmetleri birimi kurmak suretiyle bu hizmetleri vermeye yetkili kılınacak yataklı 

tedavi kurumlarını, ağız ve diş sağlığı merkezi ve hastanelerini, toplum sağlığı merkezlerini 

ve buralarda çalışan personel ile aile hekimlerini, aile sağlığı merkezlerini ve aile sağlığı 

elemanlarını kapsar. (Madde-2) 

 

Bu Yönerge’nin dayanağı, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu’nun 3’üncü ve 9’uncu maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43’üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.(Madde-3) 

 

2828 sayılı Kanun’un 15. maddesi dayanak alınarak hazırlanan “Huzurevleri ile 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği” rehabilitasyon 

merkezlerinde bakım görecek yaşlılar, hizmetin türü, niteliği ve görev alacak personel ile 

ilgilidir. 

 

Bu Yönetmelik’in amacı, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezlerinde bakım görecek 60 yaş ve üzerindeki yaşlıların saptanması, bakım ve 

rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılması, verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş 

esaslarını belirlemek, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. (Madde 1) 

 

Bu Yönetmelik, 60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, onlara bakmak, 

sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak, sürekli bakıma ve rehabilitasyona 

ihtiyaç duyanlara bu hizmetleri vermekle görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım 

ve Rehabilitasyon Merkezlerini kapsar.(Madde 2) 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hasta bakım hizmetlerinin amacı, 

önemi ve kapsamını ayırt edebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Evde hasta bakımı hizmetlerinin amacı, 

önemi ve kapsamını ayırt etmek 

 Hasta bakım hizmetlerinin önemini 

farklı kaynaklardan araştırınız.  

 Hasta bakım hizmetlerinde evde bakım 

hizmetlerini ayırt etmek 

 Hasta bakım hizmetlerinde evde bakım 

hizmetlerinin önemini farklı 

kaynaklardan araştırınız.   

 Hasta bakım merkezleri ile görüşerek 

bakım hizmetlerinden yararlananların 

kimler olduğunu öğrenmek 

 Çevrenizde bu hizmetten yararlananları 

araştırınız.  

 Hasta bakımı ile ilgili yasal düzenlemeleri 

ayırt etmek  

 Hasta bakımı ile ilgili yasal 

düzenlemeleri farklı kaynaklardan 

araştırınız. 

 Sağlık personelinin önerdiği hasta bakım 

hizmetlerini yapmak  
 Sağlık personeli ile iş birliği yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi evde hasta bakımının faydalarından değildir?  

A) Hastane enfeksiyonları riskini azaltır. 

B) Yüksek hastane maliyetini azaltır. 

C) Yaşam kalitesini normale döndürür. 

D) Bakım alan aileyi bir arada tutar. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hasta bakım elamanında aranan özelliklerdendir? 

A) İş disiplinine sahip olmalı. 

B) Meslek ahlakına sahip olmalı. 

C) Kararlı olmalı. 

D) Hepsi  

 

3. Aşağıdakilerden hangileri evde bakım hizmetlerinin kapsamı arasındadır? 

I- Rahatlatıcı bakım  II- Özelleşmiş destek hizmeti   III- Palyatif bakım 

IV- Kişisel bakım   V- Kendine yardım 

A) I- III 
B) II- III- IV 

C) I- II- III- V 

D) I- II- III- IV- V 

 

4. Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanamaz? 

A) Yaşlılar  

B) Psikolojisi bozulanlar 

C) Kronik hastalığı olanlar 

D) İyileşme dönemindeki hastalar 

 

5. Aşağıdakilerin hangisi hasta bakım hizmetlerinde, hasta bakımı için verilen 

hizmetlerden değildir? 

A) Rehberlik hizmetleri  

B) Sağlık hizmetleri  

C) Bakım hizmetleri 

D) Destek hizmetleri   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Hasta bakımının yapıldığı yerlerin önemini kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

Özel hastaneler ve kamu hastanelerini ziyaret ederek bilgi toplayınız. Edindiğiniz bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Yaşlılık ve aktif yaşamın sonuçlarını yaşlı bakım evlerinde gözlemleyiniz. 

Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Huzurevleri ve bakımevlerinin işlevleri ile ilgili araştırma yapınız. Sorunları 

hakkında bir sunum hazırlayıp sınıf ortamında anlatınız.  

 

2. HASTA BAKIMININ YAPILDIĞI YERLER  
 

Toplumlara sağlık hizmetlerini sunan hasta bakım merkezleri, sağlık sisteminin 

önemli kuruluşudur. Bu kuruluşlar, tıp bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak 

hızla değişmiş, önemleri gittikçe artmış ve sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü 

tüketen sosyoekonomik kuruluşlar hâline gelmiştir. Bu gelişim hastane yönetiminin önemini 

artırmıştır.  

 

Hasta bakımının yapıldığı yerler sadece tıbbî hizmetleri sunan fizikî mekânlar 

değildir. Bireylerin refah düzeyi, tüketim alışkanlıkları, eğitim durumu, aile yapısı, kültürel 

düzey, sağlık sisteminin yapısı, sosyal güvenlik, siyasal sistem, sağlık politikaları gibi birçok 

bireysel, çevresel ve üst sisteme ait faktörler hasta bakımında etkendir.  

 

2.1. Hastaneler  
 

Hastanelerde ağırlıklı olarak tedavi hizmetleri olmak üzere tüm sağlık hizmetleri 

sunulmaktadır. Bu kapsamda hastaneler; ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık 

hizmetinin kesintisiz üretildiği, eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin 

yürütüldüğü, kendine göre değişik özellikler gösteren ve profesyonel yönetim gerektiren 

kurumlar olarak tanınmaktadır. Sağlığın korunması, sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve 

hastaların bakım, tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasında hastaneler etkin rol 

oynamaktadır 

 

Dünya Sağlık Teşkilatı, (WHO) hastaneleri “teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak 

üzere sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı 

kuruluşlar” olarak tanımlamaktadır.  

Benzer bir tanımın yer aldığı Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliği’nde ise hastaneler, “hasta ve yaralıların, hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayakta veya yatarak muayene, teşhis, tedavi 

ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar” olarak tanımlanır. 

 

2.1.1. Hastanelerin Amaçları 
 

Hastanenin amaçları şu şekilde sıralanır: 

 Her türlü sağlık hizmetlerinin üretilip arz edilmesi 

 İnsan sağlığının korunması 

 Tıbbî personelin yetiştirilmesi ve eğitilmesi 

 Tıp biliminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

2.1.2. Hastanelerin Özellikleri 
 

 Hastaneler, ekonomik işletmelerden farklı olarak sosyal bir kuruluş niteliğinde 

olmaları nedeniyle kâr amacı gütmez. 

 Hastanelerin amacı hastalara tedavi hizmeti sunmak olduğundan hastaneler 

hizmet üreten kurumdur.  

 Hastaneler yalnız hasta bakım hizmeti sunan kuruluşlar değil aynı zamanda 

eğitim kuruluştur. 

 Hastaneler diğer işletmelerden farklı olarak hastalara ve refakatçilerine 

(barınma, beslenme, yıkanma vb.) otelcilik hizmeti verir. 

 Hastanelerde sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz olarak verilir. Personeller vardiya 

ve nöbet usulü çalışırlar. 

 Hastanelerin inşa edildiği yer ve mimari yapısı önemlidir. Binaların yangın, 

deprem, ısı ve nemden özel olarak korunması gerekmektedir. 

 Hastanelerde verilen hizmetlerin maliyetleri yüksektir. Verilen hizmetin acilliği, 

araç gerecin pahalı olması vb. hizmetlerin de pahalı olmasına neden olmaktadır. 

 Hastaneler çeşitli bölümlerden oluşmuş bir bütün ve sistem özelliği taşıyan 

kuruluştur. 

 Hastaneler sağlığa ilişkin her türlü hizmeti sunmaya zorunludur. Zarar eden bir 

ünitenin kapatılması söz konusu değildir. 

 

2.1.3.Hastane Organizasyonu 
 

Hastaneler çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılır. Ülkemizde en fazla kullanılan hastane 

organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:  

 

2.1.3.1. Hastanelerin Sınıflandırılması 

 

 Mülkiyet Esasına Göre Hastaneler 

 Eğitim Statüsüne Göre Hastaneler 

 Verdikleri Hizmet Türüne Göre Hastaneler 

 Büyüklüklerine Göre Hastaneler  

 Hastaların Yatış Sürelerine Göre Hastaneler 

 Akreditasyon Durumuna Göre Hastaneler 

 Dikey Bütünleşme Basamağına Göre Hastaneler 
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 Mülkiyetlerine Göre Hastaneler 

Mülkiyet durumu bakımından hastaneler mülkiyetin hangi kurum veya kuruluşa ait 

olduğuna veya kurum ve kuruluşların niteliğine göre sınıflandırılır. Mülkiyetlerine göre 

hastaneler, özel hastaneler ve kamu hastaneleri olarak adlandırılır. 

o Özel Hastaneler: Şahıslara, şirketlere, azınlıklara ve yabancılara 

ait hastanelerdir. Özel Hastaneler Kanunu’na göre kurulurlar. 

o Kamu Hastaneleri: Devlete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı 

olan hastanelerdir.  

