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getirme, boş hasta yatağı ve içinde hasta olan yatağı
yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

1. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi
doğrultusunda hasta odasını kullanıma hazır hâle
getirebileceksiniz.
2. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi
doğrultusunda yatak yapım tekniğine göre hasta
yatağı yapabileceksiniz.
3. Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun içinde
hasta olan yatağın yapımına yardım edebileceksiniz.
Ortam:Teknik laboratuvar, hasta odası
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Küreselleşen dünyamızda sağlık hizmetleri sektörü, ihtiyaçlara yönelik olarak hızla
değişmekte ve gelişmektedir.
Ülkemizde de artan nüfus, değişen sosyal ve kültürel yaşam koşullarına bağlı olarak
ortaya çıkan sağlık sorunlarının çözümünde sağlık çalışanlarından en verimli şekilde
yararlanma ihtiyacı doğmuştur. Sizler, sağlık alanında hastaların ihtiyaç duyduğu temel
gereksinimlerin yerine getirilmesinde görev alacaksınız.
Bu modülde hasta odasının düzenlenmesi, hasta odalarının standart özellikleri,
odalarda bulunan eşyaların kullanım amaçları, hasta odalarının temizliği, yatak yapımında
gerekli olan malzemeleri anlatan bilgi ve beceriler yer almaktadır. Modülün öğrenme
faaliyetlerini bitirdiğinizde yatak yapımı ile ilgili uygulama becerisi de kazanacaksınız.
Sizler öğretmeninizin rehberliğinde işlem basamaklarına uygun boş,kapalı,açık yatak,
ameliyat ve şok yatağını yapabileceksiniz. Ayrıca içinde hasta olan yatağın yapımını
öğrenecek, hastayla ilgili gereken güvenlik önlemleri alabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ÖĞRENME KAZANIMI

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda hasta odasını
kullanıma hazır hâle getirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yataklı tedavi kurumlarında, hasta odasında bulunması gereken eşyalar neler
olmalıdır? Araştırınız, elde ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında tartışınız.
Hasta ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili araştırma yaparak
sınıf ortamında yaratıcı drama tekniğini kullanarak anlatınız.
Hastanelerde hasta güvenliği için alınabilecek önlemler nelerdir, araştırınız.

1. HASTA ODASI
Yataklı servisler, hastane hizmetlerin tedavi ve bakım sürecinin yapıldığı birimlerdir.
Bu birimlerde hastaların geçirdiği süre, aldığı hizmet ve alt yapı tedavi ve bakım sürecinin en
önemli bileşenleridir. Hastalar hastanede yatarken tüm zamanlarını odalarında ve
yataklarında geçirirler. Bu nedenle hasta odaları, işlevsellik ve konfor açısından hastalar,
hasta başında bulunan refakatçiler, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştiren sağlık
çalışanlarının tüm beklentilerini karşılayabilecek nitelikte olmalıdır.
Hastanelerdeki hasta odaları Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi
doğrultusunda düzenlenmektedir.

Resim 1.1: Hasta odası

3

1.1. Hasta Odasının Özellikleri ve Düzenlenmesi
Hasta odası, hastanın fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verecek, sağlık
personelinin rahat çalışmasına olanak sağlayacak özellikte, düzenli ve tertipli olmalıdır.
Hasta, odada bulunan eşyalara kolay ulaşabilmeli ve kullanım özelliklerini bilmelidir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre yataklı tedavi kurumlarında
hasta odalarının bir veya iki kişilik olarak düzenlenmesi esastır. Ancak kurumun fizik
şartlarına göre daha fazla hastanın kalabileceği çok yataklı hasta odaları da düzenlenebilir.
Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare, birden çok yataklı hasta odaları, hasta
yatağı başına en az yedi metrekare alana sahip olmalıdır. Odalarda banyo, tuvalet ve lavabo
bulunmalı, ıslak zeminlerde yer döşemeleri, kayarak düşmeyi engelleyen malzemelerden
yapılmalıdır.

Resim 1.2: Hasta odasında lavabo, banyo-tuvalet

Hasta odaları, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve
duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyon amaçlı kullanılan
kimyasal maddelere karşı dayanıklı olmalıdır. Yer döşemeleri dayanıklı, kaygan olmayan ve
gürültüyü engelleyen malzemelerden yapılmalıdır. Odanın duvar rengi hastayı rahatlatacak
şekilde doğal, yumuşak ve pastel renklerden seçilmelidir. Pencerelerde odaya fazla ışık
gelmesini önlemek amacıyla, duvar ve eşya rengiyle uyumlu, yıkanabilir özellikte tül ve
güneşlik bulunmalıdır. Tüm pencerelerin zeminden yüksekliği en az 90 cm. odaların tavan
yükseklikleri 270 cm. olmalıdır.

