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                   BALIKESĠR DEVLET HASTANESĠ 

                EVDE SAĞLIK BĠRĠMĠ VE HĠZMETLERĠ 

 

 

Evde sağlık nedir? 

 Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastalara ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin, ev 
ortamında, bu konuda uzman bir kadro ile sunulmasıdır. Hastaya tanı koymaktan ziyade, tanısı 
konulmuş hastanın düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitiminin sağlanmasıdır. 

  

Evde Sağlık Hizmetinin Amacı Nedir? 

Ülkemizde ilk 2004 yılı kasım ayında Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde başlatılan evde sağlık 

hizmetleri, yatağa bağımlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere kendi ortamında daha özgür yaşama imkânı 

sunmaktadır. 

 Hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve 

planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, 

tıbbi sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi,  

 İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık 

raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi,  

 Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması,  

 Hastanın ve ailesinin evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve sağlık süreçleri 

ile ilgili bilgilendirilmesi  

 Hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda 

kullanılması konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini amaçlar. 

Evde Sağlık Hizmetinden Kimler Faydalanabilir? 

Evde sağlık hizmetleri uzman hekim tarafından tanısı konulmuş, yatağa tam bağımlı olan hastalara 

verilir. 

 

Son dönem kanser 
hastaları

Kas hastaları

Kronik rahatsızlığı olanlar,kronik rahatsızlığı
nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması
gereken ,yürüyemeyen , yaşlı, yatağa bağımlı, kendi
özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler

 

Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık 
Bakanlığınca sunulmakta olup 

ücretsizdir 
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Yatağa bağımlı olmayan, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidebilecek durumda olanlar bu hizmetten 

faydalanmamaktadır. 

 

Başvuru Nasıl Yapılır? 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurular Nasıl Değerlendirilir? 

 

 

 

 

 

Evde sağlık birimi tarafından hastanın, ziyaret günü, sıklığı, tedavisi ve takibi planlanarak “Randevu 

Formu“ verilir. 

 

Evde Sağlık Hizmetlerini Kimler Verir? 

Hastanemiz Evde Sağlık Biriminde doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, sekreter dışında 

fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve manevi destek personeli de ihtiyaç halinde ekibe dahil edilir. 

 

 

 

                        Acil Durumda Ne Yapmalıyım?  

 

 

 Evde sağlık hizmeti kapsamında acil durumlar yer almamaktadır. Bu durumlarda 112 İl Ambulans 

Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvuru esastır. 

 

     

 

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Türkiye 

genelinde tahsis edilen 444 38 33 (444 EV DE) numaralı 

telefon aranılarak yapılır. Başvuru esnasında hastanın ve 

yakınının kimlik ve adres bilgileri gereklidir. 

 

 

Başvurular en kısa süre içerisinde evde sağlık 

birimi tarafından, hasta yerinde ziyaret edilerek hekim 

eşliğinde değerlendirilir.  
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Evde Sağlık Hizmeti Aşağıdaki Hallerde Sonlandırılır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,

•Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli
gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,

•Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın
veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,

•Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere
uymamaları halinde sorumlu hekim tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat
getirilmesi,

•Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin
değişmesi.(İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile devri
gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.)

•Hasta veya yakınının, personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunması

•Hastanın vefat etmesi,

 

Evde Sağlık Hizmetleri Ġletişim Bilgileri 

Merkez Koordinasyon Telefon:4443833 (444Evde) 

Hastane Telefon:0 266 245 90 20 Dahili Telefon:2255 

Balıkesir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi: E Blok 2.Kat 
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