 Eğitim Statüsüne Göre Hastaneler 

Hastaneler, eğitim statüsü bakımından eğitim hastaneleri ve eğitim amaçlı olmayan 

hastaneler olarak ikiye ayrılır. Eğitim hastanesi tanı ve tedavi hizmetlerinin yanında sağlık 

profesyonellerinin eğitimine yönelik hizmetlerde sağlamaktadır.  

 Verdikleri Hizmet Türüne Göre Hastaneler 

Verdikleri hizmet türüne göre hastaneler genel hastaneler ve özel dal hastaneleri 

olarak iki grupta toplanmıştır. Genel hastaneler, her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı 

gözetmeksizin hastane bünyesindeki mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul 

edildiği hastanelerdir.  

 

Özel dal hastaneleri ise belirli cinsiyet (kadın hastalıkları ve doğum, çocuk, vb.), 

belirli hastalık türü (kalp damar hastalıkları, onkoloji hastanesi) ile ilgili sınırlı hizmet veren 

hastanelerdir.  

 Büyüklüklerine Göre Hastaneler  

Büyüklüklerine göre hastanelerin sınıflandırılmasında hastanelerin büyüklüğünü 

belirlemede kullanılan ölçütlerden bazıları yatak sayısı, personel sayısı ve hasta günü 

sayısıdır. Bunlardan en çok kullanılan ölçüt yatak sayısıdır. Yatak sayısı bakımından 

hastaneler: 

o 25 yataklı hastaneler 

o 50 yataklı hastaneler 

o 100 yataklı hastaneler 

o 200 yataklı hastaneler 

o 400 yataklı hastaneler 

o 800 ve üstü yataklı hastaneler olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

 Hastaların Yatış Sürelerine Göre Hastaneler 

Hastaneler, yatarak bakım verdikleri hastaların ortalama yatış sürelerine göre akut 

bakım hastaneleri ve kronik bakım hastaneleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Akut 

bakım hastaneleri genellikle otuz(30) günden daha kısa süre hastaneye yatmayı gerektiren 

hastalıkların tedavisi ile ilgilenirken kronik bakım hastaneleri otuz(30) günden fazla yatış 

gerektiren tedavi hizmetlerini sağlamaktadır. Örneğin akıl ve ruh sağlığı hastalıkları, kemik 

hastalıkları hastaneleri vb. 
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 Akreditasyon Durumuna Göre Hastaneler 

Hastaneler akredite durumlarına göre sınıflandırılır. Hastanelerin akreditasyon 

durumuna göre akredite edilen ve edilmeyen hastaneler olmak üzere gruplandırılır. Son 

yıllarda ülkemizde her alanda etkili olmaya başlayan akreditasyonla ilgili olarak hastaneler 

de çalışmalar yapmaya başlamıştır. Ancak ülkemizde hastaneleri akredite eden millî bir 

akreditasyon kurumu olmadığı için bu hizmet dışarıdan satın alınmaktadır. 

 

Sağlıkta akreditasyon sistemi, sağlık kuruluşlarının kalite sistemlerinin Toplam Kalite 

Yönetimi prensipleri temel alınarak hazırlanmış ve ilgili sağlık kuruluşunun ISO9001 kalite 

güvence sistemini bu model çerçevesinde geliştirmesi hedeflenmiştir.  

 

Sağlık Kuruluşuna getirdiği standartlaşmanın yanı sıra, kurum dışında da saygınlığın 

bir ölçüsü olarak kullanılan sağlıkta akreditasyon organizasyon ve hasta odaklı standartlar 

olarak uygulanmaktadır.  

 Dikey Bütünleşme Basamağına Göre Hastaneler 

Hastanelerin sınıflandırılmasında kullanılan başka bir ölçüt de hastanenin dikey 

bütünleşme basamaklarındaki konumu veya kapsamlı sağlık hizmetleri planı içindeki yeridir. 

Bu ölçüte göre hastaneler; birinci basamak hastaneler, ikinci basamak hastaneler ve üçüncü 

basamak hastaneler şeklinde sınıflandırılmakta ve hizmetlerin sunumunda ayakta ve yatarak 

sağlık hizmeti sunan kurumlar görev yapmaktadır. 

 

Birinci basamak hastaneler genellikle günübirlik hizmet verip hastaların ayakta 

muayene, tanı ve tedavisinin yapıldığı hizmetleri ifade etmektedir.  

 

İkinci basamak hastaneler, kısa süreli yataklı tedavi hizmetini gerektiren hastaları 

kabul etmektedir. 

 

Üçüncü basamak hastaneler, farklı uzmanlık seviyelerine sahip personelin ileri 

teknolojiye sahip sağlık kuruluşlarında verdiği hizmetleri kapsamaktadır( kalp hastaneleri, 

üniversite hastaneleri ve yanık merkezleri gibi). 

 

2.1.3.2.Bölge Sağlık Planlamasına Göre Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 

 

Sağlık Bakanlığı hastanelerinin dış organizasyon yapısı 2 Kasım 2011tarih ve 28103 

sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas alınarak 

düzenlenmiştir. 

Buna göre Sağlık Bakanlığı hastanelerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve bu 

kuruma bağlı olarak illerde kurulan kamu hastane birlikleri tarafından yönetilmektedir. 

 

 Kamu Hastaneleri Birlikleri 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından kaynakların etkili ve verimli 

kullanılmasını sağlamak amacıyla kuruma bağlı 2. ve 3. basamak sağlık kurumları, il 

düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir. Hizmetin büyüklüğü göz önünde 

bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir ve bir ilde birlik kapsamı 
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dışında sağlık kurumu bırakılamaz. Birden fazla birlik kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki 

birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. 

 

Türkiye’de Bölge Sağlık Planlaması Modelinde hastaneler şu şekilde 

sınıflandırılmıştır: 

A-I Grubu Genel Hastaneler 

Tanım: Bakanlıkça ilgili mevzuatına göre en az beş branşta eğitim yetkisi verilmiş ve 

buna göre eğitim kadroları tamamlanmış, III. basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 

verildiği, eğitim araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ve aynı zamanda uzman ve yan dal 

uzman tabiplerinin yetiştirildiği genel dal yataklı tedavi kurumları A-I Grubu hastaneler 

olarak adlandırılır. 

Ölçütleri: 

1. Bakanlıkça ilgili mevzuata göre eğitim yetkisi verilmiş olması, 

2. Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen uzmanlık dallarında eğitim kadrosunun 

tamamlanmış olması, 

3. Bünyesinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulabilmesi, 

4. Hastanenin statüsünün gerektirdiği ileri tetkik ve tedavi hizmetleri ile 

görüntüleme hizmetlerinin kurum bünyesinde veya hizmet alımı yolu ile 

karşılanabilmesi, 

5. Asgarî dört branş olmak kaydıyla öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, 

kadın-doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları (Kadın-doğum ve çocuk 

branşlarında o ilde dal hastanesi mevcut ise bu branşlar istisna tutulur.), beyin 

cerrahî, ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon 

branşlarında altı ve üzeri uzman tabip bulunması ve müstakil acil branş nöbeti 

düzenlenebilmesi, 

6. Kurum dışından veya il dışından üçüncü(3.) basamak sağlık hizmeti ihtiyacı 

için sevkle gelen hastaların kabulünü yapması ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesi, 

7. Bünyesinde üçüncü(3.) basamak yoğun bakım ünitesi ve üçüncü(3.) seviye 

acil servis bulunması gerekir.  

İstisna: Bakanlıkça eğitim yetkisi verilmiş ancak eğitim kadroları henüz 

tamamlanamamış eğitim ve araştırma hastaneleri, eğitim kadroları tamamlanıp fiilî olarak 

eğitim fonksiyonu kazanana kadar A- II Grubu Hastaneler statüsünde değerlendirilir. 

 

A-I Grubu Dal Hastaneleri 

Tanımı: Aşağıdaki ölçütlere haiz eğitim ve araştırma hastanesi statüsündeki dal 

hastaneleri bu gruba girer: 

Ölçütleri: 

1. Eğitim ve araştırma statüsünün bulunması, 

2. Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği üçüncü(3.) basamak yoğun 

bakım ve / veya yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunması, 

3. Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş/branşlarda üçüncü(3.) 

seviye acil servis hizmeti verilmesi, 

4. Bünyesinde Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu oluşturulabilmesi 

gerekir. 

İstisna: Bakanlıkça eğitim yetkisi verilen ancak eğitim kadroları henüz 

tamamlanamamış dal eğitim ve araştırma hastaneleri, eğitim kadroları tamamlanıp fiilî 
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olarak eğitim fonksiyonu kazanana kadar A-II Grubu Dal Hastaneleri statüsünde 

değerlendirilir.  

