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A-Dora Bakım Üniteleri 



• Geriatriye kronolojik bakış 

• Uzun süreli bakım nedir  

• Uzun süreli bakım modelleri 

• Uzun süreli bakıma geçişe nasıl karar veririz 

• Geriatrik bakımın önemi 



UZUN DÖNEM BAKIM HEPİMİZİN 

GELECEĞİ Mİ? 



Dünya nüfusu hızla yaşlanmakta; 

 

 

 

Toplumun tüm bileşenlerini etkileyecek güçte bir demografik 

dönüşüm 
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Geriatrik Yaş Grubunda Dönemler  

 
 

 

 

•65 - 74 yaş: Kendi hayatını idame edip kendi işlerini yapabilir  

•75-80 yaş: Bağımlılık dönemine geçiş  

•80 yaş : Bakım ihtiyacı artar, bağımlılık dönemine girer.  

 



KIRILGANLIK 
 

 

•65 yaş % 7  

•80 yaş % 40  

•Komorbiditelerde artar  

•Fiziksel ve kognitif fonksiyonlar etkilenir  

•Fonksiyonel rezerv düşer  

•Stres ve hastalıklara duyarlılık artar  

•Sağlık kötü etkilenir  

 



Türkiye bunamada dünya birincisi oldu 



UDB TANIMI 

 

 

 

Uzun bir süre boyunca hayatın birçok alanında desteğe ihtiyaç 
duyan bireylerin bakımı olarak tanımlamak mümkündür.  

 

 

 

 
 

 

(European Commission [EC], 2008 



USB TANIMI 

USB’nin iki tamamlayıcı bileşeni vardır.  

 

• Birincisi, bakımın uzun bir süre boyunca devam etmesi; 

 

•  İkincisi ise bakımın genellikle hizmet bileşenlerinin arasında 

bütünlüğün sağlandığı bir sistem/program içinde verilmesidir.  



BAKIM HİZMETİ NEREDE SUNULSUN 



BAKIMEVİ  

HUZUREVİ  

REHABİLİTASYON MERKEZİ 

PALYATİF BAKIM MERKEZİ 

GERİATRİK BAKIM ÜNİTESİ 

EVDE BAKIM 

GÜNDÜZLÜ BAKIM MERKEZİ 

HASTANE 



ORDA MI KALSIN BURDA MI KALSIN… 

• DEMOGRAFİK DEĞİŞİM YAŞANIYOR  DÜNYADA BUNU 

KABUL ETMEK GEREKİYOR… 

 

•  TARTIŞMAK YARGILAMAK YERİNE; 

 



ORDA MI KALSIN BURDA MI KALSIN… 

 

• İnsan Onuruna Yakışır Bir Şekilde Bakım Hizmeti Sunmak 

Amacımız Olmalıdır.  

 

 

• Sağlık Profesyonelleri; 

• İnsanın Hangi Yaşta Hangi Durumda Olursa Olsun En Az 

Mevcut Durumu Ve Yaşam Kalitesini Korumak Yada 

Yükselmek Şeklinde Bakım Hizmeti Almasını Sağlamalıdır. 



ANI… 

• BİR GÜN TELEFON ÇALAR… 

 



ANI… 

 

 

 

• ASLINDA BURADAKİ ANLATILAN ANIDA HASTA 

YAKINIDA KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞMAKTADIR. 



ANI… 

 

 

 

• Aynı Hasta Aynı Bakım Hizmetini Hastanede Aldığında Hayırlı 

Evlat Ne Kadar İlgileniyor Babasıyla  

• Özel Hastanelerde Baktırıyor 

• Herkese Allah Böyle Evlat Nasip Etsin… 



ANI… 

 

 

 

• Aynı Hasta Aynı Bakım Hizmetini Bakımevinde Aldığında; 

•  Hayırsız Evlat Babasıyla Hiç İlgilenmiyor 

• Koydular Bakımevinde Kalıyor  

•  Allah Hiç Kimseye Böyle Evlat Nasip Etmesin… 



ANI… 

 

 

 

• ??????????????????????? 



ANI… 

 

 

 

• Aynı Hastanın Evde Bakılmasının Mümkün Olmadığını 

Anladığımıza Göre  

• Mekanın İsminin Değişmesi  

• Toplum Üzerindeki Ön Yargının Kırılmasına Büyük Oranda 

Yardımcı Olacaktır. 



ANI… 

 

 

 

• SUNULAN BAKIM HİZMETİ AYNI 

• MEKAN FARKLI  

 



ANI… 

 

 

 

• SUNULAN UZUN DÖNEM BAKIM HİZMETLERİNİN 

MALİYETİ PAHALI  

• DEĞERİ UCUZ 

 



• SAĞLIK PROFESYONELLERİ  

• AKADEMİSYENLER 

• BAKANLIK ÇALIŞANLARI 

• DİĞER MESLEK ELEMANLARI  

• HASTA YAKINLARINI VE HASTALARI RENCİDE 

ETMEDEN ALMAK ZORUNDA OLDUKLARI BAKIM 

HİZMETİNİ SUNACAK YERİN ADINA KARAR 

VERMELİYİZ. 