Resim 1.3:Hasta odasında renk uyumu
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Hasta odalarında hasta ve hasta yakınlarının özel eşyalarını konabileceği yer
kaplamayan gömme dolap, refakatçilerin gerektiğinde yatıp dinlenebileceği pozisyon
verilebilen bir koltuk, mümkünse odalarda televizyon, telefon, mini buzdolabı bulunmalıdır.
Hasta odası için tercih edilen mobilyalar kolay temizlenebilen, dayanıklı ve gerektiğinde
kolay taşınabilen özellikte olmalıdır.
İki ve daha fazla yatak bulunan odalarda, muayene, tedavi, pansuman, boşaltım
ihtiyacı, kişisel hijyen uygulamaları, olası acil müdahaleler sırasında hastanın mahremiyetini
korumak için yatakları çevreleyen perde ya da paravan bulunmalı, yatakla aralarında en az
45 cm. boşluk kalmalıdır.

Resim 1.4: Paravan perde

Engelli hastaların kullanımına uygun şekilde, odalarda tutunma barları, lavabo, banyo
ve tuvaletlerde tekerlekli sandalye manevrasına imkân verecek şekilde düzenlemeler
yapılmalıdır. Hastane içinde ve hasta odalarında tekerlekli sandalye geçişini engelleyecek
şekilde seviye farkı olan yerlerde uygun bağlantı rampaları yapılmalıdır.

Resim 1.5:Engelli hasta tuvaleti

Hastaların gerektiğinde kullanabileceği yatak başı bağlantılı çağrı zili ve oda kapısı
üzerinde hemşirenin görebileceği özellikte ışık-lamba düzeneği bulunmalıdır. Ayrıca
hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde de çağrı sistemi bulunmalıdır.
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Resim 1.6: Çağrı zili

Fiziki çevre düzenlemeleri, hastanın tedavi sürecine katılımında, kendisini güvende
hissetmesinde, hastanede gelişebilecek kaza, enfeksiyon gibi durumlardan korunmasında
önemlidir. Hasta odalarının düzenlenmesinde fiziki çevrenin yanı sıra, odaların
havalandırması, aydınlatılması, ısı ve nemin iyi ayarlanması da hasta ve çalışanlar açısından
ayrı öneme sahiptir. Bu düzenlemeler hasta ve çalışan sağlığı açısından Hizmet Kalite
Standartları’na uygun olarak planlanmalıdır.
Fiziki çevre: Hasta odasında her hasta için kullanışlı, rahat bir yatak olmalı ve yatak
odanın özelliğine göre pencerenin yakınına yerleştirilmelidir. Her hasta yatağının başucunda
çekmeceli bir etajer olmalı ve odada her hastanın oturabileceği bir sandalye bulunmalıdır.
Pencerelerde, duvar ve eşya rengiyle uyumlu, yıkanabilir özellikte tül ve güneşlik olmalıdır.
Boş yataklar her an kullanıma hazır olmalıdır.

Resim 1.7: Boş yatakların kullanıma hazır olması

Aydınlatma; Hasta odalarının aydınlatılmasının istenen düzeyde olması, hastanın
rahat bir ortamda olmasını ve hasta bakımı ile ilgili işlemlerin güvenli bir şekilde yapılmasını
da sağlar. Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar, yeterli gün ışığı ile (doğal
aydınlatma) birlikte, enerji kaynaklarından (yapay aydınlatma) yararlanılarak aydınlatılır.
Elektrikle aydınlatmada, ışığın çok parlak olmamasına, doğrudan göze gelmemesine dikkat
edilmelidir Lambaların en fazla 90 volt ‘lük olması idealdir. Akşam saatlerinde, hastaların
fazla ışıktan rahatsız olmasını engellemek için, hafif ışık veren, ışığı duvara ya da tavana
yansıtan lambalar kullanılmalıdır.
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Aydınlatmada tozu daha az barındırmaları nedeniyle, özellikle gömme olan armatürler tercih
edilmelidir. Islak alanların (banyo-tuvalet) aydınlatılmasında ise neme ve suya dayanıklı,
önü camlı ya da kapalı tipte olanlar daha uygundur.
Havalandırma: Kişinin bulunduğu ortamdaki, oksijen oranı azalmış havanın, temiz
hava ile yer değiştirmesine havalandırma denir. Kapalı odanın havası odada bulunanların
çıkardıkları nefes, ter, koku, ısı, nem ve çevreye saçtıkları mikroorganizmalar tarafından
kirlenir, zamanla ortamdaki oksijen oranı azalırken, karbondioksit oranı artar. Bu durumda
odanın havalandırılması gerekir. Havalandırma; yapay ve doğal havalandırma olmak üzere
iki şekilde yapılır. Doğal havalandırma, kapı ve pencerelerin açılmasıyla sağlanırken yapay
havalandırmada klima ve vantilatör gibi havalandırma sistemleri kullanılır. Klima kaynaklı
hastane enfeksiyonları çok sık görülmektedir. Bu nedenle klimaların periyodik kontrolleri ve
filtre temizlikleri, teknik servis elemanlarınca sağlanmalıdır.
Isıtma ve nem; Kış aylarında odanın ısıtılmasında kalorifer ve klimalar
kullanılmaktadır. Hasta odalarında ısı, ortalama 18-22 0C’olmalı, yaz/kış aynı ısı
korunmalıdır. Odalarda gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.
Kış aylarında kaloriferlerin yanması ile ortamın nemi azalır. Bu durum solunum
yollarının kurumasına neden olur. Kaloriferler üzerine nemi sağlayacak özel tasarlanmış su
kabı konulabilir. Su miktarı kontrol edilmeli, azaldıkça ilave edilmelidir. Hasta odası
havasının, nem oranı %30-60 arasında olmalıdır. Gerekli durumlarda hastanın soluduğu
havanın nemi özel cihazlarla da artırılabilir.(buhar makinesi-nemlendirici)

