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Uzun Dönem Bakım 
(Long Term Care); 

 

Hastanelerin yoğun bakım veya diğer 
birimlerinden taburcu olarak, bakım ihtiyacı 
olan hastaların/yaşlıların kurumsal hasta, 
engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde veya 
evde, bakım ve tedavilerinin devam 
ettirilmesi sürecini kapsayan bir hizmettir. 



Kişilerin; 

 

Ne kadar uzun süreli ve Ne zaman bakım 

ihtiyacının  olacağını, Kapsamının Ne olacağı 

Ne kadara mal olacağını tahmin etmekte 

 

Sağlık ve bakım  sistemi  

olarak çok iyi planlarımız yok.  



   

 

Bir çoğumuz için UDB, en öngörülemeyen, 

hastalık ve engellilik durumlarında, yaşlılıkta  

emeklilik dönemindeki hastalık  masrafları  

içinde en az planlanandır.  

 



Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke için UDB  

yeni bir olgu olduğu varsayılsa da gelişmiş ülkelerde 

yaşlılık ve engellilik tanımlaması ile bu işin temelleri  

yıllar öncesinden atılmıştır.. 

 

UDB sektöründe ortaya çıkan bu sorunlara çözüm  

getirebilmek için kapsamlı bir bakış açısına ve  

politikalara ihtiyaç vardır. 

 



   Temel Amaç 
  

Yaşlı ya da hastaların, tıbbi bakım ve 

tedavileri sırasında veya sağlık hizmetinin 

hastane merkezli kısmının sonrasında  

huzur içinde yaşamaları için yardım etmek, 

devam eden/edecek olan medikal ve tıbbi 

tedavileri süresince destek olmak, sağ kalım 

süresince yaşam kalitesini yükseltmektir. 



 

UDB hizmetlerinin finansmanı ve sunumu ile 
ilgili OECD ülke uygulamaları örneklerinde, 
Türkiye’de yapılandırılması gereken bir UDB 
sistemi konuşulmaktadır.  

Ülkemiz için önerilere yer verilen eylem 
planları, faaliyet raporları ve bütçe 
görüşmelerine de başlanmıştır. 



Ülkemizde Durum 





   Ülkemizde 
 Yaşlılara, engellilere ve hastalıklara yönelik 

uzun dönemli bakım hizmetleri,  

 kurumsal (huzurevleri-bakımevleri-
engelli bakım merkezleri, hastanelerin 
palyatif bakım servisleri, ) –YBÜ gereksiz 
kullanımı- ve evde bakım hizmetleri olarak 
sürdürülmektedir. 

   



 

UDB hizmetlerinin finansmanında hangi 
model seçilirse seçilsin  

UDB maliyetlerinin finansal açıdan 
sürdürülebilir olması!!! 

UDB hizmet sunumunda en önemli konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  



Demografik veriler çerçevesinde yapılan 
projeksiyonlar gelecekte Türkiye’nin UDB 
hizmet sunumuyla ilgili olarak  

daha fazla baskıya maruz kalacağını ve 
finansmanın yanı sıra hizmet kalitesini 
de arttırması  

gerekeceğini ortaya koymaktadır. 



Ülkemizde UDB hizmetleri ile ilgili olarak tam 
anlamıyla sayısal veriler bulunmamaktadır.  

UDB hizmetleri ile ilgili olarak sağlık harcamaları 
bilinememektedir.  

 

Sadece demografik veriler, (sosyo-ekonomik ve 
kültürel özellikler) ışığında, hastanelerin uzun 
dönem servislerindeki  verilerle tahminler 
yapılabilmektedir. 
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UDB hizmetleri profesyonel sağlık ve bakım 

personelleri tarafından kendi alanında 

interdisipliner,  

sağlık, bakım ve finans alanında ise 

multidisipliner  

bir yaklaşım olarak planlanmalıdır. 



 UDB Hizmetlerinde Süreç 

  *Yaşlının ya da hastanın hastanede /evde 
bulundukları birimlerde ön ziyaretle 
değerlendirilmesi, 
 *Hizmet alım sözleşmesinin kişi/yakını ile 
karşılıklı olarak imzalanması, 
 *Bakım ve tıbbi bakım planının 
oluşturulması, 
 *Tedavi planının oluşturulması ve primer 
hekim onayı???, 
  



  *Kişisel Bakım, Tıbbi Bakım ve Medikal 
Bakım ihtiyaçların belirlenmesi, 
 *Sisteme kayıt ve takip, 
 *Evde bakım verilecekse bakım ve rehabilite 
edileceği ortamın hazırlanması, 
 *Bakım hemşiresi ve yardımcı sağlık 
personeli organizasyonu, 



  *Yaşlı/hastanın hastaneden evine/kuruma 
ya da evinden kuruma transfer edilmesi, 
 *Yaşlı/hastanın bakım ve tedavisine 
başlanması, 
 *Haftalık/Günlük/İhtiyaca Göre Hekim 
Muayenesi, 
 *Periyodik Laboratuvar , Görüntüleme 
taraması, 
 *Manevi Yönünün desteklenmesi….Vb… 



Artış gösteren yaşlı nüfusla birlikte yaşlı bakım ve sağlık 
bakım hizmetleri de artış göstermektedir.  

