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1. Amaç: Hastanemiz bünyesinde sunulan evde sağlık hizmetleri biriminin; verdiği hizmetlerin 

tanımlanması, birime müracaat, hasta kabulü, muayene, hasta takibi, hasta transferi ve verilen hizmetin 
sonlandırılması ile ilgili faaliyetler için metot belirlemektir.  
 

2. Kapsam: Hastanemizdeki evde sağlık hizmetleri birimini kapsar.  
 

3. Tanımlar: Evde sağlık hizmeti; İhtiyacı olan bireylerin muayene, ilaç raporu ve  reçetesi, tıbbi cihaz, 
tıbbi malzeme, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında 
sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak 
birlikte verilmesidir. 

 
4. Kısaltmalar:  

DÖF: Düzeltici-Önleyici Faaliyet 
 
5. Sorumlular: 

- Hastane Üst Yönetimi 
- Sorumlu Hekim 
- Diyetisyen 
- Psikolog 
- Fizyoterapist 
- Sosyal Çalışmacı 
- Diş Hekimi 
- Sorumlu Sağlık Personeli 

 
6. Faaliyet Akışı:  

6.1 Birime yönlendirilen veya doğrudan gelen hasta başvuruları ile başvuru ve onay sürecine 

yönelik kurallar; 

6.1.1 Başvuru: İlk müracaatlar sağlık bakanlığının 444 38 33 numaralı hattına yapılır. Doğrudan gelen 

hasta başvuruları da bu numaraya yönlendirilir. ESYS den gelen ‘Hizmet Emri Başvuru Formu’ çıktısı 

alınarak hasta dosyasına konur. 

6.1.2 Telefonla Başvuru: Sağlık bakanlığı ESYS sistemine kayıtlı olan hastalar, Hastanemizin santral 

telefonu 0 242 618 83 00 arayarak ilgili birim sorumlusuyla konuşup istek ve taleplerini iletebilirler.  

6.2 Hastaya randevu verilmesi, ilk muayene ve kontrol muayeneleri ile takip ziyaretlerinin 

planlanmasına yönelik süreçler; 

6.2.1. Hastaya randevu verilmesi; 444 38 33 numaralı sağlık bakanlığının ESYS sistemine kayıt olup 

hizmet emri verilen hastalar telefonla aranır. İstek ve taleplerine göre randevu oluşturulur. 

6.2.2.Hasta İlk Muayene: Başvurular en kısa zamanda duruma göre, hekim ve görevli sağlık personeli 

tarafından hastanın ikametine gidilerek vaka yerinde değerlendirilir. Evde sağlık hizmeti almak için 

başvuran kişi veya aile bireylerine değerlendirme sonucu konusunda, menfi veya müspet olup 

olmadığına bakılmaksızın, en kısa sürede bilgi verilir. Başvurusu olumsuz neticelenenler sebepleri 

konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilir. Evde sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine evde 

sağlık hizmetleri ‘Evde Sağlık Birimi Aydınlatılmış Bilgilendirme Ve Rıza Alınma Belgesi’ okutulup 

imzalattırılır. SES07.01 Hastalara yönelik kimlik doğrulama uygulaması ‘Hasta Kimliğinin 

Doğrulanması Talimatı’ na göre yapılır. Tüm hastalar ‘Evde Saglık Hizmeti Hasta Bilgileri Formu-

EK-10’ a kayıt edilir. 
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Hasta ve hasta yakınının kimlik doğrulama konusunda hastanın resmi kimliği üzerinden kimlik 

doğrulaması yapılacağı, sonraki ziyaretlerde, sağlık personelinin değişmesi söz konusu olduğunda ya da 

personel gerekli gördüğü takdirde,  numune alımı, numunelerin etiketlenmesi, hasta kayıtlarının 

düzenlenmesi gibi işlemler sırasında da kimlik doğrulaması yapılabileceği konusunda hasta yakınına 

bilgi verilir. SES07.02 Sağlık çalışanlarına hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitim 

verilmektedir. 

 

6.2.3 Kontrol Muayeneleri İle Hasta Takibi: Evde sağlık hizmeti verilecek hastanın belirlenen tanı ve 

tedavi planı doğrultusunda takibi yapılır.  

 

6.3. Hastaların kabul kriterleri; Evde Sağlık Hizmetinden yaşlı, kronik hastalığı olan, yatağa bağımlı, 

başkasının bakımına muhtaç engelli, kimsesiz hastalar faydalanır. 6.1 basamakları uygulanır.  

