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16- Hemşirelik öğrencilerinin palyatif bakımla ilgili görüşleri 
 

Abdurrezzak Gültekin, Aysel Özdemir, Funda Kavak 

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Giriş ve Amaç: Palyatif bakımda hasta ve ailesine multidisipliner bir ekip yaklaşımı gereklidir. 

Bakım ekibinin bir üyesi olan hemşire hasta ve ailesinin gereksinimlerini belirleme ve gerekli 

bakım ve desteği sağlamada önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik 

öğrencilerinin palyatif bakımla ilgili görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak 

yapılan araştırmanın verileri Şubat 2018-Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Araştırmanın evrenini hemşirelik fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem 

seçimine gidilmeden araştırmayı kabul eden tüm öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. 

Öğrenciler basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı 

tarafından literatür taranarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelik 

fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin % 71.7’si kadın, % 75.8’i çekirdek aileye sahip, % 

79.2’sinin geliri orta düzeyde, % 33.3’ünün anne ve babaları ilkokul mezunu, % 93.3’ü evde 

bakıma gereksinim duyan yakınları ile yaşamamakta, % 84.2’si palyatif bakımın ne anlama 

geldiğini bilmekte, % 92.5’i palyatif bakımın hasta bakımında gerekli olduğunu düşünmekte, 

% 42.5’i palyatif bakımın özel palyatif bakım merkezlerinde verilmesi gerektiğine inanmakta, 

% 68.3’ü evde verilen palyatif bakımı yetersiz bulmakta, % 92.5’i her ilde en az 1 palyatif 

bakım merkezi olması gerektiğine inanmakta ve öğrencilerin % 61.7’si palyatif bakımın ağrı 

yönetimini, % 58.3’ü semptom yönetimini, % 74.2’si spiritüel bakımı ve % 75.8 ‘i de palyatif 

bakım alan hastaların yakınlarına duygusal ve ruhsal desteği kapsaması gerektiğine 

inanmaktadır. Sonuç: Araştırmada sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin palyatif bakımı 

hastaların bakımı için gerekli buldukları ve palyatif bakımın özellikle kronik hastalıklarda 

duygusal ve ruhsal destek sağlamak için önemli olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Palyatif Bakım 

 

Opinions of nursing students about palliative care 

Introduction and Aim: A multidisciplinary team approach to the patient and family is needed 

in palliative care. The nurse, who is a member of the care team, has an important role in 

determining the needs of the patient and his / her family and providing the necessary care and 

support. The aim of this study is to determine the views of nursing students regarding palliative 
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care. Methods: The data of the descriptive study were collected between February 2018 and 

March 2018. Students of the nursing faculty formed the universe of the research. All the 

students who accepted the research without selecting the sample in the survey were included in 

the survey. Students were selected by simple random sampling method. In the collection of the 

data, the questionnaire form prepared by searching the literature by the researcher was used. 

Also, percentage distribution, average was used in the evaluation of the data. Results: 71.7% 

of the students were nursing students, 75.8% had an elementary family, 79.2% had a moderate 

income, 33.3% had a primary school graduate and 93.3% , 84.2% knew what palliative care 

meant, 92.5% thought palliative care was necessary for patient care, 42.5% believed that 

palliative care should be given at special palliative care centers, 68.3% think that the palliative 

care given at home is inadequate, 92.5% believe that at least 1 palliative care center should be 

on each side and 61.7% of the students believe that palliative care is responsible for pain 

management, 58.3% for symptom management, 74.2% for spiritual care and 75.8% believed 

that the emotional and spiritual support for the relatives of palliative care patients. Conclusion: 

As a result, it was determined that nursing students needed palliative care for the care of the 

patients and that palliative care was important to provide emotional and psychological support 

especially in chronic diseases. 

Key words: Nurse, Student, Palliative Care 

 

Giriş 

Son yıllarda tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler insan ömrünün uzamasını sağlamaktadır. 

İnsan ömrünün uzamasıyla tüm ülkelerde kronik hastalıkların görülme oranı da artmaktadır. 

Kronik hastalıklar içerisinde özellikle kanserin toplumda görülme oranında artış ve 

prognozunun kötü olması palyatif bakım ihtiyacını doğurmaktadır. İnsanlar uzun ve kaliteli 

mutlu bir yaşam sürmeyi isterler. Yaşam kalitesi, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal yönden 

bireyin algıladığı iyi olma halidir. Tıbbi tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, hastanın 

rahatlığının sağlanması ve yaşam kalitesinin korunması palyatif bakımla mümkün olmaktadır. 

Palyatif bakım “hasta ve ailesi yaşamı tehdit eden sorunla karşılaştığında, ağrı ve diğer fiziksel, 

psikososyal ve manevi problemlerin erken dönemde belirlenmesi, dikkatlice değerlendirilmesi 

ve tedavi edilmesiyle acı çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesini geliştiren bir 

yaklaşım” olarak tanımlamaktadır. Palyatif bakım hastanın kalan yaşamını anlamlı ve değerli 

kılmak için verilen tüm hizmetleri içermektedir. Palyatif bakım; acıların hafifletilmesini ve 

semptom kontrolünü içerir, dini değer ve inançlara, kültüre ve bireyselliğe duyarlı kalarak 
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bireyin fonksiyonel kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. Palyatif bakımda aile ve 

hasta her zaman merkezde yer alır. Hasta, ailesi ve yakınları ile acık ve duyarlı bir iletişimin 

sürdürülmesi palyatif bakımın temel ilkelerindendir. Palyatif bakım hemşireliğin odak noktası 

hastalık ve ölüm sürecinde hasta ve ailesinin, ölüm sonrası ise ailenin yaşam kalitesini 

yükseltmektir. Palyatif bakımda hemşirelerin hastaya fiziksel bakım ve emosyonel destek 

sağlama, semptom yönetimi, hasta ve aile eğitimi ve hastanın içinde bulunduğu ortamın kontrol 

kaybını azaltma, hasta ve ailesini sağlık bakım hizmetleri ve diğer disiplinlere yönlendirebilme 

gibi önemli rol ve sorumlulukları bulunmaktadır 

Palyatif bakımda hasta ve ailesine multidisipliner bir ekip yaklaşımı gereklidir. Bakım ekibinin 

bir üyesi olan hemşire hasta ve ailesinin gereksinimlerini belirleme ve gerekli bakım ve desteği 

sağlamada önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin palyatif 

bakımla ilgili görüşlerini belirlemektir. 

Metot 

AraştırmanınTipi 

Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırmanın verileri Şubat 2018-Mart 2018 tarihleri arasında Hemşirelik Fakültesi 

öğrencilerinde toplanmıştır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini hemşirelik fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada örneklem 

seçimine gidilmeden araştırmayı kabul eden tüm öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. 

Öğrenciler basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.  

Çalışmaya Alınma Kriterleri 

- Palyatif bakımla ilgili eğitim ya da ders almış olma 

- Klinik alan uygulamasına çıkmış olma 

Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan anket formu 

kullanılmıştır. Anket formu; hemşirelik öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerini ve 
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palyatif bakımla ilgili görüşlerini içeren toplam 15 sorudan oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar 

tarafından fakülte yönetiminin izin verdiği saatlerde sınıflarda toplanmıştır.  

 

Verilerin Toplanması 

Anket formunu öğrenciler kendileri doldurmuş, öğrencilerin anlamadığı sorular açıklanmıştır. 

Öğrenciler her bir anketi yaklaşık olarak 10-15 dk doldurmuştur.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama kullanılmıştır. 

Bulgular 

Hemşirelik fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin % 71.7’si kadın, % 75.8’i çekirdek aileye 

sahip, % 79.2’sinin geliri orta düzeyde, % 33.3’ünün anne ve babaları ilkokul mezunu, % 93.3’ü 

evde bakıma gereksinim duyan yakınları ile yaşamamakta, % 84.2’si palyatif bakımın ne 

anlama geldiğini bilmekte, % 92.5’i palyatif bakımın hasta bakımında gerekli olduğunu 

düşünmekte, % 42.5’i palyatif bakımın özel palyatif bakım merkezlerinde verilmesi gerektiğine 

inanmakta, % 68.3’ü evde verilen palyatif bakımı yetersiz bulmakta, % 92.5’i her ilde en az 1 

palyatif bakım merkezi olması gerektiğine inanmakta ve öğrencilerin % 61.7’si palyatif 

bakımın ağrı yönetimini, % 58.3’ü semptom yönetimini, % 74.2’si spiritüel bakımı ve % 75.8‘i 

de palyatif bakım alan hastaların yakınlarına duygusal ve ruhsal desteği kapsaması gerektiğine 

inanmaktadır. Hemşirelik öğrencilerinde sınıflar arası palyatif bakımla ilgili görüşlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p˂0.05). Hemşirelik öğrencilerinin sınıf düzeyi 

arttıkça palyatif bakımla ilgili bilgi düzeylerinde, palyatif bakımın önemini anlamada, palyatif 

bakımın uygulanması ile ilgili olumlu görüşlerde artış meydana gelmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırmada hemşirelik öğrencilerinin hastaların iyileşmesi ve kendini iyi hissetmesi için 

palyatif bakımın gerekli olduğu ve palyatif bakımın özellikle kronik hastalıklarda duygusal ve 

ruhsal destek sağlamak için önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Koç ve Sağlam (2008) 

hemşirelik öğrencilerinin ölümü beklenen hastalara karşı duygusal davrandıklarını, kendilerini 

çaresiz ve yetersiz hissettiklerini tespit etmiştir. Gürkan ve ark. ölümü yaklaşan hastalara 

yönelik bakımda hemşirelik öğrencilerinin palyatif bakım verilmesini desteklediği ve bu 

bakımla hastaların duygusal ve ruhsal yönden rahatlatılabileceğini belirlemiştir. Kronik 
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hastalıkların son aşamasında ve ölmekte olan hastalara ve ailelerine bakım veren hemşirelerin 

palyatif bakımı hemşirelik bakımı içerisine entegre etmede büyük görev düşmektedir. Bu 

yardımın ilk adımı hemşirelerin eğitimleri sırasında atılmalıdır. Hemşirelik eğitim 

müfredatında ölüm, ölüme ilişkin tutumlar ve palyatif bakım daha detaylı, sadece teorik ders 

olarak değil klinik uygulamalı biçimde yer almalıdır. 
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17 - Terminal dönemdeki hastaların ihtiyaçlarının evde bakım profesyonelleri açısından 
değerlendirilmesi  
 

Abdullah Emre Güner, Esra Şahin, Melike Çetin 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı hizmetleri Başkanlığı 

 

Giriş: Bireylerin hayatlarının son dönemlerini, daha az acı duyarak saygınlık içerisinde 

geçirmelerini ve insan onuruna yakışır bir şekilde ölüme hazırlanmalarını sağlamak bir insanlık 

hakkıdır ve bu bireylerin yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak son 

dönemlerini huzurlu geçirmeleri için kurumsal bir yapılanma içerisinde bu hizmetleri 

almalarını sağlamak oldukça önemlidir. Evde sağlık hizmetleri de bu kapsamda sunulan hizmet 

tiplerinden biri olarak, bu bireylerin ve ailelerinin fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik ve 

çevresel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını tüm boyutları ile birlikte ve multidisipliner bir 

yaklaşım içinde dikkate almalıdır. Amaç: Yapılan bu araştırmada, evde bakılan terminal 

dönemdeki hastaların yaşamlarının son dönemlerini daha kaliteli geçirmelerine katkıda 

bulunacak bir ihtiyaç analizinin evde bakım profesyonellerin tecrübe ve gözlemleri üzerinden 

belirlenmesi ve uygulanan evde bakım kriterlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sınırlılıklar: 

Araştırma İstanbul ilinde evde bakım hizmetlerinde görev yapan personele yönelik yapılmış ve  

araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayandığı için evde bakım ekibinde çalışan personelin 

tamamına anket uygulanamamıştır. Yöntem: 2016 yılında İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünün 

stratejik ortağı olarak yer aldığı bir Avrupa Birliği Projesi kapsamında, tanımlayıcı olarak 

yapılan bu çalışma, amaca uygun olarak, 31’i doktor, 44’ü yardımcı sağlık personeli, 3’ü 

psikolog ve 7’si sosyal çalışmacı olan 85 Evde Bakım Birim profesyoneline yönelik 15 sorudan 

oluşan anket yöntemi uygulanmış, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler uygulanmış  ve SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: 2016 

yılında, İstanbul ili sınırları içerisinde ayda ortalama 8985 hastaya ev ziyareti yapan evde bakım 

profesyonellerinin hasta ve hasta yakınları ile geçirdikleri zamanlarda edindikleri tecrübeler ve 

gözlemleri doğrultusunda görüşlerinin alındığı araştırma bulguları şöyledir;  Ankete katılan 

evde bakım profesyonellerinin % 49’u yaşamının son döneminde olan bir hastanın psikolojik 

rahatlamaya ihtiyacı olduğunu, %46’sı hastanın hissettiği güçlü fizyolojik acının giderilmesi 

gerektiğini, %32’si hastanın ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi gerektiğini ve bu ihtiyaçların 

dikkate alınması gerektiğini, %9’u ise hastaların inancıyla ilgili taleplerinin yerine getirilmesi 

gerektiğini (dini ihtiyaçlar) bildirmişlerdir. Ayrıca, profesyonellerin  %35’i hastanın uzmanlık 

gerektiren bir sağlık yardımına, % 29’u daha konforlu bir bakım ortamına, %26’sı sosyal 
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desteğe ve %6’sı da ekonomik desteğe ihtiyacı olduğunu gözlemlemişlerdir. Yine tecrübeleri 

ve gözlemleri doğrultusunda profesyonellerin %12’i, yaşamının son evresinde bulunan 

hastaların kendilerine gösterilen saygının zayıfladığını ve hastanın kendisini oldukça kötü 

hissettiğini, %14’ü bakımı ile ilgili sorumluluk üstlenen kişilerin bilgisiz olduklarını ve %35’i 

de hastanın öz bakımının ve beslenmesinin kötü yönetildiğini bildirmişlerdir. Sonuç: 

Günümüzde terminal dönem hastalarının bakımı için çok yönlü yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Son 

dönem hastalarının bakımında hastalığa değil hastaya odaklanmak gerekmektedir. Yapılan bu 

çalışmada terminal dönemde evde bakım hastalarının fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden 

öncelikli ihtiyaçları belirlenmiştir. Hastaların fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ve sosyal 

ihtiyaçlarının da karşılanmasının önemli olduğu görülmüştür. Yaşlı nüfusun arttığı 

toplumumuzda evde bakım hizmetlerinin çok yönlü yaklaşımlarla genişletilmesi, hizmet 

sunumunda yer alan sağlık profesyonellerinin hastanın duygusal ve fiziksel gereksinimlerini 

karşılayabilecek gerekli bilgi, beceri ve anlayışa sahip olması gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Evde Bakım, Sağlık Profesyonelleri, Terminal 

 

Home care professionals’ evaluation of provident care needs of the patients have 

terminal diseases 

 

Aim: The purpose of this study is, analyzing needs of patients have terminal diseases for 

making their recent times beter and improving criterias of home care. Method: On this study 

the survey method is used and 31 doctors, 44 auxiliary health staffs, 3 psychologists, 7 social 

workers paticipated. Percentage, arithmetic mean and standart deviation methodes are adopted 

and SPSS 23.0 programme is used. Results: According to the results, %49 of the participants 

of the survey support that the patients need  psychological support on their recent times, %46 

of them support to have patient’s pain under control , %32 support to confirm patient’s needs 

truly, %9 support to consider patient’s religious needs, %35 supported specialization-required 

health support, %29 supported more comfortable care place, %26 supported social support, %6 

supported economical support, %12 supported that the patients are not respected anymore and 

this makes them to feel unworthy, %14 supported nursing professionals are not home care 

qualified, %35 supported that home caring and nutritions processes are not managed well. 

Conclusion: The social and psycholocigal primary needs of patients that have terminal disease 

and have nursing at home are identified. It’s seen that satisfying patient’s not only physical 

needs but also emotional and social needs are important. It is required to enlarge home care 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/specialization-required
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services and qualifying the health professionals better about patient’s emotional and physical 

needs. 

Key Words: Home Care, Health Care Professionals, Terminal 
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18- Engelli bireye bakım verenlerde algılanan bakım yükü ve yaşam kalitesinin 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi 
 

Ayşegül KOÇ 1, Esra TAYAZ 1 

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Ankara/Türkiye 

 

Giriş: Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama 

uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, 

rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünün 2016 (Mart) verilerine göre bakıma muhtaç 

engelli birey sayısı 469.305’dir. Rehabilitasyon hizmeti; temelde aile ve bireyi bağımlı hale 

getiren yetersizliklerin giderilmesine yönelik olarak, bireyin kapasitesinin devamını, 

iyileştirilmesini ve geliştirilmesini kapsayan multidisipliner bir ekip yaklaşımı ile çalışan 

birimlerdir. Bakım verme, hem bakım veren hem de hasta için oldukça zor ve sıkıntılı bir 

süreçtir. Bakım verme stresli olsa bile, bakım veren tarafından ödül olarak da algılanabilir. 

Ödül; büyük oranda samimiyet ve sevginin artması, bakım verme deneyimi sayesinde anlam 

bulma, kişisel gelişim, yakın ilişkilerin gelişmesi, doyum sağlama, diğer bireylerden sosyal 

destek alma olabilir.  Coşkun ve Çelebioğlu’nun (2013) yaptıkları bir çalışmada bakım 

verenlerde fiziksel güçlükler, bakım verme nedeniyle bireylerde hazımsızlık, iştahta değişim, 

düzensiz yemek yeme, baş ağrısı gibi somatik şikayetleri oluştuğunu bildirmişlerdir. Ayrıca 

kronik yorgunluk, vücut ağırlığında artış ya da azalma, uyku düzensizliği, kas ağrısı, 

konsantrasyon zorluğu, giyim ve kuşamda dağınıklık ve bakım veren bireyin kendi bakımına 

yeterli zaman ayıramaması nedeniyle sağlığında bozulma görülmektedir. Yaşlılık, engellilik ya 

da kronik hastalık nedeniyle bakıma gereksinim duyan kişi hem kendisinin hem de bakım veren 

bireyin günlük yaşamının düzenini ve yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Bu durum bakım veren bireyde yük oluşturmaktadır. Bakımda yaşanan yükün sürekli devam 

etmesi bakım verenin psikolojisini bozmakta ve kendine zaman ayırmasını engellemektedir. 

Bunun sonucu olarak bakım veren bireyin yaşam kalitesi düşmekte, mutsuzluk, anksiyete, 

huzursuzluk gibi psikolojik problemler yaşamakta ve yaşam doyumu olumsuz yönde 

etkilenmektedir.  
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Amaç: Bu araştırma %90 ve üzeri engelli bireylere bakım veren hasta bakıcılarda, bakım verme 

yükü ve yaşam kalitesini etkileyen değişkenleri belirlemek ve bakım verme yükü ile yaşam 

kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın sınırlılıkları: Bu araştırma yalnızca gündüz vardiyasında ve tek bir merkezde 

çalışan bireylere uygulanmış ve ulaşılabilen, gönüllü 66 çalışandan 47 kişinin verileri doğru 

olarak değerlendirilmiş örneklem sayısı elde edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, 

genellenemez fakat araştırma kapsamına katılan bireylerin verilerinin sonuçlarını yansıtır.  