1.2.Hasta Odasında Bulunması Gereken Eşyalar ve Özellikleri
Hasta odasında, her hasta için bir karyola bulunur. Hasta karyolası yatakları, hasta
Karyola, yetişkin ve çocuk hastalar için uygun ebatlarda, hasta ve sağlık personeli tarafından
ergonomik, pratik ve güvenli olarak kullanılabilmelidir. Hasta karyolası, hastaya pozisyon
vermeye uygun, ayak ve başucu istendiğinde yükseltilip alçaltılabilen, ayakları gerektiğinde
hareket ettirilebilme ve kilitlenme özelliğine sahip tekerlekli, yüksekliği ayarlanabilir
olmalıdır. Her iki tarafında hastanın güvenliğini sağlamak amacıyla yan korkuluklar
bulunmalıdır. Karyolanın başucu ve ayakucu panellerinin her iki tarafında serum askısı
yuvaları ve bir adet serum askısı bulunmalıdır. Karyola üzerinde serum askısı yoksa her
yatak için yataktan bağımsız, seyyar serum askısı yatağın başında olmalıdır. Ayrıca drenaj
torbaları ve aksesuarlar için de karyolanın her iki tarafında askı bulunmalıdır. Teknolojik
gelişmelerle birlikte, işlevselliği açısından daha fazla donanıma sahip, elektrikli, üzerinde
kumanda sistemi bulunan, elektrik kesintilerinde üzerinde bulunan aküyle çalışabilen,
hareketli karyolalar hasta odalarında yer almaya başlamıştır.
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Resim 1.8:Hasta karyolas

Tedavisi uzun süren hastalıklar ve sürekli yatmayı gerektiren durumlar kas- iskelet
sistemi hastalıklarına, dolaşım sistemi bozukluklarına ve yatak yaralarının (dekibütüs)
oluşumuna zemin hazırlar. Hastalar bütün zamanlarını yataklarında geçirirler. Bu nedenle
hasta karyolasında bulunan yatak (şilte), vücudun normal anatomik duruşuna uygun sertlikte,
kıvrılma özelliğine sahip, rahat, dezenfekte edilebilen ve silinebilen malzemeden yapılmış
olmalıdır.

Resim 1.9:Silinebilen özellikte yatak

Hasta yatağı sürekli yıkanabilen bir malzeme değildir. Silinebilir özellikte olamayan
hasta yatakları için yatak koruyucu (alez) kullanılır. Yatak koruyucu, çarşaftan önce yatağa
serilir. Hastanelerde, yatakla temas eden yüzü muşambadan, hastayla temas eden yüzü
pamuklu malzemeden yapılmış olanlar tercih edilmektedir. Yatak koruyucu, yatağın üst
bölümünü tamamen kapatmalı, yataktan büyük veya küçük olmamalıdır.
Kadın doğum servislerinde, acil servis, çocuk servisi ve yoğun bakım gibi hasta
yatağının sık kirlendiği ünitelerde yatağın ve çarşafın kirlenmesini engellemek için ara
muşambası kullanılır. Ara muşambası, çarşafın üzerine serilir. Hastanın sırt ve diz kapağı
bölgesini kapsayacak boyutta olmalıdır. Ortalama boyu 70-80 cm ve eni 60-70 cm olan
muşambanın uçlarına, yatak şiltesinin altına sıkıştırmak için 40-50 cm genişliğinde kumaş
eklenir.
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Ara muşambası, ara çarşafı ile birlikte kullanılır. Ara çarşafı, genellikle 2 metre eninde, 1
metre boyunda olup ara muşambasının üzerini tamamen kaplamalıdır. Ara çarşafı yoksa
yatak alt çarşafı ikiye katlanarak ara çarşafı yerine kullanılabilir. Günümüzde ara muşambası
ve çarşafı yerine hazır alt bezi ve yatak petleri kullanılmaya başlanmıştır.