 

A-II Grubu Genel Hastaneler 

Tanımı: Bölge sağlık merkezi statüsündeki illerde veya bu merkezlere bağlı illerde 

faaliyet gösteren, eğitim-araştırma statüsü bulunmayan ve aşağıdaki ölçütlere uygun olan 

genel hastaneler bu gruba girer: 

Ölçütleri: 

1. Sağlık bölge merkezi konumundaki illerde veya bu illere bağlı alt bölge 

merkezi olan illerde ikinci basamak, yataklı sağlık tesisi statüsünde faaliyet 

göstermesi, 

2. Bünyesinde dâhiliye, genel cerrahî, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk 

hastalıkları olmak üzere en az dört branşın her birinden (ilgili branşlarda dal 

hastanesi bulunan yerleşim merkezleri hariç olmak üzere) altı ve üzeri uzman 

tabip bulunması ve müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilmesi, 

3. Ağır ve yüksek riskli hastaların yatırılarak takip ve tedavilerinin 

sağlanabilmesi, komplike hastaların kabul ve tedavi edilebilmesi, 

4. Bünyesinde üçüncü(3.) seviye acil servis bulunması, 

5. Bünyesinde üçüncü(3.) basamak yoğun bakım ünitesi bulunması, 

6. Hastanenin statüsünün gerektirdiği tetkik ve tedavi hizmetleri ile görüntüleme 

hizmetleri gereksinimlerinin kurum bünyesinde veya dışarıdan hizmet alımı 

yolu ile karşılanabilmesi gerekir. 

Açıklama: Bu grup hastaneler, üçüncü(3.)  basamak sağlık hizmeti düzeyinde takip ve 

tedavisi gereken hastalar ile ileri tetkik işlemi gereken vakaları, ihtiyaç hâlinde A-I Grubu 

hastanelere sevk edebilir. 

 

A-II Grubu Dal Hastaneleri 

Tanımı: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan tüm dal hastaneleri A-II 

grubu dal hastaneleri olarak adlandırılır. 

Ölçütleri: 

1. Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği en az ikinci(2.) basamak 

(Bakanlığın uygun gördüğü hastanelerde üçüncü(3.)  basamak) yoğun bakım 

ve/veya yeni doğan yoğun bakım ünitesinin bulunması, 

2. Hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği branş ve/veya branşlarda 

üçüncü(3.)  seviye acil servis hizmeti verilmesi gerekir. 

 

B Grubu Genel Hastaneler 

Tanımı: A-I ve A-II grubu hastaneler dışında kalan, il merkezlerindeki genel 

hastaneler ile güçlendirilmiş ilçelerde faaliyet gösteren ve aşağıdaki ölçütlere uygun olan 

genel hastaneler B grubu hastaneler olarak adlandırılır. 
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Ölçütler: 

1. İl merkezinde veya güçlendirilmiş ilçe merkezi konumunda olan ilçelerde 

faaliyet göstermesi, 

2. 24 saat esasına dayalı olarak dâhilî branş acil havuz nöbeti ve cerrahî branş 

acil havuz nöbeti tutulabilmesi, 

3. Bünyesinde en az ikinci(2.) seviye acil servis ve ikinci(2.)  basamak yoğun 

bakım ünitesi bulunması gerekir. 

 

C Grubu Genel Hastaneler 

Tanımı: C grubu hastaneler, aşağıdaki ölçütlere göre gruplandırılan genel 

hastaneleridir.  

Ölçütleri: 

1. Güçlendirilmiş ilçelerde veya sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge 

planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile irtibatlandırılmış 

ilçelerde faaliyet göstermesi, 

2. Bünyesinde dört ana branşta uzman tabibin hizmet vermesi ve ilave olarak 

diğer branşlardan en az ikisinden uzman tabip bulunması, 

3. Bünyesinde en az birinci(1.) basamak yoğun bakım ünitesi ve birinci(1.) 

seviye acil servis bulunması gerekir. 

 

D Grubu Genel Hastaneler 

Tanımı: Aşağıdaki ölçütlere uygun olarak güçlendirilmiş ve sağlık bölge planlaması 

kapsamında güçlendirilmiş ilçelerle irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet gösteren en az 25 

hasta yatağı bulunan genel hastanelerdir.  

Ölçütler: 

1. Dört ana branşta, her branş için en az bir uzman tabip planlanmasının yapılmış 

olması ve aile hekimi dâhil olmak üzere birden fazla uzman tabibin mevcut 

olması,  

2. Mevcut uzmanlık dallarında uzman düzeyinde poliklinik muayene hizmetleri 

verilebilmesi ve yatırılan hastaların uzman düzeyinde takibinin ve tedavisinin 

sağlanabilmesi,  

3. Acil sağlık hizmetlerinin birinci(1.) seviye acil servis yapılanması içerisinde 

sunulabilmesi, 

4. Bünyesinde ameliyathane, ameliyat sonrası bakım odası, diş polikliniği, 

doğumhane ve monitörlü gözlem odası bulunması, 

5. Diyaliz biriminin ihtiyaca göre yapılandırılabilmesi, 

6. Lüzumu hâlinde D grubu hastanelerin E-I grubu hastane statüsüne 

dönüştürülebilmesi gerekir. 

 

E Grubu Hastaneler 

Tanımı: E grubu hastaneler, hasta yatağı sayısı 25 yatağın altında olan 

bütünleşmiş(entegre) ilçe hastaneleridir. Teşhis ve tedavi hizmetleri ile birlikte birinci(1.) 

basamakta sunulan sağlık hizmetleri de aynı yapı içinde sunulur. Aşağıdaki ölçütlere göre üç 

gruba ayrılır: 
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E-1 Grubu Hastaneler  

Ölçütler: 

1. Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet göstermesi, 

2. Standart ve PDC’ye göre aile hekimi ve pratisyen tabiplere ilave olarak dört 

ana branşta uzman tabip planlamasının yapılabilmesi,  

3. Mevcut uzmanlık dallarında uzman düzeyinde poliklinik muayene hizmeti 

verilebilmesi ve yatışı yapılan hastaların uzman düzeyinde takip ve tedavisinin 

sağlanabilmesi,   

4. Acil sağlık hizmetlerinin birinci(1.)  seviye acil veya acil ünitesi yapılanması 

içerisinde sunulabilmesi, 

5. Acil hastaların pratisyen tabiplerce karşılanması, mevcut uzman tabiplerin 

mesai saatleri hâricinde gerektiği durumda icap yöntemi ile kuruma davet 

edilmesi, 

6. Bünyesinde görüntüleme, laboratuvar, ameliyathane, ameliyat sonrası bakım 

odası, diş polikliniği ve doğumhane bulunması, 

7. Diyaliz biriminin ihtiyaç hâlinde yapılandırılabilmesi, 

8. İhtiyaç hâlinde D grubu hastaneye dönüştürülebilmesi gerekir. 

 

E-2 Grubu Hastaneler 
Ölçütleri: 

1. Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan yerleşim birimlerinde faaliyet 

göstermesi, 

2. Pratisyen tabiplere ilave olarak en az bir aile hekimi uzmanının bulunması, 

3. Acil sağlık hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması içerisinde Aile Hekimliği 

Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirlenen esaslara 

uygun olarak yürütülmesi,  

4. Bünyesinde röntgen birimi ve rutin tetkiklerin yapılabileceği laboratuvar 

bulunması, 

5. Yatırarak hasta takip ve tedavisinin sağlanabilmesi, 

6. Normal doğum yaptırılabilmesi, 

7. Diş polikliniği bulunması gerekir. 

 

E-3 Grubu Hastaneler 

Ölçütleri:  

1. Toplam nüfusu 9 bine kadar olan yerleşim birimlerinde faaliyet göstermesi, 

2. Mesai saatleri haricindeki acil nöbet hizmetlerinin acil poliklinik yapılanması 

içerisinde, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) 

bendinde belirlenen esaslara uygun olarak yürütülmesi,  

3. Normal doğum yaptırılabilmesi, 

4. Direkt grafi, rutin laboratuvar ve diş tabipliği hizmetlerinin verilebilmesi, 

5. Müşahede amaçlı hasta yatışı ve takibi yapılabilmesi  gerekir. 
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2.1.4. Hastane Yönetimi 
 

Hastaneler, pek çok görevin yerine getirilmesi sebebiyle değişik bakış açılarından 

farklı şekiller alan kompleks organizasyonlardır. Hastaneler tedavi hizmetleri ürettiği için bir 

sağlık kurumu olmasıyla birlikte tıbbî personel yetiştirdiği için bir eğitim yeri, bilimsel 

deneyler yaptığı için bir araştırma merkezi, hiçbir ayrım gözetmeden bütün topluma hizmet 

sunduğu için bir sosyal organizasyon, devletin denetimine bağlı olarak çalıştıkları için bir 

kamu kuruluşu, hastaları barındırdığı için bir yönüyle otel, kısmen veya tamamen özel veya 

resmî yardımlara açık olduğu için bir tür hayır kurumu; hekim, hemşire, idarî ve teknik 

personel gibi çeşitli meslek sahiplerini çalıştırdığı için bir mesleki organizasyon, 

yönetiminde ekonomik ve idarî ilkeler geçerli olduğu için de bir çeşit işletme organizasyonu 

olarak nitelendirilebilir. 