Yöntem: Bu araştırma, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı 240 yatak kapasiteli bakım 

ve rehabilitasyon merkezinde, 47 hastanın primer bakım vericisi ile ilişki arayıcı olarak 

yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, bakım vericilerin tanıtıcı özelliklerini içeren demografik 

veriler formu, zarit bakım verme yükü ölçeği ve rolls royce modeli yaşam kalitesi ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan formlar, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşülerek 

bireysel görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmaya katılımda, gönüllülük esas alınmış, 

bakım vericiyle engelli bireyin ilişkisi doğrudan gözlenmiştir. Verileri istatistiksel 

değerlendirilmesinde, yüzdelik oranlar, bağımsız gruplarda T testi, ölçeklerin yordanmasında 

kolerasyon analizleri kullanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma: Araştırma kapsamına alınan bakım vericilerin %63,8’i (n=30) erkektir, 

%36,2’si (n=17) kadındır. Öğrenim durumları incelendiğinde %59,5’i (n=28) ilköğretim, 

%38,3’ü (n=18) lise ve dengi okullar mezunudur, bireylerin %91,5’i (n=43) evlidir. Bakım 

vericilerin %72,3’ü (n=34) çocuğunun olduğunu ifade etmektedir. Bakım vericilerin %8,5’i 

evlerinde bir başka engellinin sorumluluğunu aldıklarını belirtmişlerdir. Bakım vericilerin 

mesleki deneyimleri incelendiğinde %87,2’sinin başka işlerle meşgul olduğu, %13,7’sinin ise 

nitelikli bir işte çalışmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bakım vericilerin bakımıyla 

yükümlü olduğu engelli/yaşlı bireyin cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kadın 

engelli/yaşlı bireye verilen bakımın yükü, erkek engelli/yaşlı bireye verilen bakımın yükünden 

fazla bulunmuştur ve ulaşılan sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r = -2,190, p = 

0,029). Engelli/yaşlı bireyin cinsiyet değişkeni ile yaşam kalitesi ölçeği puanı incelendiğinde, 

kadınlarda yaşam kalitesi puanı erkeklere göre yüksek olsa da istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir. Literatür ışığında bakım yükü ile engelli/yaşlı bireyin cinsiyeti arasında anlamlı fark 

olmadığı söylenmesine rağmen bu konu çok derinlemesine incelenmediği farkına varılmıştır. 

Araştırma dahilinde olan bakım vericilerin bakmakla yükümlü olduğu engelli/yaşlı bireyin 

öğrenim durumu ile yaşam kalitesi puanına bakıldığında ilkokul mezunlarının yaşam kalitesi 

puanı en yüksek grup bulunmuştur. Devamında sırayla okur yazar değil ve okur  yazar grubu 

olarak sıralama devam etmektedir. Elde edilen bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı 
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bulunmuştur (r = 9,640, p = 0,008). Bakım verme yükü puanı ile öğrenim durumu 

değerlendirildiğinde okur yazar, okur yazar değil ve ilkokul mezunu olanlar arasındaki puan 

farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bakım vericinin engelli/yaşlı bireyin eğitim 

durumu ile ilişkili olarak yaşam kalitesi puanı incelendiğinde özellikle ilkokul mezunu 

engelli/yaşlı bireyin bakım vericisinin yaşam kalitesi puanı anlamlı derecede diğerler gruplara 

göre yüksektir. Engelli/yaşlı bireyin eğitiminin yüksek olması bireyin genel sağlık algısı, sosyal 

fonksiyon, esenlik, fonksiyonel duruma olumlu yönde etkisi olduğu belirtilmiştir. Yapılan 

çalışmalar ışığında bakım alan bireyin yaşam kalitesinin yükselmesinin bakım vericinin yaşam 

kalitesinin yükselmesi ile doğru orantı mevcuttur. Araştırmamızda bakım verici bireyin 

bakımından sorumlu olduğu engelli/yaşlı bireyin sayısı yaşam kalitesi grubunda bakıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r = 8,601, p = 0,014). Bakım verme yükü gurubunda 

bakıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bakım verilen engelli/yaşlı birey sayısının 

yaşam kalitesi bazında bakıldığında 3-5 kişiye bakan bireylerin yaşam kalitesi puanının en 

yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmamızda ele alınan veriler ışığında, bakım vericilerin 

bakım verme yükü ve yaşam kalitesi arasında literatürle uyumlu olarak negatif bir ilişki 

bulunmuştur (r = -0,303, p = 0,039). Araştırmamız sonucunda engelli bireye bakım veren 

bakıcıların çoğunluğu erkek, 30-39 yaş aralığında ve çoğunluğu ilkokul mezunudur. Bakıcıların 

tamamına yakını evli ve çocuğu olduğu, 1/10’unun evde bakımından sorumlu olduğu 

engelli/yaşlı birey olduğu ve tamamına yakını ilave iş yapmaktadır. Araştırmamızda bakım 

verenlerin primer sorumluluğu perine bakımı, alt değişimi, yemek yedirme, banyo yaptırma ve 

transferdir. Araştırma kapsamına alınan bakım vericilerin bakım yükü ve yaşam kalitesinin orta 

düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmamızda bakım vericilerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

medeni durumu, çocuk ve evde baktığı engelli/yaşlı durumu, çalışma durumu ile bakım verme 

yükü ve yaşam kalitesi arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu saptanmıştır 

(p>0,05). Araştırmamızda engellinin yaşı, ilave hastalık durumu, reçeteli ilaç kullanımı, 

kullanılan ilaç sayısı, engelli bakım yılı gruplar arası farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu, 

engellinin cinsiyeti, engellinin öğrenimi, bakım vericinin sorumlu olduğu engelli yaşlı sayısı 

gruplar arası farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç: Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, engelliye bakım veren bakıcıların 

bakım yükünü azaltmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu evde 

bakım hizmetlerinden destek alınabilir. Bakım verenlerin sorunlarını saptamaya yönelik 

çalışmalar bölgesel olarak yapılabilir ve saptanan sorunlar doğrultusunda eğitim programları 

düzenlenebilir. Sertifika programlarında verilen eğitim modülleri güncellenebilir. Bakım 

vericilerin kişisel faktörleri incelenerek bireyselleştirilmiş destek yaklaşımı sunulabilir. Engelli 
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bireylerin aile bireyleri ile belirli planlar çerçevesinde görüşmeleri arttırılarak engellinin 

ajitasyonu azaltılabilir. 

Anahtar kelimeler: Bakım Verici; Bakım Verme Yükü; Engelli; Rehabilitasyon; Yaşam 

Kalitesi 

 

Evaluation of the Relationship Between Quality of Life and Care Giving Load of 

Disabled Individual Careers 

 

Aim: This study was conducted to determine the variables that affect caregiving burden and 

quality of life and to assess the relationship between caregiving burden and quality of life in 

nursing caregivers of 90% and over disabled people.  

Method: This study was conducted as a search for relationship with the primary care provider 

of 47 patients in a 240-bed-care and rehabilitation center affiliated to the Ministry of Family 

and Social Policies. In the collection of data, demographic data format including caregiver 

characteristics, burden interview and rolls royce model quality of life scale were used. In the 

statistical evaluation of the data, percentage ratios were used, T test was used in independent 

groups, and collation analyzes were used in evaluating the scales.  

Results: The average age of the caregivers included in the study is 32.79±6.59. It was 

determined that 36,2% of the caregivers participating in the survey, 63,8% male, 59,5% primary 

school graduate and 8.5% home disabled person were in need of care. The average caregiver 

burden scale scores ranged from 6 to 47 and the total score average was 29.49±9.83. The quality 

of life scale scores ranged from 53 to 154 and the mean score was 118.85±25.07.  

Conclusion: It has been determined that caregivers of handicapped individual caregivers have 

an increased burden of care and this is an effect on quality of life.  

Key words: Caregiver, Care Load, Disabled, Rehabilitation, Quality of Life. 
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19- Postarrest evde bakım hizmeti alan hastaların yakınları ile doktorlar arasındaki 
iletişim becerilerini nasıl geliştirebiliriz? 
 

Faruk ÇİÇEKCİ 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 

Konya/Türkiye 

 

Amaç: Biz bu çalışmada postarrest evde takip edilen hastanın yakınlarının iletişimine yönelik 

iletişim becerilerini ölçmeyi amaçladık. 

Metod: Bu çalışma, Haziran 2013-2015 tarihleri arasında Konya Numune Devlet Hastanesi'nde 

kardiyopulmoner arrest (CPA) sonrası hayatta kalan 44 hastanın ilk yıllarında sağ kalan 

hastaların yakınlarını (n=76) içermiştir. Bilgilendirme, empati ve güven alt ölçekleri hastaların 

akrabalarının iletişimine yönelik tutumlarının 5-Likert ölçeğine göre ölçülmüştür. Veriler 

Kruskal-Wallis varyans analizi, Mann Whitney U testi ve En Küçük Anlamlı Fark (LSD) testi 

ile değerlendirildi.  

Bulgular: Toplam 76 hasta yakınına 5'li likert ölçeği ile bir iletişim tutum ölçeği uygulandı. 

Hastanın akrabalarının cinsiyetleri arasında güven alt boyutunda istatistiksel fark vardı. Hasta 

yakınlarının eğitim düzeyleri arasında bilgilendirme, empati ve güven alt boyutlarında 

istatistiksel farklılıklar vardı (sırasıyla p = 0.006, p = 0.015 ve p = 0.003). Hasta yakınları 

tarafından hekimlerin tanımlarına göre (sırasıyla p = 0.036 ve p = 0.041) bilgilendirme ve 

empati alt boyutlarında ve aynı zamanda hasta yakınlarının yaş grupları arasında bilgilendirme 

ve empati alt boyutlarında da istatistiksel farklılıklar vardı ( p <0.001). Güven alt boyutunda 

akrabaların hasta yakınlığına göre bir istatistiksel fark vardı (p = 0,043). Ayrıca, hastaların 

yakınlarını yoğun bakım ünitesine alınmadan önce hasta yakınlarını görme sıklığı ile 

bilgilendirme, empati ve güven alt boyutlarında istatistiksel farklılıklar vardı (sırasıyla p = 

0.010, p = 0.007 ve p = 0.012). Yoğun bakım ünitesindeki hastalara hasta yakınları tarafından 

yapılan ziyaret sıklığı ile empati ve güven alt boyutlarında istatistiksel farklılıklar oluştu (p 

<0.001). Empati alt boyutunda hasta yakınlarının hekimlerle yaptığı sohbetler arasında bir 

istatistiksel fark vardı (p <0.001). Hasta yakınlarının stresini hafifleten durumlara ilişkin olarak, 

“doktorla konuşmak” empati ve güven alt boyutlarında istatistiksel olarak istatistiksel farklıydı 

(p = 0.002 ve p <0.001); Bilgilendirme ve empati alt boyutlarında “hastayla birlikte olma” 

istatistiksel farklıydı (p = 0.001 ve p <0.001) ve “dua etmek” bilgi alt boyutunda da istatistiksel 

farklıydı (p = 0.004). Hasta yakınları için önemli olan YBÜ hekimlerinin özellikleri ile ilgili 

olarak “iyi haber verme” grubu bilgilendirici ve empati alt boyutlarında istatistiksel farklıydı (p 
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= 0.001 ve p <0.001), “doğru bilgi vermek” grubu bilgilendirici, empati ve güven alt 

boyutlarında (sırasıyla p = 0,042, p = 0,002 ve p = 0,009) ve “sempatik bir tutuma sahip olma” 

grubunun farklı olması, bilgilendirme ve güven alt boyutlarında istatistiksel farklıydı (p = 0.016 

ve p = 0.003). 

Sonuç: Hasta yakını-doktor iletişimi temelde iki insan arasındaki bir iletişimdir ve karşılıklı 

bilgi desteği, saygı ve güven gerektirir. Doktorlar iyi bir iletişim yeteneğine sahip olarak 

doğmayabilirler ama bu iletişimde profesyonel taraf doktor olduğu düşünüldüğünde, iletişime 

de yön vermesi ve sorunları çözmesi gerekenin doktor olması gerekir. Hasta yakını ve doktor 

arasındaki iletişiminin, mevcut iletişim becerilerini çeşitli eğitim ve iyi iletişim örneği 

senaryoları ile geliştirerek arttırabileceği kanaatindeyiz. 

 

Anahtar kelimeler: İletişim, Evde bakım, Akraba, Anket 

 

How can we improve the communication skills between the patients' relatives who receive 

postarrest home care services and physicians? 

 

Aim: In this study,we aimed to measure and improve the communication skills toward to the 

communication of the relatives of the patient who were received postarrest home care. 

Metod: This study included the relatives of patients (n=76) who survived at theend of the first 

year of 44 patients, survived after cardiopulmonary arrest (CPA) in Konya Numune State 

Hospital, between June 2013-2015. Informing, empathy and trust sub-scales were measured 

according to the 5-Likert scale of attitudes towards to communication of the patients' relatives. 

Data were evaluated with Kruskal-Wallis variance analysis, Mann Whitney U test and the Least 

Significant Difference (LSD) test. 

Results: A total of 76 patients were administered a communication attitude scale with a 5-point 

Likert scale. There was a statistics difference in the trust sub-dimension between the genders 

of patients' relatives. There were statistics differences in the informing, empathy and trust sub-

dimensions among the education levels of the patients' relatives (p=0.006, p=0.015 and 

p=0.003, respectively). There were also statistics differences in the informing and empathy sub-

dimensions according to descriptions of physicians by patient relatives (p=0.036 and p=0.041; 

respectively) as well as the informing and empathy sub-dimensions among the age groups of 

patients' relatives (p<0.001). There was a statistics difference in the trust sub-dimension by the 

closeness of the relatives to the patient (p=0.043). Also, there were statistics differences within 
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the informing, empathy and trust sub-dimensions by the frequency of patients' relatives seeing 

the patients before they were taken to the ICU (p=0.010, p=0.007 and p=0.012; respectively), 

and in the empathy and trust sub-dimensions by the frequency of visits to the patients in the 

ICU by patient relatives (p<0.001). There was a statistics difference in the empathy sub-

dimension by the duration patient relatives’ conversations with the physicians (p<0.001). 

Regarding situations that relieved the stress of patient relatives, "speaking with the doctor" was 

different in the empathy and trust sub-dimensions (p=0.002 and p<0.001); "being with the 

patient" was different in the informing and empathy sub-dimensions (p=0.001 and p<0.001), 

and "praying" was different in the informing sub-dimension (p=0.004). Regarding the 

characteristics of ICU physicians that were important to the patients' relatives, the "giving good 

news" group was different in the informing and empathy sub-dimensions (p=0.001 and 

p<0.001), the "giving accurate information" group was different in the informing, empathy and 

trust sub-dimensions (p=0.042, p=0.002 and p=0.009, respectively), and the "having a 

sympathetic attitude" group was different in the informing and trust sub-dimensions (p=0.016 

and p=0.003). 

Conclusion: We believe that the informing, empathy and trust sub-dimensions that-underlie 

the communication between the physicians and the patients’ relatives communication skills can 

be improved. 

 

Keywords: Communication, Home care, Relatives, Questionnaire. 
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20- Stomalı hastaları evde telefonla takip edelim mi? 
 

Dilek Aktaş1, Sema Koçaşlı1, Gülay Yazıcı1, Derya Karakaya2 

1: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
2: Ankara Ulus Devlet Hastanesi 

 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve teknolojinin sağlık sektöründe kullanımı ile  

birlikte farklı hizmet alanları ortaya çıkmıştır. Bu da hemşirelerin sağlık sorunlarının 

çözümünde etkili olabilmeleri için yaptıkları hasta bakım uygulamalarında değişim yapmalarını 

gerekli hale getirmiştir. Uygulanan hemşirelik bakımını daha kaliteli hale getirmek için gelişen 

bilgi teknolojilerini takip etmek ve hemşirelik uygulamalarına aktarmak gerekmektedir. 

Telefon da sağlık hizmetlerinin sunumunda kullanılan teknolojiler arasında yer almaktadır. 

Hemşireler, telefon ile hastaların öz bakım becerilerini, günlük yaşam aktivitelerinde sosyal 

rollerini yerine getirebilme düzeyini, ilaçların etki ve yan etkilerini takip edebilir, telefon 

aracılığıyla verdiği danışmanlık hizmeti ile bireylere fiziksel ve psikolojik destek sağlayabilir, 

fizyolojik ve psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireylerin erken dönemde ilgili bölümlere 

yönlendirilmelerini sağlayabilir, sorunları ile etkin baş etmelerine ve kaliteli bir yaşam 

sürmelerine yardımcı olabilir (Hintistan ve Çilingir, 2012). 

Cerrahi girişim geçiren bireyler ameliyat sonrası evde bakımda çeşitli sorunlar 

yaşamaktadırlar. Cerrahi sonrası hastalara telefonla danışmanlık hizmeti verilmesi bu 

sorunların önlenmesinde yardımcı olabilecek bir yöntemdir (Dal ve ark., 2012). Hastaların 

psikolojik ve bilişsel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan hemşire liderliğindeki telefon ile takip 

hizmeti, bakımın sürekliliğini sağlamanın yanı sıra taburcu olduktan sonra hastanın iyileşme 

sürecini izlemenin de uygun ve etkili bir yoludur (Taylor, 2008; Cox ve Wilson, 2003). Bilik 

2006 yılında kalça protezi uygulanmış olan hastalar ile yapmış olduğu çalışmada hastaların 

telefon ile danışmanlık almak istedikleri konuların başında ağrının olduğunu, daha sonra 

ameliyat olan bacakta şişlik, duyu değişiklikleri ve diğer konuların geldiğini saptamıştır ve 

telefon ile hasta izleminin kalça protezi olan bireylerin taburculuk sonrası izleminde etkili 

olduğunu belirtmiştir (Bilik, 2006). 

Taburculuk sonrası ilk yetmiş iki saatte telefon ile izlem hastalarda gelişebilecek 

komplikasyonları en aza indirmeye yardımcı olacaktır (Baker 2010). Ameliyat sonrası telefon 

görüşmeleri, hemşirenin ameliyat sonrası öğretimini güçlendirmesini sağlamanın yanı sıra, 

hastalara güvence sağlayacak ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ameliyat 
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sonrası telefon görüşmeleri ile iyileşme süreci için anında ve zamanında geri bildirim fırsatı 

sağlanırken  hastaların da soru sorma ve  geri bildirimde bulunma imkanı olacaktır (Godden, 

2010). 

Ameliyat sonrası hastalarla uygun bir iletişim sağlamak için telefon görüşmesi 

yapmadan önce hastaya uygulanan cerrahi prosedüre, ameliyata ya da anesteziye bağlı gelişen 

komplikasyonyonlara ilişkin bilgi sahibi olmak önemlidir. Aynı zamanda telefon görüşmeleri 

esnasında yöneltilen sorular, verilen cevaplar, yapılan müdahaleler ( tedavinin gözden 

geçirilmesi, ilaçların kontrolü, sevk vb.) kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda kayıt altına 

alınmalıdır (Godden, 2010).  

Yunanca kökenli bir kelime olan stoma “açıklık” veya ağız anlamı taşımaktadır (Burch, 

2008). Tıp alanında ise bağırsak ya da üreterlerin karın duvarına ağızlaştırılması ile oluşturulan 

açıklığa “ostomi”, karın duvarı üzerine çıkartılan bağırsak bölümüne ise stoma denilmektedir 

(Baykara, 2011). Stoma basit bir cerrahi işlem gibi algılansa da bireylerin yaşantılarını 

değiştirmektedir. Stomalı olmak bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyo-kültürel açıdan birçok 

sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Stomalı bireylerin fiziksel sorunları olarak; istemsiz gaz 

çıkışı, koku oluşumu, sızıntı, cilt problemleri, diyare, konstipasyon sayılabilir ( Porrett ve 

Mcgrath, 2005). Bireyler fiziksel sorunlarının yanı sıra birçok psikososyal sorun da 

yaşamaktadırlar. Stoma ameliyatı sonrasında bireyler; toplum tarafından mahrem olarak kabul 

edilen ve gizlilik gerektiren bağırsak boşaltımlarının kendi kontrollerinde olmaması, gaz, koku 

kontrolünü kaybetmesi, karnında bir torba taşımak zorunda kalması nedeniyle benlik saygısında 

azalma, cinsel işlevlerde bozulma, vücuda yabancılaşma, sosyal ortamlardan kaçınma, zevk 

alarak yaptıkları aktiviteleri bırakma, işi bırakma, yaşam kalitesinde azalma, beden algısında 

değişim gibi birçok psikososyal sorun yaşayabilmektedir (Porrett ve Mcgrath, 2005; Burch 

2005, Şelimen ve ark., 1998). Bireyler aynı zamanda , kanser ve kanser tedavisinin getirdiği 

sorunlar ile baş etmek zorunda da kalmaktadır. Bu nedenlerle stomalı bireylerin ameliyat 

sonrasında takibinin yapılması, bu bireylere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 

sürdürülebilir olması önemlidir. 

Stomaterapi hemşireleri tarafından yapılan telefon takibi, stomalı bireylerin ameliyat 

sonrası stoma komplikasyonları ile karşılaşmalarını azaltarak, stomaya uyum düzeyini, öz-

yeterlilik ve bakım memnuniyet düzeyini artırmada etkili olmaktadır. Aynı zamanda bireyin 

stomaya yönelik öz bakım yeteneğini, kendine olan güvenini ve kendi stoması ile  başa çıkma 

yeteneğini geliştirir, duygusal ve bilişsel yönden bireye destek sağlar.(Zhang ve ark, 2013) 

Bohnenkamp ve arkadaşları 2004 yılında yapmış oldukları çalışmada stomalı bireylerde 
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taburculuk sonrası telefonla takip ile yüz yüze görüşme  yöntemini karşılaştırmışlardır. 

