
 

 
 

1.0 AMAÇ   

Evde sağlık hizmetlerini, kalite , hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetini esas alacak şekilde ve bilimse l 

kurallar çerçevesinde sunulmasını sağlamaktır. 
 

2.0 KAPSAM 

 Fethiye Devlet Hastanesi bünyesinde Fethiye ve Seydikemer ilçesi bölgesinde yatağa bağımlı hastalar, çeşitli 
kronik malign hastalıklar ya da ameliyat sonrası ihtiyaçları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşımda güçlükler 

yaşayan hastalara ev ortamında muayene, tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin profesyonel bir sağlık 
ekibi tarafından verilmesidir.  

 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Hekim, Hemşire, Sağlık Memuru ve Evde Bakım Teknisyeni.  
 

5.0 TANIMLAR  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 
 

 Hizmete ihtiyacı olan hastalar 444 38 33 no’lu telefonla başvuru yaparlar. Başvurular ESY Sistemine düşer.   

 Yapılan başvurular 24 saat içinde ESYS’deki başvuru formu ile hasta evinde hekim, hemşire/sağlık memuru 
tarafından ziyaret edilerek değerlendirilir.  Hastanın kimlik kartına bakılarak doğrulama yapılır.Bir dahaki 
ziyarette personel değişikliği olursa tekrar kimlik kartına bakılarak doğrulama yapılır.Evde bakım kapsamına 

alınan hasta, ilk ziyarette, evde sağlık hizmeti bilgilendirme ve rıza belgesi, hasta izlem ve değerlendirme formu ve 
varsa yapılan işlem evde sağlık hizmeti hasta tedavi planı formu doldurulur. Ayrıca yapılan eğitimler evde 

bakım hastası, hasta yakını, ve bakıcısına verilen eğitim formuna kaydedilerek, imzalatılır. 
 Kapsama alınan hastalara ihtiyacına göre randevu takip formuna kaydedilerek (günlük-haftalık-aylık) ziyaret 

planlanır. Hasta yakınları bilgilendirilir.  

 Nütrisyon ihtiyacı olan hastalar ilgili uzman hekim ile koordinasyon sağlanarak gerekli 
beslenme(enteral/parenteral yol) desteği verilir.  

 Hastalar ihtiyaç halinde aradıklarında da randevu verilerek en kısa zamanda ziyaret planlanır.  
 Ziyaretler doktor, hemşire, sağlık memurundan oluşan ekip eşliğinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında 

gerçekleştirilir. 

 Kapsama alınan her hastaya dosya açılır. Yapılan her işlem dosyalara ve hastane sistemiyle birlikte Evde Sağlık 
Yönetim Sistemine kayıt edilir.  

 Hastadan numune alınacak ise randevulu olduklarından tüplerin üzerinde barkodları mevcuttur.Eğer hasta 
muayeneden sonra numune istenirse tüpün üzerine ad/soyad vb. bilgisi yazılır.  

 Hastaların acil durumlar için nakli 112 ile sağlanır, diğer durumlarda hastalar nakil ihtiyacı için belediye nakil 

aracından hizmet alırlar.  
 Vefat eden ya da hizmet ihtiyacı sona eren veya evde sağlık hizmeti kapsamına uygun görülmeyen  hastaların 

süreci sonlandırılır. İl Sağlık Müdürlüğüne telefon/mail vb. bildirilir. 
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