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1 Sosyal bakım sektöründe yaşlıların ve engellilerin istihdamı
için çeşitlilik ile kurumsal/teknik destek
Yatılı bakım evlerinde personel çeşitliliğinin yönetiminin iyileştirilmesi için
iyi nedenler vardır. Yatılı bakım için talep sürekli arttığından, yaşlanan bir
nüfusu doğru demografik değişim nedeniyle uygun personelin istihdamı
sabit/sürekli bir sorundur. Sektörde yaşanan personel sıkıntısının derecesi, uygun adaylar olarak yaşlı ve hafif engelli insanları gözardı etme
eğiliminde olan işe alma ajanslarına bağlıdır.
Ek ihtiyaçları olan insanları yatılı bakım veya sosyal bakım işlerine entegre etmek için yeni teknik, örgütsel ve insan kaynakları yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi çözümleri uygun
nitelikleri/yeterlilikleri ve

çeşitliliği yönetme yeteneğini içerir. Örgütsel

çözümler işbölümünün yanısıra uygun vardiya sistemlerinin tanıtımına
işaret eder, oysa teknik çözümler fiziksel güçlüğü/engeli olanlar için
destek sağlayan iş ortamı ayarlamalarını içermektedir. Bu önemler
tamamlayıcıdır ve bir kuruluşun genel yönetim stratejisine entegre
edilmesi gerekir.
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2 Nitelikler/Yeterlilikler ve çeşitlilik yönetimi
Hemşirelik ve yaşlı bakım hizmetlerinin sağlanması eğitilmiş profesyonel
personel ile psikoloji, demans ve diğer yaşa bağlı patalojileri anlamayı
kapsayan geniş bir aralıkta becerilerde resmi olarak yeterlilik sahibi
olmayı gerektirir. Bu görev odaklı yetkinlikler, bireysel kültürel koşullarını
kişiselleştirmenin yanısıra personelin sürekli gelişimini ve bir profesyonelleşme matrisini oluşturur. Başka bir deyişle, sosyal bakım uygulamasında personel için uygun yeterlilik, psikolojik ve fizyolojik boyutlarda
yetkinlikle /yeterlilikle kişiselleştirilmiş, profeyonelleştirilmiş, desteklenmiş
olmayı gerektirir, Şekil 1.

Kişiselleştirilmiş

Personalized

Psikolojik

Psychological

Profesyoneştiril
Professionalized
miş

Fizyolojik

Physiological

Şekil 1: Yeterlilik ve Çeşitlilik Boyutları
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Psikolojik ve fizyolojik boyutlar, genellikle resmi nitelikte bir bakım personelinin standart yönü iken profesyonelleşme ve kişiselleştirme özel dikkat
gerektirir. Profesyonelleşme, iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış bağlamlarda/durumlarda

personelin

çalışmasına

imkan

veren

bakım

standartlarını ve yolları sağlar. Tüm çalışanlar görevlerini ve ilgili yeterliliklerini bilir ve beklenen sonuçları elde edebilir. Bu işbölümü ve varolan
arayüzlerin yönetimi için önemli bir koşuldur. Ayrıca yeni personelin entegrasyonunu ve bireysel eğitim ihtiyaçlarının tanımını sağlar. Ele
alınması gereken konular şunlardır:
 Sağlık profesyonellerinin yeterlilikleri Stadartların tanımı
 Yöntemlerin incelenmesi
 Kritelerin belirlenmesi/spesifikleştirilmesi
 Durumların/bağlamların kabulü
 Sağlık bakım profesyonelinin temel odak noktası
Kişiselleştirilmiş boyut farklı değerleri, muhitleri/çevreleri, ayarları dikkate
alır. Müşteri olarak bakıcılara işaret eder. Bakıcıların ve müşterilerin
birbirleriyle karşılıklı kabulünü ve karşılıklı anlayışın geliştirlmesi için rehberlik sağlamayı amaçlar. Çeşitlilik yönetimi özellikle bu boyutta önemli
bir görevdir, fakat şartlar personel eğitiminin ve yeterliliğinin parçası
olmak zorundadır ve bakım planlama prosedürleri içinde yansıtılmak zorundadır.

Ele

alınması

gereken

konular

şunlardır:
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 Farklı yaşam tarzlarının yansıtılması Çevrelerin/muhitlerin
düşünülmesi/dikkate alınması Farklı ortamların/ayarların dikkate
alınması Kültürel farklılıkların göz önünde bulundurulması Dini
değerlerin göz önünde bulundurulması Farklı/Çeşitli değerler ve
davranışların kabulü Müşteri/hasta uyumu/oryantasyonu

Yeterlilik ve çeşitliliğin dört boyutunun entegrasyonu, geriatric hizmeti
sağlayıcıları tarafından ek ihtiyacı olan insanların istihdamı içinkritik
başarı faktörleridir.