Araştırma sonucunda telefonla takibin bireylerin memnuniyetini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır 

(Bohnenkamp ve ark, 2004). Zheng ve arkadaşlarının 2013 yılında stomalı bireylerle ve 

stomaterapi hemşireleri ile yapmış olduğu çalışmada ise stomalı bireyler; telefon ile takibin 

kendilerini daha rahat ve güvende hissettirdiğini, problemlerini zamanında çözmelerine 

yardımcı olduğunu, normal yaşamlarına dönüşlerini hızlandırdığını, psikolojik destek 

sağladığını belirtmişlerdir (Zheng ve ark., 2013) Bu nedenle stomalı bireylere hastaneden 

taburcu olduktan hemen sonra telefonla yapılan bir müdahale, hastaların sorunlarını zamanında 

çözmesi, hastalara psikolojik destek sağlaması ve süreci kısaltması için uygun ve etkili bir 

yöntem olarak düşünülebilir.( Zheng ve ark., 2013) 

Sonuç olarak; teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda teknolojik gelişmelerden biri olan 

telefonun hasta takibinde kullanılması kaliteli ve sürekli bir hemşirelik bakımı için oldukça 

önemlidir. Fiziksel ve psikososyal birçok soruna neden olan stoma ameliyatı sonrası stomalı 

bireylerin takibinde stomaterapi hemşireleri tarafından sağlanan telefonla danışmanlık 

bireylerin bu sorunlarının önlenmesinde ya da erken dönemde saptanmasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Aynı zamanda stomaterapi hemşireleri tarafından gerçekleştirilecek olan telefonla 

takip bireylerin stomaya uyumlarında ve evde kendi bakımlarını üstlenmelerinde, yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesinde oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Stoma, Telefonla Danışmanlık, Evde Bakım 

Do We Follow Ostomy Patients At Home By Telephone? 

The widespread use of technology in the health sector has made it necessary for nurses 

to make changes in patient care practices. The telephone is one of the technologies used in the 

delivery of health services to ensure that nursing care is effective and sustainable. Post-surgery 

telephone counseling will help prevent problems patients face during home care after surgery. 

The telephone counseling facilitates the learning of the patients, reduces the level of anxiety, 

and allows the patient to ask questions and provide feedback. 

İndividuals who have ostomy are experiencing physical and psychosocial problems after 

surgery. Telephone counseling by the enterestomal nurse helps to prevent or early identify these 

problems and is effective in improving the level of adaptation, self-efficacy and care 

satisfaction. At the same time, telephone counseling improves the their ability to self-care for 

the ostomy self-confidence and ability to cope with their own ostomy, and provides emotional 

and cognitive support to them. 
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As a result, counseling by telephone with the enterestomal nurse is important in the 

home care of ostomy patients and improving the quality of life them. 

Key Words: Ostomy, telephone counseling, home care 
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21- Türkiye’de evde sağlık hizmetı̇ alan hastaların ve yakınlarının ihtiyaçlarının 
değerlendı̇rı̇lmesı̇ – İstanbul çalışması 
 
Mehmet Akif Sezerol¹, Çağrı Emin Şahin¹, Muhammed Atak2 

1- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara 
2- Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul 
 

Giriş: Evde Bakım hizmetlerinin tanımı bireyin sağlığını korumak, sağlığını geliştirmek ve 
sağlığını geri kazandırmanın yanında sosyal bakım olarak adlandırılan saç ve tırnak bakımı 
gibi  kişisel temizliğinden, evinin boya-badanasına kadar kişinin sağlığını yakından uzaktan 
etkileyebilecek geniş bir yelpazede çok sektörlü ve çok paydaşlı olarak sunulması olarak 
yapılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmaların derlemesinde Hartmann ve arkadaşları bakımı 
veren kişinin uzun erimde grup desteği ile bakıcılarının baş etme yeteneğinin, karşı karşıya 
olduğu durum ile ilgili bilgisinin arttırılması ve psikososyal destek verilmesinin de depresyonu 
azaltmada pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Yine Türkiye’de yapılan kesitsel 
çalışmada, bakım veren kişinin ruhsal hastalık belirtisi göstermesi ile bakım verilene yakınlığı, 
bakım verenin yaşı, çalışma durumu, eğitim düzeyi, birlikte yaşadığı kişi sayısı ve ailenin 
geliriyle ruhsal belirti gösterme süreleri arasında istatistiksel düzeyde anlamlı farklar 
bulunmuştur. Evde sağlık hizmet sunumunda bulunan ekip; hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, 
sağlık memuru, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri mesleklerden 
oluşabilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmamızın amacı, hasta ve yakınlarına yaptığımız anket ile evde sağlık hı̇zmetı̇ 
alan hastaların ve yakınlarının ı̇htı̇yaçlarının değerlendı̇rı̇lmesı̇dir.  

Yöntem: Araştırmanın evrenini İstanbul’da evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar 
oluşturmaktadır. 2016 yılında İstanbul’da evde sağlık hizmeti sunan 15 ilçede Haziran-Ekim 
ayları arasında 139 hasta ve hasta yakını ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen 139 kişiden 89’u 
anket uygulamasını kabul etmiştir. Hastalara yapılan ziyaretlerin tarihleri merkez ekipte 
bulunan psikolog ve sosyal çalışmacıların uygunluk durumuna rastgele olarak belirlenmiştir. 
Ziyaretler ilçelerde yer alan evde sağlık ekiplerine eşlik edilerek yapılmıştır. Anketler psikolog 
ve sosyal çalışmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın 
verilerini 23 soruluk anket formu sonuçları oluşturmaktadır. Anketin ilk kısmında bakım 
alanlara yönelik 8 soru ve ikinci kısmında ise bakım verenlere yönelik 15 soru bulunmaktadır. 
Bakım alan kişiyle ilgili sorular sosyodemografik bilgiler ve kişinin hastalık durumu ile 
ilişkilidir. Bakım veren kişiye yönelik sorular ise sosyodemografik özellikler ile bakım verme 
durumuna ilişkin konulardan oluşmaktadır. Anket sonuçları İstanbul Sağlık Müdürlüğünden 
resmi izin alınarak kullanılmıştır. Sonuçlar elektronik ortamda oluşturulan veri tabanına 
aktarılarak SPSS 17.0 paket programıyla değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Bakım alan hastaların 57’si (%64,0) kadındır. Ayrıca bakım alanların sosyal güvence 
durumları incelediğinde 83’ü (%93,2) sosyal güvenlik kurumu kapsamındadır. Hastaların 
sadece 17’sinin (%19,3) engelli raporu vardır. Engelli raporu olanların 3’ünün (%18,7) engel 
oranı %40-69 arasında, 13’ünün (%81,3) engel oranı ise %70 ve üzerindedir. Hastaların 55’inin 
(%61,8) kendine ait geliri ve mal varlığı vardır. 2022 sayılı engelli ve muhtaç vatandaşlara 
verilen maaştan hastaların 6’sı (%6,7) yararlanmakta 83’ü (%93,3) ise bu maaşı almamaktadır. 
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Bakım verilen kişilerde en fazla bulunan ilk üç hastalık ise sırasıyla; Alzheimer (%17,7), 
Hipertansiyon (%14,2) ve Kalp yetmezliği (%10,7) dir.  

Anketin ikinci kısmında yer alan 15 soru bakım veren kişilere yönelik olarak sorulmuştur. 
Anket sonuçları incelendiğinde bakım veren kişilerin 14’ü(%15,7) erkek,  75’i(%84,3) 
kadındır. Bakım verenlerin 2’si(%2,3) 18-29 yaş arası, 16’sı (%18,3) 30-41 yaş arası, 
25’i(%28,8) 42-53 yaş arası, 32’si(%36,8) 54-65 yaş arası ve 12’si(%13,8) 65 yaş üzerindedir. 
Bakım verenlerin öğrenim durumları incelendiğinde 6’sı(%6,7) okuryazar değil, 1’i(%1,1) 
okuryazar, 55’i(%61,8) ilköğretim mezunu, 19’u(%21,4) lise mezunu ve 8’i(%9,0) üniversite 
mezunudur. Bakım verme sürelerine ilişkin sonuçlarda ise en fazla bakım verme süresi 0-3 yıl 
(%64,8) arası en az ise 8-11 yıl (%5,7) arasıdır. Bakım verenlerin 66’sı(%74,2) evli, 
23’ü(%25,8) bekardır. Ankete katılanların 13’ü(%14,8) çalışan, 75’i(%65,2) çalışmayanlardan 
oluşmaktadır. Bakım verenlerin hastaya yakınlık derecesi en fazla %48,9 ile çocuğudur. Bakım 
verenlerin büyük çoğunluğunun(%95,4) sosyal güvencesi mevcuttur. Bakım veren 4 
kişinin(%4,6) sosyal güvencesi yoktur. Hanede kişi başı düşen gelire bakıldığında 0-784 TL 
geliri olan 47(%54,0) kişi, 785-1.569 TL geliri olan 36(%41,4) kişi, 1.570-2.354 TL geliri olan 
3(%3,5) kişi ve 2.355 TL üzeri geliri olan 1(%1,1) kişi vardır. Bakım veren kişilerin 6’sı(%6,8) 
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının vermiş olduğu evde bakım ücreti desteğini alırken 
82’si(%93,2) herhangi bir destek almamaktadır. Ayrıca bakım verenlerin %66,3’ü kendini tıbbi 
bakım konusunda yeterli hissetmemektedir. Bakım verenlerin eğitim alma durumları 
incelendiğinde ise %94,4’ü bakım verme konusunda eğitim almamıştır. Evde sağlık hizmeti 
alan hastaların tamamına yakınının(%98,9) kurum bakımına geçmeyi düşünmediği tespit 
edilmiştir. Bakım verenlerden 50(%56,2) kişi psikolojik desteğe ihtiyaç duyarken, 21(%23,6) 
kişi ise manevi desteğe ihtiyaç duymaktadır.  

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen sonuçlara göre hastaların 4/5’inin engelli raporu 
bulunmamaktadır. Ayrıca evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilen hastaların %90’dan 
fazlası 2022 engelli maaşı almamaktadır. Bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde evde sağlık 
hizmeti alan toplumun sosyal açıdan iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve destek 
mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca hastaların yarısından fazlasının hanede 
kişi başına düşen gelir miktarı 0-784 TL olmasına rağmen bakım verenlerin sadece %6,8’i evde 
bakım verdikleri için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından hasta bakım ücreti almaktadır. Bu 
nedenle evde sağlık ekipleri içinde sosyal hizmet uzmanları daha fazla yer almalıdır. Sosyal 
hizmet uzmanlarının vereceği danışmanlık hizmeti ile hasta ve hasta yakınları doğru 
yönlendirilebileceklerdir.  

Bakım verenlerin çok büyük bir bölümü(%94,4) bakım verme konusunda herhangi bir 
kurumdan eğitim almamıştır. Tıbbi bakım konusunda ise kendini yeterli görenlerin oranı 
1/3’tür. Bakım verenlere yönelik verilecek destekler arasında sadece parasal destek değil aynı 
zamanda bakım konusunda eğitimlerin de olması gerekmektedir. Bakım veren kişilere tıbbi 
bakım konusunda yeterli düzeyde eğitim sağlanmalıdır.  

Hastalara bakım verenlerin yarısından fazlasının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca yaklaşık olarak 1/4’ünün de manevi desteğe ihtiyaç duyduğu tespit 
edilmiştir. Evde sağlık hizmeti alan hastalara ve yakınlarına hastalık süreçlerine uyum ve baş 
etme becerilerini geliştirmek açısından psikolojik destek verilmelidir. Evde sağlık 
hizmetlerinde verilecek manevi destek açısından ise ülkemize uygun bir model oluşturulması 
önceliklendirilmelidir.  
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Assessment of Turkey home care services’ needs of patients and relatives - Istanbul study 

 

Abstract 

 

Home care services have been particularly developed in the 20th century. The service coverage 
of the Home Care Services according to the beneficiary may be different from each other. A 
general definition of home care services is to offer a multidisciplinary and multi-stakeholder 
approach in a broad spectrum that can remotely influence the health of a person, from personal 
cleanliness such as hair and nail care, which is called social care, as well as protecting the health 
of the individual, improving health and restoring health. 

Psychologists and social workers which are working at the home health care center team 
surveyed the information and collected from 89 people. The 15 questions in the second part of 
the questionnaire were asked for the caregivers. The answers to the 8 questions asked to 
evaluate medical, psychosocial and moral support needs in care were analyzed. It has been 
observed that more than half of ill health caregivers need psychological support. It is also found 
that approximately 1/4 of them need spiritual support. Psychological support should be given 
to the patients receiving home health services and their relatives in order to improve their ability 
to cope with and cope with the disease process. In terms of spiritual support for home health 
services, priority should be given to establishing a model suitable for my country.  

Key Words: Home Health Care, Psychosocial and Religious Support, Istanbul 
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22- Ankara genelinde evde sağlık hizmeti veren sağlık personelinin evde bakım yapan 
aile üyelerinde gözlemledikleri psikolojik bozulmalara sebep olan etkenlere ilişkin 
algıları 
 

Aynur Şahin, Özlem Tamer, Ahmet Çınar Yastı  
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 

Giriş: Nüfus içinde 65 yaş üstü nüfusun artışıyla birlikte evde bakım, tüm ülkeler için tercih 

edilen bir bakım seçeneği olarak yaygınlaşmaktadır(1). Bu değişim, sağlık hizmetlerinin 

yanısıra özellikle sosyal bakım politikalarını da önemli ölçüde etkilemektedir(2). Son yıllarda 

yapılan sağlıkta dönüşüm hizmetleri kapsamında mobilize sağlık hizmetlerinde büyük bir atılım 

gerçekleştirilmiştir. Bu atılımın en önemli unsurlarından birini evde sağlık hizmetleri 

oluşturmaktadır. Hastanede yatış endikasyonu olmayan birçok bakıma muhtaç hasta sağlık 

hizmetlerini kurumsal bir ortamda almaktansa evde almayı tercih etmektedir(3). Ancak bakım 

veren aile bireylerinin tıbbi konulardaki bilgi eksiklikleri ve kronik hastalıklarda ani 

gelişebilecek komplikasyonlar karşısında tedirgin oldukları aşikardır. Bunun yanı sıra evde 

bakıma muhtaç olan hasta nedeni ile birçok sosyal kısıtlamalara maruz kaldıkları ve zamanla 

fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklarının bozulduğu ortaya konmuştur(4-5). Evde sağlık hizmeti 

sunan ekibin bir parçası gibi çalışan ve bakımın %70-80’ini üstlenen evde bakım sunucularının 

bu durumu bakım hizmetinin kalitesinde düşüşe sebep olmaktadır. 

 

Amaç: Evde sağlık hizmeti sunulan hastaların bakım veren aile bireylerinde zamanla ortaya 

çıkan psikolojik bozuklukların nedenlerini ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri, evde sağlık 

hizmeti sağlayıcılarının perspektifinden ortaya koymayı amaçladık. 

Yöntem: Ankara ili genelinde evde sağlık hizmeti sunmakta olan ve sosyal medya ve elektronik 

posta yolu ile ulaşılabilen 158 sağlık personeline 15 soruluk bir anket gönderilmiştir. Anket 

sonucunda tüm sorulara cevap veren 65 (%41) personelin verileri toplanmıştır. Anketteki ilk 5 

soru sağlık personelinin kendisi ile ilgili (görevi, cinsiyet, toplam hizmet süresi, çalıştığı 

kurumun niteliği, personelin yaşı) sorulardan oluşmaktadır. Takip eden 10 soru ise sağlık 

personelinin evde bakım hizmeti verirken yaptığı gözlemler sonucundaki algılarına yöneliktir. 

Bu algılamaları sonucunda verilen cevaplar doğrusal ölçekli bir skala yardımı ile 

değerlendirilmiş ve numerize edilmiştir. Bu skaladaki sorular 1 ile 5 arasında değişen 

rakamlarla ölçülmeye çalışılmıştır. Bir (1) kesinlikle katılmıyorum ifade ederken beş (5) 

kesinlikle katılıyorum anlamına gelmektedir. 
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Bulgular: Ankete toplam olarak 65 sağlık personeli katılmıştır. Katılımcıların %41.5'i (27) 
hemşire, 

%35.4'ü (23) hekim, %10.9'u (7) sağlık memuru, %12.5'i (8) ebe olarak görev yapmaktadır 

(Tablo-1). Ankete cevap verenlerin %82.8'i (54) kadın, %17.2'si (11) erkekti(Tablo-2). 65 

sağlık personelinden %53.8'i (35) 20-29 yıl, %27.7'si (18) 1-9 yıl, %15.4'ü (10) 10-19 yıl, 

%3.2'si (2) 30 yıl ve üstünde süredir görev yapmaktadır. Bu personelin %49.2'si (32) sağlık 

bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde, %50.8'i (33) eğitim ve araştırma hastanelerinde 

görev yapmaktadır. 

 

                      
 

          Tablo-1           Tablo-2 

 

 

65 cevap 
65 cevap 



89 
 

Anket grubunun yaş ortalaması 41.6 olarak hesaplanmıştır. Ankete katılan personelin yaş 

aralığı ise 24 yaş ile 54 yaş arasında değişmektedir(Tablo-3). 

 

 
Tablo-3 

Sağlık personelinin evde bakım hizmeti sırasında yaptığı gözlemlere dayanarak aşağıda 

yer alan sorulara cevap vermeleri istenmiştir. 

1. Arzu edilen düzeyde evde sağlık hizmeti alamamalarının etkisi 

2. Ziyarete gidilen ailelerin sosyo-kültürel düzeylerinin düşük olması 

3. Bakım veren aile bireylerinin hastalık hakkında yeterli bilgilerinin olmaması 

4. Hastalığa bağlı olarak gelişebilecek komplikasyon ve yandaş sorunlardan endişe 

edilmesi 

5. Sosyal medyada yayınlanan sağlık programlarının etkisinde kalmaları 

6. Hastaya bakım veren kişilerin sosyal hayatlarında oluşan kısıtlamaların etkisi 

7. Bakım veren tek bir kişinin olması 

8. Bakım veren kişinin bakım alacak hale gelme korkusu 

9. İhtiyaç halinde hasta transferi ile ilgili kaygıları 

10. Yaşadıkları psikolojik baskıyı paylaşmak için etraflarında kimseyi bulamamaları 

 

Birinci soruda sorulan konuya verilen yanıtlara bakıldığında sağlık personelinin en çok 3 puan 

verdiği ve bu soruya verilen yanıtlarda homojen bir dağılım olduğu gözlemlenmiştir. 

Ziyarete gidilen ailelerin sosyokültürel düzeylerinin irdelendiği ikinci sorudaki yanıtlarda da 

yine 19 kişi 3 puan üzerinden değerlendirme yapmış, bunu 17 kişi ile 4 puan ve 14 kişi ile 5 

65 cevap 
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puan verenler takip etmiştir. Bu soruyu 1 veya 2 puan ile cevaplayanların toplam sayısı ise 

ancak 15 kişi olmuştur. 

Bakım veren aile bireylerinin hastalık hakkında yeterli bilgilerinin olmaması hakkında sorulan 

soruya ise en çok 4 (19 kişi) puan verilmiştir. Bunu 16 kişinin 5 puan vermesi ve 13 kişinin 3 

puan vermesi takip etmiştir. 1 ve 2 puan verenlerin sayısı ise yine ancak 17 olmuştur. 

Hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyon ve yandaş sorunlardan endişe edildiğini 

gözlemleyen sağlık personellerinin 21'i 3 puan verirken 16 kişi 4 puan ve yine 16 kişi 5 puan 

vererek cevaplandırmıştır. 1 ve 2 puan veren personel sayısı ise 12 olmuştur. 

Sosyal medyada yayınlanan sağlık programlarının büyük ölçüde etkisinde kalındığı görüşü 

verilen puanlamalara göre ortaya çıkmaktadır. Bu konuya 26 kişi kesinlikle katılıyorum 

cevabı verirken 18 kişi ise 3 puan vererek ikinci sırada yer almaktadır. Etkinin az olduğunu 

düşünenlerin sayısı ise sadece 8 kişi kadardır. 

