
AMAÇ
▶Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı 
Hizmetleri Başkanlığına Evde Sağlık Hizmetlerinde tıbbî Sosyal 
Hizmet Uygulaması yapılarak örnek çalışma sunulması. 
▶Hizmet verdiğimiz hastalara ve yakınlarına ait veri tabanının  
oluşturulması .
▶Osmaniye ilinde Evde Sağlık Hizmetinin kalitesinin artırılma-
sı
▶Osmaniye ‘de Evde Sağlık Hizmetlerinde hasta ve hasta yakın-
larının sorunlarının tespit edilmesi.
▶Osmaniye de hizmet alan hastaların yaşama koşulları hakkın-
da bilgi edinilmesi.
▶Evde Sağlık Hizmeti veren ekiplerin sahada çalışmaları hak-
kında bilgi edinilmesi geri bildirimlerinin sağlanması. 
▶Hastaların sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili diğer 
kurum ve kuruluşların eşgüdüm ve iş birliğinin sağlanması ve 
karşılaşılan güçlüklerin tespit edilmesi.

GEREÇ VE YÖNTEM 
▶Araştırma yapılırken  Tarama modelinden yararlanıl-
mıştır. Bu model, geçmişte ya da o anda var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyen, tanımla-
mayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Amaç o şeyi 
doğru bir şekilde gözlemleyip belirleyebilmektir (Ka-
rasar,1984,79). Bu araştırmada tarama modellerinden  
genel tarama modeli kullanılmıştır.

▶Bu araştırma Osmaniye ili genelinde 1400 hastaya ve-
rilen hizmeti ele almaktadır.  Çalışmanın evreni 1400 
hastadır. Evrenden %10 örneklem alınmış 140 hasta 
tespit edilmiştir. Osmaniye ilinde nüfusa göre bakılan 
hasta sayıları il merkezi 600, ilçe ve köylerdeki hasta sa-
yısı 800 olduğu için il merkezinden  60, ilçelerden de 80 
hasta alınarak çalışma yapılmıştır. 

BULGULAR VE YORUMLAR

Sevgi DOĞAN
Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi
Sosyal Hizmet Uzmanı

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

▶Evde sağlık hizmetleri Osmaniye’de 2010 yılı Ekim ayından 
itibaren aktif olarak uygulamaya geçirilmiştir.Bu tarihten iti-
baren evde sağlık hizmeti veren ekiplerin düzenli ve disiplinli 
bir şekilde hasta ve yakınlarıyla kurdukları başarılı iletişim ça-
lışmaları sonucunda hastaların % 80 ‘nin tıbbi cihaz ve sosyal 
desteğe ihtiyacı azalmıştır.Hastaların ve yakınlarının evde sağlık 
hizmetinden memnuniyet oranı da %99 ‘u bulmaktadır. Hasta 
ve yakınlarının hizmete kolaylıkla ulaştığı için şikayet oranı % 
0 görülmektedir.

1-  Evde Sağlık Hizmet-
lerinde hastaların düzenli 
beslenme ile birlikte hare-
ketli yaşam programının 
oluşturulması  gerekmek-
tedir.

2- Evde Sağlık Hizmetleri 
Koordinasyon merkezle-
rine  tam zamanlı Diyetis-
yen kadrolarının açılması 
ihtiyaç arz etmektedir.

3- Osmaniye il merke-
zinde  hastaların yaşam 
koşulların iyileştirilmesi 
amacıyla Osmaniye Be-
lediyesi  il protokolüne 
imza atmayacağını SYDV 
ise proje desteği vermeye-
ceğini belirtmiştir.

4-  Evde sağlık hastaları-
nın hukuki sorunlarının 
çözülmesiyle ilgili mevzu-
at değişikliği ya da iş bir-
liği protokollerine Adalet 
Bakanlığı’nın da dahil 
edilmesinin uygun olaca-
ğı düşünülmektedir.

5- Evde Sağlık Koordinas-
yon Merkezlerine  sosyal 
hizmet uzmanı kadrosu-
nun açılması gerekmek-
tedir.
6- Evde sağlık hizmetinde 
çalışan personellerin eği-
tilmesi ve hasta ihtiyaç-
ları göz önüne alınarak il 
içerisinde eğitim modül-
lerinin oluşturulması  ve 
sürekliliğinin sağlanması 
gerekmektedir.

7- İl merkezi ,ilçe merkez-
leri ve köy muhtarlarına 
eğitim organizasyonunun 
yapılmasının ihtiyaç ol-
duğu görülmüştür.  

8- Hastalarımıza, sivil 
toplumu oluşturan der-
nek ve vakıf  il temsilci-
lerine yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verilmesi,-
yapılacak proje (Avrupa 
Birliği Projeleri  ve Do-
ğaka vb.) çalışmalarına 
dernek ve vakıfların  dahil 
edilerek hizmetimize sivil 
toplumun katkı sunması 
sağlanmalıdır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE  
HASTALARIN TIBBİ CİHAZ VE SOSYAL  DESTEK İHTİYAÇLARI

(OSMANİYE ÖRNEĞİ )