 

6.4. Hastanın bakım ihtiyaçlarının ne şekilde, ne zaman ve kimler tarafından değerlendirileceği; 

6.4.1. SES03.01 Hastaların klinik durumlarını gösteren ve hekim tarafından tespit edilen bilgi ve bulgular ile 

planlanan bakım ‘Hasta Tedavi Planı Formu’ ile kayıt altına alınmakta, kayıtlara gerektiğinde geriye 

dönük erişilebilmektedir. SES03.02 Hastaların klinik durumları ve tıbbi bakım ihtiyaçları; fiziksel, 

psikolojik ve sosyal faktörleri kapsayacak şekilde ilgili sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmekte ve eş 

zamanlı olarak ‘Hasta Tedavi Planı Formu’ ile kayıt altına alınmaktadır. SES03.03 Hasta ve yakınının öz 

bakım kapasitesi, bakım sürecine ilişkin bilgi düzeyi ve uygulama becerisi ‘Evde Sağlık Hizmetine Kabul 

Edilen Hasta Değerlendirme Formu’ ile değerlendirilmektedir. SES03.04 Bakım sürecinin istenmeyen 

sonuçlarından korumak için hastalar ziyaret programı dahilinde ihtiyaç duyulan kriter (İlaç uygulamalarının 

takibi, Bası ülseri risk değerlendirmesi, Ağrı şiddeti değerlendirmesi, Düşme riskinin değerlendirilmesi, 

Beslenme durumunun değerlendirilmesi, Kateter bakımı ve takibi, Ekstremite nabız takibi ve ödem 

derecelendirmesi, Ağız bakımı ve takibi, Hasta ve yakını tarafından gerçekleştirilen bakım uygulamalarının 

etkinliğinin değerlendirilmesi) izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

6.5. Değerlendirme sonrasında tıbbi bakımın nasıl planlanacağı; Tıbbi bakım için gerekli birimler 

(psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen vb.) hastanın ihtiyaçları konusunda bilgilendirilir. Belirlenen ziyaret 

tarihi ilgili birimlere bildirilir. Belirlenen tarihte planlanan bakım ve tedaviler uygulanarak kayıt altına 

alınır. 

 

6.6. Planlanan tıbbi bakımın hastaya nasıl uygulanacağı; SES04 Hasta bakım ihtiyaçları doğrultusunda 

‘Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Bakım Planı’ düzenlenmektedir. SES05.01 +02 Hastaların nütrisyonel 

destek ihtiyacının belirlenmesi ilgili sağlık personeli tarafından ‘Nütrisyonel Risk Skoru (NRS-2002)’ 

formu ile yapılır gerekli durumlarda Evde Sağlık Biriminde görevli Diyetisyene bilgi verilerek konsültasyon 

istenir. SES05.03 Malnütrisyonu olan veya malnütrisyon riski saptanan hastalar için nütrisyon desteğinin 

Diyetisyenin önerileri doğrultusunda sorumlu hekim tarafından düzenlenir. 
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SES06.01 Hastaların ağrı şiddeti VAS (visuel analog skala) değerlendirilmektedir. SES06.02 Hastalarda 

ağrı kontrolünün sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler kapsamında; farmakolojik yöntemler ve 

soğuk/sıcak uygulama, masaj, gevşeme egzersizleri, dikkati başka yöne çekme gibi farmakolojik olmayan 

bilimsel yöntemler gerçekleştirilebilir.SES06.03 Ağrı kontrolüne ilişkin tüm uygulamalar (ağrı şiddeti, 

uygulanan yöntemler, ağrının seyri gibi) hakkında hasta ve yakınına eğitim verilmekte, bakım planına 

kaydedilmekte ve ziyaret programı dahilinde izlenmektedir.  

 

6.7. Tıbbi bakımın sonuçlarının nasıl izleneceği ve değerlendirileceği; SES08.01 Hastanın hizmet alma 

nedeni ile hastaya tanı, tedavi, takip sürecinde gerçekleştirilen tüm hizmetler ve bu hizmetlerin kim 

tarafından, ne zaman verildiğine ilişkin bilgi hasta dosyasında izlenebilmektedir.  

 

6.8. Tıbbi bakım planında gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağı; 

6.8.1. Kayıtlı hastaların ziyaretleri ‘Hasta Tedavi Planı Formu’ ile planlanmaktadır. Planlamaya rağmen 

ziyaretin yapılamadığı veya hastadan kaynaklı nedenlerle ertelendiği durumlarda hasta yakını telefon ile 

aranarak sonraki ziyaret tarihi hakkında bilgi verilir, ‘Evde Sağlık Birimi Ziyaret Formu’ na kayıt edilir. 

Planlanan ziyaret süreçleri ile ilgili gecikmeler ‘Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme 

Oranı’ kart ve formlarına göre takip edilmekte, gecikmeler ile ilgili aylık/3aylık/yıllık istatistiksel analizler 

yapılmakta ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır. 

 

6.9. Hastaların hastaneye transferi ile ilgili süreçler; SES10 Evde sağlık biriminden hizmet alan 
hastaların gerektiğinde hastaneye, başka kuruma transferi ‘Evde Sağlık Hizmeti Hasta Nakil Formu’ ile 
 ‘Hastaların Güvenli Transferi Talimatı’ na göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri tarafından  sağlanmaktadır. 