Hastaya bakım veren aile bireylerinin sosyal hayatlarında olan kısıtlamaların etkisini 

değerlendiren soruya ise personelin 37'si (%56.1) kesinlikle katıldığını belirtmiştir. Bunu 4 ve 

3 puan verenler izlerken, 1 ve 2 veren sadece 4 kişi bulunmaktadır (Tablo-3). 

 

 

                   
 

Tablo-3              Tablo-4 

65 cevap 
65 cevap 
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  Tablo-5          Tablo-6     

 

Bakım veren tek bir kişinin olması sorusuna da benzer şekilde 35 kişi (%53) 5 puan vererek 

kesinlikle katıldığını ifade etmiştir. Bunu 19 kişi ile 4 puan verenler takip ederken kalan 11 

kişi 1 ile 3 arasında puanlama yapmıştır (Tablo-4). 

Bakım veren kişinin bakım alacak hale gelme korkusu sorusuna ise 21'er kişi 3 ve 5 puan 

üzerinden değerlendirme yapmıştır. 15 kişi ise 4 puan vermiştir. 

İhtiyaç olması durumunda hasta transferi ile ilgili kaygıları gözlemleyen personel sayısına 

bakıldığında 33 kişinin 5 puan verdiği görülmüştür(Tablo-5). 

Hastalara bakım veren aile bireylerinin etraflarında yaşadıkları psikolojik baskıyı paylaşacak 

kimse bulamamalarının yıpratıcı bir faktör olduğunu düşünen sağlık personeli sayısı yine 

oldukça yüksektir. Bu soruya 27 kişi 5 puan verirken, 22 kişi 4 puan vermiştir (Tablo-6). 

 

Sonuçlar: Sosyal bakım, bakıma muhtaç bireyin günlük yaşam aktivitesinin sağlanmasına 

yardım ve gözetimin sağlanmasına yönelik yapılan ve tıbbi bakım dışında kalan tüm psiko-

sosyal faaliyetleri kapsamaktadır (1). Evde sağlık hizmeti veren sağlık personelinin 

65 cevap 65 cevap 
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gözlemlerine göre hastalara bakım veren aile bireylerinin psikolojilerinin bozulmasındaki en 

önemli etken, bu kişilerin sosyal hayatlarında ortaya çıkan kısıtlamalardır(4). Anket 

sonucunda %56.1 personel bu soruya kesinlikle katıldığını belirten şekilde cevap vermiştir. 

Bunu evde bakım vermekte olan bireyin tek başına olması takip etmektedir(%53). İhtiyaç 

olduğunda hasta transferi ile ilgili duyulan kaygıların hasta yakınlarında oluşturduğu 

psikolojik baskının ise yaklaşık %50 personel tarafından gözlemlendiği görülmüştür. 

 

Bu veriler ışığında aile bireylerinde zamanla oluşan psikolojik bozuklukların ve muhtemel 

tükenmişlik sendromunun önlenebilmesi için, sağlık hizmetlerinin sosyal bakım hizmeti 

şeklinde verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Sağlık ve sosyal bakım himetlerinin 

sunumunda birbirinden bağımsız, kopuk ve zaman zaman tekrarlayıcı olan birtakım süreçlerin 

ortadan kaldırılmasının, USB hizmetlerinde elde edilmesi gereken kalitenin yükseltilmesinde 

en önemli etken olacağını ileri sürmektedirler(6). Hasta transfer işlemlerinde yapılacak 

iyileştirmelerin de evde sağlık hizmeti sunumuna pozitif yönde katkısı olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler : Psikolojik bozulma, sosyal hayat, hasta transferi. 

 

The perceptions of the health care staff related factors causing psychological 

impairments observed in the family members of the patients who are offered home 

health services in Ankara 

 

Aim: We aimed to reveal the causes of psychological disorders occurring in the caregiving 

family members of the patients. 

Method: Survey data of 15 questions were asked to the health personnel providing health 

services. The first 5 questions in the questionnaire are related to the health personnel 

themselves and the following 10 questions are related to the perceptions made by the 

observations made by the health personnel during home care. 

Results: A total of 65 health personnel participated in the survey. 41.5% (27) of the 

participants were nurses, 35.4% (23) doctors, 10.9% (7) health officers and 12.5% (8) 

midwives. Of the respondents, 82.8% (54) were female and 17.2% (11) were male. The 

median age of the survey group was calculated as 41.6. 

37 (56.1%) of the personnel definitely approved the question that assesses the effects of 

restrictions on the social life of the family members. Similarly, 35 people (53%) definitely 
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joined in the question of alone care provider at home. The number of personnel observing the 

concerns of patients' relatives in case of patient transfer situation was 33. 

Conclusions: This demonstrates that health services should be given in a whole social and 

psychological supportive system, in order to prevent psychological disorders and possible 

burnout syndrome in the family members over time. It is thought that the improvements in the 

patient transfer process will also contribute positively to the provision of home health care 

services. 

Key words: Psychological deterioration, social life, patient transfer. 
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23- Evde sağlık hizmetleri eğitiminde simülasyona dayalı tıp eğitiminin rolü:  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi örneği 
 

Ayşegül Çopur Çiçek1,  Cüneyt Ardıç2, Özlem Bilir3  
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize 
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Rize 
 

Giriş: Evde sağlık hizmetleri, çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı 

olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de 

kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin sunulması olarak tanımlanmaktadır. Tıp fakültesi sonrası mecburi hizmet 

kuralarının %38’nin  Toplum Sağlığı Merkezlerine verildiği ve hekimlerin büyük bir kısmının 

ilk görev yerlerinin evde sağlık hizmetleri birimi olduğu düşünülürse bu alanda mezuniyet 

öncesi eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Sağlıkta bilgi yükünün katlanarak artması, teknoloji 

uygulamalarının çoğalması, bilginin ulaşılabilirliği ve paylaşım olanaklarının yaygınlaşması, 

sağlık alanındaki profesyonel değerlerin yeniden tanımlanması, hasta haklarına vurgunun 

artması gibi değişen ve gelişen durumlar hem sağlık hizmet sunumunu ve hem de sağlık 

alanındaki eğitimleri etkilemiştir. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencilerine yaşam boyu öğrenme 

alışkanlıklarının kazandırılması gerekmektedir. Eğitimlerini gözden geçiren üniversiteler 

mezun edecekleri hekimin bilgi gereksiniminin yanında gerekli becerilerin de fakülte eğitimi 

sırasında kazanılması için müfredatlarına simülasyona dayalı uygulamaları 

yerleştirmektedirler. Simülasyonun gerçeklik düzeyi, öğrencilerin teorik ve laboratuvarda 

öğrendiklerini klinik ortama aktarabilmelerini etkileyen, öğrencilerin yaşadıkları gerçeklik 

şokunu azaltan en önemli belirleyicilerden birisidir. En sık kullanılan simülasyon yöntemleri 

arasında: anatomik modeller, görev eğiticileri, role-play, oyunlar, bilgisayar destekli eğitim, 

sanal gerçeklik, düşük-yüksek gerçeklik düzeyinde mankenler, standart hastalar yer almaktadır. 

Bu çeşitlilik düşünülerek simülasyona dayalı tıp eğitiminin “klinik ortamda öğrenme”nin yerine 

önerilen bir yaklaşım olmadığını, aksine klinik ortamda öğrenmeye destek olma amacının 

güdüldüğünü bilmek ve programları bu çerçevede geliştirmek önemlidir. Bu nedenle eğitim 

programında yatay ve dikey entegrasyonu planlanmalı, geliştirilmeli, sınanmalı ve 

değerlendirilmelidir. Fakültemizde kurmuş olduğumuz simüle evde sağlık hizmetleri birimi 

hem mezuniyet öncesi hekimlere eğitim imkanı sunacak hemde yerinde eğitimde karşılaşılan 

çalışan sağlığı ve güvenliği açısından doğabilecek hukuksal sorunların önüne geçecektir.  
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Amaç: Yetkin birinci basamak hekimi yetiştirmek çabasında olan fakülteler arasında intörnlük 

eğitimi ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Birçok hekimin ilk görev yeri olan evde sağlık 

hizmetleri eğitimi fakültemizde 2018-2019 öğretim yılından itibaren Aile Hekimliği stajı 

içerisinde simüle evde sağlık hizmetleri biriminde evde sağlık hizmetleri kliniği ile birlikte 

verilecektir. Ülkemizde devlet tıp fakülteleri içerisinde en kapsamlı simülasyon eğitim merkezi 

olan merkezimizde amacımız tıp öğrencilerini en yetkin biçimde sahaya hazır hale getirmektir. 

Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin ev mimarisine uygun planlanmış ortamlarda, gerçeğe yakın 

stres altında, ekip sorumluluğu içerisinde, karmaşık durumlar ile nasıl baş edileceğine dair 

tutum ve davranış modelleri geliştirmeleri hedeflenerek simülasyona dayalı yeni nesil eğitim 

planlamasına dair deneyimleri paylaşmak ve evde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik 

düzenlemelerin okul döneminden itibaren her türlü fiziksel ve teknolojik imkanı kullanarak 

eğitimlerde nasıl verilebileceği konusunda rol model olmaktır. 

 

Yöntem: Eğitici eğitimleri alınmış ve 2018-2019 eğitim döneminde müfredat programına 

entegrasyonu sağlanacak olan kısa adı ®SİM olan RTEÜ klinik simülasyon eğitim merkezi 

fakültemiz dekanlık binasında yaklaşık 2000 metrekarelik alanda kurulmuştur. Acil, yoğun 

bakım, ameliyathane, doğumhane, standart hasta odası, Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav 

(Objective Structured Clinical Examination-OSCE) odaları, evde sağlık hizmetleri odası, temel 

beceri laboratuvarı, debrifing odaları, destek alanları (depo, teknik alan vs) olan ve ambulans 

da bulundurularak fiziki yapılandırılması tamamlanmış olan evde sağlık hizmetleri odasında 

mezuniyet öncesi hekimlere gerçeğe en yakın ortamda eğitim imkanı sunulacaktır.  
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Simülatör/mankenler: Evde sağlık hizmetleri birimi; ev ortamının oluşturulduğu ve oda 

içerisinde evde bakım hastasının tüm kronik sorunlarını simüle edebileceğimiz hem yüksek 

(Apollo, CAE Healthcare, ABD), hem düşük gerçeklikli simülatörlerin (Juno, CAE Healthcare, 

ABD) bulunduğu bir birimdir. Sadece ev içi müdahaleler, hasta bakımı değil aynı zamanda 

ambulans ile hastanın taşınması, sevki gibi ambulans içi eğitimlerde verilebilecektir. 

Ülkemizde 2017 yılında yapılan bir çalışmada evde sağlık hizmeti sunumunda görev yapan 

hekimlerin hizmet sunumunda ihtiyaç duydukları eğitim konuları incelenmiş ve hekimlerin 

%65,1’i temel kavramlar ve mevzuat konusunda, %54,8’i palyatif bakım hastasına genel 

yaklaşım, %54,8’i trakeostomi bakımı, %52,5 nöro-psikiyatrik hastalara yaklaşım konularında 

sıklıkla eğitim talebinde bulundukları görülmüştür.Evde sağlık hizmeti alanların çoğunlukla 

ameliyat sonrası ihtiyacı olanlar, ortopedi ve travmatoloji, onkoloji, kalp damar hastalıkları, 

tansiyon sorunu olan ve felçli hastaların oluşturduğu düşünülürse ve bu hizmetlerin hastane 

hizmetlerinden farklılık göstermesi nedeniyle, bu hizmeti sunacak sağlık personelinin diğer 

sağlık personeline kıyasla, daha özel ve sürekli hizmet içi eğitim alması gereklidir. Birimimizde 

kullanılan simülatörler ve mankenlerle, trakeostomi bakımı, yara bakımı, intramuskuler ve 

intravenoz enjeksiyon uygulamaları, acil durum senaryoları (kardiak arrest, pulmoner emboli, 

ritim bozuklukları, kardiyojenik şok), ağız bakımı, nazal kanül uygulaması, nazogastrik tüp 

uygulaması gibi evde bakım hastası için gerekli tüm tıbbi girişim ve bakıma uygun eğitim 

verilebilecektir. 

              
 

Simüle/standardize hasta/rol yapma: Birimimizde hasta yakını-hekim ve hasta-hekim ve 

hasta bakıcısı-hekim iletişiminin sağlanmasına yönelik eğitimlerin verilebileceği poliklinik 

ortamı sağlayan OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavının) odaları bulunmaktadır. 

Böylece öğrencilere simüle/standardize hastalarla iletişim, ekip çalışması, motivasyon, çalışan 

güvenliği gibi konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır. Simüle hasta olacak sağlamlar için 
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duyurular yapılmaya başlanmış olup, eğitimleri tamamlanıncaya kadar tiyatro oyuncularından 

destek alınacaktır. 

 

                                            
Sanal hasta uygulamaları: Evde sağlık simülasyon merkezi sürekli eğitim için ideal bir ortam 

sağlayarak evde bakım hastaları için düzenlenmiş farkı tıbbi senaryoları simülatörler üzerinde 

uygulama imkanı vermektedir. Simülatör senaryoları dışında ayrıca sanal hasta uygulamaları 

(Bodyinteract, Take the Winds, Portekiz) ile de eğitim desteklenecektir.Ülkemiz gerçekliğine 

uygun senaryo yazılımları konusunda yazılım merkezinden (Portekiz) destek almak için 

çalışmalar başlatılmıştır. 

 

        
 

Kayıt, ölçme, değerlendirme: Simülasyon merkezi yönetim ve işletim sistemi (Learning 

Space,CAE,ABD) ile öğrencilerin yaptıkları her türlü uygulama ve girişimin kamera ve ses 

kayıtları birlikte debrifing odalarında çözümlenerek öğrencilerin hatalarından öğrenmelerine 

fırsat verilecektir.  
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Hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları: Ayrıca yeni uygulamaya geçilen Sağlık Bakanlığı 

evde sağlık kalite standartlarının  (SKS) karşılanması sağlanarak hasta ve çalışan güvenliğini 

hedefleyen uygulamalar öğrencilik yıllarından itibaren kazandırılmış olacaktır. 

 

Eğitim planlamaları:  Evde sağlık hizmetlerine yönelik simüle eğitimlerin sadece tıp 

fakültelerinde doktor adayları için değil, multidisipliner yaklaşımla meslekler arası işbirliği 

kapsamında huzurevleri personeli de dahil olmak üzere tüm paydaşlara verilmesi 

planlanmaktadır.  

 

Sonuç: Simülasyona dayalı sağlık eğitimleriyle öğrencilere güvenli, destekleyici, 

yapılandırılmış öğrenme ortamı sağlanabilmekte, deneme yanılma yoluyla öğrenme, hastaya 

zarar verme riski taşımayan bir ortamda uygulama yapma ve becerilerini geliştirme fırsatı 

sunulmakta, deneyimleme ile öğrenmenin kalıcılığı arttırılabilmekte, kazanılan becerilerin 

gerçek hasta bakımı ortamına aktarılabilmesine olanak sağlamaktadır. Evde sağlık hizmeti 

sunumunda hizmet sunucularının daha verimli çalışabilmeleri için, işin her türlü 

gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiği gibi her bir çalışanın eğitim gereksinimlerinin de 

belirlenmesi ve eğitilmeleri birincil öncelik olmalıdır. Eğitim için ideal bir ortam sağlayan 

simüle evde sağlık birimi bu konudaki eksiklikleri gidererek özgüveni yüksek, bilişsel 

aktivitelerin en iyi şekilde yerine getirildiği beceri ve tutumların geliştiği bir ortamda alınan 

eğitimler daha kaliteli bir hizmetin ortaya çıkmasına neden olacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: evde sağlık, simülasyon, tıp eğitimi  

The role of medical education based on simulation in home health services: 

Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine 
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Objective: The purpose of this study is; aiming to develop attitudes and behavioral models of 

how students will cope with complex situations under near-real stress, under team 

responsibility, in a planned environment suited to home architecture, and to share experiences 

with next-generation simulation-based education planning and to improve the health care at 

home to be a role model on how to be provided using technological means. 

Method: Approximately 2,000 square meters of field trainings were taken in the dean of our 

faculty, and the RTEÜ clinical simulation training center with the short name ®SİM, which 

will be integrated into the curriculum during the 2018-2019 education period, was established. 

Home health care unit is a unit where the home environment is built in the room and simulators 

are simulated to simulate all the chronic problems of the home care patient. For home care 

patients such as tracheostomy care, wound care, intramuscular and intravenous injection 

applications, emergency scenarios (cardiac arrest, pulmonary embolism, rhythm disturbances, 

cardiogenic shock), oral care, nasal cannulation, nasogastric tube application with simulators 

and manikins used in our unit It is designed in accordance with all necessary medical 

intervention and care. 

Conclusion: The simulated home health unit, which provides an ideal environment for 

education, will solve the deficiencies in this area and lead to a higher quality service with the 

self-confidence and the skills and attitudes developed in the best manner of the cognitive 

activities. 

Key words: home care, simülation, medical education  
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24- Demans hastalarının günlük yaşam aktiviteleri ve nöropsikiyatrik belirtilerinin 
değerlendirilmesinde hasta yakınlarının bakış açısı 

 

Fatma ATKAN1, Birgül Özkan2 

1,2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara/Türkiye 
 
Bireylerin ömür sürelerinin artmasıyla demans görülme sıklığı da artmaktadır. Demans 

nedeniyle kişinin bilişsel yeteneklerinde, günlük yaşam aktivitelerinde yetersizlik oluşması, 

davranışsal, psikopatolojik bir takım değişikliklerin meydana gelmesi sonucu birey bağımlı 

hale gelmekte, bu da bakım veren kişilerin yükünün artmasıyla sonuçlanmaktadır. Demans 

hastasındaki bu değişikliklere bağlı olarak sağlık ekibi üyelerinden hastaya en sık bakım veren 

hemşirelere bireyde ve bakım vericilerinde ortaya çıkan bu sorunların fark edilmesi ve gerekli 

müdahalelerin yapılmasında önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda bu derleme 

makale ile demans hastasının günlük yaşam aktivitelerinde ve nöropsikiyatrik düzeyindeki 

değişikliklerin bakım verici tarafından algılanması, bu nöropsikiyatrik değişikliklerin bakım 

verici için yarattığı etkinin önemi ile ilgili yapılan çalışmalardan söz edilerek bu alanda 

duyarlılık ve farkındalığın artırılması yoluyla literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Demans, günlük yaşam aktiviteleri, nöropsikiyatrik belirtiler, bakım 

verici. 

Dementia Caregivers' Perspective In The Evaluation of Activities of Daily Living and 

Neuropsychiatric Symptoms of People With Dementia 

The frequency of dementia increases depending on the the increase in the lifespan of 

individuals. Due to dementia, person’s intellectual abilities and activities of daily living are 

inadequate, also behavioral, and psychopathological changes, the resulting individual becomes 

addicted, resulting in an increase in the burden of caregivers. Depending on these changes in 

the patient with dementia, there are significant responsibilities to the nurses who have most care 

among the members of the health care to recognize these problems and to carry out the 

necessary interventions in the individuals and caregivers. In this sense, it is aimed to contribute 

to the literature by increasing sensitivity and awareness in this field by referring to the studies 

about the perception of the changes in the daily life activities, neuropsychiatric level of the 

dementia patient by the caregiver, and the effect of these neuropsychiatric changes on the 

caregiver. 
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Keywords: Dementia, activities of daily living, neuropsychiatric symptoms, caregiver. 

GİRİŞ 

Demans insidansı yaşla birlikte büyük miktarda artmakta ve 60 yaş üzerinde prevalansı her beş 

yılda bir ikiye katlanmaktadır (Karaman, 2005: 53-61; Akın vd., 2001: 33-39). Bireyin bilişsel 

yeteneklerinde meydana gelen bozulmalarla birlikte işlevselliğinde, kişilik yapısında, 

davranışlarında ilerleyici şekilde değişiklikler oluşmakta, bu değişiklikler bireyin yaşam 

kalitesinin azalmasına neden olmaktadır (Akdemir ve Birol, 2011: 839-843; Akça vd., 2014: 

267-274; Şentürk ve Küçükgüçlü, 2015: 190-194; Göktaş ve Özkan, 2006: 30-37). 