 

Hastaneler her ülkenin sağlık sisteminde ayrı bir öneme sahiptir. Bu durum kullanılan 

kaynaklar, istihdam edilen kişi sayısı ve mesleklerin çeşitliliği vb. etkenlerin doğal 

sonucudur. Hastane organizasyonlarının yönetsel yapısını genellikle hastanenin bağlı olduğu 

mevzuat belirler.  

 

Kamu Hastaneleri Birlik Teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden 

oluşmaktadır. Genel sekreterlik birliğin en üst karar, yetki ve yürütme organıdır. Genel 

sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları 

kurulur. 

 

Birliğe bağlı hastaneler, hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine 

bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işlerle sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri 

kurulmuştur. Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak 

belirlenen hâllerde birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir. 

Hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları 

yeniden belirlenir. Ayrıca, kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel 

sekreter tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları 

oluşturulabilmektedir. 

 



 

26 

 

Tablo 2.1: Kamu Hastane Birlikleri Teşkilat Şeması 

Hastane yöneticisi, yönetim kurulundan aldığı yürütme yetkisini kullanarak hastaneyi 

yöneten kişidir. Yürütme açısından bakıldığında hastanenin tepesinde hastane yöneticisi 

bulunmaktadır. Hastane yönetimi finans, personel ve destek hizmetleri yanında, tıbbî 

hizmetlerde de önemli rol oynamaktadır. Hastane yöneticisi, tıbbî birimler arasında eş 

güdümü gerçekleştirmekte ve bu birimlerin düzenli çalışması için gerekli maddî ve insan 

kaynaklarını sağlamaktadır. Hekimlerin isteklerinin hastane birimleri tarafından zamanında 

karşılanmasını ve hekimlerin yönetim kurulunun belirlediği politikalar ve kurallar 

çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak da hastane yöneticisinin görevidir. Hastane 

yöneticisi, ayrıca hastanenin akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmekle de 

yükümlüdür. 

 

Hastane yöneticisinin aynı zamanda hastaneyi temsil etme görevi de bulunmaktadır. 

Hastane yöneticisi, hastane faaliyetleri konusunda toplumu bilgilendirmekte, dış çevredeki 

gelişmeler hakkında bilgi toplamakta, bu bilgileri planlama ve karar verme süreçlerini takip 

etmektedir. Dış çevre faktörlerinin sayısı ve hastaneyi etkileme derecesinin artması, hastane 

yönetiminin çevreyle ilişkiler rolünün önemini artırmıştır.  
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2.2. Bakımevleri (Huzurevleri) 
 

Türk Dil Kurumu, huzurevlerini yaşlanmış kimselerin kaldığı, bakıldığı ve barındığı 

yer olarak tanımlar. Bakıma muhtaç bireylerin uzman kişiler eşliğinde daha programlı, 

sağlıklı ve huzur içinde yaşamaları için ortam sağlayan kurumlardır.  

 

Resim 2.1: Huzurevinde yaşlılar 

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 

Yönetmeliği’nin amacı; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak 

huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım merkezlerinin açılış işlemlerini, hizmet standardını, 

personel durumunu, işletilme koşullarını, ücretini, denetimini, devri ve kapatılmasına yönelik 

usul ve esasları belirlemektir. (Madde 1) 

 Yönetmelik’te geçen bazı tanımlar 

Yaşlı: 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve / veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup 

korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişiye denir. 

 

Huzurevi: Sağlıklı yaşlıları huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak; sosyal, fiziksel 

ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından kurulan ve yirmi dört saat yatılı hizmet veren sosyal hizmet kuruluşuna denir. 

 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve 

güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek şekilde 

rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım 

altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşuna denir. 

 

Rehabilitasyon: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu 

kalıcı veya geçici olarak bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitiren 

yaşlıların, mevcut fonksiyon kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmesi, geriye kalan güç ve 

yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden var olan 

kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerine yönelik 

çalışma ve yardımların tümüne denir. 

 

Özel Bakım: Ruh sağlığı yerinde olup bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya 

da fiziksel / zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve korunmaya ihtiyacı olan 

yaşlılara verilen hizmeti ifade eder. 
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Özel bakım yaşlısı;  

 Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan,  

 Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı hâlde huzurevi ve yaşlı bakım 

hizmetlerinden yararlanan yaşlılar için herhangi bir olumsuz durum 

oluşturmadığı sağlık kuruluşlarının psikiyatri kliniklerinden alınacak 

“huzurevi veya yaşlı bakım merkezinde kalmasında bir sakınca 

olmadığına dair” tabip raporu ile tespit edilen, 

 Bulaşıcı veya sürekli tıbbî bakım gerektiren bir hastalığı bulunmayan, 

 Bulaşıcı hastalığı var ise sağlık kuruluşlarının ilgili bölümlerinden 

alınmış “toplu yaşam yerlerinde bakılmasında bir sakınca olmadığına 

dair” doktor raporu olan, 

 Yaşlılığa bağlı demans, alzheimer gibi hastalıkları olan, 

 Ağır felçli ya da yatağa bağımlı olan, 

 Özel bakımı gerektiren diğer hâllerde başkasının desteğine ihtiyaç duyan 

yaşlıya “özel bakım yaşlısı” denir. 

Sağlıklı yaşlı: Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, kendi öz bakımını bağımsız bir şekilde 

yapabilen, bulaşıcı hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmayan yaşlıya denir. 

Yaşlı bakım merkezi: Özel bakım yaşlılarının bakım ve korunmalarını sağlamak 

amacıyla huzurevleri bünyesinde veya doğrudan bu amaca yönelik olarak yirmi dört saat 

yatılı hizmet veren en az yirmi kapasiteli sosyal hizmet kuruluşuna denir. 

Yaşlı bakım planı: Yaşlı bakım merkezlerinde her yaşlı için yaşlının özellikleri ve 

ihtiyaçları göz önüne alınarak ayrı ayrı hazırlanan ve sorumlu müdür tarafından onaylanan, 

yaşlıya verilecek hizmet içeriğini ve sıklığını detaylı anlatan yazılı plana denir. 

 

Resim 2.2: Evde yaşlı bakım hizmeti 

 Yaşlı bakım elemanının görevleri 

 Yaşlının fiziksel bakımı ile ilgili her türlü hizmeti yapmak, gerek 

duyulması hâlinde beslenmelerine yardımcı olmak, 

 Yaşlının odasının / bölümünün ve eşyalarının düzenlenmesine yardımcı 

olmak ve düzenini sağlamak, 

 Yaşlının sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı 

olmak, 

 Yaşlılarla birlikte oldukları süre içinde karşılaştıkları önemli olayları ve 

hastalanan yaşlıları birim sorumlusuna bildirmek / haber vermek, 

 Kuruluş bünyesinde yaşlılara yönelik hazırlanan plan ve programlar 

doğrultusunda diğer görev ve hizmetleri yerine getirmektir. 



 

29 

Yaşlı bakım elemanları kurumlarda sorumlu müdüre, sosyal servis ve sağlık ünitesine 

karşı sorumludur. Huzurevlerinde her on yaşlı için bir yaşlı bakım elemanı; özel bakım 

üniteleri ve yaşlı bakım merkezlerinde her altı özel bakım yaşlısı için bir yaşlı bakım elemanı 

çalıştırılması zorunludur. Kuruluşta yaşlı bakım elemanlarının vardiyalı olarak yirmi dört 

saat görevlendirilmesi zorunlu olup bakım elemanlarının çalışma sistemi kuruluşun iç hizmet 

yönergesinde ayrıntılı olarak belirtilir. Yaşlı bakım elemanı kuruluşun temizlik ve diğer 

işlerinde çalıştırılamaz. 

 

Resim 2.3: Bakım evine yerleşmede bireysel kaygılar 

Bir huzurevi ve bakımevine yerleşme, konu ile ilgili herkes için çok önemlidir. Gerek 

aile gerekse bakım evine yerleşecek olan kişi, verilen karardan ve seçilen bakımevinden 

huzur duymalıdır. 

 

Daha bağımsız bir yaşam düzeninden bakımevi ortamına geçiş hem hasta hem de aile 

üyeleri bakımdan başlangıçta gerginlik oluşturur. Bireylerin bir kısmı suçluluk duygusuna 

kapılacağı için böyle bir karara varmak bazen aile üyelerine güç gelebilir. Bakımevine 

yerleşim hemen hemen her zaman bu kararın verilmesinde payı olanlarda öfke, suçluluk, 

hüzün, korku ve kurtuluş karışımı duygular uyandırır. Aile üyelerinin yapacakları şey, kendi 

bulundukları kent çevresinde uygun bir bakımevini bulmaya çalışmaktır. 

 

Bakımevine yerleştirme kararı almadaki bireysel ve ailesel kaygılar, düşünceler, uzun 

süreli bakımla ilgili sorunlar hakkında bu alanda bilgi sahibi olan bir doktorla, bir sosyal 

hizmet uzmanıyla ya da başka bir uzmanla görüşülmelidir. 