Resim 1.10:Ara muşambası ve yatak pedi

Her hasta yatağı için pamuklu kumaş veya patiskadan yapılmış, eni ve boyu yönetim
tarafından belirlenmiş, nevresim takımı olmalıdır. Nevresim takımı çarşaf, yastık kılıfı ve
nevresimden oluşur. Nevresim, içine battaniye geçirilerek ya da tek başına kullanılır.
Nevresim takımları, 90 derecede ve her türlü deterjanla kolay yıkanmaya uygun olmalıdır.
Yıkanma sonrası solmamalı, deforme olmamalı ve ütülemesi kolay olmalıdır. Günümüzde
değiştirme kolaylığı, zamandan tasarruf açısından, köşeleri ve kenarları lastikli çarşafların
kullanımı yaygınlaşmıştır. Yastık kılıfının yastığa rahat geçirilebilmesi için ölçüleri
yastıktan birkaç santim daha büyük olmalıdır. Ayrıca yastığı olası kirlenmelere karşı
koruyan, yastık kılıfından önce yastığa geçirilen yastık alezleri de kliniklerde
kullanılmaktadır. Yastık alezi,
çamaşır makinesinde 90 derecede yıkanabilir, çabuk
kuruyan, ütü istemeyen özellikte ve tercihen beyaz renkte olmalıdır. Antibakteriyel ve anti
alerjen olmalı ve terleme yapmamalıdır.
Hastalar için kullanılan battaniye, sentetik ve yün karışımından üretilir. Genellikle
nevresimin içine geçirilerek kullanılır. Nevresimle birlikte ya da tek olarak kullanılabilen,
hafif, yıkanabilir ve pamuklu kumaştan yapılmış pikeler de hastanelerde sıklıkla
kullanılmaktadır.
Hastalar için çeşitli amaçlarla kullanılan yastıklar, çeşitli boyutta ve kalınlıkta, iç
dolgu maddesi pamuk, elyaf, sünger parçaları ve yünden olabilir. Yün yastıklar kullanışlı ve
rahat olmasına rağmen, temizliğinin hastane şartlarında zor olması nedeniyle tercih edilmez.
Yastığın kullanılış amaçları arasında; uyumak için başın altına koymak, hastaya pozisyon
vermek ya da desteklemek, astımlı hastaların solunumunu rahatlatmak ve ekstremiteleri (kol
ve bacaklar) yükseğe kaldırmak sayılabilir.
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Hasta odasında her hasta yatağı için yatağının başucunda hastanın bardak, su, peçete
gibi günlük kullanabileceği eşyalarını koyabileceği çekmeceli, tekerlekli, küçük etajer
bulunur. Son yıllarda kullanım kolaylığı ve yerden tasarruf sağlaması nedeniyle, yemek
masası aparatı da bulunan etajerler tercih edilmektedir. Etajerde yemek masası aparatı yoksa
her hasta için bir adet, yüksekliği ayarlanabilen, tekerlekli, yatak üzerinde kolay hareket
edebilen yemek masası bulunur.

Resim 1.11: Yemek masası ve etajer

Hasta odasında hastanın ya da refakatçinin oturabileceği bir sandalye, gerektiğinde
refakatçinin yatıp dinlenebileceği pozisyon verilebilen bir koltuk/ kanepe bulunmalıdır.
Sandalyenin, dayanıklı ve rahat olması gerekir. Kolay temizlenebilen, üzerinde
mikroorganizma barındırmayan malzeme ile kaplanmış olması tercih edilmelidir.

Resim 1.12: Refakatçi koltuğu
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Hasta odasında en az bir adet alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır.
Mümkünse hastanın yakınlarıyla görüşebileceği sabit oda telefonu, televizyon, mini
buzdolabı olmalıdır.

Resim 1.13: Hasta başı el antiseptiği ve sabit telefon

1.3.Hasta Odasında Bulunan Teknik Üniteler
Yatak Başı Ünitesi: Hastanenin yataklı servislerinde bulunan hasta yatak başı
ünitesinde; merkezi gaz dağıtım sistemi, hasta odası aydınlatması, elektrik ve telefon priz
bağlantıları, acil çağrı sistemi tesisatı bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar hasta el seti ile hasta
yatar vaziyette bile olsa kontrol edilebilmektedir. Yatay ünitelerin yanı sıra alandan tasarruf
etmek istendiğinde dikey hasta başı üniteleri kullanılmaktadır.