Bundan dolayı da öncelikle yaşlıların daha uzun süre 
sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerinin 
sağlanması gereklidir.  

Yaşlıların aile hekimleri tarafından rutin kontroller 
altına alınmaları, bakım temelli  hizmetlerin verildiği 
sosyal tesislerin yaygınlaştırılması ve hastanelerden daha 
kolay hizmet alabilmelerinin sağlanması gereklidir. 

 



Tedavi bitmesine rağmen sadece tıbbi takibi ve bakımı 
devam eden hastaların ya da yakınlarının başka 
merkezlerde ya da evde para ödememek için hastanede 
yatış sürelerini uzatması hastaneleri zora sokmuştur!  

 

Çeşitli ünitelerde bakım kalitesinin düşük olması sonucu 
açılan yaralar, ortaya çıkan komorbid hastalıklar ve 
konsültasyonlar maliyetleri şişirmiştir. 

 



 

2016 yılından bu yana faaliyette bulunan palyatif bakım 
ünitelerinde gün sayısı sınırlanarak Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan bir genelge kapsamında bu 
hizmet verilmeye başlanmıştır. 

Fakat burada yatışlar neredeyse 9 ay ile 24 aylara 
yaklaşması başka sorunları beraberinde getirmiştir. 



Yaşlı Bakım Merkezlerinde ise durum çok farklı olup, 
ASPB ruhsatı altında yapılan yatağa bağımlı ve sağlık 
hizmetinin ön plana çıktığı sistemde devletin hiçbir 
finansal desteği yoktur. Sadece sarf malzemeler ve 
ilaçları, beslenme ürünleri reçetele edilerek %70’lik 
kısmı ödenmektedir. Yaşlılık Eylem Planını 2014-2018 
olarak yayınlayan devlet sadece burada engelli bakım 
(zihinsel-ruhsal-bedensel/19-99 yaş) merkezlerine 
finansal bir destek sağlamış bu da başka sorunlara yol 
açmıştır. 

 



Anahtar Mesajlar 
 

Sosyal refah patikasında sosyal sigorta sistemini 
benimsemiş olan Türkiye’nin,  

UDB sisteminde de sosyal güvenlik sistemi ile 
entegre olarak aynı patikayı benimsemesi 
sürdürülebilirlik ve kaliteli hizmet sunumu unsurları 
göz önüne alındığında daha uygulanabilir görünse 
de  

farklı bir prim sistemi mutlaka 
oluşturulmalıdır. 



Anahtar Mesajlar 

Devlet, bakım sigortasını devreye sokarak 
sağlık ve emeklilik pirimi gibi bakım pirimi 
kesintisine başlamalıdır.  

Çünkü SGK, Maliye ve ilgili Bakanlıkların 
yaşlılık harcamaları ve Bakım için bütçeleri 
yoktur.  



Anahtar Mesajlar 
Sağlık ve Sosyal hizmetlerin beraber yürütüldüğü, 
yerel yönetimlerin de sürece katıldığı bir sistem 
planlanarak tek tip bakım değil! 

 

Modellenerek ihtiyaca göre bakım modelleri!(evde 
bakım, palyatif, hospis, geriatrik bakım, ortopedik, 
demans köyü, yaşlı yaşam evi vb.) oluşturulmalıdır..  

 



Anahtar Mesajlar 
Bu modellemelerle bakım harcamalarının 
hakkaniyetsiz bir şekilde sağlık hizmeti  adı altında 
artmasının önüne geçilir! 

Ülkemiz insanı katastrofik sağlık harcaması gibi 
bakım harcamalarına itilmez! 

Yarı kamu hizmeti sayılan UDB Hizmetlerinde 
sosyal karlılık anlayışı ile hak temelli bir yapı 
oluşturulur! 



Eve Götürülecek Mesaj 
Türkiye’de UDB sistemi;  

Öncelikle sürdürülebilir olarak finansmanla 
desteklenebilen, devletin katkılı, kamu ve özel 
sigortanın da teşvik edilerek sisteme dahil 
edildiği;  

Hizmet ölçülebilir, kapsayıcı olacak şekilde 
yasal bir çerçevede yapılandırılmalıdır. 

Tek tip hizmet değil modellenmiş hizmet 
ihtiyaca göre sunulmalıdır! 
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