 

Gerek bakımevine geçiş sırasında gerekse yaşlının bakım evine yerleştirilmesinden 

sonra ailenin bakımevine giden yakınının bakımevi ile ilişkisi sürdürülmelidir. Aile ve 

arkadaşlar bakımeviyle aktif olarak ilgilenmeli ve bakımevi personeli ile düzenli olarak 

iletişim kurmalıdır. 

 

Aile üyeleri bakımevinde bulunan yakınlarını ziyaret etmeli; yürüyüşler, otomobil 

gezintileri ve alışveriş için bakımevinden dışarı çıkarmalı, eğlence yerlerine götürmeli; 

onların çeşitli kültür etkinliklerine, düğün, doğum günü gibi aile içi toplantılara katılmalarını 

sağlamalıdırlar.  

Yaşlılık döneminde yaşanan yerin değiştirilmesi yaşlı birey için çok önemlidir. Çünkü 

yaşlı birey, geçen yıllar boyunca çevresindeki insanlara, çeşitli yerlere, mobilyalara, 

resimlere, anılarla yüklü bir sürü nesneye bağlanmıştır. Yaşlı kişinin yer değiştirmesi gibi 
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önemli bir olayın, yaşlı kişinin kendisi, yakınları ve arkadaşları, bakım hizmeti veren kişiler, 

uzmanlar ve kurumlar tarafından küçümsenmemesi gerekir. Bu değişiklik sıradan bir 

olaymış gibi görülmemelidir. Yaşlı erişkinler çoğu kez bu soruyu kendi kendilerine 

yanıtlayabilir ve değişiklikleri gerçekleştirmek için gerekli kararları verebilirler. 

 

Hastalar, hastalık veya zihinsel yeteneksizlikleri nedeniyle bunu yapabilecek durumda 

değillerse ve daha önceden bıraktıkları yazılı bir talimat da yoksa durum takip edilmeli ve 

hastaların aile ve yakınları tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

2.3. Ev Ortamları 
 

Sağlık harcamalarındaki artış ve bu artışı kontrol altına alma çalışmaları, yaşlı nüfus 

ve kronik hastalıklardaki artış, yüksek orandaki özürlü nüfus ve diğer ihtiyaç sahipleri göz 

önünde bulundurulduğunda, evde bakım tüm dünyada verimli ve etkin bakım modeli olarak 

ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizde de evde bakım 

sisteminin kurulması kaçınılmazdır. Ülkemizde evde bakım sistemi için sistem modeli, 

hizmet standartları, eğitim altyapısı, yasal altyapı ve hizmet finansmanı alanlarında 

çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Ülkemizde yaşlıların evde bakımında aile bireyleri ve gönüllüler rol almakta iken evde 

bakım hizmetlerinin sunulmaya başlaması ile bu durum değişmiştir.  

 

Yaşlı nüfus oranının artması, kronik hastalıklardaki artış, kırsal yaşamdan kentsel 

yaşama geçiş, aile yapısındaki değişiklikler gibi etkenler yaşlılıkta bakım gereksiniminin 

daha da artmasına sebep olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalarına göre ülkemizde 

2050 itibarıyla günlük bakım ihtiyacı olan kişi sayısı 6,6 milyonu bulacaktır. 

 

Bu alanda yapılan tüm araştırmalar yaşlanan bireylerin kendi doğal ortamlarında 

yaşamlarını sürdürmeye devam etmek istediklerini, birtakım fizyolojik problemlerin ya da 

sağlık problemlerinin ortaya çıkması hâlinde dahi evlerinde kalmayı tercih ettiklerini 

göstermektedir. 

 

Yaşlıların büyük bir bölümü herhangi bir bakım ihtiyacı olmadan yaşamlarını 

sürdürmeye devam edebilirler. Yaşlılıkla beraber artan hastalıklar veya ortaya çıkabilecek 

farklı seviyelerdeki engellilik durumları, bakım ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. 

 

Evde bakım hizmeti; gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde gerek kronik bir 

hastalığın takibinde gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve 

tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında, 

hekimlerin önerileri doğrultusunda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, 

psikolojik tedavi de dâhil olmak üzere tıbbî ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık, bakım 

ile takip hizmetlerinin sunulmasıdır. Evde bakım hizmetleri bir sağlık hakkı olarak kabul 

edilerek sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler tarafından koordineli şekilde yürütülmelidir.  
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Ev ortamı bakımında dikkat edilmesi gerekenler 

 Bireyler mevcut ilgi alanlarını geliştirme ya da yeni ilgi alanları bulma 

için teşvik edilmeli. 

 Kişinin giyinme, soyunma, banyo, yemek yeme gibi günlük aktivitelerini 

mümkün olduğunca kendisinin yapması sağlanmalı. 

 Bireyin ihtiyaçlarına göre yalnızca gerekli olan durumlarda yardımcı 

olunmalı. 

 Kendisinin ve evin günlük ihtiyaçlarından doğan aktivitelerin bir kısmına 

birey de dâhil edilmeli.  

 Bireyin fiziksel koşulları elverdiğince, güvenliğini de riske atmadan 

günlük aktivitelerin kendisi tarafından devam ettirilmesi sağlanmalı. 

 İlaç kullanımı ya da diğer tedavilerin düzenliliği sağlanmalı.  

 İlaç kullanımı ve diğer tedavilerle ilgili problemler ya da bireyin herhangi 

bir tedaviyi reddetmesi durumu, mutlaka sağlık personellerine 

bildirilmeli. 

 Doktorun belirlediği diyet doğru bir şekilde uygulanmalı. 

 Yaşlı bireylerde hafıza zayıfladığı için birey yazarak ya da not alarak 

yaşamaya alıştırılmalı. 

 Kalp hastalıkları, tansiyon gibi rahatsızlıklara sahip olan kişilerin ani 

hareketlerden kaçınması sağlanmalı. 

 Hasta ve yaşlı bireylerin reflekslerinin yavaşlayacağı, hareketlilikte 

dengenin zayıflayabileceği göz önünde bulundurulmalı, hareketlilik 

mümkün olduğunca kısıtlanmamalı ancak gereksiz ve tehlike 

yaratabilecek hareketlerden de kaçınılmalı. 

 Yaşlıların bulunduğu ortamlar iyi havalandırılmalı, buralardaki ortam 

sıcaklığına dikkat edilmeli ve yaşlının vücut sıcaklığı korunmalıdır.  

 

Resim 2.4: Evde bakımda aile bireyleri 
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2.4. Hasta Bakım Ortamlarının Özellikleri 
 

Hasta ve yaşlıların bakımında oluşabilecek tüm risklerin ortadan kaldırılması gerekir. 

Bunun için ortamın güvenli hâle getirilmesi çok önemlidir.  

 

 Güvenli ortam 

Güvenli ortam (çevre), bireyin yaşam aktivitelerini sağlıklı biçimde yerine getirdiği ve 

güven duygusu hissettiği ortam olarak tanımlanabilir. Güvenli ortam; ortamda fiziksel, 

kimyasal, psikolojik, mikroorganizmalar, radyasyon gibi tehlikelerden / yaralanmalardan 

uzaklaşılması ve ortamın rahatlatıcı olması, hoşa gitmeyen koku, ses, görüntü, temas vb. 

duygulardan arındırılmasıdır. Güvenli ortam bireyin toplumun ve gelecek nesillerin 

sağlıkları için hayatî önem taşır. Güvenli ortamın sağlanmasında kazalardan, yangınlardan, 

enfeksiyonlardan ve çevre kirliliğinden korunma çok önemlidir. 

 

 Güvenli ortamın oluşmasını etkileyen faktörler 

Güvenli ortamın sağlanıp sürdürülmesinde ve bireyin zararlı çevresel etmenlerden 

korunmasında öncelikli faktörler şunlardır: 

 Fiziksel faktörler: Yaş, fiziksel yetersizlik, duyu organlarının durumu, 

sağlık durumu, enfeksiyona duyarlılık vb. 

 Psikolojik faktörler: Entelektüel durum, stres düzeyi, endişe, depresyon, 

bilinçsizlik, kişilik yapısı vb. 

 Sosyo-kültürel faktörler: Bireylerde olan güven kavramı, enfeksiyon 

hastalıklarının yaygınlığı, gruplardaki kaza riski vb. 

 Çevresel faktörler: Evin durumu / güvenlik standardı, işyerindeki 

tehlikeler, ev, trafik, iş kazalarının riski, çevre sanitasyonu (besin,  su, 

artıkların yok edilmesi, haşere ve taşıyıcılarla mücadele), radyasyon, 

iklim vb. 

 Ekonomik faktörler: Güvenlikle ilgili durum, çevre kirliliği, nükleer 

savaş vb. konulardaki bilinç olarak sıralanabilir. 

 

 Güvenli hastane ortamı için alınacak önlemler  

Hastanelerde güvenlik ortamın sürdürülmesi de ayrı bir önem taşır. Hasta için güvenli 

ortamın sürdürülmesinde temel ilke, hastaların fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemesidir. 

 Güvenli fizik ortam 

Isı: İnsanın kendisini rahat hissettiği çevre ısısı kültür,  alışkanlıklar, yaş, hareketlilik, 

hastalık gibi nedenlerle farklılık gösterir. Hastanelerdeki çevre ısısı hastayı / sağlıklı bireyi 

ne üşütmeli ne de terletmelidir. Geniş bir sınır içinde ele alındığında çevre ısısı 18°C - 25°C 

arasında olmalıdır.   

