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1. AMAÇ:  Evde  sağlık  hizmetleri  kapsamında  hizmet  gören  hastaların muayene,  tahlil,  tedavi,  heyet rapor

yenilemesi,  tıbbi  bakım,  sosyal  ve  psikolojik  destek,  pansuman,  uzman  konsültasyonu  ve  palyatif  bakıma

ihtiyacı olan hastaların belirlenerek tedavi süreçlerinin başlatılması ve kısa sürede, ev ortamında, hastane ile

birlikte çalışarak iyi bir hizmet almasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, Merkez, İlçe Hastane, ADSM ve  Evde Sağlık Hizmetleri 

Ekiplerini Kapsar.

3. KISALTMALAR:

 ESH:Evde Sağlık Hizmetleri

 ADSM: Ağız Diş Sağlığı Merkezi

 HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

 SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

 PEG: Mide Beslenme Sondası.

 NGS: Burundan Takılan Beslenme Sondası

 ANT: Ateş, Nabız, Tansiyon

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Koordinasyon merkezi ve ekiplerde çalışan tüm personeller sorumludurlar.

6. FAALİYET AKIŞI:

                     Hasta Kabul Kriterleri

Hastalığı  ve  yaşlılığı  nedeniyle  sağlık  hizmetine  ulaşmakta  zorluk  yaşayan  yatağa  bağımlı,  hayatını  başkaları
olmadan  devam ettiremeyen bireylerden;

   Fiziksel engelliler,

  Hastane taburculuğu sonrası tedavisinin devamının evde sağlanması gereken hastalar,

   KVS, SS, nörolojik, musküler, ortopedik,travmatolojik gibi  kronik veya akut rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı
yada  hareket kısıtlılığı olan hastalar

   Palyatif bakım gereken, enteral –parenteral yolla beslenme gereksinimi olan terminal dönem hastalar 

6.1. Hastanın bakım ihtiyaçlarını değerlendirme ve tanımlama süreci:

6.1.1.  Hasta  başvurusu:  Hastalar  ESH  sistemine  kayıtlı  değil  ise  ilk  kayıt  için  ulusal  çağrı  merkezini(444  38

33  ) ,Suruç  Devlet  Hastanesine  ait  numaraları  (0(414)  611  3068  /  0(414)  612  00  27  /  0(414)  612  04

89)arayarak 1515 nolu  dahili  numaraya  bağlanarak  yada  Şanlıurfa  il  koordinasyonunu

(04143185555)arayarak kayıt yaptırabilirler. Eğer hasta kayıtlı ise komuta merkezini arayarak ihtiyaçları olan

konuyu belirtir ve randevularını oluştururlar.

6.1.2.  Randevulu hasta başvurusu: Evde sağlık  hizmetlerine kayıtlı  hasta ya  da  hasta yakını  komuta merkezini

arayarak randevusunu oluşturur. İl koordinasyon merkezi tarafından randevu oluşturulduktan sonra, ekiplerin
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bulunduğu  hastane  ekranlarında  ESH  sistemi  üzerinden  randevulu  hastalarını  görürler.  Randevuları

oluşturulan hastalara ekipler tarafından en kısa sürede ulaşılır.

6.1.3. Hasta kayıt işlemleri:  Hastanemiz sekreterleri  tarafından hasta kayıtları  gerçekleştirilir. Evde Sağlık Hizmeti

Sekreterleri,  Hastaların  dosyalarını  çıkartır.  Ekip  doktorları  hastaları  ihtiyaçlarına  göre  sınıflandırır.  (Kan,

Sonda, Pansuman, Muayene, İlaç Raporu, Bez Raporu, Mama Raporu, Damar Yolu Açma, Takip, Günübirlik

Enjeksiyon, vb.). Bu sınıflama kapsamında ekipler görevlendirilir.

6.1.4.  Genel  Hizmetler:  Hastanın  adresine  ulaşıldığında,  hastanın  ihtiyacına  uygun  malzemeler  ve  hasta

mahremiyeti göz önüne alınarak, uygun kişisel ekipmanlar kullanılarak, hastaya evinde uygun hizmet verilir. Önce

hastanın  kimlik  doğrulaması  yapılarak,  hastanın  kullandığı  ilaçlar  ve  hastalıkları  ile  ilgili  ayrıntılı  anamnez alınır.

Hasta veya hasta yakını ESH ve hizmetten cayma kuralları konusunda bilgilendirilir. 

Hastanın sosyal güvenlik durumu, tıbbi yada sosyal yardıma ihtiyacı olup olmadığı. ev hijyeni, ısınma durumu, vb.

belirlenerek değerlendirilir. Ekip doktoru tarafından hastanın genel fizik muayenesi yapılır. Hastanın ANT si alır.