Resim 1.14: Yatay ve dikey hasta başı ünitesi

Çağrı Sistemi: Tüm hasta odalarında çalışır durumda yatak başı bağlantılı çağrı
sistemi bulunmalıdır. Çağrı sisteminin çalışıp çalışmadığı sürekli kontrol edilmelidir. Hasta
ve refakatçilerine kullanımı ile ilgili bilgi verilmeli, acil durumlar dışında kullanmamaları
gerektiği hatırlatılmalıdır.
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Resim 1.15: Çağrı sistemi

Çağrı sisteminin çalışma prensibi şöyledir: Hasta, el setindeki hemşire çağrı
düğmesine bastığında, hemşire bankosundaki hemşire çağrı gösterge paneli üzerinde; hasta
oda ve yatak numarası flaş eder ve sesli ikazda bulunur. Aynı anda hastanın oda kapısı
üstündeki ikaz lambası flaş eder. Hemşire, hasta odasına gelip hasta yatak başı ünitesi
üzerindeki ışıklı hemşire iptal butonuna bastığında kapı üstü ışığı sürekli yanmaya başlar,
hemşire çağrı gösterge paneli üzerinde flaş eden oda numarası ise söner. Kapı üstündeki
ışığın sürekli yanmaya başlaması hemşirenin o hasta odasında olduğunu gösterir. Hemşire,
odadaki işi bitince kapı çıkışındaki iptal anahtarına bastığında hastanın oda kapısı üstündeki
ikaz lambası ışığı söner. Örneğin resim 1.15 deki göstergede, üstteki rakamlar 218 ve 219
numaralı odaların 3.yataklarında yatan hastaların çağrı zilini kullandıkları görülmektedir.
Merkezi Oksijen Sistemi: Hastanın rahatsızlığı ile ilgili oksijen verilmesi gereken
durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, merkezi oksijen sistemi olmalıdır. Merkezi
sistemde, oksijen belli bir merkezden duvar içindeki boru sistemi ile hasta yataklarının
başucuna kadar ulaştırılır. Oksijenin duvardan çıkış yerine flowmetre (oksijen akımını ölçen
alet) ve humidifer (oksijen nemlendirme kabı) yerleştirilir ve ihtiyaç halinde buradan
kullanılır. Hasta başı ünitesinin bulunmadığı durumlarda, hasta odasına iki yatak için 1 mobil
(hareketli-taşınabilir) oksijen tüpü konulmalıdır. Oksijen tüpleri, çelikten veya hafif
metalden yapılmış, kullanıldıkları yere göre çeşitli büyüklükte ve hacimde olan tüplerdir.

Resim 1. 16: Değişik büyüklük ve hacimde oksijen tüpleri
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Regülatör ( Basınç Ayarlayıcı / Düzenleyici): Oksijen tüpündeki basınç, hastaya
oksijen vermek için çok yüksektir. Tıbbî açıdan kullanılabilmesi için basıncın uygun
seviyeye (40-70-psidpound) düşürülmesi gerekir. Bu nedenle basıncı düzenlemek üzere,
regülatör adı verilen göstergeli düzenleyiciler kullanılır. Regülatör, oksijen tüpüne tam
oturtulmalıdır. Gevşek yerleştirilmiş bir regülatör, tüpü patlayıcı bir şekle dönüştürebilir. Tek
yönlü ve iki yönlü olmak üzere iki çeşit regülatör vardır. Kullanıma daha elverişli
olduğundan tek yönlü olanlar yaygındır.

Resim 1.17: Basınç ayarlayıcı

Flowmetre (Akımölçer/ Debimetre): Hastaya verilen oksijenin litre olarak
dakikadaki akış hızını ayarlar. Değişik çeşitleri mevcuttur. Flovmetreler genellikle âcil
olarak kullanılacak olan oksijen tüplerinin üzerindeki basınç düzenleyicilerin üzerine sabit
olarak yerleştirilir. En sık kullanılan flovmetreler, “basınç ayarlı” akımölçerler ve “bourdan”
akımölçerlerdir.
Basınç ayarlı akımölçerlerde işaretli bir tüp içinde küçük bir boncuk vardır. Tüpün
içindeki akıma göre bu boncuk yukarı çıkar. Gaz akımı boncuğun alt tarafından iğneli bir
valf ile kontrol edilir. Gazın gelişini engelleyen bir durum, örneğin; hortumların kıvrılması,
boncuğun aşağı düşmesine neden olur. Çünkü bu boncuk sadece gelen gazın basıncını ölçer.
Basınç ayarlı akımölçerler yer çekiminden etkilenir, bu nedenle mutlaka dik pozisyonda
tutulması gerekir. Bourdan akımölçer, yer çekiminden etkilenmendiği ve her pozisyonda
kullanılabildiği için âcillerde en çok kullanılan akımölçerdir. En büyük dezavantajları
tüplerde herhangi bir kıvrılma olduğunda daha yüksek bir basınç göstermesidir.