 

Yatak banyosu gibi bazı uygulamalarda oda ısısının normal değerlerden biraz yüksek 

olması tercih edilir. Ani ısı değişikliklerinden kaçınılmalıdır. 
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Nem: Sağlıklı bir ortamda havanın nem oranı %30 - %60 olmalıdır. Solunumu 

rahatlatmak amacıyla bazı hâllerde havanın nem oranı arttırılabilir. Havalandırma sistemi 

kullanılan yerlerde nem oranının azalması sonucu ağız, burun mukozasındaki kuruluk nedeni 

ile doku tahrişi ve enfeksiyonların gelişebileceği unutulmamalıdır. 

 

Aydınlatma: Aydınlatma doğal ve yapay olarak yapılır. Güneş ışığının ısıtıcı ve 

sakinleştirici etkisi vardır. Aydınlatmada ışık doğrudan göze gelmemeli, çok parlak 

olmamalı ve fazla gölge yapmamalıdır. Hasta ünitesi okumayı sağlayacak ve gerekli 

uygulamaları yapabilecek şekilde aydınlatılabilmeli, özellikle çocuk ve yaşlıların gece 

lambası kullanmaları sağlanmalıdır. 

 

Gürültü: Hastalar gürültüye veya yabancı oldukları seslere karşı daha duyarlıdırlar ve 

gürültü nedeniyle uykusuzluktan sıklıkla yakınırlar. Uluslararası gürültü sınırı gündüz 45 

desibel, gece 30 desibel olarak belirlenmiştir. 120 desibel üstündeki sesler ağrı ve işitme 

kusurlarına neden olur. Hastanelerde yüksek sesle konuşmamak, ses çıkarmayan ayakkabılar 

giymek, kapıları yavaş kapatmak, araç gereçleri kullanırken sessiz ve dikkatli çalışmak 

alınacak basit ancak etkili önlemlerdendir. Hastanede duvar, zemin gibi unsurların gürültüyü 

yansıtmayan emici malzemelerle kaplanması gereklidir.  

 

2.4.1. Hasta ve Yaşlı Bakım Ortamının Koşulları 
 

Hasta, yaşlı ve engellilerin bakıldığı ortamlar genellikle bakım hizmeti veren kurumlar 

ve evlerdir. Buralar temiz, düzenli, sağlıklı ve aydınlık mekânlar olmalıdır. Evde bakım 

sırasında hastanın dinlenmesi ve dinlendiği ortam büyük önem taşır. Hastanın bakıldığı oda 

gürültüden uzak, aydınlık ve havalandırılabilir nitelikte olmalıdır. Odanın güneş almasına ve 

çok sıcak olmamasına da dikkat edilmelidir. Bazı rahatsızlıklarda odanın nemli olması 

gerekebilir. Böyle durumlarda uygun nemlendirme işlemi yapılmalıdır.  

 

Hasta ve yaşlıya bakım veren bireylerin çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini 

giymeleri ve çalıştıkları ev ya da kurumun vardiya sistemine uygun olarak çalışmaları 

gerekir.  

 

Hasta ve yaşlıya bakan bireyler hastalar ile yakın temas ve iletişim içinde çalışmak 

zorundadır. Bu nedenle çalıştıkları meslekte hastalık riskine karşı, gerekli aşıları olmaları ve 

çalışırken özel giysi, eldiven giymeleri ve dezenfektan kullanmaları, saçlarını toplamaları, el 

ve ayak tırnaklarını kısa tutmaları, takı takmamaları, ayakkabılarının kaymayacak cinsten 

olması gerekmektedir. 

 

2.5. Hasta Bakımında Gerekli Araç Gereç ve Donanımlar 
 

Sağlık kuruluşlarında bulundurulması zorunlu tıbbî cihaz, araç gereç ve ilaçlar ile evde 

bakım hizmeti veren personelin yanında bulunması gereken malzeme ve ilaçlar Bakanlıkça 

çıkarılacak bir genelge ile düzenlenir. 

http://www.refakatci.net/bak%C4%B1m%20hizmeti.htm


 

34 

 

Resim 2. 5: Hasta bakımında kullanılan tansiyon aleti 

Genel olarak hasta bakımında kullanılan araç gereç ve donanımlar şöyledir: 

 Tansiyon aleti 

 Stetoskop 

 Makas 

 Steril gazlı bez 

 Steril eldiven 

 Non-steril eldiven 

 Alkollü ped 

 Dezenfektan 

 Derece 

 Galoş 

 Sargı bezi 

 Pamuk 

 Maske 

 Poşet 

 Yara bandı 

 İdrar torbası 

 Turnike 

 Abeslang 

 Alkol 

 Tansiyon Aleti 

 Derece vb. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hasta bakımının yapıldığı 

yerlerin önemini kavrayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yataklı sağlık kurumları hakkında bilgi 

sahibi olmak 

 Yataklı sağlık kurumlarını farklı 

kaynaklardan araştırınız. 

 Hastane çeşitlerini ayırt etmek  
 Hastanelere giderek hastane çeşitlerini 

ve farklarını araştırınız.  

 Bakımevlerinin özelliklerini kavramak  Bakımevlerini yerinde gözlem yapınız.  

 Ev ortamlarının özelliklerini kavramak 
 Ev ortamında hasta bakımı konusunda 

yerinde gözlem yapınız.   

 Hasta bakım ortamlarını etkileyen 

faktörleri ayırt etmek 

 Hasta bakımının yapıldığı yerlerde 

görülen eksiklikleri araştırınız.  

 Hasta bakımında kullanılan araç ve 

gereçleri ayırt etmek 

 Sağlık personelinin önerdiği araç ve 

gereçleri yerinde kullanınız. 

 Sağlık personelinin önerdiği bakım 

hizmetlerini yapmak 
 Sağlık personeli ile iş birliği yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Hasta ve yaralıların, hasta olduğundan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol 

ettirmek isteyenlerin, ayakta veya yatarak muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite 

edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlara ……………… denir. 

 

2. Hasta yatağı sayısı 25 yatağın altında olan entegre ilçe hastanelerine …….      

……………….       ………………….denir. 

 

3. Yaşlı bakım merkezlerinde her yaşlı için yaşlının özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne 

alınarak ayrı ayrı hazırlanan ve sorumlu müdür tarafından onaylanan, yaşlıya verilecek 

hizmet içeriğini ve sıklığını detaylı anlatan yazılı plana …………………denir. 

 

4. Ruh sağlığı yerinde olup bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı ya da fiziksel ve 

zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlılara verilen 

hizmete …………..…….denir. 

 

5. Organizmanın giderek biyolojik verimliliğini yitirmesi, çevresine uyumda güçlük 

çekmesi ve direnç mekanizmalarında gerilemeye ………………….denir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Hasta bakım hizmetlerinin durumunu kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hasta bakım hizmetlerinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir sunum hazırlayıp 

sınıf ortamında paylaşınız. 

 

3. HASTA BAKIM HİZMETLERİNİN 

DURUMU  
 

Ülkemizde bakıma muhtaçlık riskine karşı nüfusun tamamının güvence altına 

alınamadığı, yardımların farklı kurumlar tarafından sunulması nedeniyle uygulamada birlik 

sağlanamadığı ve yapılan yardımların yetersiz olduğu ifade edilmektedir. Sosyal güvenlik 

reformu kapsamında sürdürülen çalışmalarla bu eksikliklerin giderilmesini sağlayacak bir 

sistem oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

3.1. Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Ülkemizdeki Durumu   
 

Türkiye’de bakım hizmetlerinin profesyonel bir hizmet olarak sunumu dünya 

örneklerine göre oldukça geçtir. İlk profesyonel hizmet sunumu örnekleri bundan 15 yıl önce 

özel sektörle başlamış, bunu 2001 yılından itibaren yerel yönetimlerin hizmetleri takip 

etmiştir. Bu alana yönelik ilk yasal düzenleme, hizmet sunumunun başlamasından yıllar 

sonra Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Mart 2005 tarihinde Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 25751 sayılı Evde Bakım Hizmetlerinin Sunumu Hakkında 

Yönetmelik’tir.  

 

Sağlık Bakanlığı dışında bu alana yönelik diğer yasal düzenlemeler 1 Temmuz 

2005’ten itibaren Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu yasal düzenlemelerle bakıma muhtaç bireylere kamu ya da özel 

bakım merkezleri tarafından kurumda ya da evde bakım hizmeti sunulması mümkün hâle 

gelmiştir. Takip eden tarihlerde bakıma muhtaç yaşlıların da bu imkânlardan faydalanması 

sağlanmıştır. Günümüzde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan evde bakım aylığı 

alan kişi sayısı artmıştır.  

