
Evde sağlık hizmeti sunumu; akut ve/veya uzun süreli akciğer hastalığından kay-

naklanan ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye kendi ev ortamında sağlık hizmeti veril-

mesidir. Ekim 2007 yılında 3. basamak Göğüs Hastalıkları Hastanesi bünyesin-

de daha kaliteli ve düşük maliyetli evde sağlık hizmeti sunum modellerini hayata 

geçirmek amacıyla kurulmuştur. 

Nüfusumuzun giderek yaşlanması, yaşlılığın doğal seyri ve eşlik eden kronik 

hastalıkların da artışını beraberinde getirmektedir. Özellikle büyük şehirlerde 

daha belirgin olmak üzere, aile yapısının küçülerek çekirdek aliye yapısına dö-

nüşmesi, kronik hastalığı olan hastalarımızın bakım ve tedavilerinde sorunları 

doğurmaktadır.. 

Kronik hastalığı olan bireylerin gerek duyduğu bakım ve sağlık hizmeti genelde 

uzun sürelidir.Bu hizmetin sürekli olarak yataklı kurum ortamında karşılanmaya 

çalışılması hem sağlık sistemi için, hem de birey ve ailesi için önemli sorunlar 

yaratmaktadır. Evde bakım hizmetleri ile bu sorunların aşılması hedeflenmekte-

dir. 

Ekip Yapımız 

Medikal direktör, 

Göğüs hastalıkları  

uzman doktorları, 

Hemşire , sağlık memuru, 

Fizyoterapist, 

Diyetisyen,  

Psikolog, 

Sosyal hizmet uzmanı, 

Şoför görev almaktadır. 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ MERKEZİ 



Hastanemiz acil servis ve evde sağlık hizmetlerine başvuran, servislerde yatarak izlenen 

hastalardan istenen konsültasyonlar değerlendirilerek düzenli olarak haftada iki gün ziya-

ret edilmekte, ihtiyaçlarına göre gerektiğinde vizit sayısı arttırılmakta , akut bakım ihtiyacı 

kalmayan hastalar taburcu edilmektedir. 

Evde bakım hizmetleri sayesinde hastalarımız daha erken taburcu edilebilecek ve hasta-

nede gereksiz yatak işgali önlenebilecektir. Amacımız hastalarımızın memnuniyeti arttır-

mak, tedavi maliyetlerini düşürmektir. 

Hizmet Verilen Hasta 

Grubumuz 

1) Keçiören bölgesinde ikamet eden, 

2) Acil servise başvuran , 

a) Hastaneye yatışı gerektiren KOAH ata-

ğı, 

b) Solunum yetmezliği nedeniyle yapay 

solunum cihazına bağlı hastalar, 

c) Uzun süreli akciğer hastalığı nedeni ile 

pulmoner rehabilitasyon gereken fakat 

hastaneye ulaşım için bir başkasına ihti-

yaç duyan hastalar, 

d) Son dönem akciğer hastalığı (KOAH, 

Akciğer kanseri vb.) olan ve yeterli dere-

cede aile desteği bulunan seçilmiş hasta-

lar.  

Merkezimizde Sunulan 

Hizmetler 

Solunumsal cihaz uygulaması, eğitimi, 

takibi ve bakımı, 

Laboratuvar istemleri, EKG çekilmesi, 

Pulmoner rehabilitasyon, 

Ev ortamının hasta yaşamına uygunluğu-

nun sağlanması, 

Bakım veren bireylerin desteklenmesi, 

Hasta ve ailesi eğitimi, 

Ventilatör bağımlı hasta takibi, 

Hastalarımıza özgü tedavi planlanması ve 

uygulanması, 

Sigara bırakma eğitimi. 

Evde Sağlık Hizmetleri Merkezine Nasıl Başvurulur ? 

Hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Pulmoner Rehabilitasyon ve Ev-

de Sağlık Hizmetleri Merkezine 567 78 11 / 567 78 06 numaralı telefonlar arana-

rak hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) ulaşılabilir. 