Hasta  Nutrisyon,  Ağrı,  düşme,  ödem,  bası  ülseri,  alerji  açısından  değerlendirir  ve  veriler  hasta  dosyasına

kaydedilir. Hastanın hastalıklarına göre oksijen saturasyonu, kan şekeri ölçümü, vb.ler, değerlendirmesi yapılarak

kaydedilir. Hastaya uygun tedavi planı oluşturulur. Hasta başından reçete yazılarak, uygulaması yakınına anlatılır.

 ADSM ye bağlı  ekipler,  koordinasyon merkezinden gelen hasta talepleri  doğrultusunda ev ziyareti yaparlar.

Hasta başında ekipteki diş hekimi hastanın ihtiyaçları doğrultusunda tespit yaparak, tedavisine başlar. Diş çekimi,

protez  tamiri,  damak  vuruğu,  vb.  işlemleri  yapmaktadır.  İleri  işlemlerde  ise  hastanın  hastaneye  getirilmesi

sağlanarak,  işlemlerine  devam  edilir.  Engelli  ve  uyum  sağlayamayacağı  tespit  edilen  hastaların  tedavileri,

anestezi eşliğinde olacağından ADSM ye yönlendirilir.

6.1.5.  Ekiplerin  Alana  Çıkış  Ve  Dönüş  Süreçleri:  Ekipler  sahaya  çıkmadan  önce  işbölümü  yaparak;  hasta dosyaları

düzenler,  hastaların  önceliği  ve  mesafeler  göz  önüne  alarak  hastaları  arar,  adres  teyidini  yapar,  araçların

malzeme ve ilaç kontrolünün yaparak alana çıkar. Ekipler öğlen arası sahada işleri bittikten sonra birimlerine ya

da  komuta  merkezine  dönerler.  Öğlen  arası  bitirilen  dosyalar  birim  sekreterlerine  teslim edilerek,  işlemleri

yapılır. Ve malzeme, ilaç ihtiyaç kontrolünü tekrar sağladıktan sonra tekrar sahaya çıkarlar. Alanda yapılacak tüm

işlemler bittikten sonra, ekipler birimlerine dönerek dosyalarını sekreterlerine teslim eder, bir sonraki günün iş

planını yapar.

6.2.  Hastanın  Tıbbi  Bakım  İhtiyaçlarının  Planlanması:  ESH  hasta  ziyaretlerinde  ilk  değerlendirme  ekip doktoru

tarafından yapılır.  Hastanın tıbbi bakım ihtiyaçlarına göre, hasta ziyaretleri planlaması ekip tarafından yapılır.

Planlanan  tıbbi  bakım  belirlenen  aralıklara  uygulanırken,  hasta/  yakınına  da  bu  bakım  planı  hakkında

bilgilendirilir.  Her bakım öncesinde hasta yakınının merkezi  çağrı  sistemini  arayarak randevu alması sağlanır.

Tıbbi bakım planında gerekli değişikliklerin nasıl yapılacağı ekip doktoru tarafından belirlenerek, hastaya gerekli

bilgilendirmeler yapılır.
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6.3. Değerlendirme Sonrası Tıbbi Bakım Planının Uygulanması Ve Hastanın İzleme Süreci:

 Ekip  doktoru  tarafından  hasta  muayenesi  sonrasında  reçete  edilen  ilaçların  uygulaması  hasta/yakını

tarafından verilir. Ekip doktoru tarafından hastanın kontrol zamanı belirlenerek hasta dosyasına kaydedilip,

hastaya gerekli bilgilendirmeler yapılır. ESH ekibi tarafından değerlendirmesi yapılan hastanın ihtiyaçlarına

göre aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir.

 Trakeostomili hastalarda, trakeostomi kanül ve cilt bakımı uygulamaları anlatılır. Problemli trakeostomi 

kanüllü hastalar uygun branşa yönlendirilir.

 PEG’li hastalara da hasta yakınına PEG bakımı, temizliği, koruması ve acil durumları uygulamalı olarak 

anlatılır. Problemli bir durum ile karşılaşıldığında uygun branşa yönlendirilir.

 NG’li hastaların, NG bakımları ekipler tarafından yapılır. Hasta yakınına bakımı ve sonda seviyesi  hakkında

uygulamalı  bilgi  verilir.  NG  si  değişecek  olan  hastaların,  uygun  olanlarının  NG leri  ev  ortamında  ekipler

tarafından değiştirilir. Değiştirilmesi riskli olan durumlarda hastalar hastaneye yönlendirilir.

 Sondalı hastalara, sonda bakımı, temizliği ekipler tarafından hasta ve hasta yakınına eğitim olarak verilir. 