Resim 1.18: Basınç ayarlı akımölçer
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Humidifer (Oksijen Manometre Kavanozu, Nemlendiriciler): Oksijen kaynağından
gelen oksijenin nemlenmesini sağlayan, cam veya plastikten yapılmış, akımölçerlere bağlı
olarak kullanılan bir oksijen kaynağı ekipmanıdır. Nemlendirici, genellikle kırılmaz cinsten
bir kap ve üzerine yerleştirilmiş akımölçerden oluşur. Oksijen verme işleminden önce
humidiferin 2/3‟ü steril suyla doldurularak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Merkezi
sistemden ve tüpten gelen O2 kurudur, içinde hiç su buharı yoktur. Bu nedenle O2 verilirken
hastanın mukozalarının kurumasını önlemek için nemlendirme çok önemlidir. Ağız, burun
ve akciğerlerde mukozaların aşırı kuruması solunumu zorlaştırır.
Humidiferin içindeki su azaldığında üstüne ekleme yapılmamalı, temizlenip
dezenfekte edildikten ve kurutulduktan sonra kap yerine takılarak tekrar steril su ile
doldurulmalıdır. Kullanılmayan humidiferler boş, temiz ve kuru tutulmalıdır. Bu su kabı
kuru ve temiz tutulmazsa yosun/ tortu bağlayarak çeşitli bakterilerin, mantarların üremesine
yol açar. Sonuçta bu mikroplar doğrudan hastanın solunum yollarına yerleşir. Bu nedenle her
uygulamadan sonra humidifer yıkanıp steril distile su ile doldurulmalı ve haftada bir kez
uygun dezenfektanlar ile temizlenmelidir. Tek kullanımlık nemlendirici kaplar tercih
edilmelidir. Tekrar kullanılabilir özellikte ise yeni yatan bir hasta için önceki hastadan
kalmış humidiferler kesinlikle kullanılmamalıdır. Her yeni hasta için temizlenip dezenfekte
edilmiş ve kurutulmuş yeni bir humidifer kullanılmalıdır.

Resim 1.19: Humidifer çeşitleri

Kliniklerde solunumu olan hastalara oksijen verme işlemi sırasında; nazal kanül, basit
yüz maskesi, kısmî geri dönüşümlü maske, geri dönüşümsüz maske, venturi maske,
nebulizer maske kullanılır. Bu malzemeler hastaya özel olmalıdır. Bir hastanın malzemesi
başka bir hastaya kesinlikle kullanılmamalıdır.
Nazal Kanül: Hastanın burun deliklerine yerleştirilen yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda
iki tane burun deliği çıkıntısı olan, ince uzun polietilen ya da plastikten yapılmış, iki ucu açık
hortum şeklindedir.
Nazal (Orofarengeal) Kateter: Burun girişinden orofarenkse kadar itilen distal
kısmında birkaç çıkış deliği olan plastik kateterlerdir.
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Oksijen maskeleri: Kauçuk veya plastikten yapılmış, ağız ve burnu içine alacak
şekilde düzenlenmiş, akciğerlerin oksijenlenmesi ve ventilasyonu için kullanılan araçlardır.
Üzerindeki lastik ve burun klipsi, maskenin yüze rahatça takılmasını sağlar.

Resim 1.20: Oksijen maskeleri ve nazal kanül

Aspiratör: Ürettiği vakum (emme) gücü ile yabancı maddeleri emerek ortamdan
uzaklaştıran cihazdır. Tıp alanında kullanılan aspiratörlere cerrahi aspiratör denir. Cerrahi
aspiratör, ürettiği negatif basınçla vücut boşluklarındaki istenmeyen sıvı, sekresyon, partikül
vb. emen ve bir toplama kavanozunda biriktiren cihazdır. Farklı çeşitleri vardır. Merkezî
aspiratör, güçlü bir vakum ünitesinin emiş gücünü, steril borular ile hasta başı ünitesine
aktararak çalışan sistemdir. Mobil aspiratörler ise kesintisiz güç kaynağı ile çalışan,
tekerlekli, genellikle tek toplama kavanozuna sahip cihazlardır. Aspiratör kavanozu cam ya
da sert plastikten yapılmış sekresyonların biriktiği kaptır. Kavanoz en az 2 litre kapasiteli
üretilir. Dolduğu zaman otomatik olarak kapanacak şekilde vana sistemi bulunur.
Aspiratörün vakum gücü vakum ayarlama düğmesi ile ayarlanır. Aspiratör sondaları
hastaya uygun ve steril olmalıdır. Hasta başında bulunan ve aspirasyon sondasının
temizlenmesinde kullanılan steril su, 8 saatte bir değiştirilmelidir. Yatak başı ünitesi yoksa
gerektiğinde mobil aspiratörler kullanıma hazır bulundurulur.

