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DAĞMM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayunlanarak
yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Yönetmeliğin beşinci bölümünün "uygulamaya geçiş" başlığı altında yer
alan "(1) Bakan onayı ile belirlenecek olan iller, evde sağlık hizmetlerini bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesini mütealciben Yönetmelik hükümlerine uygun olarak verir. Bunlann
haricindeki iller ise evde sağlık hizmet sunumunu 1/7/2015 tarihine kadar bu Yönetmelik
hükümlerine uyumlu hale getirir. Bu süre Bakan onayı ile altı ay uzatılabilir" hükmü
gereğince pilot il uygulaması, 29.06.2015 tarihli ve 600 sayılı "Makam Oluru" ile 2015 yılı
sonuna kadar uzatılmıştı. Buna göre;
2016 yıl başından itibaren tüm iller, evde sağlık hizmet sunumunu, mezkûr Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda gerçekleştireceğinden, gerekli birim planlamalannın yaparak,
:t) tr elektronik posta
değerlendirilmesi için 23.11.2015 tarihine kadar hah cc
adresine, yazıyla da Kurumumuza bildinneniz ve konu hakkında ekte belirtilen hazırlıkları
tamamlamanız hususlannda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Irfan ŞENCAN
Bakana.
Kurum Başkan V.
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HAZIRLIK PLANI
Evde sağlık hizmetlerinin, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sunulabilmesi için,
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31/03/2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Balcam, Sağlık Bakanı
ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe giren "Evde
Sağlık, Bakım ve Sosyal Destek Hizmetlerinin İşbirliği Içerisinde Yürütülmesine Dair
Protokol" kapsamında hazırlanarak illere sunulan il protokol taslakları doğrultusunda
protokollerin imzalanması,
Evde sağlık hizmetleri komisyonu ile evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme
komisyonlarının Yönetmelik hükümlerince oluşturulması ve Ocak ayı içinde
toplanması,
Halk Sağlığı Bilgi Sistemi (HSBS) Modülünün aktif olarak kullanılması, Hastane Bilgi
Yönetim Sistemleri (HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemlerinin (AHBS)
HSBS modülüne entegrasyonlarmın tamamlanması,
T tipi evde sağlık hizmetleri birimlerinde görevli hekimler tarafından Muayene Bilgi
Yönetim Sistemlerinin (MBYS) aktif olarak kullanılması,
Ekip araçları ve diz üstü bilgisayar ihtiyaçlarının belirlenmesi,
Hasta nakil ambulans ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mevcut hasta nakil ambulansların
Yönetmeliğin üçüncü bölümünün Ulaşım araçlarınm tahsisi başlığı altında
"(1)Birimlere, ekibin hastaya ulaşımmı sağlamak için uygun bir araç ve/veya bir hasta
nakil ambulansı tahsisi yapılır. Hasta sayısı, ulaşım ve benzeri kriterler dikkate alınarak
birden fazla ilçe için bir hasta nakil ambulansı tahsis edilebilir.(4) Hasta nakil
hizmetinde kullanılacak araçlar üzerinde Ek-5'te yer alan Sağlık Bakanlığı Logosu,
Evde Sağlık Hizmetleri Logosu, Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Numarası (444 3 833)
ve "Hasta Nakil Ambulansı" ibaresi olacak şekilde Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları
ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenen standartlara uygun olarak hizmete
özgü giydirilir.(7) Belediyeler, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ve benzeri
tarafından sağlanan araç ya da hasta nakil ambulansmm üzerinde tedarikçi kurum ya da
kuruluşun logosu da bulundurulur." hükümlerine uygun hale getirilmesi,
T tipi birim ve birimlerde görev yapacak olan personel planlamalarmı, Yönetmeliğin
üçüncü bölümünün birim tipleri başlığı altında "a) T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri:
TSM'lere bağlı olarak kurulan birimlerdir. Evde sağlık hizmetini öncelikli olarak
sunmakla görevlidir. Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, yaşlı bakım
teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç
kişiden oluşturulur. Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığı hallerde
bir yardımcı sağlık personeli ekibe d'dhil edilir. ihtiyaç halinde psikolog, sosyal
çalışmacı ve benzeri destek elemanları da hizmetin sunumunda görev alır. Evde sağlık
hizmeti sunulan günlük hasta sayısı on ve üzerinde olan yerlerde en az bir T tipi birim
kurulur. Birbirine yakın olan küçük ilçelerde aynı kriter doğrultusunda ortak hizmet
birimi açılabilir" hükmü gereğince yapılması,
Ekiplerde görev yapacak personelin hizmet sunarken kullanacağı özel kıyafetlerin tüm
iller tarafından planlanaralc tarafimıza gönderilmesi gerekmektedir.