 

 

• UZUN DÖNEM BAKIM İHTİYACI DUYAN HERKESE 

KURUMDA BAKALIM 

• BAKAMAYIZ YETERLİ YERİMİZ YOK 

• ÇOK MALİYETLİ 



 

• UZUN DÖNEM BAKIM İHTİYACI DUYAN HERKESE 

EVDE BAKALIM  

• BAKAMAYIZ HER ZAMAN GÜVENLİ YETERLİ VE 

SAĞLIKLI DEĞİL  

•  DURUMA GÖRE DAHA PAHALI 



NASIL 

NE ZAMAN  

NEYE GÖRE KARAR VERİLECEK 

KİM KARAR VERECEK 



BAKIMEVİ 

HUZUREVİ 

REHABİLİTASYON MERKEZİ 

PALYATİF BAKIM MERKEZİ 

GERİATRİK BAKIM ÜNİTESİ 

EVDE BAKIM 

GÜNDÜZLÜ BAKIM MERKEZİ 

HASTANE 



 

 

• Yatağa tam veya kısmi bağımlı hastalar,  

• İleri evre kalp ve solunum sistemi hastalıkları  

• Terminal dönem palyatif bakım hastaları,  

• İleri derecedeki kas hastalıkları,  

• Mental ve bedensel gelişim gerilikleri  

• Malign tümörlü hastalar  

• Alzheimer hastaları  

 



 

 

• Bu hastalar ya evde bakılmaya çalışılıyor(Aile hekimliği) 

• Yada  

• Herhangi bir sebeple hastaneye yatıyor(Hastanelerde sosyal 

hizmet birimi) 





 

 

• Sosyal hizmet birimi taburculuk sürecinde aktif ve bizzat ailenin 

yanında olmalı.  

 



 

 

Hasta yakınlarının taburculuk esnasında uğraştığı prosedürler 

Sosyal güvence eksikliği  

Vesayet, özürlülük vb heyet raporları  

Tek veya 3 hekim ilaç raporları  

Tıbbi malzeme raporları  

Aslında hasta yakınının asli görevi hastanın kişisel ve duygusal 

ihtiyaçlarıyla ilgilenmektir.  

Bakıcı yükü !!!!  

 



 

 

• Dünyada da en yaygın olarak kullanılan genel işlevsellik 

ölçümleri, kişilerin işlevsellik düzeyini ve (zaman içerisindeki) 

işlevsellik kapasitesindeki çeşitliliğini ölçmek için iyi bir 

yaklaşım olarak görülen,  

• Günlük yaşam aktiviteleri  

• Enstrümantal günlük yaşam aktiviteleridir. 



Yetersizlik ( Disability ) 

• Yetersizliğin saptanmasında Günlük Yaşam Aktiviteleri      
( GYA) nin ve Aletli Günlük Yaşam Aktiviteleri ( AGYA ) 
nin anketlerle sorgulanmasının geçerli ve güvenilir bir 
yöntem olduğu saptanmıştır. 



GYA - AGYA 

• Banyo yapma, 
giyinme, tuvalete 
gitme, yataktan ve  
sandalyeden 
kalkabilme, idrar 
ve dışkı kontrolu 
ve yemek 
yeme…..  

• Telefon kullanma, ulaşım, 
yemek hazırlama, alış-
veriş ve ev işlerini yapma, 
çamaşır yıkama, kendi 
ilacını içebilme ve kendi 
parasının hesabını 
yapabilme…… 



 



 



 



 

 

 

Günlük yaşam aktivitelerini kısmen veya tamamen bir başkasının 

yardımı olmadan yerine getiremeyen kişiler bakıma muhtaçtır.  



 

Yardıma ve bakıma muhtaçlık durumu birbiri ile 

karıştırılmamalıdır.  

 

Eğer birey, günlük yaşamında yerine getirmesi gereken rutin 

işlerin üstesinden gelemiyorsa yardıma muhtaç hale gelmiştir.  



 

Bu birey yatağa duruma gelir ve sfinkter kontrolünü kaybederse, 

bireyin günlük olarak banyo yaptırılması, yatağının 

değiştirilmesi, vücudunda yaralar oluşmaması için özel 

tedbirlerin alınması gerekecektir. Bu durumda artık yaşlı birey 

yardıma muhtaç değil, bakıma muhtaç hale gelmiştir. Buradan 

hareketle, bakıma muhtaçlık işlevsel kısıtlılığın derecesi arttıkça 

ortaya çıkan, yardımın yanı sıra bakımın gerekli olduğu 

durumlarla ilgilidir.  



 

 

 

 

• UZUN DÖNEM BAKIM ZOR  

• TEKNİK BİLGİ GEREKİYOR 



• Bu çerçevede bilim işin içine giriyor. 