İşlevselliğinde bozulma meydana gelen bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine 

getirememesine bağlı olarak önce yarı bağımlı daha sonra da tam bağımlı duruma gelmesiyle 

ve aynı zamanda bir takım nöropsikiyatrik değişikliklerin görülmesiyle bakım vericilerin yükü 

artmaktadır. (Akça vd., 2014: 267-274; Şentürk ve Küçükgüçlü, 2015: 190-194; Fuh vd., 2005: 

1337-1341; Atagün vd., 2011: 513-552).  Bilişsel yetenekleri bozulan hastaların iç görülerinin 

ve kendini değerlendirme durumlarının bozulmasından dolayı hastalar verdikleri tepkileri ve 

duygularını hatırlayamamaktadırlar. Bu durumda da sağlık profesyonelleri için bakım vericiler 

esas bilgi kaynağı olmaktadırlar (Kurban vd., 2010: 34-43). Bakım sürecinde aktif rol alan 

hemşireler için hastanın fonksiyonelliğinde ve nöropsikiyatrik yapısında meydana gelen 

değişimler, bunların hasta bakımında etkin rol alan bakım vericiler tarafından değerlendirilmesi 

ve meydana gelen değişikliklerin bakım vericiye verdiği etkiyi bilmek son derece önemli 

olmakla birlikte, bu anlamda demans, yaşam aktiviteleri, nöropsikiyatrik belirtiler ve bakım 

verici gibi kavramların literatür açısından irdelenmesi gereklilik arz etmektedir.  

1. Demans 

Demans birçok ülkeyi ilgilendiren, kronik hastalıklardan olan bir problem olmaya 

başlamaktadır (Abe vd., 2015: 14-17). Demans oranının her 20 yılda bir ikiye katlanacağı, 2030 

yılında 65.7 milyon, 2050 yılında ise 115.4 milyon yaşlı bireyin demans tanısı alacağı tahmin 

edilmektedir (Şentürk ve Küçükgüçlü, 2015: 190-194). Demans düşünme, öğrenme, hafıza 

süreçlerinde ilerleyici bozulmalara neden olan, uzak ve yakın bellekte kayıplar meydana 

getiren, konuşma, algılama yeteneklerini değiştiren, kişilerin yaşam becerilerini yapmalarına 

engel olan ve sosyal ilişkilerinde bozulmaya yol açan bir sendromdur (Şentürk ve Küçükgüçlü, 

2015: 190-194; Akpınar ve Küçükgüçlü, 2011: 141-143). Demans türleri içerisinde % 60’dan 

fazla olarak Alzheimer demansı (AD) görülmektedir (Abe vd., 2015: 14-17).  
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1.1. Demansta Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Yaşam aktiviteleri, temel günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve enstrümental günlük yaşam 

aktiviteleri (EGYA) olarak gruplandırılmakta; banyo yapma, kıyafetlerini giyinme, tuvalet 

yapma, bir yerden bir yere gitme, sfinkter kontrolü (kontinans), yemek yeme gibi işlevsel 

aktiviteler temel günlük yaşam aktiviteleriyken, daha kompleks olan enstrümental günlük 

yaşam aktiviteleri ise telefon kullanabilme, alış veriş yapabilme, yemek yapabilme, ev işlerini 

yapabilme ve çamaşır yıkayabilme, yolculuk yapabilme, ilaçlarını kullanma, para işlerini 

yönetebilme gibi aktivitelerdir, bu aktiviteler bilişsel kontrol gerektirmekte ve hastaların 

fonksiyonellik düzeyi pek çok ölçekle belirlenebilmektedir. (Akyar, 2011: 79-88; Rasovska ve 

Rektorova, 2011: 279-282). EGYA, TGYA’nden önce bozulduğu için EGYA’nın erken 

değerlendirilmesi bireylerde başlangıç düzeyindeki fonksiyonel azalmayı belirleyebilir 

böylelikle erken dönemde alınacak önlemler ile bakım vericilerde oluşacak yük azaltılabilir 

(Graf, 2008: 52-58).  

1.2. Demansta Görülen Nöropsikiyatrik Değişiklikler 

Demansta ajitasyon, anormal motor davranışlar, agresyon, anksiyete, depresyon, apati, 

disinhibisyon, sanrı, halüsinasyon, uyku veya iştahta değişiklikler, güneş batma sendromu gibi 

çeşitli duygu durum bozuklukları, psikotik semptomlar ve kişilik değişiklikleri görülmekte ve 

bu değişiklikler hastalığın evresi ilerledikçe daha sık ve şiddetli düzeyde görülmektedir 

(Şentürk ve Küçükgüçlü, 2015: 190-194; Bergh vd., 2012: 1956-1959; Kızıl vd., 2012: 24-29). 

Demans hasta yakınları ve bakım vericileri nöropsikiyatrik belirtilerin %50-90 sıklığında 

görüldüğünü ifade etmişlerdir (Akyar, 2011: 79-88). Yapılan çalışmalar AD’ de depresyon en 

sık belirti olduğunu, daha sonra apati ve ajitasyon geldiğini ve demansa depresyonun eşlik 

etmesinin bilişsel bozulmayı hızlandırdığını göstermektedir (Çam ve Engin, 2014: 612-613; 

Cangöz vd., 2012: 284-291; Yacı, 2011: 69-70). Bir çalışmada hastaların % 96’sında en az bir 

nöropsikiyatrik belirti olduğu, en sık ajitasyon, apati, depresyon ve irritabilite görüldüğü, 

belirtilerin hastaların demans evresine göre değişebildiğini ve bakım verenin sıkıntı düzeyinin 

yüksek düzeyde olduğunu göstermektedirler (Khoo vd., 2013: 1991-1999). Çınar’ın 

çalışmasında hastaların günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık olmasının nöropsikiyatrik 

belirtilerle ilişkili olduğu ve NPE puanlarının EGYA, GYA, tanı süresi ve bakım süresi ile 

ilişkili olduğu gösterilmiş, ancak nöropsikiyatrik belirtilerin hasta yakını distres düzeyi 

değerlendirilmemiştir (Çınar, 2012: 70-71). Benzer biçimde Onofrio ve ark.’nın çalışmasında 

da sanrıları olan AD hastalarının olmayan gruba göre temel ve enstrümental günlük yaşam 

aktivitelerinde daha yüksek düzeyde yetersizlik gösterdiği ve beslenme sorunlarının bulunduğu, 
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önemli derecede NPE skorlarının daha yüksek olduğu, nöropsikiyatrik belirtilerin bilişsel ve 

fonksiyonel yetersizlikle ilişkili olabileceği görülmüştür. (Onofrio vd., 2016: 427-437). 

1.3. Demans Hasta Yakını/Bakım Vereni Olmak 

Demans hastaların sorumluluklarını yerine getirememesine, aile içinde rollerin değişmesine yol 

açmakta, bakım vericilerinin yükü önemli derecede arttırmakta ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir (Akpınar ve Küçükgüçlü, 2011: 141-143; Çetinkaya ve Karadakovan, 2012: 

171-178). Bakımvericiler özellikle aile üyeleri iken, daha çok kız çocukları, eş ya da diğer kadın 

akrabalardır (Tekin vd., 2011: 35-39). Aile üyeleri ve bakım vericileri anksiyete, duygusal stres, 

depresyon, birçok sağlık sorununa yol açan bağışıklık sisteminde zayıflama, iş kaybı ve 

beraberinde birtakım ekonomik sıkıntılar ile karşılaşmaktadırlar (Şentürk ve Küçükgüçlü, 

2015: 190-194). Yapılan çalışmalarda aile üyelerinin ve bakım verenlerin en fazla hastalarında 

meydana gelen davranışsal değişiklikler nedeniyle bakım vermekte zorlandıklarını 

göstermektedir (Şentürk ve Küçükgüçlü, 2015: 190-194; Özcan ve Kapucu, 2009: 167-172). 

Yapılan bir çalışmada AD hastalarının yaşam aktivitelerinden para hesabı, yemek hazırlama, 

ilaç sorumluluğu, ulaşım ve telefon kullanabilme yeteneklerinde meydana gelen değişikliklerin 

bakım yükünü en fazla artırdığı görülmekte ve apati, ajitasyon, anormal motor davranış, iştah 

ve agresyonun bakım veren yükünü en fazla artırdığını göstermektedir (Dauphinot vd., 2015: 

907-916) 

1.4. Demansta Psikiyatri Hemşirenin Rolü 

Demansta hemşirenin hasta bireye empati ile yaklaşması, var olan ihtiyaçlarına yönelik bakım 

hedefleri geliştirmesi, doğru iletişim tekniklerini kullanması, hasta birey, ailesi ve bakım 

verenine hastalığın bütün evrelerinde destek olması gerekmektedir. Hemşirenin gerekli 

uygulamaları yapabilmesi için de konu ile güncel bilgileri takip etmesi ve bunları bakım 

sürecine entegre etmesi gerekmektedir (Akyar, 2011: 79-88). Hemşirenin bakımvericiye 

hastalık sürecinde gelişebilecek değişiklikler, bunlarla baş etmede etkili olabilecek destek 

mekanizmaları ilgili eğitim vermesi, bakım verme işinin aile üyeleri içinde dönüşümlü olarak 

ayarlanması kişilerin yaşadıkları tükenmişliğin azalmasında etkili olacaktır. Aynı zamanda 

bakımvericiye hastayla kuracağı iletişim, hastanın yaşadığı uyku sorunlarına yönelik uyku 

düzenini sağlamak, kendini güvende hissedeceği şekilde çevresel düzenlemeleri yapma gibi 

konularda eğitim vermesi gerekmektedir. Hastaların belirtilerine yönelik farmakolojik tedaviler 

için ilaç yönetimi, aromaterapi, müzik terapi gibi çeşitli nonfarmakolojik yöntemler konusunda 

gerekli eğitimleri düzenlemeli, hasta ve yakınını sürece katmalıdır. 
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2. Tartışma ve Sonuç 

Dünyada ve ülkemizde demans görülme sıklığı artmasıyla küresel bir hastalık haline 

gelmektedir. Literatür incelendiğinde demans hastasının bilişsel düzeyinde zaman içinde 

yetersizlikler oluştuğu, hastadaki bu değişikliklerin kişinin işlevselliğini etkilediği, bağımsız 

bir birey olan kişinin zamanla bağımlı hale geldiği görülmektedir. Bu durum aynı zamanda 

hasta bireyin anksiyete, depresyon gibi duygular yaşamalarına da yol açmaktadır. Hastadaki 

değişiklikler bakımvericide yük oluşturmakta, bakım sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Demans hastasının tanı alma sürecinden itibaren her aşamada bulunan hemşire için hastanın 

işlevsel düzeyi ve davranışsal değişiklikleri arasındaki ilişkiyi bilmek, buna yönelik hasta ve 

bakım vericiye yönelik gerekli girişimleri planlamak hemşirelik ve bakım süreci açısından 

önem arz etmektedir. 
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25- Aşırı prematüre bir bebeğin taburculuk sonrası klinik seyri; olgu sunumu ile 
yenidoğan yoğun bakım mezunu bebeklerde evde sağlık hizmeti 
 

Yasin Yıldız1, Mehmet Kenan Kanburoğlu2 

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD 
Yenidoğan Bilim Dalı 
 
Giriş: Vücut ağırlığına bakılmaksızın 36. gestasyon haftasını tamamlamadan doğan bebekler 
preterm bebek olarak adlandırılıp, dünyada tüm neonatal ölümlerin %35’inin doğrudan 
sebebidir. Özellikle aşırı pretermlerde görülmek üzere bu hastalarda doğum sonrasında; 
hipotermi, hipoglisemi, apne, Nekrotizan Enterokolit, Respiratuvar Distress Sendromu gibi 
birçok klinik problem gözlenmektedir. Uzun hospitalizasyon süresi sonunda ise hasta ve 
ailelerini; solunum problemleri, bronko pulmoner displazi (Kronik Akciğer Hastalığı), 
serebral palsi, prematür retinopatisi, gelişme geriliği gibi birçok sağlık problemi 
beklemektedir. Son yıllarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin (YYBÜ) hem sayıca artışı 
hem de kalitelerinin yükselmesi, çok küçük doğan prematürelerin yaşama oranlarını artırmakla 
birlikte bu hastalarda taburculuk sonrası evde bakım oldukça önem arz etmektedir. Özellikle 32 
haftanın altında doğan bebeklerde “uzun dönem bakım” ihtiyacı gerekebilmektedir. Preterm 
bebeklere taburculuk sonrası evde bakım hizmeti kapsamında, bebeğe ve ailesine günlük 
gereksinimlerine yönelik, ev ortamında, bütüncül bakım anlayışı ile teknik, psikolojik ve 
terapötik destek sunulması sağlanabilir. Preterm bebeklerin hastaneden ayrıldıktan sonra 
yeniden hastaneye yatışlarının azalmasında, komplikasyon belirtilerinin erken dönemde tespit 
edilmesinde, preterm bebeğin aile ortamının değerlendirilmesinde, ebeveynlerin preterm 
bebeğin evdeki bakımına yönelik kaygı durumlarının ve yeterliliklerinin değerlendirilmesinde, 
ebeveynlerin bakıma katılmalarının sağlanmasında, becerilerinin arttırılması ve 
cesaretlendirilmelerinde, ebeveynlerin eksik oldukları konularda eğitim alabilecekleri bir fırsat 
oluşturulmasında, bebek ve ailesinin günlük hayata adaptasyonlarının sağlanmasında, 
gelişimsel izlem ve desteğin yapılmasında, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesinde evde 
bakım faaliyetleri oldukça değerli uygulamalardır 
 
Olgu Sunumu: 28 yaşındaki preeklampsi tanılı anneden G2P2Y2 olarak 28. gebelik haftasında 
C/S ile 915 gr doğan erkek bebek, postnatal 97. gününde taburcu edildi ve taburcu olduktan 3 
gün sonra solunum sıkıntısı ile acile servise getirildi. Aileye evde pulse oksimetre cihazı 
verilmesine ve eğitim verildikten sonra taburcu edilmelerine karşın bu cihazı evde 
kullanmadıkları öğrenildi. Bebeğin acile gelişinde spontan solunumu olmayıp arrest gelmesi 
nedeniyle entübe edilip kardiyo-pulmoner resüsitasyon uygulandıktan ve yanıt alındıktan sonra 
yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Laboratuarda, CBC; Hb: 11,9 mg/dl, Htc: %34.6, 
WBC: 11,5 x103/uL,  Plt: 281.000 x103/uL Resusitasyon sonrası Kan Gazı: pH:6,9 pCO2: 25 
pO2: 70 HCO3: 8 BE: - 18 idi. Akciğer grafisinde sağ alt lobda aspirasyon pnömonisi ile 
uyumlu olabilecek infiltrasyon vardı. Hastaya pnömoni, apne tanıları ile kafein, sefotaksim, 
ampisilin başlandı. Servise yatışının 3. Gününde ekstübe edilip, kültürleri negatif olan hasta 
yatışının 14. gününde oksijen ihtiyacı olmazken ve tamamen ağızdan beslenilir bir şekilde 
taburcu edildi. Hasta bu yatışını takip eden 1 ay içerisinde 2 kez daha solunum sıkıntısı 
nedeniyle hastaneye yatırıldı, çok ayrıntılı yapılan hikayede evde sigara içildiği, baba işte 
çalıştığı için doktora götürülmek için babanın işten gelmesinin beklendiği, bebeğin yattığı 
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yatağın ani bebek ölümü açısından riskli olduğu ve ailenin bebeğin genel durumunu anlamakta 
eğitim verilmesine karşın zorlandıkları anlaşıldı.  

Tartışma: Evde bakım hizmetleri özellikle aşırı prematür bebeklerin aileleri için önem arz 
etmektedir. Doğumundan itibaren uzun süre YYBÜ’ de yatmış olan bu hastalar; Kronik 
Akciğer Hastalığı, trakeostomi ile oksijen desteği veya spontan solunum olmaması nedeni ile 
ev tipi mekanik ventilatör gibi tıbbi cihazların ihtiyacı, Serebral Palsi’ye bağlı motor defisitler, 
işitme ve görme problemleri gibi birçok klinik durumla bir anda ailelerin himayesine 
verilebilmektedir. Bu nedenle taburculuk öncesi tıbbi cihazların temini ve taburculuk sonrası 
karşılaşılabilecek tüm riskler ailelere anlatılarak uygulama eğitimleri yapılması hastanın evde 
bakımı için oldukça önemlidir. YYBÜ’nden taburcu olurken ailelere; prematüre bebeklerin 
anne babalarına temel CPR eğitimi, eve pulse oksimetre ile gönderilen bebeklerde monitör 
takibi, eve oksijen desteği ile veya ev tipi mekanik ventilatörle gönderilen hastalarda tüpün ve 
cihazın kullanımı (ayrıca oksijen patlayıcı madde olduğundan bu ailelerin adresini itfaiyeye 
bildirmek gerekiyor), aspirasyon cihazı kullanımı ve aspirasyon işlemi, evde beslenmeyi nasıl 
yaptıkları (prematürelere protein supplement yapılıyorsa uygun hazırlanıp hazırlamadıkları), 
evde sanitasyon koşullarına uygunluk, anne sütünün saklanma koşulları, bağışıklama 
programları gibi konularda bilgiler verilmelidir. Ayrıca evde “ani bebek ölümü sendromu” 
açısından ailelerin bilgilendirilmesi (Sırt üstü yatırılma, ortam ısısı, battaniye kullanmama, bere 
kullanmama, çarşafın sıkı olması, beşiğin veya yatağın uygun olması gibi) oldukça önemlidir. 
Eve hiçbir tıbbi cihaz verilmese bile bebeklerin beslenmelerinin yeterli olup olmadığının takip 
edilebilmesi için bu bebeklerin evde çıplak olarak tartılması, emzirme eğitimlerinin ev 
ortamında takibi özellikle hastaneye başvurmada sıkıntı yaşayan ailelerde önemlidir. Özellikle 
eve mekanik ventilatörle gönderilmiş olan bebeklerin belli aralıklarla kan gazlarına bakılarak 
mekanik ventilatör ayarları değiştirilmelidir, sırf kan gazına bakılması için tüm cihaz 
donanımıyla bebeğin hastaneye gelmesi çok zahmetli olmakta hatta bazen bebeğin stabilitesini 
bozmaktadır. Bu tür analizlerin ev ortamında yapılabilmesi hastanın takibinin çok daha sağlıklı 
yapılmasını sağlayacaktır. Prematüre bebeklerin büyük kısmı ve term bebeklerin bazıları 
emzirilemediğinden evde süt sağmak gerekmektedir. Bu ailelerin evde sütü doğru sakladıkları, 
hijyene dikkatleri, ev ve buzdolabının saklamaya uygunluğu, pramtüre bebeklerde anne sütüne 
destek için süte eklenen güçlendiricilerin doğru kullanılıp kullanılmadığı ev ortamında 
denetlenmesi gereken faaliyelerdir. Ayrıca evin sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı 
durumlarda bebeklerde apneler görülebilmektedir. Otizim ile ilişkili 2 yaşına kadar televizyon 
izletilmemesi, evde sigara içilmemesi, soba kullanan aileler için karbonmonoksit zehirlenmesi 
açısından evin ve bacanın durumu da tüm bebekler için evde incelenmesi gereken durumlardır.  
 

Sonuç: Aşırı prematüre hasta grubu “uzun dönem evde hasta bakımı” gerekebilecek hasta 
gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu hastaların evde bakım hizmetlerinden 
faydalanabildikleri bilgisi aileler ile paylaşılarak bu konuda sağlık profesyonellerinden yardım 
almaları sağlanmalıdır. Mevcut yönetmelik evde hangi hizmetlerin verilebileceği konusunda 
tam olarak netlik içermemektedir fakat muayene ve hasta başı kan alma mümkündür. 
Unutulmamalıdır ki; yaşamlarının henüz başlangıcından itibaren evde bakım hizmetlerine 
muhtaç olan bu hastalarda, evde bakım hizmetinin kalitesi hastanın morbidite sıklığında, 
mortalite riskinde ve yaşam süresinde oldukça önemli rol oynayacaktır.  
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Introduction  
All infants below the gestational age of 36 weeks are premature, and 35% of mortality is caused 
by prematurity all over the world. Especially very low birth weight infants are prone to 
hypothermia, hypoglycemia, apnea, necrotizing enterocolitis, respiratory distress syndrome. 
After a very long journal in a neonatal intensive care unit, (NICU) some of them may face the 
complications of chronic lung disease, cerebral palsy, retinopathy of prematurity and 
developmental insufficiency. During the last fifteen years, Turkey has achieved a great 
momentum and decreased therate of infant mortality rate by half. On the other hand,the number 
of NICUs increased as with the NICU graduates. This results in a quite large number of neonates 
under the need of long-term medical care. Psychological, therapeutical and technical support 
can be given in home setting with a holistic approach for the babies and their families who are 
under a great burden to keep their babies disease free. By examining the home settings of the 
neonate, we can enhance the quality of care of the baby and the family members can take 
responsibility easier by trusting themselves. This results in decreased medical need and re-
admission to hospital, long-term complications, anxiety and unhealthy mother-baby 
attachment. Babies can be diagnosed earlier if they have a disease or in needof a therapeutical 
change. In this paper, we discuss what kind of implementations can be done in the home-care 
setting for the premature infants and present a case that this could not be done properly.  
 

