Ev içi bakım
ve yardım
Ev içi bakım ve yardım

Ayakta tedavi
hasta & yaşlı bakımı
ev içi solunum yardımcı
tüm gün bakım
ev içi yardımcı. Bakım
komşuluk hizmetleri
aile bakımı
bilgi & danışmanlık

Alışveriş
Yemek pişirme
Ev temizliği
Bulaşık yıkama
Çamaşırları
değiştirme/yıkama/ütüleme
Ev hayvanlarının bakımı/beslenmesi

Bizimle görüşün –
size memnuniyetle yardımcı oluruz!

Yardım ihtiyacı tespitinde ve organizasyonunda
yardım
Bakım ve ilaç ihtiyacının tespiti ve organizasyonu
Evin bakım için hazırlanmasında yardım,
mahalde danışmanlık
Kalifiye ve deneyimli bir bakım ekibinin
oluşturulması
Hastanede, bakım yurdundan, bakımevlerinden
hasta nakli sırasında destek
Bireysel bakım planı hazırlanması
Hastaların standartlara göre bakımı ve tedavisi
Bakımı üstlenen aile yakınları için talimatlar ve
yardım
Verilen hizmetlere ait detaylı ve profesyonel
dokümanlar
Mesleki kabiliyetlerimizi ve dolayısıyla da
sunduğumuz bakımın kalitesini düzenli eğitimler
yardımıyla garanti ediyor ve sürekli geliştiriyoruz
Ölümcül hastalar ve yakınları için refakat ve
bakım
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Ev içi yardım ve bakım hizmetleri
toplumumuzda gittikçe daha fazla
talep görmektedir!

Hasta ve aile yakınları için danışmanlık, görüşme
ve bireysel refakat, klinik ve doktorlarla iletişim
kurma
Masrafları üstlenmeleri için sağlık ve bakım
sigortalarıyla görüşme
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Ev içi bakım ev yardım ev içi hizmetlerimizin bir
parçasıdır. Bu hizmetlerimizde günlük yaşam
içerisinde yapılması gereken ve sürekli tekrarlayan işler yer alır, örn. alışveriş, yemek pişirme,
ev temizliği, bulaşık yıkama, çamaşırları
değiştirme ve yıkama veya evi ısıtma gibi.

Bakım konseptimiz

İletişim bilgileri

24
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Bakım konseptleri

Temel bakım
Bakım sandığı hizmetlerinden sadece “Temel
bakım ve ev içi bakım ve yardım” ihtiyacı olan
insanlar yararlanabilir.
Temel bakım – vücut bakımın amacı ilk etapta
refahı arttırmaktır. İnsanın kendini taze, temiz ve
güzel kokulu hissetmesi, sağlıklı bir insan olma
hissini teşvik eder. Bu nedenle de bu, yaşlı ve
bakım ihtiyacı olan insanlarda önemli bir meseledir. Temel bakım için ayrılan sürede görüşmeler,
mobilizasyon, hareket alıştırmaları vs. yapılır ve
bakıma ihtiyaç duyan kişiye ekstra ruhsal destek
ve fiziksel temas sağlanır.

Vücudun tamamen veya kısmen yıkanması
Aktif vücut bakımı
Saç yıkama ve tarama
Göz, burun ve kulak bakımı
Ağız, diş ve diş protezi bakımı
Profilakslar (Pnömani, Dekubitus vs.)
Duş (özel bir duş sistemiyle yatakta)
Giyinme / soyunma
Yemek hazırlama
Hareketlilik / asansör veya kaldıraçlar gibi özel
yardımcı araçlarla transfer

Hareket alıştırmaları: hasta jimnastiğiyle aktif
olarak, terapi cihazlarıyla da pasif olarak
Organizasyon ve lojistik olanaklarına uygun
şekilde düzenlenen boş zaman aktiviteleri.
Bu şekilde günlük hayata iştirak edilir.
Özel konumlandırma
İfrazat sırasında yardım

Tedavi bakımı
Tedavi bakımı sağlık sigortasının verdiği bir
hizmettir ve sağlık sigortanız tarafından karşılanır.

Önemli
Tedavi bakımı doktorlar tarafından düzenlenmiş
ve bakım personelinin (hemşireler) sağlık ve
hastalık bakımı veya yaşlılık bakımı hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hizmetleri kapsar. Tedavi bakımında tıbbi yardımın yanı
sıra yara bakımı, ilaç verme, bandaj
değiştirme veya tansiyon ölçümü gibi
hizmetler de dahildir. Bu bakım türü
temel bakımdan oldukça farklıdır.

Aile doktorunuz teşhisi koyar ve tedaviyi planlar. Eğer tedavi bakımında yer
alan bazı tedbirleri yerine getiremiyorsanız,
tedaviyi yapan doktor bir “ev içi hasta bakımı

talimatı” düzenler. Bu işleri üstlenecek bir aile
yakını yoksa, sağlık sigortanız bu bakım giderlerini üstlenir.

Doktor talimatlarına göre ilaç hazırlama ve
verme
Doktor talimatlarına göre aşıları yapma (i.m. /
s.c. / i.v.)
Gıdalar / sonda gıdaları hazırlama ve verme  
Bandaj ve yara bakımı (örn. PEG, Trakeal
kanüller, Dekubitus vs.)
Oral, nazal ve endotrakeal emiş
Vital değer kontrolü (örn. kan basıncı, nabız,
ateş, kan şekeri, solunum frekansı, SpO2 +
pC02, vs. doktor talimatlarına göre)
Doktor talimatına göre merhem sürme
Hareketlilik ve konumlandırma: (örn. kaldıraç,
değişken basınçlı minder …)
İletişim alıştırmaları (örn. resimli panolar,
iletişim amaçlı bilgisayar…)
  Vücuda giren ve vücuttan çıkan maddelerin kontrolü ve bu esnada destek
Doktor talimatlarına göre oksijen
verme
Tıbbi cihaz kullanımı ve kumandası (örn. solunum cihazı, aktif
nemlendirici, emiş cihazı, perfüzör…)
Doktor talimatlarına göre Trakeal
kanül değişimi
Mesane sondaları yerleştirmek ve
değiştirmek

Doktor talimatlarına göre mesaneyi çalkalama / tedavi etme
Uzman doktorlar ve solunum uzmanları
tarafından özel bakım ve refakat

Geçici bakım
“Geçici bakım” (aile yakınlarının yerine geçici
bakım) çerçevesinde normal şartlar altında
bakımı üstlenmiş olan aile yakınları engel
oluşturan bir nedenden dolayı (tatil, hastalık
vs.) bakım hizmetlerimize başvurarak ev içi
bakım talep edebilir.

