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1.AMAÇ:Evde Sağlık Hizmetlerinde  tedavi ve bakım alan tüm hasta/hasta yakınlarına hastalık, tedavi ve

bakımları, riskleri konusunda eğitimlerin verilmesini sağlamak ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesidir.

2.KAPSAM:Hasta ve hasta yakınının eğitimini kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:Eğitim Komitesi,Sağlık Personeli ve Hekimler sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Hangi Konularda Verileceği: 

6.1.1.Hizmete  kabul  edilen  hastaları ilk  ziyarete  gidildiğinde  hastalığı  hakkında  genel  bilgiler  ve  tedavi

planı,diyet  veya  nütrisyonel  destek  tedavisi  dikkat  edilecek  hususlar,düşme  riskini  azaltmaya  yönelik

egzersizler  ve  önlemler,mobilizasyon/uygulanması  gereken  egzersizler  ve  aktiviteler,bakım  uygulaması

sırasında dikkat edilecek hususlar, muhtemel komplikasyonlar,özel uyarılar, hasta hakları, ziyaret takvimi

vb. eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. 

6.1.2.Tedavi  Sürecindeki  Hastalar: Tedavi  sürecinde  hastaların  kullanacağı  ilaçlar,  hastanın  hastalığı,

tedavisi, varsa kullanacağı tıbbi cihazlar, beslenme, egzersiz ve hastanın bakım ihtiyacına yönelik eğitimler

sağlık  personeli  ve  hekimi  tarafından  verilir.  Ayrıca  akılcı  ilaç  kullanımı,  el  hijyeni,  anne  sütü,  sigara

kullanıyorsa sigarayı bırakma tavsiye eğitimi ve hastanın ihtiyacına göre diğer konularda da eğitimler sağlık

personeli tarafından verilir. 

6.1.3.  Hastaya  Yapılacak  Riskli  Girişimsel  İşlemler  Öncesi  Bilgilendirme:Hizmet  alan   her  hasta,  ziyaret

sırasında planlanan girişimsel tetkikler, riskli girişimsel işlemler, planlanan tedavi ve olası riskleri, alternatif

tedaviler  konularında  doktoru tarafından bilgilendirilir.  Bu bilgileri  aldığına  ve  planlanan  tedaviyi  kabul

ettiğine dair hekimi tarafından onam formlarını(rıza belgesi) imzalar, imzalanan form hastanın dosyasında

muhafaza  edilir.  Bilgilendirme  işleme  özel  1  kez  yapılır.  Hastanın  ihtiyacına  göre  bilgilendirme  tekrar

yapılabilir.

6.1.4.Hastaya; ihtiyaç halinde hastalığı ile ilgili  varsa eğitim materyalleri, bilgilendirici broşürler (evde ihtiyacı

olduğunda arayabileceği telefon numaraları vb. bilgiler) verilmelidir.

6.1.5.Hastaya verilecek eğitim konuları  hastanın bakım planı  doğrultusunda ve genel ihtiyaçlara yönelik

belirlenir.

6.2. Hangi Sıklıkla Verileceği:Bu eğitimler bir kez verilir.  Ancak hastaya verilen eğitimin başarısız olması

halinde veya  ihtiyaç duyulması halinde eğitim tekrarlanır. (konunun anlaşılmaması, hastanın eğitim sonrası

uygulamayla ilgili sıkıntı yaşaması, verilen eğitimin üzerinden uzun süre geçmesi vb.durumlarda). 

6.3. Kimler Tarafından Verileceği:Eğitimler hekim ve sağlık personeli tarafından verilmektedir.
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Hastanın eğitimini engelleyecek öğrenme yeteneği, kültürel ve bölgesel farklılıklar, duygusal engeller, fiziksel

ve mental kısıtlılıklar, dil  sorunu ve hastalığına yönelik bilgi durumu göz önüne alınarak eğitim yöntemleri

hasta ve ailesinin anlayacağı dilde ve formatta verilir.

6.4. Nasıl Kayıt Altına Alınacağı: Hasta dosyasında Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Kayıt  Formuyla kayıt altına

alınır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

 Hasta  Hasta Yakını Eğitim Kayıt Formu