Case:  

A male infant was born via cesarean section to a 28-yearold gravida 2, para 2mother at 28 weeks 
of gestation. After giving an education for how to use pulse oximeter and routine feeding and 
care of the baby, he was discharged from NICU on the 97th day. Just 3 days later he was 
admitted to the pediatric emergency clinical with a very poor condition with a no respiratory 
effort and very poor quality of circulation. He was resuscitated and intubated and after he 
answered the resuscitation he was hospitalized again in the NICU. In his laboratory examination 
CBC; Hb: 11,9 mg/dl, Htc: 34,6 WBC: 11,5 Plt: 281.000, Blood gas analysis (after 
resuscitation): pH:6,9 pCO2: 25 pO2: 70 HCO3: 8 BE: - 18. A consolidation area suspected of 
aspiration in the Chest x-ray.  After treating with Caffeine, sephotaxim and ampicillintreatment 
for 14 days he was discharged from NICU again after a long discussions and education sessions 
with the family. The baby had admitted to the hospital two times in the following month. The 
very detailed medical history revealed that they were still smoking in the house, they were 
waiting for their father from returning job if the baby in need of going to the hospital, the 
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conditions of sleeping area is not suitable for the baby and family members are not qualified 
enough to recognize that the baby may be not well enough.  

 

Discussion: 

Home based medical care is very important for premature infants. Premature babies with 
chronic lung disease and cerebral palsy may be using a home-type mechanical ventilator, pulse 
oximeter or in need for tracheostomy care or may have difficulty with motor deficits, learning, 
hearing and vision deficits. A good education should be given to the family members who will 
be responsible of the baby at home. Education should include CPR, using oxygen tube, 
aspirator, pulse oximeter and mechanical ventilation. Local fire stations should be informed 
that there is an oxygen tube inside the house which is very explosive. Also, parents should learn 
howto make formula, how to add enhancers to the mother milk, how to use breast pumps, how 
to store milk in the refrigerator. Risk factors for sudden infant death syndrome (not lying supine, 
high room temperature, using blankets and beret) should be instructed to the parents.  

Both term and preterm infants may have weighed, and breastfeeding quality can be examined 
at home. Blood gas analysis may be done for babies with mechanical ventilators and 
adjustments can be done by consulting to the neonatologist. Transferring a neonate from home 
to hospital is very troublesome especially if the baby is using ventilator, oxygen tube and 
aspirator. Sometimes babies may deteriorate just because of that transportation.  

Parents can be examined how to pump, store and reheat milk, how to use breast milk enhancers 
and how to obey hygienic measures at home. Room temperature should be checked, and TV 
exposure should be examined as well as risk factors for carbon monoxide toxicity.  

Conclusion:  

Premature infants are one the main groups that are in need ofhome-based medical care. The 
instructions for this vulnerable population is not well addressed. We try to exemplify how 
home-based medical care for premature and term neonates can be achieved. These titles should 
be discussed and well organized to achieve a good quality of care. By achieving high standards 
both mortality and morbidity of neonates will be decreased and it will affect throughout their 
life.  

Key Words: prematurity, home-care, family education 
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26- Rize’de evde sağlık hizmeti alan hastalarda karyola kullanımının faydaları ve 
karyola temininde yaşanan sıkıntılar 
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Giriş: Evde bakım hizmetleri sağlık ve kişisel bakımı kapsayan sosyal yardım, güvenlik ve 
sağlık sistemi bütünüdür. Pek çok ülkede farklı kuruluşlar tarafından farklı şekilde 
yürütülmektedir. Ülkemizdeki net tanımı; 10.Mart.2005 tarihinde 25751 sayılı ‘Evde Bakım 
Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği’ ne göre oluşturulmuştur. Bu yönetmelikte Evde Bakım 
Hizmetleri; hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, 
sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlık bakımı ile sağlık hizmetlerinin sunulması şeklinde 
tanımlanmıştır. Ayrıca; “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 01.Şubat.2010’da Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğe 
konulmuştur. Aynı yönergede belirtildiği gibi; Evde Sağlık Hizmeti kapsamında ilk aşamada 
yatağa bağımlı hastalara hizmet verilmesi, yandal hastanelerinde ise, alanlarının gerektirdiği 
(KOAH, spastik çocuklar, palyatif onkolojik bakım, kas sistemi hastalıkları ve diğerleri) 
hizmetlerin götürülmesi planlanmıştır. Evde bakım hizmetleri, bir çok dış etkene karşı açık, 
detaylı bir eğitim programı ve yakın bir kontrol düzeneği gerektiren güç düzenlemelerdir. Bu 
bağlamda evde sağlık hizmeti ulaştırılan hastalara cihaz, malzeme temini de önem 
arzetmektedir. Özellikle yatağa bağımlı hastaların hareketleri kısıtlı olacağından bakım ve tıbbi 
tedavinin yanında hem hasta hem bakım veren kişi için en önemli ihtiyaçlardan birisi de hasta 
yataklarıdır.  

Neden hasta yatağı kullanılmalıdır?  

Hasta için  yararları: Yatağa bağımlılık sürecini normal yataklarda sürdürmek zorunda kalan 
kişilerin yatak yaralarına maruz kalmaları ruhsal olarak kendilerini kötü hissetmelerine ve 
rahatsızlıklarının artmasına neden olmaktadır. Diğer yataklardan farklı kullanıma sahip olan 
hasta yatakları havanın dolaşımını mümkün kılarak hastanın vücudunun havasız kalmasını 
önler. Yatarak tedavi gören kişilerin yatak yaralarına maruz kalmalarını önleyen bir unsurdur. 
Konforlu bir uyuma ve dinlenme imkanı sunarak kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlar. 
Demans ve diğer bilişsel bozukluklar yaşayan yatağa bağımlı hastalar ve özellikle yataktan 
düşme riski olan kişiler hasta karyolası kenarlarında bulunan korkuluklar sayesinde düşmekten 
korunmaktadırlar. KOAH gibi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı olan 
hastalarda pozisyon verilerek sekresyonlarının azaltılmasına ve hastanın daha rahat nefes 
almasına yardımcı olmaktadır. 

Bakım veren kişilere olan yararları: 

 Hastanın kişisel bakım ve temizliğinin yapılmasında kolaylık sağlar. 
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 Beslenme sorunu olan yada  nazogastrik sonda ile beslenen hastalarda hastanın baş ve 
sırt bölgesinin ayarlanabilir yükseklikte olmasını sağlayarak rahat beslenmesini sağlar. 

 Ergonomik açıdan hasta yakınının yaşadığı zorlukları ortadan kaldırır. 
 Bakım veren kişiye güvenli pozisyon vermede kolaylık sağlar. 
 Fiziksel ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık sağlar. 
 Hastanın düşme risklerine karşı kenarlıklar sayesinde güven verir. 
 Yarı mobil hastalarda hastanın tekerlekli sandalye vs. gibi yardımcı araçlardan alınarak 

yatağa yerleştirilmesinde ayarlanabilir yüksekliği sayesinde kolaylık sağlar. 
 Sıradan kullanılan hasta yataklarına oranla hijyen ve temizliğinin kolay olması ve 

gerektiğinde dezenfektanların da kullanılabilir olmasını sağlar. 
Fiyatları aileler için pahalı gelebileceğinden dolayı bazı firmalar hasta karyolası kiralama 
yöntemiyle hastaların bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kiralama 
uygulaması büyük kentlerdeki hastalar için bir imkan olurken, küçük şehirlerde karyola 
temininde sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Rize ili olarak hasta ve yakınlarına destek 
verebilmek amacıyla gerek bakanlık imkanlarıyla gerekse çeşitli vakıf, dernek, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde hasta ve yakınlarının mağduriyetleri giderilerek ihtiyaçlarının 
karşılanmasına çalışılmaktadır. 

       

Amaç: Çalışmanın amacı Rize ilinde yaklaşık 6 yıldır evde sağlık hizmetleri koordinasyon 
birimince ihtiyacı olan hastalara hasta karyolası temin edilmesi şeklinde verilen hizmetin ülke 
genelinde ihtiyacı olan tüm hastaların yararlanması adına yaygınlaştırılması için yasal 
düzenlemelerde (SGK tarafından karşılanması gibi) dahil olmak üzere gerekli iyileştirmelerin 
yapılması hususunda dikkat çekmektir. Yöntem:. Çalışma Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında 
şu ana kadar 369 karyola 915 hastada kullanılmış ve bu hastaların randomize ulaşılabilen 
150‘sine karyola kullanımı ile ilgili telefonla anket yapılmıştır. Ankette demografik veriler 
yanında en çok talep ettikleri hizmet çeşidi, karyola kullanmadan önce hastanın en çok yaşadığı 
sorunlar, karyola kullanımının bakım veren kişiye ve hastaya sağladığı kolaylıkları ve yararları, 
yatak yaralarının iyileşmesinde karyola kullanımının sağladığı yararlar,  karyola kullanımından 
sonra yatak yaralarının iyileşme süresi, kullanım öncesi ve sonrasında pansuman sıklığı, 
karyola temininde yaşadıkları sıkıntılar ve karyolaların temizliğinin nasıl yapıldığı ile ilgili 
sorular yöneltilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 23.0 programı 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans/yüzde analizi, aritmetik ortalama ve tek yönlü 
varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 150 hastanın 88’i (% 58,7) kadın, 
62’si (%41,3) erkek ve yaş ortalaması 77 idi. Bunların 130’u (%86,7) nörolojik ve psikiyatrik 
hastalıklardan dolayı yatağa bağımlı hastalardı. Bu kişilere evinde bakım verenlerin evde sağlık 
hizmetlerinden en sık beklentileri 69 kişi ile (%46) genel muayene talebi ve 29 kişi (%19,3) ile 
tahlil-tetkik için kan istemi olarak saptanmıştır. Hastaların yatağa bağımlı oldukları süre 4 yıl 
ve üzeri olanlar %48,7 (73 kişi) iken, bunların %64,7 (97 kişi) ‘si 1 yıldan uzun süreli karyola 
kullanmaktadır (Grafik 1). 
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Grafik 1: Karyola Kullanan Hastaların Yatağa Bağımlı Oldukları Yıl Sayısı 

        

Bakım veren kişilerin yaş dağılımı 85 kişi (%56.7) ile en çok  45-60 yaş arası kişiler iken; bu 
kişilerin uzun süredir hastaya bakmakta oldukları (4 yıl ve 4 yıl üzeri %52), bu kişilerin 
hastalarının kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçlarını karşılarken ergonomik açıdan zorlandıkları ve 
hasta karyolası kullanımının hastanın bakımında, hijyenini sağlamada, beslenmesinde, 
pozisyon değiştirmede ve normal yataktan düşme riskinin önlenmesinde  kolaylık sağladığı 
belirlenmiştir. Karyola kullanımının bakım veren kişiye sağladığı kolaylıklar Grafik 2’de 
gösterilmiştir. 

Grafik 2: Karyola Kullanımının Bakım Veren Kişiye Sağladığı Kolaylıklar 
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Çalışma yaptığımız evde sağlık hizmeti kapsamındaki karyola kullanan hastalarımızın  % 63,3 
(95 kişi)‘de yatak yarası oluşmadığı, %17,3 ‘ünde (26 kişi) hijyen kolaylığı sağlandığı ve %15,3 
‘ünde (23 kişi) yatak yarası oluşumunun geciktiği tespit edilmiştir. Çalışma kapsamındaki 150 
hastadan 55’inde (%36,7) yatak yarası oluşmuştur. Bu veriler doğrultusunda karyola 
kullanımından sonra yatak yarası oluşan hastaların %51’inde (29 kişide) 2 ay ve daha kısa 
sürede iyileşme olduğu saptanmıştır. Evde sağlık hizmeti alan hastalarımızdan karyola 
kullananlara karyola kullanımı öncesi ve sonrası yatak yaralarının pansuman yapılma sıklığı ile 
ilgili soru yöneltilmiş ve öncesinde pansuman ihtiyacı her gün diyen kişi sayısı 40 (%72,1) iken, 
karyola kullanımından sonra pansuman ihtiyacı 33 (%61,2) kişide 2 haftada bir olarak 
saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,05). Karyola 
kullanımının yatak yaralarının iyileşmesinde ve yatak yaralarının oluşumunun gecikmesinde 
etkisinin olduğu görülmektedir. Hasta yakınlarının %52’si karyolayı temin ederken maddi 
olanaklarının kısıtlı oluşunu, %24’ü de karyola taleplerinin çok fazla oluşundan dolayı İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından uzun sürede temin edilmesi ve uzun süre sıra bekletilmesi şeklinde beyan 
etmişlerdir.  Sadece %10’ u sıkıntı yaşamadığını belirtmişlerdir (Grafik 3). 

Grafik 3: Hasta Karyolası Temininde Yaşanan Sıkıntılar 
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Sonuçlar: Dünya genelinde koruyucu sağlık hizmetleri sağlığa ayrılan bütçenin önemli bir 
kısmına sahipken, evde sağlık hizmetlerinin de içinde bulunduğu rehabilite edici sağlık 
hizmetlerine de aynı düzeyde önem verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Hasta karyolası temin 
etmenin sağladığı faydaların ekonomik açıdan da analiz edilmesi gerekmektedir. İlimiz karyola 
temini için sırada bekleyen 48 hasta olduğu düşünülürse konuya sağlığın tüm paydaşlarının 
destek vermesi hatta SGK kapsamında temini konusunda gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: evde sağlık, hasta yatağı, sosyal güvenlik  

THE BENEFITS OF THE USE OF BEDSTEAD IN THE HEALTHY HOSPITALS IN 
RIZE AND THE RESTRICTIONS RELATING TO BEDSTEAD 

 

Aim:  When home care services are given, there are complicated, intertwined applications. In 
this context, the illness device which supplies the health service at home in the frame of the 
relevant instruction is also important in the material structure. Particularly bedside dependent 
patients will have limited movement, and besides care and medical treatment, one of the most 
important needs for both the patient and the caregiver is the patient beds. It is aimed to draw 
attention to taking opinions about the service given in the form of providing patient bed and 
improving the beds. Method: A questionnaire survey was administered to 150 patients who 
provided beds. Results: Up to now, 369 beds have been used in 915 patientsOf the 150 patients 
who participated in the questionnaire, 86.7% were dependent on bed for neurological and 
psychiatric diseases, the most frequent requests for home health care were 46% general 
examination requests, 95 (63.3%) patients who used cots did not develop indentation, then the 
need for dressing was changed in 33 (61.2%) patients every 2 weeks. Conclusion:In the context 
of home health care, the cottage theme has been experienced for 8 years as an application that 
serves public health to a considerable extent. Legal arrangements and cost analyzes should be 
made on the provision of health services at home. 

 

Key words: home care, patient bed (bedstead), social insurance 
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27- Ani bebek ölümü sendromunda hekimlerin bebek bakımında doğru bildiği yanlışlar: 
simülasyona dayalı tıp eğitimi ile iyileştirme çalışmaları  

Yasin Yıldız1, Ayşegül Çopur Çiçek2, Cüneyt Ardıç3, Mehmet Kenan Kanburoğlu1 

1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Rize 
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize 
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize 
 

ÖZET:  

Amaç: Çalışmamızda, bebek ölümlerinde mortalitenin en önemli sebeplerinden olan ABÖS ile 

ilgili doktorların bilgi düzeylerini ve uygulama şekillerini saptamaya ve varsa hata kaynaklarını 

tespit edilmesi ve ABÖS sıklığının fazla olmasında doktorlara verilen eğitimdeki eksikliğin 

önemli bir faktör olarak vurgulanması gerektiği amaçlanmış ve Klinik Simülasyon Eğitim 

Merkezinde (®SİM) mezuniyet öncesi ve sonrası teorik bilgiyle kalmayıp simülatör ve 

mankenlerle beceri ve pratik uygulamaların kazandırılması ile eğitimlerin daha etkin hale 

getirilmesini sağlayan eğitim sisteminin önemi vurgulanmak istenmiştir. Yöntem: Veriler soru 

formu aracılığı ile birebir ve sosyal medya aracılığı ile gönüllü olan hekimler tarafından 

toplanmıştır. Anket formunda toplam 25 soru sorularak farklı branşlardaki doktorların ABÖS 

ile ilgili bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular: Hekimlerin ani bebek ölümü sendromu ile 

ilişkin bilgileri yetersiz saptandı.  Genel olarak ortalama yüz üzerinden 67.5 bilgi seviyesine 

sahip oldukları bulundu. Katılımcıların sadece %26’ si tıp fakültesi eğitimleri boyunca ABÖS 

ile ilgili eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Hekimlerin yaşları ve hekimlik süresi artıkça ABÖS 

bilgi düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Mortalitenin en önemli sebeplerinden olan 

ABÖS ile ilgili hekimlere verilen eğitimdeki eksiklikler için fakültemizde hem mezuniyet 

öncesi pediatri stajı içerisinde hem mezuniyet sonrası asistanlık döneminde hem de aile 

hekimleri, pratisyen hekimler başta olmak üzere diğer sağlık çalışanlarına bebek bakımına 

yönelik sadece teorik değil, hasta ve çalışan güvenliğini riske atmayacak şekilde uygulamalı 

eğitimler verilebilecektir.   

Anahtar kelimeler: bebek bakımı, tıp eğitimi, simülasyon 

 

Amaç ve kapsam: Ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) tamamen sağlıklı olduğu düşünülen 1 

yaş altındaki bir bebeğin, ani ve beklenmedik şekilde ölmesi ve ölüm sebebinin anamnez, olay 

yeri incelemesi, muayene, otopsi, toksikolojik ve mikrobiyolojik araştırmalarla açıklanamaması 

durumudur. ABÖS gelişmiş ülkelerde infant mortalite nedenleri arasında üçüncü ve 
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postneonatal (28 gün-1 yaş) ölüm sebepleri arasında ilk sıradadır. Ülkemizde ise geniş 

epidemiyolojik veriler bulunmamakla birlikte, otopsi bulgularına göre yenidoğan bebeklerin 

%33 ünün, postneonatal ölümlerin ise %31 inden ABÖS sorumlu tutulmaktadır. Çalışmamızda, 

bebek ölümlerinde mortalitenin en önemli sebeplerinden olan ABÖS ile ilgili doktorların bilgi 

düzeylerini ve uygulama şekillerini saptamaya ve varsa hata kaynaklarını tespit etmeyi 

amaçladık.  Ayrıca çalışma ile toplum sağlığı açısından ABÖS sıklığının fazla olmasında 

doktorlara verilen eğitimdeki eksikliğin de önemli bir faktör olarak vurgulanması gerektiği 

amaçlanmış ve tıp fakültemiz bünyesinde kurulan Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinde 

(®SİM) mezuniyet öncesi ve sonrası teorik bilgiyle kalmayıp simülatör ve mankenlerle beceri 

ve pratik uygulamaların kazandırılması ile eğitimlerin daha etkin hale getirilmesini sağlayan 

eğitim sisteminin önemi vurgulanmak istenmiştir. Evde Sağlık Hizmetleri İle İlişkisi: Evde 

bakım esnasında uygulama hatalarından ya da eğitim eksikliğinden kaynaklanan sebepler söz 

konusu olabilmektedir. Bu bağlamda hem sağlık çalışanlarının hem de evde bakan kişilerin 

bebek bakımı ile ilgili bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin doğru uygulanması hayati önem 

kazanmaktadır. Genellikle özel ve kamu kuruluşlarınca doğum sonrasında aileyi 

bilgilendirmeye yönelik bazı çalışmalar yapılmakta ve eğitim verilmektedir. Ancak etkinlik 

ölçülememektedir. Hatta hasta güvenliğini tehlikeye atan uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. 

