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 DEĞİŞİKLİK DURUMU  

Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No 

- Yeni yayımlandı 0 

10.04.2002 Birim İsminde Değişiklik 

Yapıldı 

1 

05.10.2005 Yönetim Değişikliği 

Yapıldı 

2 

 08.12.2014  Yönetim Değişikliğ Yapıldı           3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLAYAN: Güzin BALCILAR       Hemşire 

İMZA  

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT       İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu 

İMZA   

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL       Kalite Yönetim Temsilcisi 

İMZA  
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1. AMAÇ: Hastaların Sağlık Rehberlik Merkezi içerisindeki tüm birimlerde 

güvenli ve gerektiğinde hızlı bir biçimde kaldırılması ve taşınması için bir 

yöntem belirlemektir. 

2. KAPSAM: Tüm Hemşireleri,   Tıbbi Teknisyenleri, Ambulans Şöförlerini 

kapsar. 

3. UYGULAMA: 

  3.1. Hastanın sedye ile nakli gerekiyor ise; nakil işlemi minumum iki kişi ile 

gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda üç yada dört kişi ile de nakil 

yapılabilir.Hasta transportundan önce mutlaka hastanın rahatsızlığı ile ilgili 

bilgi edinilir, özellikle Ortopedik vakalar, Nöroşirürjik vakalar ve trafik kazaları 

için uygun nakil teknikleri kullanılmalıdır.  

     3.1.1. Hasta transportuna yardımcı olacak personeli haberdar ediniz. 

     3.1.2. Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlığı 

tamamlayınız. 

     3.1.3. Hastaya sedyeye alınmadan önce işlemi ve nedenini açıklayınız. 

     3.1.4. Sedyeyi hasta yatağının yanına getiriniz.  

     3.1.5. Yatak ile sedyenin baş kısmının aynı yönde olmasına dikkat ediniz. 

     3.1.6. Hasta yatağının ayak kısmındaki düğmeye basarak sedye hizasına 

kadar yükseltiniz. 

     3.1.7. Sedyeyi yatağa yaklaştırınız ve Yeşil / Kırmızı fren kollarından 

kırmızıya basınız. 

     3.1.8. Sedyenin kilitlenmesini sağlayın. 

     3.1.9. Hastanın ayak ve baş kısmına geçiniz, şayet ihtiyaç var ise üçüncü 

kişiyi orta kısımda bulundurunuz. 

     3.1.10. Hastayı transport tekniğine uygun olarak sedyeye alınız. 

     3.1.11. Hastanın üzerini örtünüz ve mahremiyetine dikkat ediniz.  

     3.1.12. Sedyenin emniyet kenarlıklarını yükseltmek için her iki yandaki 

kırmızı “PULL” yazan kısmı kendinize doğru çekiniz. Diğer elinizle de emniyet 

kenarlığını yukarı doğru kaldırınız. 

     3.1.13. Sedyenin frenlerini yeşil ayaklığa basarak açınız. 

     3.1.14. Sedyenin ön ve arka tarafına geçiniz ve yönünü belirledikten sonra 

ilgili bölüme hastayı iletiniz. 
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 3.2. Hastanın tekerlekli sandalye ile nakli gerekiyor ise; Tekerlekli sandalye 

ile hasta transportu tek kişi ile sağlanır, gerekiyorsa hastanın sandalyeye 

alınması aşamasında bir ikinci kişiden yardım istenir. 

    3.2.1. Tekerlekli sandalyeyi hasta yatağının yanına getiriniz. 

    3.2.2. Hastaya işlemi ve gerekliliğini açıklayınız. 

    3.2.3. Önce hastayı yatağında oturtunuz. 

    3.2.4. Hastanın ayaklarını yataktan aşağıya sarkıtınız. 

    3.2.5. Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmını el yardımı ile dış 

yanlara doğru açınız. 

    3.2.6. Hastayı ayağa kaldırdıktan sonra kendi ekseni etrafında döndürerek 

yüzünün sandalyenin tersi yönde olmasını sağlayınız. 

    3.2.7. Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitleyiniz.  

    3.2.8. Hastanızı oturtunuz ve sandalyenin frenlerini açınız.(Yandaki metal 

frenlerin tekerleklerle temasını kesiniz.) 

    3.2.9. Hastanın üzerini örtünüz. 

    3.2.10. Hastayı ilgili bölüme hemşire yada porter eşliğinde iletiniz. 


