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1. AMAÇ         : Hastaneye başvuran hastaların ihtiyaçlarına ve durumlarına göre taşınmalarının ve  nakil 

sürecini  tanımlanması. 

2. KAPSAM      : Bu talimat bütün birimleri kapsar. 

3. TANIMLAR : 

4.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından yataklı servis ve hasta taşıma görevli personelleri 

sorumludur. 

5. FAALİYET AKIŞI 

5.1. Hastanemize müracaat eden hastalardan yürüyemeyecek durumda olanların, personelce tekerlekli 

sandalye ile hastane içinde ilgili birimlere götürülmesi sağlanır.  

5.2. Servislerde yatan hastalar, ilgili birimlere (röntgen) dosyası ile birlikte yürümesinde sakınca yoksa 

servis personeli eşliğinde, varsa sedye veya tekerlekli sandalyede ile taşınır. 

5.3. Ameliyat olacak hastalar, servis hemşiresi tarafından hazırlanarak, taşıma personeli tarafından gerekli 

evrakları ile birlikte sedye ve tekerlekli sandalye ile ameliyathaneye taşınır.  

5.4. Ameliyat olan hastalar ameliyathaneden sedye ile personel tarafından taşınır. 

5.5. Yürüyemeyecek durumda olan hastalar hastane dışına ambulans ile sevk edilir. 

5.6. Hasta ambulans kullanarak sevk edilecekse; 

 Hastanın Uz. Doktoru sevk edilecek kurumdan onay alır. 

 Komuta Merkezi ile irtibata geçer ve hastanın durumu hakkında bilgi verir. 

 Hastanın nakli yapılmadan önce hastanın order formu ve hemşire gözlem kağıdının birer fotokopisi 

çekilerek hasta dosyasına takılır. 

 Hastanın taburcu işlemleri yapılarak görevlisine teslim edilir. 

5.7. Hasta kendi imkânları ile gidecekse; doktor tarafından durumunu bildirir epikriz hasta eline verilir. 

Taburcu işlemleri yapılıp hasta gönderilir. 

5.8.Hasta taburcu ise; hastanın dosyası tamamlanır, servis sekreterliğine gönderilir. İşlemlerden sonra 

hasta taburcu edilir. 

5.10 Hastanın sedye ile taşınması gerekiyor ise bu işlem sırası aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 

5.10.1 Hasta taşınmasına yardımcı olacak personel haberdar edilir. 

5.10.2 Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlık tamamlanır. 

5.10.3 Hasta sedyeye alınmadan önce yapılacak işlemi ve nedeni açıklanır. 
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5.10.4 Sedye hasta yatağının yanına getirilir. 

5.10.5 Yatak ile sedyenin baş kısmının aynı yönde olmasına dikkat edilir. 

5.10.6 Hastanın ayak ve baş kısmına geçilir. Eğer gereksinim var ise üçüncü bir kişi orta kısmında 

bulundurulur. 

5.10.7 Hasta taşıma ekibinden birinin “bir, iki, üç…” komutuyla hasta kaldırılır ve sedyeye alınır. 

5.10.8 Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir. 

5.10.9 Sedyenin emniyet kenarlıkları yükseltilir. 

5.10.10.Sedyenin ön ve arka tarafına geçilir ve yönü belirlendikten sonra ilgili bölüme, ilgili evraklarla 

transfer edilir. 

5.11 Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması gerekiyor ise bu işlem aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 

5.11.1 Tekerlekli sandalye hasta yatağının yanına getirilir. 

5.11.2 Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitlenir. 

5.11.3 Hastaya işlem ve gerekliliği açıklanır. 

5.11.4 Hastanın önce oturup karşıya bakması sağlanır. 

5.11.5 Hastanın ayakları yataktan aşağıya sarkıtılır. 

5.11.6 Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmı dış yanlara doğru açılır. 

5.11.7 Hasta ayağa kaldırılır ve sonra kendi ekseni etrafında döndürülerek yüzünün sandalyenin tersi 

yönde olmasını sağlanır. 

5.11.8 Hasta oturtulur ve sandalyenin frenlerini açılır. 

5.11.9 Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir. 

5.11.10 Hastayı ilgili bölüme gerekli evraklarla birlikte transfer edilir. 

5.12 Düşme Riski Bulunan Hastalarla İlgili Uyulacak Kurallar: 

5.12.1 Hasta düşmelerini önlemek amacıyla hastanedeki tüm sedye ve yataklar korkuluklu olarak 

kullanılacaktır. 

5.12.2 Düşme riski olan hastalar belirlenecek ve hastanın bağımsızlığı gereksiz yere kısıtlanmadan 

önlemler alınacaktır.  

5.12.3 Portatif yemek masası, etajer, sandalye hasta yatağına yakın olarak yerleştirilecek, hastanın 

uzanması, dengesini yitirmesi önlenecektir.  

5.12.4 Hastanın ilk ayağa kalkışında destek/yardım sağlanacaktır.  
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5.12.5 Sedye, karyola ayakları, gerektiğinde kilitlenerek kaymalar engellenecektir.  

5.12.6 Zemin, merdiven basamakları, banyo küvetinin içi vb. yerler kaymaya neden olmayacak şekilde 

olacaktır.  

5.12.7 Çevre düzenli olacak, yerlerde üstüne basılabilecek gereksiz eşya vb. şeyler 

bulundurulmayacaktır. 

5.12.8 Hasta yatağında veya sedyede yatarken kenarlık veya korkulukları çekilecektir.  

5.12.9 Ortamın aydınlatma düzeyi uygun hale getirilecektir.(Gece lambası kullanımı gibi)  

5.12.10 Islak zeminlerde ‘DİKKAT KAYGAN ZEMİN LEVHASI’ konulacaktır. 

5.12.11 Yaşlı, hipotansiyon, çocuk, anemik, ameliyat sonrası gibi düşme riskinin fazla olduğu hastaların 

yakınları düşme riski konusunda bilgilendirilecektir.  

5.12.12 Hasta yatağı başında, tuvalet ve banyoda hemşire çağrı cihazı olacak ve nasıl kullanacakları 

konusunda bilgilendirileceklerdir. 

5.12.13 Yaşlı engelli hastalar için tuvaletlerde tutunma destekleri bulunacaktır. 

  

 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

 

 

 