Hastanın sondasında problem varsa, (enfeksiyon, ağrı, kanama veya tıkanıklık gibi) enfeksiyona yönelik reçete

verilir. Kanama ve ileri durumlarda uygun branşa yönlendirilir. Değişimi yapılması gereken sonda varsa, ekip 

tarafından uygun ekipmanlar kullanılarak değişim gerçekleştirilir. Dinlenmeye aldığımız idrarını kendisi 

yapabilen sondalı hastalarda ise, uygun reçete uygulaması yapıldıktan sonra hastaya tekrar sondası takılır. İlk 

tespitte uygun görülen hastalara ekip tarafından sonda takılır.

 Yara Bakım Uygulamaları: ESH doktoru tarafından bası ülserli hastanın ilk değerlendirmesi yapılır. Ekip 

tarafından hastaya uygun görülen tedavi uygulanır ve hasta/ hasta yakınına gerekli eğitimler verilerek 

pansuman ve debritman uygulaması başlatılır. Hangi aralıklar ile pansuman yapılacağı Hemşire İlk Gözlem 

Uygulama Formuna kaydedilir. Yarada gerekli bakımlara rağmen iyileşme olmaması durumuna hasta, ekibin 

bağlı bulunduğu hastanedeki plastik cerrahi polikliniklerine yönlendirilir.

 Diyet ve Nütrisyon Desteği: ESH doktoru ve hemşiresi tarafından hastanın genel durumuna ve

hastalıklarına  uygun  olarak  beslenme  eğitimi  verilir.  Hastanın nütrisyonel  risk  skorlaması,

Nütrisyonel Risk Skorlaması Değerlendirme Talimatına göre yapılır.
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 Kan alma, pansuman, sonda, damar yolu açma, enjeksiyon: Belirlenen bu uygulamalar için doktorsuz çıkacak

ekipler tanımlanmalıdır. Günlük işleyişi birim sorumlusu planlayarak, çalışmaları organize eder.

 Laboratuvar Tetkikleri ve Kan alma: ESH a kayıtlı hastaların kendi uzmanları, aile hekimleri ya da eve  gelen ESH

hekimi tarafından belirlenen tetkikler, Numune alma ve Transferi Talimatı’na uygun olarak yapılır.

 Hasta Nakil İşlemleri:  ESH ekibi tarafından palyatif bakıma ihtiyacı olduğu belirlenen hasta palyatif  hekimi ile

iletişime geçilerek, yatışı uygun görülen hastanın nakil işlemleri başlatılır. ESH doktoru tarafından doldurulan

Hasta Nakil  Formu, ekibin bağlı olduğu birim sekreteri tarafından, bağlı bulunulan hastanelerin hasta nakil

birimine  iletilir.  Poliklinik  hizmeti  almak  isteyen  ESH  hastaları  için  ise;  Hasta  Nakil   Formu ESH  doktoru

tarafından doldurularak, ekibin bağlı olarak bulunduğu ESH birim sekreterine ulaştırılır.  Nakil günü sekreter

nakil formunu barkodlayarak hasta yakınına teslim eder. Hasta yakını nakil birimine formu iletilir.

 Konsültasyon İstemleri:  Hastayı  muayene eden ESH doktoru bazı  durumlarda uzman bir  doktordan görüş

isteyebilir.  Konsültasyon  İstem Formu düzenleyerek  ilgili  branşa  yönlendirir.  Konsültan doktorun  görüşleri

eşliğinde, ESH ekip aracı ile gerekli durumlarda uzman eve götürülerek, hastanın muayenesi sağlanır.

 Hasta Sağlık Kurulu Ve Rapor İşlemleri: Hastanın önceden düzenlenmiş ilaç, mama, ve bez raporları yenilemesi

için ESH hekimi tarafından hasta ziyaret edilir gerekli tetkikler yapılır;ilgili uzman hekime konsülte edilir. Eski

rapor ve hastanın nüfus cüzdanı ile ilgili branş polikliniklerine hasta yakını yönlendirilir. 

6.4. Tıbbi Bakım Planında Yapılabilecek Gerekli Değişiklikler:

 Hastanın genel muayenesi ve önceki tetkikleri incelenerek, genel düşkünlük hallerinde palyatif servisleri ile 

iletişime geçirilerek hastanın palyatif servisine yatışı ayarlanır.

 Hastanın genel muayenesi sonrasında genel durum bozukluğu tespit edilmesi durumunda hasta 112 ye 

yönlendirilir.

 Hastanın genel muayenesi sonrasında, hasta ve hasta yakınının şikayetleri de göz önüne alınarak, daha önce

muayenesini gerçekleştiren uzmanına yönlendirilir.

 Hastanın yara bakımları ESH ekipleri tarafından yapılmasına ve hasta yakınına eğitim verilmesine rağmen, 

düzelme olmamış ise, hasta uygun kliniğe yönlendirilir.



