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EVDE BAKIM 
HİZMETLERİ



İstanbul Onkoloji Hastanesi, evinde tedavi olmak isteyen
ya da doktorlar tarafından tedavisinin evde 
sürdürülmesine karar verilen hastalar için evde bakım 
hizmeti sağlamaktadır.
Evde bakım kadromuz; uzman doktor, hemşire ve 
diğer yardımcı sağlık personellerinden oluşmaktadır. 
Kişiselleştirilmiş bakım çözümleri ile hastalarımızın 
hayat kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır.

Uluslararası standartlara uygun olarak sunulan
evde bakım hizmetlerinde, koruyucu sağlık, tanısal ve 
tetkik hizmetleri verilmektedir. 

Doktor muayenesinden, kısa veya uzun süreli hemşirelik
hizmetlerine, laboratuvar tetkiklerine kadar uzanan
geniş bir yelpazeyi içeren evde bakım hizmetleri, 
hastanın bulunduğu ortamda ve günlük yaşam akışını 
bozmadan, en yüksek standartlarda sunulmaktadır.

Evde Bakım Nedir?

İstanbul Onkoloji Hastanesi profesyonel kadrosu,
kusursuz hizmet anlayışı ve ileri teknolojik donanımı 
ile yaşamın birçok evresinde karşılaşılabilecek sağlık
problemleri için güvenilir çözümler üretir.

5- Hasta Transfer Hizmeti

Ambulans, tekerlekli sandalye için araç lifti bulunan hasta
nakil araçları ile güvenli konforlu bir şekilde hastaneden
eve, evden başka bir sağlık kuruluşuna hastanın transferi 
sağlanmaktadır.

2- Evde Hemşirelik Hizmeti

Tüm hemşirelik hizmetleri (SC, IM, IV enjeksiyon,
IV ilaç uygulaması, aşı uygulaması, kan alma, serum
uygulaması, stoma bakımı, infüzyon hizmetleri, damar 
yolu açılması, lavman yapılması, port bakımı, port iğne 
takılması, PICC pansumanı, EKG, tansiyon ve şeker ölçümü 
vb.) konusunda uzman ve tecrübeli hemşirelerimizle 
evinizde yapılmaktadır. 

Başarımız, Sağlığınız...

Evde Bakım Hizmetlerimiz Nelerdir?

3- Laboratuvar Hizmeti

Hastamızın bulunduğu ortamda tetkik yapılacak materyalin 
alınması (kan, idrar vb), bu materyalin hastanemiz 
laboratuvarında çalışıldıktan sonra, tetkik sonucunun 
hastaya ulaştırılmasını kapsamaktadır. 

4- Evde Ağrı Tedavisi ve Yara Bakımı

Konusunda deneyimli hekimlerimiz ile hastalar evlerinde 
değerlendirilmekte, gereklilik halinde hastanın bulunduğu 
ortamda ağrı tedavisi ve yara bakımları yapılabilmektedir.  
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1- Evde Doktor Hizmeti

Evde uzman doktor hizmetine ihtiyaç duymanız
halinde, ilgili uzman hekimlerle evde
muayene hizmeti verilmektedir. 

Tıbbi durumunuzun gerektirmesi halinde uzman
doktorlarımız düzenli ziyaretlerle hastalıklarınızın kontrol
ve takibini yapmaktadırlar.


