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İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

HASTA TAŞIMA KALDIRMA TALİMATI 

 

1. Amaç 

 Hastaların hastane içindeki tüm birimlerde güvenli ve gerektiğinde çabuk bir biçimde kaldırılması  

ve taşınması için bir yöntem belirlemektir. 

 

2. Kapsam 

Bu talimat sedye ve tekerlekli sandalye ile taşıma yönteminde izlenecek basamakları kapsar. 

 

3. Sorumlular 

İÜ Onkoloji Enstitüsünde hizmet veren tüm hizmetli, hastabakıcı/ yardımcı sağlık personeli ve  

hemşireler. 

 

4. Uygulamalar  

4.1. Genel Kurallar: 

4.1.1. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için sağlık personeli/porter aşağıdaki 

kurallara uygun davranmalıdır; 

 Hastaya yakın mesafede çalışılmalıdır. 

 Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır. 

 Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir. 

 Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı kullanarak biri diğerinden biraz öne 

yerleştirilmelidir. 

 Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalıdır. 

 Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir. 

 Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır. 

 Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup, kalça kasılmalıdır. 

 Omuzlar,  leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında olmalıdır. 

 Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır. 

 Hasta mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. 

 Hasta baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır. 

4.1.2. Hastayı kaldırmaya başlamadan önce gereksiz ekipmanlar yatak çevresinden uzaklaştırılır, 

yatak/ sedye/tekerlekli sandalye frenleri kontrol edilip, uygun şekilde yerleştirilir ve kilitlenir. 
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4.2. Sedye ile hasta taşıma: 

4.2.1. Hastanın sedye ile taşınması gerekiyorsa taşıma işlemi minimum iki kişi ile yapılır. 

4.2.2. Hasta sedyeye alınmadan önce yapılacak olan işlem ve nedeni hemşire tarafından açıklanır. 

4.2.3. Sedye hasta yatağının yanına getirilir, sedyenin ayakları kilitlenir. Yatak ile sedyenin baş 

kısmının aynı yönde olmasına dikkat edilir. 

4.2.4. Bir personel hastanın ayak kısmına, bir personel ise baş kısmına geçer. 

4.2.5. Hasta taşıma ekibinden hastanın baş kısmında olan personelin “bir, iki, üç…” komutuyla 

hasta kaldırılarak sedyeye alınır. 

4.2.6. Hastanın üzeri örtülür, hasta mahremiyetine dikkat edilir. 

4.2.7. Sedyenin emniyet kenarlıkları kaldırılır, hasta sabitlenir (emniyet kemeri bağlanır). 

4.3. Tekerlekli sandalye ile hasta taşıma: 

4.3.1. Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması gerekiyorsa tekerlekli sandalye hasta yatağının 

yanına getirilir. 

4.3.2. Tekerlekli sandalyenin frenleri kilitlenir. 

4.3.3. Hasta tekerlekli sandalyeye alınmadan önce yapılacak olan işlem ve nedeni hemşire 

tarafından açıklanır. 

4.3.4. Hasta önce yatak kenarında ayakları aşağıya sarkacak şekilde oturtulup karşıya bakması 

sağlanır. 

4.3.5. Tekerlekli sandalyenin ayak pedalları dış yanlara doğru açılır. 

4.3.6. Hasta yavaşça ayağa kaldırılır, tekerlekli sandalyeye oturtulur ve sandalyenin frenleri açılır. 

4.4. Hasta “ Hasta Transfer Talimatı” na göre transfer edilir. 

 

5. İlgili Dokümanlar 

5.1.  Hasta Transfer Talimatı 

 