Simülasyon kullanımı ile bebek hasta üzerinde henüz yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan 

öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek olan uygulamalar engellenmiş olur. Böylece hasta 

güvenliğine uygun, hastanın risk almadığı bir eğitim ve tıbbi bakım hizmeti sağlanır. Yöntem: 

Veriler anket formu aracılığı ile hekimler tarafından toplanmıştır. Toplam 25 soru sorularak 

farklı branşlardaki doktorların ABÖS ile ilgili bilgi düzeyleri, bilgiyi pratiğe aktarma durumları, 

bebekler için riskli olacak durumlarını tespit edip bunları değiştirebilme hususunda alınabilecek 

önlemler sorulmuştur. Anketteki sorular Amerikan Pediatri Akademisinin 2016 yılında revize 

edilen kılavuzu kullanılarak oluşturulmuştur. Anket verilerinin analizi için SPSS.21 programı 

kullanılmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık p <0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. ABÖS skoru 

katılımcıların 100 üzerinden aldıkları puanı göstermektedir. Bulgular: Çalışmaya kendi 

üniversitemiz başta olmak üzere 30 farklı üniversiteden 308 doktor katılmıştır. Yaş dağılımı en 

küçük 24; en büyük 55 yaş idi. Katılanların %22’ si pediatri hekimiydi. Katılımcıların 

%22’sinin çocuğu yokken, %68’ i anne, %10’ u babaydı.  Katılımcıların %40’ının ailesinde 

sigara kullanan bulunmaktaydı. Katılımcıların %54’ü bebeklerini anne sütü, %9’u sadece 

mama %37’si ise hem mama hem de anne sütü ile beslemekteydi. İstatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilen değerlere baktığımızda; çocuk sahibi olan doktorların olmayanlara oranla daha 

fazla bilgi sahibi olduğu ve bunların arasından da annelerin ABÖS hakkında bilgi düzeylerinin 
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babalara göre anlamlı oranda fazla tespit edilmiştir (p<0,01). Yine ABÖS konusunda eğitim 

alanların, oto koltuğu kullananların bilgi düzeyleri anlamlı olarak fazladır (P=0,023; p=0,008). 

Amerikan Pediatri Akademisi 1 yaş altı bebeklerde uyku esnasında emzik kullanımını 

önermektedir. Hekimlerin yarısından azı (%43,9) emzik kullanımının ABÖS görülme oranını 

azalttığını bilmektedir. Pediatrist ve pediatrist olmayan hekimler arasında yapılan karşılaştırma 

sonucu ABÖS bilgi düzeyi açısından anlamlı bir farka rastlanamamıştır. Evlerinde bakıcı 

bulunan doktorların bulunmayanlara, yoğun bakımda bebeği yatmış olan doktorların 

yatmayanlara oranla bilgi düzeyleri arasında bir fark bulunamamıştır. Hekimlerin yaşları 

artıkça ABÖS bilgi düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir (r=-0,226 p<0.01). 

 

Tablo 1. Uzmanlık Durumuna Göre Ani Bebek Ölümü Sendromu ABÖS Skoru 

Uzmanlık 

Durumu 

Katılımcı Sayısı Ortalama Skor   Standart 

Sapma 

p 

 

Pediatri Uzmanı 

 

69(%24) 

 

66,96 

 

±20,82 

 

    <0,833 

Pediatri Dışı 

Branşlar 

217(%76) 

 

 

67,74 ±20,97  

Toplam 286 67,55 20,90  

 

 

Tablo 2. Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre ABÖS Skoru 

Çocuk Durumu Katılımcı 

Sayısı 

Ortalama Skor Standart 

Sapma 

p 

     

Anne 198(%68) 72,53 ±19,711  

Baba 31(%10) 51,61 ±18,457 <0,001 

Çocuğu yok 59(%22) 60,17 ±20,042  

Toplam  288    

 

 

Tablo 3. Katılımcıların Gelir Dağılımına Göre ABÖS Skoru 
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Gelir Miktarı Katılımcı 

Sayısı 

Ortalama 

Skor 

Standart 

Sapma 

p 

     

5.000 TL - 10.000 TL 92(%32) 63,91 ±21,634  

10.000 TL – 15.000 TL 112(%39) 71,96 ±19,398  

15.000 TL – 20.000 TL 56(%19) 68,93 ±18,358 <0,028 

20.000 TL – 30.000 18(%6) 66,11 ±25,469  

30.000 TL üzeri 7(%4) 52,86 ±32,514  

Toplam 285    

 

 

Tablo 4. Katılımcıların Medeni Haline Göre ABÖS Skoru 

Medeni Hal Katılımcı 

Sayısı 

Ortalama Skor Standart 

Sapma 

p 

     

Evli 245(%85) 69,27 ±20,908 <0,009* 

 Bekar 42(%15) 60 ±20,242 

Toplam 287    

 

 

 

 

 

Tablo 5. Tıp Fakültesinde Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS) için eğitim alma Durumuna 

Göre ABÖS Skoru 

Eğitim durumu Katılımcı 

Sayısı 

Ortalama 

Skor 

Standart 

Sapma 

P 

     

ABÖS Eğitimi Yok 95(%33) 72,11 ±20,101 <0,023* 

ABÖS Eğitimi Var 190(%67) 66,11 ±20,768  

Toplam 285    

 

Sonuç ve öneriler:  
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Hekimlerin ani bebek ölümü sendromu ile ilişkin bilgileri yetersiz saptandı.  Genel olarak 

ortalama yüz üzerinden 67.5 bilgi seviyesine sahip oldukları bulundu. Özellikle bazı konularda 

doktorların belirgin bilgi eksikliği olduğu görüldü. Tüm katılımcıların sadece %37’i bebeklerin 

sırtüstü yatırılması gerektiği bilgisine sahipti ve bu bilgi pediatrist olan ve olmayan doktorlar 

arasında aynı derecede az biliniyordu (Pediatrist olanlar %47,5, olmayanlar %46,8). 

Katılımcıların sadece %26’ si tıp fakültesi eğitimleri boyunca ABÖS ile ilgili eğitim aldıklarını 

belirtmişlerdir. Hekimlerin yaşları ve hekimlik süresi artıkça ABÖS bilgi düzeylerinin azaldığı 

tespit edilmiştir. Bunun nedeni tıp fakültesi çekirdek eğitim müfredatında ABÖS 

konusunun bulunmamasından, verilen eğitimlerin beceri ve davranışa dönüşememesinden ve 

güncel literatürü takip etmedeki eksiklikten olabilir. Bunun için yaklaşık 2000 metrekarelik bir 

alanda yapılandırılmış olan simülasyon merkezinde doğum salonu fiziki şartlarında, doğum 

simülatörü (Lucina, CAE, ABD), dünyanın en gelişmiş simülatörlerinden yenidoğan bebek 

simülatörü (Paul, SimCharacter, Avusturya) ile birlikte her türlü bakım malzemesi (açık yatak, 

tartı, acil müdahale arabası vs.) ve uygulamanın yapılabileceği koşullar sağlanmıştır. 

  
Ayrıca merkezde simülasyon eğitimlerinde eğitimin her aşamasının sesli ve görüntülü takip 

edilebildiği, sınavların yapılabildiği ve tüm aşamalarında arşivlenebildiği, yetkilendirildikleri 

taktirde öğrencilerin uzaktan erişimle eğitim kayıtlarına geriye dönük olarak ulaşabildiği 

yaygın kullanılan yönetim ve işletim programı ile de (Learning-Space, CAE, ABD) her türlü 

veri kayıt altına alınabilmektedir.  

Akreditasyona giden süreçte tıp ve uzmanlık öğrencilerimiz daha etkin ve verimli bir eğitim 

alarak, sadece teorik bilgi ile değil zor beceri uygulamaların da tekrar tekrar yapılarak risk 

almadan, standart bir eğitimle kalıcı olması sağlanacaktır. Muayene odası olarak kullanılan 

(OSCE) odalarda simüle hasta eğitimleri ile iletişim becerileri de kazanılmış olacaktır. 
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Evde bakım hizmetleri açısından bebeğin bulunduğu ortamın uygunluğunun simüle ev ortamı 

odasında senaryolar oluşturularak ve öğrencilerden simüle ailelerin hatalı davranışlarını 

bulmaları ve onlara doğru önerileri vermeleri istenilerek teorik bilgileri pratik hale geçirmeleri 

sağlanmış olacaktır.   

Evde Sağlık Hizmetleri Üzerine Etkisi: Mortalitenin en önemli sebeplerinden olan ABÖS ile 

ilgili hekimlere verilen eğitimdeki eksiklikler için fakültemizde hem mezuniyet öncesi pediatri 

stajı içerisinde hem mezuniyet sonrası asistanlık döneminde hem de aile hekimleri, pratisyen 

hekimler başta olmak üzere diğer sağlık çalışanlarına bebek bakımına yönelik sadece teorik 

değil, hasta ve çalışan güvenliğini riske atmayacak şekilde uygulamalı eğitimler 

verilebilecektir. Sağlığın baş aktörleri olan hekimlerde bile hasta açısından zararlı olabilecek 

bilgi eksikliği ve uygulama hataları olduğu düşünülürse özellikle son yıllarda, yeni nesil tıp 

eğitiminde simülasyona dayalı eğitim evde sağlık hizmetlerinde eğitim modeli olarak örnek bir 

uygulama olacaktır. 
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28-Çeşitli ülkelerde evde bakım ve yaşlı bakımı uygulamaları 
 

Arzu Ozsoy Suel 

 

Giriş: Yaşlanma, tüm dünyada hızla büyüyen bir sorundur. Yaşlanmanın psikolojik ve sosyal 

etkileri tüm ülkelerde yaşanmaktadır. Tüm dünyada temel sağlık hizmetlerini ve özel eğitimli 

yaşlı-dostu iş gücü gerektirir. Yaşlı vatandaşların ihtiyaçları tüm dünyada benzerdir. Ülkeler, 

başka ülkelerde de çalışılabilecek ve uygulanabilecek farklı yaklaşım ve eylemlere sahiptir. 

Yetişkinlerin sadece daha uzun değil ama daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak için, 

Mayıs 2016'da Dünya Sağlık Asamblesi (World Health Assembly) tarafından bir küresel strateji 

ile yaşlanma ve sağlık eylem planı kabul edildi. Bu strateji, beş stratejik hedefe odaklanmakta 

ve herkes için Sağlıklı Yaşlanma sağlamak için bir çerçeve oluşturulmasında önemli bir 

adımdır. Ülkelerin eyleme geçme çağrısı ve yaşlı dostu ortamlar geliştirmesini içerir. Ayrıca, 

sağlık sistemlerini yaşlı insanların ihtiyaçlarına ve uzun vadeli bakımın sürdürülebilir ve 

hakkaniyetli sistemlerin gelişimine hizalama gereğini de özetliyor. Geliştirilmiş verilerin, 

ölçümün ve araştırmanın önemini ve yaşlıları ilgilendiren tüm kararlara dahil etmenin önemini 

vurgular.1 

Amaç: Aileler; ebeveynler büyükanne ve büyükbabalarının uzun süreli bakımı için farklı 

zorluklarla karşı karşıyadır. Bu çalışmanın amacı, raporlarla kanıtlanmış, dünya çapında kabul 

görmüş en iyi evde bakım ve yaşlı bakım uygulamalarını kısaca inceleyerek, iyileştirmeye 

ihtiyaç olan ülkelerde çalışılabilir ve uygulanabilir olduğunu göstermektir. 

Bulgular: Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyadaki ülkelerin yaşlıların topluma 

nasıl uyum sağladığını tahmin eden yeni bir barometre geliştirdi. Bu çalışma, çeşitli ülkelerdeki 

yaşlıların statüsünü ve refahını yansıtan sosyal ve ekonomik göstergelerden oluşmaktadır. 

Araştırma, verimlilik ve katılım, refah, eşitlik, uyum ve güvenlik konularını içeriyor. Bu 

çalışmaya göre Norveç en üst sırada yer alırken, İsveç, ABD, Hollanda ve Japonya ilk beş sırada 

gelmektedir. 

 

Global AgeWatch sıralaması, Norveç'i yaşlılar için gelir güvenliğinde birinci sıraya 

yerleştirmiştir. Bunun nedeni, büyük ölçüde emekli maaşlarının 65 yaşın üstündeki herkesi 

kapsamakta olduğu içindir. Norveç'te 430 belediye yönetimi; aile hekimleri, rehabilitasyon ve 

                                                           
1 WHO report: Multisectoral action for a life course approach to healthy ageing: draft global strategy and plan of action on ageing and health 
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yaşlılar için hemşirelik gibi temel sağlık hizmetlerinden sorumludur. Hükümet, belediyelere 

büyük bağışlar sağlamış ve 2012 reformlarını takiben daha fazla verimlilik talep etmiştir. 

İsveç'te tahmini ömür 79.9 ile dünyanın en yüksek ortalamaları arasındadır. Yaşlı bakımı 

çoğunlukla belediye vergileri ve devlet teşvikleri tarafından finanse edilmektedir. Daha fazla 

belediye, yaşlı bakımı bölümlerini özelleştirmeyi seçmekte ve özel bakım sağlayıcılarının 

faaliyetlerini yürütmelerine izin vermektedir. 2013 yılında, özel bakım hizmetleri yaşlıların 

%24'ü için ev yardımı yapmıştır. Tüm hizmet alıcılar, ev yardımlarının veya özel konutların 

ister kamu ister özel operatörler tarafından sağlanmasını isteyip istemediklerini 

seçebilmektedirler. Bununla birlikte, belediyenin her daim, genel yardım, maddi yardım ve 

konut yardımı ya da özel bir barınma tesisi gibi alanları bulunmaktadır.2 

Raporlara göre, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Medicare ve özel sağlık planları yaşlı 

bakımı kapsamamaktadır. Yaşlıların çoğu, yetenekli bir bakımevi veya üst düzey yaşam 

merkezlerindeki ortak bir oda için 80.000 $ civarında ödeme yapmaktadır. 

ABD, genel olarak endekste 9. sırada yer alıyor. Dört alanın hepsinde sürekli olarak yüksek 

sıradadır. Bölgesel ortalamaların üzerindeki yaşlı insanlar arasında istihdam oranı (% 60,9) ve 

eğitim kazanımı (% 96) ile yetenek alanında (4) en üst sırada yer almaktadır. Ülke, güvenli yaşlı 

nüfusu (% 71) ve sosyal bağlılık (% 94) ile tatmin edici ortam alanında (17) yüksek yer 

almaktadır.3 

Medicare, 65 yaşın üzerindeki çoğu Amerikalının tıbbi harcamalarının çoğunu ortadan 

kaldırmaya yardımcı olan bir federal sağlık sigortası programıdır. Medicare, bakıcı bakımı veya 

evde bakım için ödeme yapmaz. Bununla birlikte, hastaneye yatıştan sonra iyileşmenin bir 

parçası olarak bir bakımevinde 60 güne kadar kapsamaktadır. Medicaid ise düşük gelirli 

insanlar için ortak bir federal devlet sağlık programıdır. Program her bir eyalette farklı idare 

edilir ve kapsanan hizmetlerin türü farklıdır. Kesin gelir gereklilikleri vardır, bu nedenle kişinin 

hizmete uygun hale gelmeden önce tüm gelir ve varlıkların yoksulluk seviyelerine 

“harcanması” için gereklidir. Medicaid, bakımevi bakımının en önemli ödeyicisidir.4 

 

Hollanda'da uzun dönem bakımın kapsamlı bir kapsaması vardır, hizmetleri nakit ve evde 

bakım hizmetlerinin yüksek bir kullanılabilirlik imkanı vardır. Böyle kapsamlı bir sistem 

yüksek kalite ve yüksek miktarda harcama gösterdiği için stres altındadır. Hollanda, 

GSYİH’nin (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) %3.7sini uzun dönem bakıma harcar ki bu da OECD 

                                                           
2 https://sweden.se/society/elderly-care-in-sweden/ 
3 http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=United%2BStates%2Bof%2BAmerica 
4 https://www.state.gov/m/dghr/flo/c23133.htm 
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ülkeleri arasında en yüksektir. Uzun dönem bakımda kamu harcamalarındaki büyüme, 2000-10 

döneminde reel olarak% 10'un üzerinde olmuştur. Projeksiyonlar harcamaların 2050 yılına 

kadar iki katı olabileceğini göstermektedir. 65 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %13'ü, OECD 

ortalaması olan% 4,9'a kıyasla evde bakım görmektedir. Bununla birlikte, 1 000 kişi başına 63 

uzun dönem bakım  işçisinin oranına göre, evde bakım çalışanlarının her 1000 kişiden 14ü  65 

yaşındadır. Hollanda, uzun süreli bakımda (örneğin bakım planları, özerklik, mahremiyet) 

bakım alan deneyimlerini izlemesinde, İngiltere ile birlikte birkaç OECD ülkesinden biridir.5 

Sonuç: Özetle; 50 yaş üstü neslin sağlık, zenginlik ve haysiyeti büyüyen bir sorundur. 

İnsanların daha sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını sağlamalıyız. Farklı ülkelerde yaşayan yaşlı 

nüfusun benzer sorunlarına, daha iyi evde bakım ve yaşlı bakımı için farklı ülkelerde değişen 

yaklaşımlar ve aksiyonlar uygulanmaktadır. Ülkeler, sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek ve 

büyüyen yaşlı popülasyonları için daha iyi bir gelecek yaratmak için bilgi ve deneyimlerini 

paylaşabilirler. En iyi hizmet veren ülkelerin bu uygulamaları detaylı olarak incelenebilir ve 

uygun olduğu yerlerde ve zamanlarda kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, evde bakım, yaşlı bakımı, yaşlı nüfus 

 

Abstract: 

Introduction: Ageing is a rapidly growing problem. It demands primary healthcare and special 

trained age-friendly workforces in all countries. The senior citizens’ needs are similar. 

Countries have different approaches and actions that can be studied and applied in other 

countries.  

Findings: The global population of people aged 60 years and older will more than double, from 

900 million in 2015 to about 2 billion in 2050.6 

 

Over the next 15 years, the number of older persons is expected to grow fastest in Latin America 

and the Caribbean with a projected 71 per cent increase in the population aged 60 years or over, 

followed by Asia (66%), Africa (64%), Oceania (47%), Northern America (41%) and Europe 

(23%).  

                                                           
5 A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-Term Care, OECD Publishing, 2013 pg.1 
6 WHO (World Health Organization)report :“World report on ageing and health 2015” pg 3 
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Globally, the number of older persons is growing faster than the numbers of people in any other 

age group. As a result, the share of older persons in the total population is increasing virtually 

everywhere7 

 

Result: There are similar needs of senior citizens and diverse actions taken in different 

countries in the world to create better home care and elderly care. Countries may share their 

knowledge and experiences to promote healthy ageing and to create better future for their 

growing elderly populations. 

Keywords: Ageing, home care, elderly care, seniors 
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29- Doğum sonu dönemde evde bakım 
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Giriş 

Evde bakım, sağlık hizmetlerinde bakımın devamlılığını sağlayan önemli bir modeldir. 

Evde bakım hizmetleri; yaşlı, engelli, kronik hastalığı olan veya iyileşme sürecindeki bireyleri 

kendi ortamında destekleyerek, sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini sağlamak, yaşamlarını 

mutlu ve huzurlu bir biçimde sürdürerek toplumsal entegrasyonlarını gerçekleştirmek, bakıma 

gereksinim duyan bireyin aile üyeleri üzerindeki yükünü hafifletmek için birey ve aileye 

sunulan psiko-sosyal, fizyolojik ve tıbbi destek hizmetleri ile sosyal hizmetleri içermektedir 

(Taşdelen, Ateş, 2012).  

Evde bakım hizmetlerinin amaçları genel olarak, hastanın hastanede kalış süresini 

kısaltmak ve hastane dışında bakımın sürekliliğini arttırmak, hastane enfeksiyonu riskini erken 

taburcu ederek azaltmak, sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmek, hastalık ve sakatlıkların 

olumsuz etkilerini en aza indirmek, hastanın bağımsızlığını arttırmak, sınırlı sayıdaki hastane 

yatak kapasitesini daha verimli kullanmak, hastanın aile ortamına kısa sürede dönmesi ile moral 

desteği sağlamak, ilerleyici ve sürekli hastalıkların komplikasyonlarını önlemek, günlük yasam 

şartlarını en az etkileyecek şekilde doğru tedaviyi evde de sunmak, hastanın yaşam kalitesini 

en iyi seviyeye çıkarmak ve bireyin bağımsızlığını en üst seviyeye çıkarmak şeklinde 

özetlenmektedir (Aydın, 2005; Büyükkayacı, 2010). 