 

Kamu hastaneleri tarafından sunulan evde sağlık hizmetlerinin ilk örnekleri 2004 

yılında başlamış, bunu takip eden 5-6 yıllık süre içinde de 10 civarında ilde, evde sağlık 

hizmetleri sunulmaya başlanmıştır. Şubat 2010’da yürürlüğe sokulan “Sağlık Bakanlığınca 

sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” bu 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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hizmetlerin ülke çapında yaygınlaştırılması için önemli bir adımdır. Yönerge’nin amacı, 

“evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbî 

bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile 

bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi için 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları bünyesinde evde sağlık hizmetleri birimleri 

kurulması” olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Yönerge’de “evde sağlık hizmetlerinin sosyal 

devlet anlayışı ile etkin ve ulaşılabilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak” ifadesi ile Sağlık 

Bakanlığı, kamu hastaneleriyle bu hizmetleri sunma yaklaşımını ortaya koymuştur.  

 

2010 yılının son aylarından itibaren Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetlerinin ülke 

çapına yaygınlaştırılması için kamu hastaneleri, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerini 

hizmet sunumuna dâhil etmek için çalışmalarını hızlandırmıştır. Kamu hastanelerinde 

oluşturulan evde bakım birimlerinin yanı sıra mevzuat gereği İl Sağlık Müdürlükleri 

bünyesinde Koordinasyon Merkezleri oluşturulmuştur.  

 

Özel sektörün girişimi ile başlayan profesyonel hizmet sunumunda, özel evde bakım 

merkezleri bugün hâlen önemli bir rol üstlenmektedir. Evde bakım hizmetlerinin gerektirdiği 

bütüncül, sistemli standartlar ve kalite standartlarında yaklaşımın en iyi örnekleri özel evde 

bakım merkezlerinde görülmektedir. Diğer yandan bu hizmetlerin sosyal güvence 

sistemlerinde yer almaması ve özel sağlık sigortalarının sınırlı kapsamı nedeniyle bu 

hizmetler gereken şekilde yaygınlaşamamıştır.  

 

Yerel yönetimlerin hizmetleri çok daha geniş kitlelere götürebilmesi ve bazı 

örneklerde sosyal destek hizmetlerini de kapsaması açısından önemlidir. Bu hizmetlerin 

maliyeti tamamen yerel yönetimlerin kaynaklarından karşılanmaktadır. Bazı yerel yönetimler 

sosyal desteğe ağırlık verirken, bazıları sağlık hizmetlerini ön plana çıkarmaktadır. Yerel 

yönetimlerin evde bakım uygulamaları daha çok büyük şehir belediyeleri ile büyük ilçelerle 

sınırlıdır.  

 

Kamu hastaneleri tarafından sunulan evde sağlık hizmetleri, hizmetin ülke geneline 

yaygınlaştırılması açısından önemli bir uygulamadır. Genelde yatağa bağımlı olup hastane 

hizmetlerine erişemeyen hastaların evlerine yapılan ziyaretlerle sağlık hizmeti sunumu 

gerçekleşmektedir 

 

Aile bireyleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evde bakım hizmetlerinin 

sunumunda en önemli insan kaynaklarındandır. SHÇEK’in yasal düzenlemeleri ve 

uygulaması hasta, özürlü ve yaşlıların bakımını üstlenen aile bireylerinin maddî açıdan 

desteklenmesi için önemli bir adımdır.  
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Resim 3.1: Ülkemizde hasta ve yaşlı hizmetleri 

Profesyonel olmayan kayıt dışı hizmet sunumu, gelişmiş evde bakım sistemlerine 

sahip olan ülkelerde dahi önemli bir sorundur. Ülkemizde henüz ulusal boyutta bir evde 

bakım modeli olmamasına rağmen özellikle son 10 yılda sunulan hizmetlere erişim imkânı 

artmıştır. Bu ihtiyaç sahipleri açısından son derece olumlu bir gelişmedir.  

 

Evde bakım alanında çalışanların büyük çoğunluğunu Türkiye’de oturma ve çalışma 

izni olmayan yabancı uyruklular oluşturmaktadır. Aileler herhangi bir denetim ve gözetim 

olmaksızın bakım sürecini bu yolla buldukları elemanlar ile sürdürmeye çalışmakta ve 

mağduriyet yaşayabilmektedir. 

 

 Mevcut durumda evde bakım hizmetleri açısından ülkemizdeki problemler: 

 Alanla ilgili tanımlamalarda eksiklik, farklılık ve karışıklıklar, 

 Bilinç eksikliği, algı yanlışlığı, 

 Multidisipliner yaklaşım (birden fazla bilim dalının birlikte kullanılması) 

eksikliği, 

 Mevzuat eksikliği ve karışıklığı, 

 Hizmet verecek personel eksikliği, 

 Hizmet standartlarının olmaması, 

 Eğitim standartlarının olmaması, 

 Eğitim eksikliği, 

 Denetim eksikliği, 

 Bakımla ilgili kamu kurumları arası koordinasyon ve ortak çalışma 

eksikliği,  

 Kayıt dışı, izinsiz hizmet sunumu, kaçak çalışmanın yaygınlığı ve 

bunların sebep olduğu problemler, 

 Evde bakımda kamu ya da özel finansman sisteminde eksiklikler, 

 Bakım sürecine dâhil olan aile bireylerinin yalnız kalması, eğitimsiz 

olmaları ve yeterince destek alamamalarıdır. 

 

3.2. Hasta Bakım Hizmetlerinin Diğer Ülkelerdeki Durumu  
 

Evde bakım kavramı çeşitli ülkelerde farklı sözcüklerle ifade edilmektedir. İsrail’de ev 

hastanesi (hospitalat home), ABD’de evde bakım (home care), evde sağlık bakım (home 

healthcare), ev hemşireliği (home nursing), Batı Avrupa’da ise evde sağlık bakımı (home 

health care), ev ziyareti (home visiting), Fransa’da evde bakım (homecare –fin de vie) sık 

kullanılan ifadelerdir. 

 

Diğer ülkelerde genellikle evde bakım, profesyonel bir kişinin, hastaya ve ailesine, 

hastanın evinde yardım sağlama girişimidir. Evde sunulan yardım sosyal, duygusal, bilişsel 

ve tıbbî gereksinimler üzerine odaklanır. Evde bakım, evde bulunan tüm bireylere, 

çocuklardan kronik hastalığı olan yaşlılara kadar herkese hizmet sunmak için 

kullanılmaktadır. Evde bakım hizmetleri uygulamaları sırasında özellikle de kronik 

hastalıkların bakımında, hastanın ve hasta yakınının bakım sırasında katılımcı olması 

beklenmektedir. Evde bakım hizmetlerinde ailenin katılımcı olması, amaca ulaşmada 
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kolaylaştırıcı rol üstlenirken hasta, hasta ailesi ve sağlık personeli arasındaki eş güdümü de 

arttırmaktadır. 

 

Resim 3.2: Avrupa’da hastane temelli bakım hizmetleri 

 

Avrupa ve ABD’de evde bakım hizmetleri hastane temelli evde bakım hizmetleri 

esasına dayanır. Hastane temeline dayanan hizmet, kronik bakım gerektiren yatan ve ayakta 

tedavisi yapılan hastalar için alternatif olarak doğmuştur. 

 

Avrupa’da evde sağlık bakımı yıllardır uygulanan bir toplum hizmetidir. Hollanda, 

İsveç, Danimarka, İngiltere, İskoçya gibi ülkelerde merkezî hükümetler evde sağlık bakım 

hizmetlerini sunarken bir yandan da kaliteli hizmetlerin verilmesini sağlayacak programları 

desteklemektedir. 

 

Evde bakım hizmetleri İngiltere’nin sağlık bakım sisteminde büyük bir sorun olan 

hastanelerdeki yatış için kısmen çözüm olmuştur. 

 

Evde bakım hizmetleri Hollanda’da hastanın kişisel bakım ve sosyal desteğinin baskın 

olduğu hizmetler olarak sınıflandırılır.  

 

Avusturya, Almanya, İsrail, Japonya ve Hollanda gibi birkaç ülke kişilere uzun süreli 

bakım hakkı sağlayan yasaları yürürlüğe koymuştur. Bu ülkeler, kişisel hakkın bütçe 

sınırlamaları ile kısıtlanmadığı yasal sigorta programları ile uzun süreli bakım hizmetlerinin 

temini için özel programlar oluşturmuşlardır. Programların çoğu bütün yaş gruplarını 

kapsamaktadır. Aynı zamanda toplum içerisinde kurumsal bakımı da içerecek şekilde 

kapsamlı hizmetler sunmaktadır.  

ABD’de evde bakım kuruluşlarının büyük çoğunluğu kâr ortaklıkları şeklinde 

örgütlenmiş ya da hastanelerle ortak çalışmaktadır. Evde bakım kuruluşlarının hastanelerle 

ortak olması hastaların hastaneden zamanında taburcu olmalarını sağlamıştır. Hastanelerin 

bu şekilde yapılanması, talebi arttırdığından evde bakım sağlayacak kuruluşların artışını da 

hızlandırmıştır. 

 

Evde bakım olgusu Dünya Sağlık Örgütü tarafından “profesyonel sağlık çalışanları 

gibi formal ya da hasta bakıcı gibi informal tarzda yetişmiş bireyler tarafından hastaya kendi 

ev ortamında bakım hizmetinin verilmesi” olarak tanımlanmıştır.  
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Gelişmiş ülkeler, yaşlanan toplumlar olarak bilinmesine rağmen bu insanların çoğu 

gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Gelişmiş ülkelerde evde bakım hizmetine itibar 

oldukça yüksektir. 