 

6.10. Hasta yakını eğitimleri; SES05.04 Nütrisyonel destek verilen hasta ve hasta yakınına konuyla ilgili 

eğitim verilmekte ‘Evde Sağlık Birimi Aydınlatılmış Bilgilendirme Ve Rıza Alınma Belgesi’ ne kayıt 

edilmektedir. Gerektiği durumlarda 6.6. maddesine göre hareket edilir. Hastalarda ağrı kontrolünün 

sağlanmasına yönelik, soğuk/sıcak uygulama, masaj, gevşeme egzersizleri, dikkati başka yöne çekme gibi 

farmakolojik olmayan bilimsel yöntemler ile ilgili hasta yakınına eğitim verilir. 

 

6.11. Evde sağlık hizmetinin sonlandırılması; SES08.02 Hastanın evde sağlık hizmetleri kapsamından 

çıkarılması durumunda, çıkarılma nedeni, hastanın son durumu ve önerilerin yer aldığı hekim notu 

hazırlanmaktadır. Evde sağlık hizmeti almaya devam eden kişinin kendi isteğiyle hizmeti sonlandırılması 

ya da ilgili hekim tarafından evde sağlık hizmeti ihtiyacının gerek kalmadığına (ex, taburcu durumunda 

vs…) karar vermesi ile Sağlık Bakanlığının ‘Form-E8 Hizmet Sonlandırma Formu’ doldurularak verilen 

hizmet sonlandırılır.  

 

6.12. Evde sağlık hizmeti sağlık çalışanlarının eğitimleri; SES09 Evde sağlık hizmetleri kapsamında 

ilgili çalışanların eğitim ihtiyaçları tüm süreçleri kapsayacak şekilde planlanmakta ve gerekli eğitimler 

(çağrının kabulu, hastayı ziyaret, hasta yakınlarıyla iletişim, güvenlik tedbirleri, numune alınması, 

saklanması ve taşınması, bilgi mahremiyeti v.b.) verilmektedir. SES05.05 Hastaların nütrisyonel destek 

ihtiyacının belirlenmesi, yönlendirilmesi ve izlemine yönelik süreçler hakkında evde sağlık sağlık 

çalışanlarına eğitim verilmektedir. 
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Devlet Hastaneleri Bünyesindeki Evde Sağlık Birimleri:  

1. Evde Sağlık Birimleri çalışma bölgelerinde aşağıda belirtilen kapsamda hizmet verir.  

2. Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin doğrudan hastane başhekimliğine bağlı olarak çalışması, 

birimlerin ihtiyaçlarının hastane imkânları ile karşılanması,  

3. Hastanın birim hekimlerimizce değerlendirme ile hastanın tıbbi bakım, tedavi, takip ve 

rehabilitasyonunun sağlanması, 

4. Evde sağlık hizmeti kapsamında yapılacak ziyaretlerin randevu sistemine dayalı olarak yapılması,  

5. Hastanın heyet raporları, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, ilaç raporları, planlanması ve çıkarılması. 

6. Hastanın laboratuvar tetkiklerinin ve diğer tıbbi tetkiklerinin yaptırılması.  

7. Gerekirse uzman hekim konsültasyonun yaptırılması için hastanemize naklinin sağlanması. 

8. Uzman hekim konsültasyonu ve evde sağlık uzman hekimi tarafından uygun görülen hastanın 3. 

Basamak hastaneye naklinin sağlanması.  

9. Diyetisyen, fizik tedavi uzmanı ve psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı desteğinin sağlanması.  

10. İhtiyacı olan hastaların ADSM Evde Sağlık Hizmeti Birimine yönlendirilmesi,  

11. Post-op hastaların yönerge doğrultusunda evde tedavilerinin ve takiplerinin sağlanması, gereğinde 

koordinasyon merkezi ile irtibata geçilmesi ve bildirimlerinin yapılması,  

12. Görev alanında 1. basamak evde sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin uzman hekim 

konsültasyonunu, heyet raporu taleplerinin teminini sağlanması, 

13. Evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilen hastanın çeşitli nedenlerle geçici süreliğine (misafir 

hasta) ikamet ettiği bölgenin dışında bulunması halinde geçici ikamet bölgesinde bulunan evde sağlık 

hizmet birimince hizmetin devamlılığı sağlanır. 
 

7.İlgili Dokümanlar: 
7.1. ESYS Hizmet Emri Başvuru Formu 
7.2. Evde Sağlık Birimi Aydınlatılmış Bilgilendirme Ve Rıza Alınma Belgesi 
7.3. Evde Sağlık Birimi Ziyaret Formu  
7.4. Form-E8 Hizmet Sonlandırma Formu 
7.5. Hastaların Güvenli Transferi Talimatı 
7.6. Hasta Kimliğinin Doğrulanması Talimatı 
7.7. Hasta Tedavi Planı Formu 
7.8. Evde Sağlık Hizmetine Kabul Edilen Hasta Değerlendirme Formu 
7.9. Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Bakım Planı 
7.10. Nütrisyonel Risk Skoru (NRS-2002) 
7.11. Evde Sağlık Birimi Ziyaret Formu 
7.12. Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı 
7.13. Hastaların Güvenli nsferi Talimatı 
7.14. Evde Saglık Hizmeti Hasta Bilgileri Formu- EK-10 

 
 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Baştabip 

 
 

  

 

 