Son yıllarda sağlık harcamalarındaki sürekli artış, buna karşın sağlık hizmetleri 

kaynaklarının sınırlı olması, sağlık hizmetinde risk ve maliyet azaltıcı yaklaşımları gündeme 

getirmiştir (Marchall, 2004). Bu nedenle, hastanede tedavi edilmesi gereken hastaların 

hastaneye yatırılması, hastanede yatarak tedavi edilmesi gerekmeyen hastalara birinci basamak 

hizmet alanlarında ve evinde bakım verilmesi gündeme gelmiştir (Yılmaz ve Çiftçi, 2010). Bu 

durum, bir çok ülkede evde yardım, evde hemşirelik hizmeti ve sıklıkla psikoterapi ve iş ve 

uğraş terapisini içeren entegre evde bakım programlarının gelişmesini sağlamıştır (Sayan, 

2004).  
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanan postpartum dönem doğumdan 

sonraki 42. güne kadar olan dönemin hem anneler hem de yenidoğanlar için kritik öneme sahip 

olduğunu vurgulamıştır (WHO, 2005). Günümüzde gebelik ve doğum olayları sağlıklı yaşam 

olayları olarak görülmekte ve “koruyucu sağlık hizmetleri” ailelere verilen sağlık bakımının 

odak noktasını oluşturmaktadır. Doğum sonu dönemde hastanede yatış süresinin kısalmasının 

temel felsefesi içinde de bu anlayış yer almaktadır (Margolis and Kotelchuck, 1999; Mandl and 

Homer, 2000; Koç, 2005).  

Doğum sonu dönemde erken taburcu olacak bireylerin, doğum öncesi dönemde uygun 

bir aday olup olmadıklarının belirlenmesi ve erken taburculuğa hazırlanması gerekmektedir. 

Bunun için doğum sonu evde bakım hizmetlerinin doğum öncesi dönemde başlatılması ve 

ailenin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Gölbaşı, 2003). 

Doğum sonu taburculukta hem anne hem de bebeğin hazır oluşluğu AAP (American Academy 

of Pediatrics) ve ACOG (American Congress of Obstetriciand and Gynecologists) komiteleri 

tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir (AAP/ACOG, 1997; 

http//www.rcp.gov.bc.ca/List-of guidlines.html).  

Anne ve bebeklerin hastaneden taburcu olduktan sonra evde bakımına ne zaman 

başlanacağı ve bakımın ne sıklıkta verileceğine ilişkin farklı uygulamalar bulunmaktadır. 

Anneler ve bebekler için sağlık sorunları genellikle doğumdan sonraki haftalarda ortaya 

çıkmaktadır. Bu dönemde yaygın olarak görülen anne sağlığı sorunları arasında doğum sonu 

kanama, ateş, karın ve sırt ağrısı, anormal akıntı, genital enfeksiyon, tromboembolik hastalık 

ve postnatal psikolojik ve ruhsal sağlık sorunları sayılabilir (Yonemoto ve ark., 2014).  

Doğum sonrası dönem, yenidoğanlar için de önemlidir. Her yıl yaklaşık 3.7 milyon 

bebek hayatının ilk dört haftasında ölmektedir (WHO/UNICEF 2009). Ayrıca, doğum sonrası 

dönem, kadın ve ailesi için fiziksel, psikolojik ve sosyal düzeylerde uyum sağlamak için bir 

geçiş dönemidir (Yonemoto ve ark., 2014). Obstetrik ve Neonatal Hemşireler Birliği (Women’s 

Health, Obstetric and Neonatal Nurses Association-AWHONN) ve Amerikan Hemşireler 

Birliği (American Nurses Association- ANA) doğum sonu ev ziyaretleri için bazı ulusal 

standartlar geliştirmişlerdir. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) anne ve bebeğin ihtiyaçlarının 

karşılanması, komplikasyonların önlenmesi ve maliyet etkin olması açısından doğum sonu 

izlem ve ziyaretlerin doğum sonu ilk 24 saat içinde, 7-14. günler arasında ve doğumdan 6 hafta 

sonra yapılmasını önermektedir (WHO, 2013). Ayrıca AAP ve ACOG, erken taburcu edilen 

yenidoğanın, taburcu olduktan sonra ilk 48 saat içinde ziyaret edilmesini önermektedir 

(Galbraith and Egerter, 2003). Ülkemizde bu durum Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi’nde 

(2008) kadınların doğum sonu ilk 24 saat hastanede, ikinci ve beşinci günlerde, ikinci ve 
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dördüncü haftada, sekizinci haftada olmak üzere en az üç kez evde ya da sağlık kuruluşlarında 

izlenmesi gerektiğini önermektedir (Doğum Sonu Bakım Yönetimi Rehberi, 2008). Doğum ve 

Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi (2010) ise kadının doğum sonrası hastanede üç, evde üç 

olmak üzere evde izleminin yapılmasını, normal doğum sonrası 24 saat, sezaryen sonrası 48 

saat hastanede yatırılmasını önemle vurgulamıştır. Rehberlerde bu izlemlerde neler yapılması 

gerektiği, danışmanlık ve bilgilendirme konuları ile sevk kriterleri ayrıntılı bir şekilde ele 

alınmıştır (Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetimi Rehberi, 2010). TNSA 2008’e göre 

Türkiye’de kadınların doğum sonu ilk dört saatte bakım alma oranı %63.4 iken, bu oranın ilk 

24 saatte %12.2’ye düştüğü, TNSA 2013’e göre kadınların % 74’ünün doğumdan sonraki dört 

saat içinde ilk bakımlarını aldıklarını göstermektedir (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 

2008; Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2013). Bu çalışmaların bulgularına göre, 

Türkiye’de doğum sonu dönemde kadınların evlerinde yeterince izlenmedikleri ve doğum sonu 

dönemde izlemlerin yetersiz yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Doğum sonu evde bakım 

uygulamaları, anne ve yenidoğanın sağlığını değerlendirme, aileye rehber olma ve eğitim ve 

danışmanlık hizmetleridir (Parsons and Mahoney, ; Koç, 2005; Duman ve Karataş, 2011).  

Günümüzde erken taburculuğun önem kazanması ile birlikte doğum sonrası hastanede 

kalış süresi de kısalmıştır. Dolayısıyla kadın ve ailesi için hastanede kaldıkları bu kısa süre çok 

yoğun ve sıkıntılı geçebilmektedir. Erken taburculukla birlikte doğum yapan kadın ve ailesine 

hastanede verilen bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin taburculuk sonrası evde de 

devam etmesinin gerekliliğini vurgulamıştır (Duman ve Karataş, 2011). Evde sağlık bakım 

hizmetleri kapsamında hemşirelerin, doğum sonu dönemdeki kadınların fonksiyonel 

durumlarını değerlendirmesi, normal ve normalden sapmaları belirlemesi, gerekli girişimlerde 

bulunabilmesi, önlem alabilmesi ve gereksinimleri doğrultusunda kadınları bilgilendirip destek 

olabilmesi gerekmektedir. Postpartum dönemde etkili ve planlı evde bakımın  anne bebek 

morbidite ve mortalitesinin azaltılmasına, doğum sonu depresyonun önlenmesi veya erken fark 

edilmesine ve ailenin doğum sonu uyum sürecini daha iyi yönetmelerine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Evde bakım, Doğum sonu dönem, Doğum sonu evde bakım 

 

Home care in postpartum period 

Home care is the provision of multiple health and social services at the professional level of the 

individual in order to restore, restore and protect the health of people with chronic illness or 

disability, or who need to be treated at home after discharge or in the terminal period. Today, 

pregnancy and childbirth are regarded as healthy life events and in this context, the focus of 
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health care given to their families is "preventive health services". This understanding is also 

included in the basic philosophy of shortening the length of hospitalization in the postnatal 

period. The Obstetric and Neonatal Nurses Association (AWNN) and the American Nurses 

Association (ANA) have developed some national standards for postnatal home visits. There 

are different applications for when the mother and the baby are discharged from the hospital 

and then at home and how often the care is given. Despite the lack of consensus on the purpose, 

frequency and timing of postpartum follow-up in developed and developing countries, 

postpartum surveillance and visits are needed within the first 24 hours of delivery in order to 

meet the needs of the mother and baby in the postpartum period, to avoid complications and to 

be cost effective. days, 6th week and 6th month. AAP and ACOG recommend that early-

discharge newborns be visited within the first 48 hours after discharge. Nurses should be able 

to inform and support women in the postpartum period to evaluate the functional status of 

women, determine normal and normal deviations, take necessary initiatives, take precautions 

and meet their needs. Nowadays, with the importance of early discharge, the duration of 

hospitalization after birth is also shortened. Therefore, for women and their families, this short 

period of stay in the hospital can be very intense and troublesome. 

Key Words: Home care, Postnatal period, Postnatal home care 
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Giriş: 

Sübjektif bir hasta/hasta yakını algısı olan memnuniyet, sağlık hizmeti kalitesinin en önemli 

göstergesi olarak kabul edilmektedir(6,7).Hastalar profesyonel sağlık personeli tarafından 

ziyaret edilmekten ve gerektiğinde danışmanlık hizmeti almaktan memnun olduklarını 

belirtmişlerdir(8).Gösterilecek nezaket, şefkat, ilgi ve anlayış, bilgi ve becerilerini sunma 

biçimleri hastanın rahatlamasını ve tedavisinde daha uyumlu, katılımcı olmasını 

sağlayabilecektir(5).Çünkü sağlık hizmeti sunan sağlık personellerinin hastalarla iletişim 

kurma becerileri hastaların kendilerini değerli ya da değersiz hissetmelerinde başlıca rolü 

oynamaktadır (9). 

Bir diğer husus ise; Yaşam kalitesi “subjektif iyilik hali” veya diğer bir ifadeyle “kişinin kendi 

yaşamından memnun olma” durumu için kullanılan bir terimdir (4). 

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde önemli bir yeri olan yaşam kalitesi 

bireyden bireye değişiklik göstermekle birlikte, bireyin yaşı, eğitim durumu, cinsiyeti, çalışma 

durumu, sağlık düzeyi, sahip olduğu kronik hastalıklar, sosyo-demografik özellikler, kültürel 

ve ekonomik koşullar, yaşanılan mekân gibi çevre koşulları, engellilik gibi özellikleri yaşam 

kalitesini etkileyebilmektedir (1,2). 

Yaşam kalitesini; bireyin isteklerini gerçekleştirmesi, etkinliklere katılması, kişisel gelişim 

olanaklarından yararlanması, nitelikleri bakımından yeterli kaynaklara sahip olması ve bu 

kaynakların sosyal karşılaştırmalar yoluyla yeterli bulunması şeklinde ele almışlardır (3). 

Amaç: Evde sağlık hizmeti alan hastaların memnuniyeti ve yaşam kalitesi belirlemesi. 

Yöntem:Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nden Evde Sağlık Hizmetleri alan hastalar çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. 

Örneklem, hastaların bağlı oldukları merkezlerden hemşirelik bakımı hizmeti alan hastalardan 

rastgele yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. 

Veriler, önceden yapılan ‘’ Evde Sağlık Hizmetinde Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti’’ 

çalışmasında kullanılan 15D©/Harri Sintonen Yaşam Kalitesi Anketi olarak, geçerliliği ve 

güvenilirliği test edilmiş memnuniyet anketi kullanılarak toplanmıştır. Veriler, bağımsız 
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örneklemler t testi, Mann-Whitney U testi, Tek Yönlü ANOVA ve çoklu karşılaştırma testleri, 

korelasyon ve regresyon testleriyle değerlendirilmiştir.  
 

 

Bulgular: 

 

Şekil1: Evde Bakım Hastalarının Cinsiyet Dağılımı 

Çalışmaya katılan kişilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında çoğunluğun erkeklerden oluştuğu 

(%58,5) belirlenmiştir(Şekil1).Çalışmaya katılanların tanıtıcı özelliklerinin dağılımı 

incelendiğinde (n:53); çoğunluğun ilköğretim mezunu (%71,7) ve 58 yaş ve üzeri (%45,3) 

olduğu görülmektedir.  

Tablo1. Evde Sağlık Hizmetleri Alan Kişilerin Hasta Memnuniyet Dağılımı 

Hasta Memnuniyeti 

Kesinlikle 
kabul 

etmiyorum 
Kabul 

etmiyorum 
Emin 
değilim 

Kabul 
ediyorum 

Kesinlikle 
kabul 

ediyorum Total 
n % n % n % n % n % 

Hemşire hastalığım hakkında 
yeterince bilgi verdi. 3 6 5 9 1 2 36 68 8 15 53 
Bana uygulanan bakım hizmeti 
mükemmeldi.  - -  1 2 1 2 37 70 14 26,4 53 
Bana uyguladıkları bakım doğru mu 
diye şüphe ediyorum. 16 30 24 45 5 9 6 11 2 4 53 
Bakım veren hemşire son derece 
dikkatliydi. 1 2 2 4 3 6 31 59 16 30 53 
Beni vazife icabı çok sıradan bir 
şekilde bakım yapıyor. 9 17 31 59 2 4 8 15 3 6 53 
Son derece dostça ve nazik 
davrandı. -  -  3 6  - -  30 57 20 38 53 
Beni tedavi ederken çok acele etti. 4 8 6 11 4 8 27 51 12 23 53 
Benim onlara anlattıklarımı 
dinlemedi. 12 23 25 47 2 4 9 17 5 9 53 
Bakım veren hemşirenin bilgisinden 
ve becerisinden şüphe duyuyorum. 20 38 27 51 1 2 4 8 1 2 53 
Bana yeterince zaman ayırıyorlar. 5 9 5 9 2 4 32 60 9 17 53 
Aldığım bakım hizmetinden beni 
mutlu etmeyen yönler var. 9 17 25 47 5 9 13 25 1 2 53 
Şu anki rahatsızlığımla ilgili, ne 
zaman ihtiyacım olsa, bu sağlık 
kuruluşuna kolayca ulaşabilirim. -  -  

5 9 2 4 27 51 19 36 
153 

 

Kadın
% 41,5

Erkek
% 58,5

Cinsiyet Dağılımı

Kadın

Erkek
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Hasta memnuniyet dağılımına bakıldığında; hizmet alanların çoğunluğu (%70) uygulanan 

bakımın mükemmel olduğunu ifade etmişlerdir. %60’ı hemşirelerin bakın için yeterince zaman 

ayrıldığını ve % 59’u ise bakım sırasında son derece dikkatli olduğunu belirtmiştir. ‘’Son derece 

dostça ve nazik davrandı’’ seçeneğini ifade edenler ise %57’dir. Ters yönde sorulmuş soruların 

yanıtlarına bakıldığında ise; %51’i bakım verenin bilgisinden ve becerisinden şüphe etmediğini, 

%47’si anlatılanların hemşireler tarafından dinlendiğini ve bakım hizmetinde mutlu eden 

yönlerin olduğunu ve %45’i ise uygulanan bakımın doğruluğundan şüphe etmediğini ifade 

etmiştir.  

Hasta memnuniyet anketinin genel ortalamanın 12 olduğu belirlenmiştir. Hasta memnuniyeti 

12-60 değerleri arasında değişir,12 en iyi düzeydir. Hastaların memnuniyet düzeylerinin 

oldukça iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Yaşam Kalitesinin alt kategorilerinin dağılımına bakıldığında (n:53); %53’ü yatağa bağımlı 

olduklarını ve %49’u ise normal aktivitelerini yerine getiremediğini ifade etmiştir. Diğer 

seçeneklere bakıldığında ise; görme yeteneği (%50,9),işitme yeteneği(%83),solunum 

(%60,4),uyku durumu(%41,5),yemek yeme durumu (%67,9),zihinsel fonksiyonların (%69,8) 

oldukça iyi olduğunu ancak depresyon (%38), sıkıntı(%32) ve canlılık(%40) gibi seçeneklerde 

ise hafif belirteler yaşandığı görülmektedir.  

Yaşam kalitesi puanlamasının 15-75 değerleri arasında değiştiği göz önünde bulundurulursa, 

yaşam kalitesi medyan değerinin 28 olması ile hastaların yaşam kalitelerinin iyi düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. 

Anketleri cevaplayan kişilerin Yaşam Kalitesi puanları ile Hasta Memnuniyeti puanları 

arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Yaşam Kalitesi puanları ile Hasta Memnuniyeti puanları 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur(p>0,05).  

Yaşam Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti puan ortalamaları, cinsiyet bakımından 

karşılaştırılmıştır. Cinsiyet bakımından yaşam kalitesi ve hasta memnuniyet puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05).   

Sonuç: 

Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç bireyin yaşam kalitesinin sağlanması ve yükseltilmesi ve 

hastanın memnuniyeti ile ilgili temel hizmetlerin verilmesini kapsamaktadır.  

Hastanın iyileşmesini hızlandırma, enfeksiyon riskini azaltma, stresi azaltma ve aileyi bir arada 

tutma daha kaliteli yaşam sağlama gibi birçok yararları olan evde sağlık hizmetleri sağlık 

sektöründe önemli bir yere sahip olacaktır. 

Yaşam kalitesi puanı ile hasta memnuniyeti puanı arasındaki ilişkiye bakıldığında; araştırmaya 

katılan kişilerin yaşam kalitesi ile hasta memnuniyeti arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 
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Çalışmamızda hasta memnuniyeti ile yaşam kalitesi birbirinden bağımsız iki faktör olarak 

karşımıza çıkmıştır. Evde sağlık hizmetlerinden memnun olan hastaların yaşam kalitesinin de 

artması beklenirdi oysa yaşam kalitelerinde herhangi bir değişiklik tespit edilmediği gibi düzeyi 

de oldukça düşüktür. Bu nedenle bu yöndeki çalışmaların ve eğitimin arttırılması gerektiğini 

önermekteyiz. Yeni araştırmaların işaret edeceği hizmet sunumu doğrultusunda değişikliklerin 

farkına varacak olan hastaların hem yaşam kalitelerinde bir iyileşme hem de evde sağlık 

hizmetleri memnuniyetlerinde bir artış olacağını düşünmekteyiz. 

Bu çalışmanın sonuçları ile, hastaların sadece sağlık ya da bakım hizmetleri ihtiyacının 

olmaması bunların yanında psikolojik yönden de desteklenmesi gerektiği gereksinimi 

belirlemektir. Bu nedenle kendi alanında uzman olan personelin sunacağı bu hizmetler 

multidisipliner ekip anlayışı ile evde bakım hizmetleri içerisine entegre edilerek sunulması 

açısından önemlidir. Çalışmanın işaret edeceği hizmet sunumu doğrultusunda hastaların hem 

yasam kalitelerinde bir iyileşme hem de evde sağlık hizmetleri memnuniyetlerini arttırmaya 

yönelik model olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Yaşam Kalitesi, Evde Sağlık 

Quality of Life and Satisfaction of Patients Receiving Home Care 

Aim: To determine the area of home health care patient satisfaction and quality of life.  
Method: conducted between February-March 2018.Patients who receive Home Health Care 
Services from Istanbul Metropolitan Municipality constitute the universe of working. The 
sample, was determined from patients receiving nursing care services.Results: The majority  
(58.5%) were men. When the distribution of descriptive properties was examined (n: 53); 
(71.7%) and 58 years and over (45.3%) in primary school graduates. When the distribution of 
patient satisfaction; The majority of clients (70%) stated that the implementation of care was 
excellent. 60% stated that nurses had enough time to look at them and 59% said they were 
extremely careful during care. When the responses of the questions asked in the reverse 
direction are examined; 51% stated that they did not doubt the caregiver's knowledge and skill, 
47% reported that they were rested by the nurses and were happy with their care, and 45% did 
not doubt their care. When we look at the distribution of subcategories of Quality of Life; 53% 
were bedridden and 49% were unable to perform their normal activities. When you look at other 
options; sighted ability (50.9%), hearing ability (83%), respiration (60.4%), sleeping state 
(41.5%), eating habits (67.9%) and mental functioning (69.8%). There is no significant 
relationship between Quality of Life scores and Patient Satisfaction scores (p> 0,05). 
Conclusion: The results of this study should determine the need for patients not only to have 
the need for health or care services but also to be supported psychologically. 

Key Words: Patient Satisfaction, Quality Of Life, Home Care 
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