  

Suruç Devlet Hastanesi

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 

Doküman no: ES.PR.001 Yayın tarihi: 13.10.2020 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 5 / 6   

 Hasta başı ihtiyaçları nedeniyle ESH ekibi, ilgili branş hekimi ile iletişime geçerek hastaya yönelik

uygulamaları değiştirip yönlendirerek  Hasta Değerlendirme Formun’ daki doktor notu bölümüne kaydeder.

6.5. Tıbbi Sosyal Hizmet Sunumu Uygulamaları:

6.5.1.  Psikolog  Desteği:  ESH ekipleri  tarafından psikolojik  desteğe ihtiyacı  olduğu öngörülen hastalar  için  bağlı

bulundukları hastanenin psikiyatri kliniklerinden konsültasyon desteği alınır.

6.5.2. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uygulamaları: ESH doktoru tarafından fiziksel değerlendirmesi yapılan hastalara

uygun fiziksel aktivite ve hareket pozisyon eğitimleri verilir. Fizik tedavi ünitelerinde, tedavi alması gereken

hastalar fizik tedavi ünitelerine yönlendirilir.

6.5.3. Diyetisyen: ESH ekipleri tarafından diyetisyen desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen hastalar ile ilgili olarak

konsültasyon  formu  doldurularak  bağlı  bulundukları  hastanenin  Diyet  Hizmetleri  Birimine  bildirimi

gerçekleştirilir. Diyetisyen tarafından gerekli çalışmalar başlatılır.

6.5.4. Tıbbi Sosyal Destek Hizmeti: ESH ekipleri tarafından  Hasta Değerlendirme Formu ile ilk değerlendirmesi

yapılan  hastalarda,  tıbbi  sosyal  destek  hizmetine  ihtiyacı  olduğu  tespit  edilen  hastalar  ile  ilgili  olarak

Konsültasyon  İstem Formu doldurularak  bağlı  bulundukları  hastanenin  sosyal  hizmet  birimine  bildirimi

gerçekleştirilir.  Sosyal hizmetler birimi tarafından yapılan çalışmalar,  Konsültasyon İstem Formunda ilgili

bölümler doldurularak kayıt altına alınır.

6.6. Hizmet Sonlandırma Süreci:  ESH hizmeti almaya başlayan hastanın iyileşmesi, hasta ve ailesinin tedaviye

uyumsuzluğu,  hasta  ya  da  ailesinin  sonlandırma  talebi,  ailenin  bakım  uygulayabileceği  kadar  hastada

düzelme,  hatanın  ikamet  değişikliği  veya  vefatı  durumlarında  evde  sağlık  hizmet  ekipleri,  ESH  Hizmet

Sonlandırma Formunu doldurarak hizmetini sonlandırır.

 İyileşmede hasta aile hekimine devredilir.

 Hastanın  İkamet değişikliğinde, birim ve komutadan hizmet sonlandırması yapılarak, gideceği  ilin  veya

ilçenin ESH birimine yönlendirilir. Ekip hasta devrini telefon ya da mail yolu ile gerçekleştirir.

 Hasta ve ailenin uyumsuzluğu da ESH ekibinin hizmet sonlandırma hakkını doğurmaktadır.

 Vefat durumunda, hizmet sonlandırması MERNİS ‘te hastanın vefat tarihine bakılarak dosya kapatılır.

 Hasta/yakını hizmet sonlandırması talebi ESH ekipleri tarafından değerlendirilerek ESH Hizmet

Sonlandırma Formu doldurularak kaydedilir.
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6.7. İlaç  Ve  Malzeme  İstemi  ve  Uygulama  Süreci:  ESH  ekiplerinin bağlı  bulundukları  hastane  HBYS  lerinde

kendilerine tanımlı depoları bulunmaktadır. Bu depo üzerinden ilaç ve malzeme istemleri yapılır. Alanda her

gün kullanılan malzeme ve ilaçlar düzenli olarak birim sekreteri tarafından hastanelerin HBYS modüllerinden

kullanıldıkça  ESH modülüne  kayıtlı  hasta  üzerine  atarak,  SGK’  nın  faturalarını  yansıtılarak  hasta  üzerinden

kalem bazında çıkışı gerçekleştirilmektedir. İlaç uygulamaları İlaç Uygulamaları İşleyiş Talimatına göre yapılır.

6.8. Tıbbi Kayıtlar: Tıbbi kayıtların takibi, Tıbbi kayıtlar ve Arşivleme Prosedürü’ne göre yapılmaktadır.

6.9. Tıbbi Ve Tehlikeli Atıkların Toplanma Ve Bertaraf Süreci: ESH ekipleri sahada araç içerisinde olan uygun atık

kovalarına  topladıkları  atıkları  bağlık  bulundukları  hastane  atık  birimine  teslim  ederler.Atıklar  ‘Hastane

Atıklarının Yönetimi Prosedürüne’ göre toplanır ve teslim edilir.