 

Yaşlanma birçok ülkede kriz olarak görülmesine rağmen yaşlıların topluma olan 

katkıları göz ardı edilmemelidir. Tecrübelerini genç nesillere aktarmak, gönüllü işlerde 

çalışmak ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi evde torunlarına bakmak, yaşlıların 

topluma olan katkılarından sayılmaktadır. Fakat bu işlevlerini yerine getirebilmeleri için 

kendilerinin de sağlıklı ve kaliteli hayat sürdürmeleri gerekir.  

 

3.3. Hasta Bakım Hizmetlerinde Hasta Hakları  
 

Hasta bakımında hastaların bazı hakları vardır. Hastaların haklarını kendilerinin 

kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, resmî temsilcileri veya bu amaçla 

belirleyecekleri kişiler hastalar adına sorumlu olabilirler. 

 

Resim 3.3: Hasta hakları  

 Hasta Bakım Hizmetlerinde İnsan Hakları 

 Bireyler kendi yaşamını belirleme, saygı görme, fiziksel ve mental 

bütünlüğe sahip olma ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına 

sahiptir. 

 Bireylerin kendi ahlakî ve kültürel değerlerine, dinsel ve felsefî 

inançlarına sahip olma ve bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı 

vardır. 

 Herkes, hastalıklarının önlenmesi, sağlık bakımı için yeterli ölçüde çaba 

gösterilerek sağlığının korunması ve kendisi için edinilebilir en yüksek 

sağlık seviyesine kavuşma hakkına sahiptir. 

 Hastalar, durumları ile ilgili tıbbî gerçekler, önerilen tıbbî girişimler ve 

her bir girişimin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin 

alternatifleri, tedavisiz kalmanın sonuçları, tanı ve tedavi süreci hakkında 

sağlık durumları konusunda tam olarak bilgilenme hakkına sahiptir. 

Hastalar kendi yerlerine kimin bilgilendirileceğini seçme hakkına da 

sahiptir. 

 Bilgi hastanın anlama kapasitesine uygun bir yolla ve yabancı terim 

kullanımını en aza indirerek iletilmelidir. Hasta ortak dil konuşamıyorsa 

çeviri yapılabilir. 
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 Sağlık kurumuna kabul edilen hastalar, kendilerine bakan sağlık 

personelinin kimliği, meslekî durumu, o kurumda kaldığı ve bakıldığı 

sürece uyacağı kurallar ve rutin işlemler konularında bilgilendirilmelidir. 

 Hastalar, sağlık kurumundan taburcu edildiklerinde tanıları, tedavileri ve 

bakımlarını içeren bir yazılı özet alma ve isteme hakkına sahiptir. 

 Sağlık kurumlarına başvuran hastalar, kişisel bakımlarını yapacak 

personelin veya muayene ve tedavilerini yapacak kurumların özel 

hayatlarının korunmasını sağlayan fiziksel özelliklere sahip olmasını 

bekleme hakkına sahiptirler. 

 Hasta tıbbî girişimi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir. 

Reddedilen veya durdurulan tıbbî girişimin getireceği sonuçlar hastaya 

dikkatli bir şekilde açıklanmalıdır. 

 Hastanın iradesini beyan etmesinin mümkün olmadığı ve acilen tıbbî 

girişim yapılması gereken durumlarda daha önceden bu girişimi 

reddettiğini gösteren bir açıklaması yoksa hastanın onayı olduğu 

varsayılarak girişim yapılabilir. 

 İnsan vücudunun bütün parçalarının kullanımı ve korunması için hasta 

onayı gereklidir. 

 Hastanın sağlık durumu, tıbbî durumu, tanısı, prognozu, tedavisi 

hakkındaki ve kişiye özel diğer tüm bilgileri ölümden sonra bile gizli 

tutulmalıdır. 

 

Evde hasta bakım hizmetlerinin genel sağlık sistemi içinde ve diğer sağlık hizmeti 

sunan kuruluşlarla özel kuruluşlar ve yerel yönetimlerle bağlantılı bir kamu hizmeti olarak 

planlanması uygun olur. Bu hizmetin gerektiği gibi verilebilmesi için destekleyici 

hizmetlerle birlikte sunulması yaşamsal önem taşımaktadır. 

 

Hizmeti sadece sağlık hizmeti ile sınırlamak, hizmetin hiç yaşama geçirilmemesine 

neden olacaktır. Bu nedenle evde hasta bakım hizmetleri sağlık hizmetleri ve sosyal 

hizmetlerin entegrasyonu şeklinde olmalıdır. Bu konuda hâlen yürürlükte olan 224 Sayılı 

sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun başta olmak üzere ilgili yasalarda 

evde bakım ile ilgili maddeler dikkate alınmalıdır. 

 

Hasta bakım koşullarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler ilgili bakanlık 

tarafından yapılmaktadır. Ağır özürlü ve bakıma muhtaç hastalara evde bakım parası 

ödemesi yapılmaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği olarak yaşlı, özürlü ve bakıma muhtaç 

kişilerin yakınlarına ve bakımını yapanlara ödenen bu para aileler için önemlidir. Çünkü 

bakıma muhtaç yaşlılara ve özürlülere bakmanın zorluğunun yanında malî yük de aileleri 

zorlamaktadır. 

U 
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YGULAMA FAALİYETİ 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hasta bakım hizmetlerinin 

durumunu kavrayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinin 

ülkemizdeki durumunu ayırt etmek 

 Hasta, yaşlı ve engelli sorunları ile ilgili 

kurumlarla görüşmeler yapınız.  

 Hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinin diğer 

ülkelerdeki durumunu ayırt etmek 

 Hasta ve yaşlı bakım hizmetlerinin diğer 

ülkelerdeki durumunu araştırıp kendi 

ülkemiz ile kıyaslayınız. 

 Hasta haklarının önemini kavramak  Ülkemizdeki hasta haklarının durumunu 

farklı ülkeler ile kıyaslayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Hastanın sağlık durumu, tıbbî durumu, tanısı, prognozu, tedavisi hakkındaki ve 

kişiye özel diğer tüm bilgiler ölümden sonra bile gizli tutulmalıdır. 

 

2. (   ) Evde bakım alanında çalışanların çok önemli bir çoğunluğunu Türkiye’de oturma 

ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklular oluşturmaktadır. 

 

3. (   ) Sosyal güvenlik reformu kapsamında hasta bakım hizmetlerinde eksikliklerin 

giderilmesi amaçlanmamaktadır. 

 

4. (   ) Bireyler kendi yaşamını belirleme, saygı görme,  fiziksel ve mental bütünlüğe 

sahip olma ve kişi olarak güvenli bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. 

 

5. (   ) Sağlık Bakanlığı’nca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve 

Esasları Hakkında Yönerge 2000 yılında çıkarılmıştır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Sağlık memurları, diyetisyenler, psikologlar hasta bakım hizmeti çalışanlarıdır. 

 

2. (   ) Sık sık hastalanıp hastanede yatmak zorunda kalan hastalar evde bakım 

hizmetlerinden yararlananlardandır. 

 

3. (   ) Hastanın evindeki fiziksel ortam ve donanım, güvenli ve etkin bakım vermek için 

çok önemli değildir. 

 

4. (   ) Hastaya verilen evde bakım hizmeti hastanın isteğine göre sonlandırılır. 

 

5. (   ) Tıbbî personelin yetiştirilmesi ve eğitilmesi hastanelerin amaçlarındandır. 

 

6. (   ) Sağlığın korunması, sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve hastaların bakım, tedavi ve 

esenlendirmeye kavuşturulmasında rehabilitasyon merkezleri önemli etkin rol oynar. 

 

7. (   ) Hastanelerde sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz olarak verilir. Personeller vardiya ve 

nöbet usulü çalışırlar. 

 

8. (   ) Birinci basamak hastaneler genellikle günübirlik hizmet verip hastaların ayakta 

muayene, tanı ve tedavisinin yapıldığı hizmetleri ifade etmektedir. 

 

9. (   ) Hastaneler sağlığa ilişkin her türlü hizmeti sunmaya zorunludur. Zarar eden bir 

ünitenin kapatılması söz konusudur. 

 

10. (   ) Sosyal devlet olmanın gereği olarak yaşlı, özürlü ve bakıma muhtaç kişilerin 

yakınlarına ve bakımını yapanlara ödenen para aileler için önemli değildir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 D 

4 B 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 HASTANE 

2 
E GURUBU 

HASTANELER 

3 
YAŞLI BAKIM 

PLANI 

4 ÖZEL BAKIM 

5 YAŞLANMA 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DOĞRU 

2 DOĞRU 

3 YANLIŞ 

4 DOĞRU  

5 YANLIŞ 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

1 DOGRU 

2 DOGRU 

3 YANLIŞ 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 YANLIŞ 

7 DOĞRU 

8 DOGRU 

9 YANLIŞ 

10 YANLIŞ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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