3 Örgütsel Çözümler
Örgütsel çözümler, bireyin gelişimi ile yükümlü sağlık bakım kurumlarının
yönetim düzeyinin içinde olan insan kaynakları yönetimini ve çeşitli/farklı
gruplardan

çıkarılabilecek

potansiyel

çalışanların

entegrasyonunu

desteklemek için esnek çalışma koşullarının sağlanmasını amaçlar.
Aile ve kültürel dost/samimi/sıcak çalışma koşulları
Genellikle sağlık bakım kurumları, yedi gün 24 saat esasına gore hizmet
sağlamak zorundadır. Görev dağılımı, vardiya planları ve çalışma saatleri
ile ilgili “herkese uyan” bir çözüm, tüm çalışanların bireysel gereksinimlerini

karşılama

eğiliminde

değildir.
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Böylece bakım sağlayıcıları, aile ve kültür dostu çalışma koşulları için
farklı çözümler geliştirmek zorundadır, örneğin:
 Aile ihtiyaçlarına gore çalışma saatleri ve vardiya planlarının uyarlanması
 Çocuk bakımı için kolaylıkların sağlanması Dini tatillere/bayramlara
saygı, örneğin, ramazan veya noel
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
İnsan kaynaklarının gelişimi
daha iyi iş-yaşam dengesini
desteklemek için iyileştirilmiş
koşullar

sağlayabilir.

Yaşlı

çalışanlar genellikle, iyi bir
eğitim

ve

avantajına

geniş

deneyim

sahiptir.

Buna

karşılık, genç çalışanlar, daha iyi fiziksel beceriler ve
yeteneklere

sahip

olabilir.

Yaşam boyu öğrenme ve kariyer planlaması için stratejiler becerilerin ve yeteneklerin kullanımını optimize edebilir. Bu tür stratejiler aşağıdakileri içerebilir:
 Bilgi transferi ve yeterlilik planlaması için araçlar Dolaylı görevleri
planlama; örneğin, bakım planlaması, kişisel/personel yönetim, idari
faaliyetler, kalite yönetimi Dolaylı görevler sınırlı olmasına rağmen,
bakım sağlayıcıları sistematik bir şekilde onları insan kaynakları
gelişiminin içine entegre etmelidir.
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İş Bölümü
Bireysel tercihler ve insan kaynaklarının gelişimine saygı gibi önemli olan
işbölümü, kendi başına potansiyel işçilerin istihdamını ve bakım sağlayıcı
kurumların verimliliğini artırabilir. İş bölümü, yalnızca planlanmamalı,
gorevle ve kapasite ile ilgili olmamalı. Bu şekilde, farklı yetkinliklerin,
yeteneklerin ve yeterliliklerin seviyeleri farklı görevlere atanabilir. Bu uzmanların yanısıra daha az kalifiye personel için istihdam olanakları
sağlayacaktır, ve farklı yaş grupları ve farklı özelliklere sahip insanlar
arasında işbölümün sağlayacaktır.

4 Teknik destek
Ayrıca, bir dizi teknik çözüm, bakım
veren kurumlara, fiziksel engelli ve
yaşlı

çalışanların

entegrasyonunu

destekleyebilir. Bu teknik çözümler,
fizksel destek sistemlerini içerebilir,
özellikle teletıp ve telekomünikasyon
gibi yeni teknik sistemler ve

IT

çözümleriyle süreç desteği sağlar.
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Fiziksel yardımcılar ve Teknolojiler
Fiziksel yardımcılar ve teknolojiler, hareket, yatak ve konumlandırma
veya hastaların kaldırılması ve taşınması gibi farklı işlevler için kullanılabilir. Müşterilerin bağımsızlığını desteklemek ve çalışanların işyükünü
hafifletmek için bu tür yardımcıların sistematik kullanımı önemlidir.
Kullanılan en önemli yardımcılar aşağıdadır:
Hareketliliği desteklemek için tekerlekli sandelyeler
 Farklı oturma ve yatma pozisyonlarını destekleyen elle veya motor
ayarlanabilir hasta yatağı Hasta kaldırma yardımcıları
 İşitme ve görme engelliler için iletişim yardımcıları

Her durumda, teknolojik yardımcıların kullanımı için eğitim zorunludur ve
kinestetik bilgi ve yetkinliler ile onların kullanımını birleştirmek önemlidir.Teknik yardımcıları düzgün uygulamak için, tüm çalışanlar için kinestetik eğitim sağlanmalıdır.

Süreç teknolojileri
Birçok

durumda,

IT

çözümleri

bakım

süreçlerini

önemli

ölçüde

destekleyebilir ve onlar farklı görevler için kullanılmalıdır, örneğin, bakım
planlama, dökümantasyon, idari destek (ödeme), vardiya planları vb. gibi
Özellikle yaşlı bakıcılar, her zaman IT sistemlerinin kullanımına alışkın
olmadığından, birinin
etkinleştirmek

için

modern çalışma ortamlarının içine katılmasını
eğitim

sağlanmak

zorundadır.
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Teletıp
Ayrıca, teletıp, günlük görevlerin yerine getirilmesinde müşterilerin
yanısıra bakıcılarıda destekleyebilir ve yeni iş fırsatları sağlayabilir. Acil
çağrı sistemleri, ev bakımında güvenliği sağlamak için zaten sıklıkla
kullanılmaktadır.
İletişim ihtiyaçlarını ve kişisel güvenliği ele alan ortam destekli yaşam uygulamaları mevcuttur/pek çoktur. Hayati parametleri izleme/takip gibi
birçok tıbbi uygulamalar mevcuttur ve bakımverenlerin ve hekimlerin
işbirliği ile uygulanabilir
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