 

 

 

• USB sürekli bir zaman süresi boyunca genellikle kronik 
durumda ve işlevsel kısıtlılıkları olan bireylere sağlanan sağlık 
bakımı, kişisel bakım ve sosyal hizmetler dizisi olarak kapsamlı 
bir şekilde olmalıdır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wunderlich ve Kohler, 2001.  



Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi 

 
•   



• Uzun Süreli bakım;  

• Ekibin Lideri Hemşireler,  

• Yaşlı bakım teknikerleri,  

• Terapistler,  

• Hekimler Ve Diğer Sağlık Çalışanları (Profesyonelleri) 

Tarafından Usb’ye İhtiyacı Olan Bireylere Verilen Tıbbi 

Bakımı, Hemşirelik Hizmetlerini Ve Diğer Bakım Hizmetlerini 

İçermektedir.  



OTURMA 

ODASI 

YATAK  

ODASI 

MUTFAK 
BANYO 



OTURMA 

ODASI 
YATAK  

ODASI 

MUTFAK BANYO 



OTURMA 

ODASI 

YATAK  

ODASI 

MUTFAK 
BANYO 



Yalnız yaşayan ve uyaransız kalan 

yaşlılarda bilişsel bozukluklar daha 

hızlı ve kolay ilerliyor… 

 

• 65 yaş üzeri her 10 kişiden birinde bir tür bilişsel bozukluk 

görülüyor. Toplumda yaşlı nüfus arttıkça, mental hastalıkların 

görülme sıklığı da artıyor. Bilişsel bozuklukların doğası ve 

şiddeti konusunda kişilerin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 

yaşlıları sevdikleriyle buluşturmak, ziyaret etmek gibi 

uyaranları arttırmayla bilişsel bozuklukların ilerlemesinin 

önlenebileceğine vurgu yapıyor. 



Ev ortamında; 

• Sosyal izolasyon-dört duvara kapalı kalma 

• Yetersiz beslenme,bakım 

• Bakıcının oluşturduğu stres 

• Ailenin durumu tolere edebilme yetisi 

• İstismar (para,psikolojik-fiziksel şiddet) 

 



• Uygun bakım elemanı bulunamadığı için 

• Yakın çevrenin şehir dışı yada yurt dışında yaşıyor olması 

• Başedilemeyen hezeyanlar,halüsinasyonlar 

• Evdeki sosyal hayatın felç olması 

• Güvenlik……. 



Ne Zaman Ve Neden Bakımevi??? 

  



Ne Zaman Ve Neden Bakımevi?? 

• UDB işinin profesyonel bir ekip işi olduğu, 
multidisipliner bir yaklaşımın hastanın yaşam 
kalitesini olumlu yönde etkileyeceği unutulmamalıdır. 

 

• UDB hasta yakınını hasta edebilecek bir süreçtir. 

 











  



 

ENTEGRE SAĞLIK MODELLERİ (WHO)  
 

Nüfusun ve bireylerin çok boyutlu gereksinimlerine göre 

planlanmış ve koordine edilmiş bir şekilde ve kaliteli hizmetlerin 

yaşam süresi boyunca kapsamlı bir şekilde verilmesi yoluyla 

insan merkezli sağlık sistemlerini güçlendirmek için , bakım 

düzeylerinin tamamında çalışan çok disiplinli sağlık bakım ekibi 

tarafından sunulan bir yaklaşım.  

 



 

Neden gerekli?  



• Uzun süreli bakım sistemi tüketici ihtiyaçlarını sadece kısmi 

olarak değil kapsamlı bir şekilde ele almalıdır. Aksi takdirde, 

sistem eksik olacak ve etkili olma özelliğini yitirecektir. 

Herhangi bir hizmetin sistemde yer almaması, hem tüketicinin 

arzu edilen sonucu elde edememesi ve bakım sürecinin uzaması 

hem de sistemin bu hizmeti fazla maliyetle, daha az etkin bir 

yöntemle telafi etmek zorunda kalmasına neden olacaktır.  



Neden gerekli?  

 

 

• Önlenebilir hastane yatışlarını azaltır.  

• Ekonomik avantajı vardır.  

• Erken entegrasyon hastaların yaşam kalitesini ve 

duygudurumlarını düzeltir.  

 



 

ÖNLENEBİLİR HASTANE YATIŞI?  



ÖNLENEBİLİR HASTANE YATIŞI?  

 

 

• Ayaktan bakım ile tedavi olanağı olan sağlık durumlarında 

hastaneye yatırılma.  

• Hastanın hastaneye başvurusu esnasında doğru yönetimiyle, 

taburculuğu esnasında ve sonrasında geliştirilmiş taburculuk, 

ileri bakım planlamaları ve düzenli takipleriyle önlenebilir 

hastane başvurularıdır.  

• Bu yatışlar poliklinik, ev ortamı, (hospis) huzurevleri veya uzun 

dönem bakım merkezlerinde etkili, hızlı ve hasta odaklı 

uygulamalar ile önlenebilmeleri mümkün olan hastaneye 

yatışlardır.  
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teşekkür ederim… 



  
Ne yaparsan yap aşk ile yap... 