Resim 1.21: Mobil aspiratör ve merkezi oksijen-aspiratör sistemi
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Hasta başı gaz panellerini teknik hizmet görevlileri periyodik olarak kontrol eder.
Ünitelerin iç temizlik, bakım ve dezenfeksiyon işlemleri, üretici firma önerilerine göre
yapılır. Arızalanmaları ve gaz kaçağı gibi istenmeyen durumlarda, her birimin sorumlu
hemşiresi, klinik günlük kontrol formu üzerinden kontrol ederek, sorunların giderilmesini
sağlar.

1.4.Hasta Odasının Yerleşim Planı
Hasta odaları temel olarak; hastayla ilgili alan, ayak duvarı, baş duvarı, refakatçi alanı,
dolaşım alanı, doktor/hemşire bakım alanı ve banyo/tuvalet olarak bölümlendirilebilir.
Bunlar:









Ayak duvarı: Hastanın ilk görsel odak noktası olduğu için, ayak duvarına
monte edilen tıbbi bakımla ilgili donatıların sayısını en aza indirerek ve tüm
unsurları birleştirerek ve basitleştirerek görsel kargaşa azaltılmalıdır.
Baş Duvarı: Personelin teknik gereklilikleri en uygun şekilde uygulamasına
imkân vererek, tıbbi alet ve tesisatın görünebilirliğini hasta ve ziyaretçiler
açısından en aza indirecek şekilde tasarlanır.
Refakatçi Alanı: Aile; hasta yatağına yakın olmalı, oturma alanından hastayı
ve televizyonu rahatça görebilmeli, ailenin hastabakıcı alanından ayrı, yeterli
alanı ve uyuma bölgesi mevcut olmalıdır.
Dolaşım Alanı: Hastanın başucuna erişimde yeterli personel alanı olmalı, hasta
etrafında dolaşımda hastabakıcı yardımı için ilave yer olmalı, hastayı oda içi ve
dışına taşınmada sedye için engelsiz taşıma yolu olmalıdır. Birden fazla yatak
bulunan odalarda donanıma ve yataklara geçiş mümkün olacak şekilde her
yatağın ayak kısmının önünde 110 cm ve iki yatak arasında 120 cm’lik bir
açıklık olmalıdır. Tek kişilik odalarda ayak kısmında ve yatağın her iki yanında
en az 110 cm’lik açıklık bulunmalıdır.
Doktor / Hemşire Bakım Alanı: Personel engellere takılmaksızın yatak
etrafında hareket edebilmeli ve ekipman için yeterli yer olmalı, malzemelere
erişimde hasta odasının bitişiğinde veya içinde malzemeler için yer olmalı,
odada veya koridordaki sabit bir yerde bilgi erişimi için bilgisayar bulunmalı,
tıbbi personelin kullanımı için el yıkama alanları olmalıdır.
Hasta ve Refakatçinin Ortak Alanı-Tuvalet /Banyo: En yaygın hasta odası
tuvaleti yerleşim düzeni; iç tuvalet odası, dış tuvalet odası ve iç içe geçmiş veya
ortada yer alan tuvalet odası şeklindedir. Genelde hasta odalarında tuvalet ve
duş bölümü aynı odada bulunur.

1.5.Hasta Odasının Temizliği
Hasta odalarının temizliği, görevli temizlik elemanları tarafından, hastane temizliği
talimatnamesine göre yapılır. Hastane enfeksiyon komitesi sorumluları, talimatlar
doğrultusunda gerekli kontrolleri yaparak, periyodik aralıklarla personellerin eğitimlerini
sağlarlar.
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Hastanelerde orta, düşük riskli veya en az riskli bölümlerin temizliği; su ve deterjanla yapılır,
dezenfektan kullanılmaz; yüksek riskli ve çok yüksek riskli bölümlerin temizliği;
dezenfektanlı solüsyon ile yapılır.
Temizlikte temel ilkeler;












Temizlik temizden kirliye doğru yapılır
Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır
Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır
Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır
Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir
Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur
Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz
Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz
Tuvaletler en son temizlenir
Kuru süpürme, silkeleme yapılmaz
Temizlik /dezenfektan çözeltileri aşırı kirlendiğinde, 2-3 hasta odasında
kullanımdan sonra, izolasyon odasında kullanımdan sonra değiştirilmelidir.

Resim 1.22: Paspas ve temizlik malzeme arabası Hasta odası temizliği

Hastane temizliği talimatnamesi doğrultusunda dikkat edilecek noktalar:





Odaların temizliği temizden kirliye doğru yapılır. Temizlik maddeleri ve
dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmamalıdır.
Kapı ve kapı kolları, telefon ahizeleri, pencere kenarlarının tozu günlük olarak
silinmeli ve kurulanmalıdır.
Perdeler gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya yılda bir yıkanmalı, oda
duvarları 12-24 ayda bir silinmeli, kan veya vücut çıktısıyla kontaminasyon
gelişirse dezenfekte edilmelidir.
Yatak ayırma perdeleri herhangi bir kirlenme olduğunda veya her 3 ayda bir
yıkanmalıdır.
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Odadaki çöp kovaları dezenfekte edilmeli, içlerine uygun renkte poşet
geçirilmeli, poşet her gün değiştirilmeli ve çöp kovasının kapağı her zaman
kapalı tutulmalıdır.
Tozların ortama yayılmasını önlemek için kuru süpürmeden kaçınılmalıdır.
Paspaslama işlemi S çizecek şekilde yapılmalı, paspas arabalarında bulunan su
kesinlikle bekletilmemelidir.
Hasta odalarında ve koridorlarda kullanılan paspaslar ayrı ayrı olmalı paspas ve
temizlik malzemeleri taşıma araçları kesinlikle hasta odalarına sokulmamalıdır.
Her hasta odasının temizliği için yeni temiz su hazırlanmalı, lavabolar günlük
olarak dezenfekte edilmeli, en son tuvaletlerin temizliği sağlanmalıdır.
Hasta yatağı, kenarlıkları, etajer, sandalye ve yemek masası, mobilyalar, her
gün temizlenmelidir.
Servisteki ördek, sürgü gibi malzemeler kişiye özel olmalıdır. Mümkünse tek
kullanımlık olanları tercih edilmelidir.
Hasta odalarında kötü kokuların oluşumu engellemek için; bardak, kaşık, çatal
gibi malzemeler temiz ve kapalı bir yerde (etajer çekmecesinde) tutulmalı,
yemeklerden sonra yemek artıkları ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Yatak çarşafları kirlendiği an değiştirilmelidir.

1.6.Hasta Odasında Alınacak Güvenlik Önlemleri
Güvenli bir ortamın sağlanmasında; kazalar, hastane enfeksiyonları ve çevre
kirliliğinden kaynaklanan durumları tespit etmek ve önlemler almak esastır. Hastanelerde en
sık görülen kaza, düşmelerdir. Düşmeler özellikle yaşlı hastalarda, geriatri servislerinde ve
genellikle sabahın erken saatlerinde görülmektedir. Düşme riski olan hastalar belirlenmeli ve
hastanın bağımsızlığı gereksiz yere kısıtlanmamalıdır. Alınabilecek başlıca önlemler
şunlardır:









Yatak yapımı, hastanın hijyenini sağlama gibi durumlarda indirilen karyola
kenarlıkları işlem sonunda kaldırılmalı.
Hastanın kişisel ihtiyaçlarını karşılayan etajeri, yemek masası, sandalyesi
ulaşabileceği yakınlıkta, yatağına yakın olarak yerleştirilmeli.
Çağrı zili hastanın her zaman rahatlıkla ulaşabileceği yerde olmalı, banyo ve
tuvaletlerde çalışır durumda bulunmalı, hasta ve refakatçileri tuvalet ve
banyonun içeriden kilitlenmemesi konusunda uyarılmalı ve tuvalet kapıları
dışarı doğru açılacak şekilde düzenlenmeli.
Tekerlekli yataklar, tekerlekli sandalyeler, boş sedyeler hasta ve çalışanlara
çarpmayacak şekilde, frenleri kilitli olarak bırakılmalı.
Destekli yürüyebilen hastaların kullandığı baston ya da koltuk değneği kolay
ulaşabileceği yakınlıkta, diğer hastaların ise takılarak düşmesini engelleyecek
şekilde yerleştirilmeli, koridorlarda hastanın yürürken tutabileceği bantlar
bulunmalı.
Çevre düzenli olmalı, yerlerde üstüne basılabilecek kablo vb. gereksiz eşyalar
bulunmamalı, kullanılmayan her türlü malzeme odadan alınmalı.
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Hastanın kullandığı terlikler, kaygan tabanlı olmamalı.
Islak ve kaygan zeminlerde, uyarı levhaları (Dikkat kaygan zemin)konulmalı.
Yeterli aydınlatma sağlanmalı.
Dolu veya boş tüm oksijen tüpleri sabitlenmeli.

Hasta kullandığı ilaçlar ya da rahatsızlığı nedeniyle, düşme riski taşıyorsa, tek kişilik
odada yatıyorsa, oda giriş kapısına, iki ya da daha fazla sayıdaki odada yatıyorsa, hem oda
giriş kapısına hem de yatak başına dört yapraklı yonca figürü asılmalıdır. Düşme riski olan
hastalar, hemşire odalarına yakın bulunan odalarda yatırılmalıdır.

Resim 1.23: Düşme riskinde yonca figürü

1.7. Hasta Ziyaretleriyle İlgili Kurallar
Hastalar hastanede yattıkları süre içinde yakınları tarafından ziyaret edilmeyi son
derece önemli bulurlar. Psikolojik açıdan rahatlamalarını sağlayan ziyaret saatleri hastanın
hastalığına bağlı kısıtlamalarda içerebilir.
Hasta ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:

Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır.

Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen 5-7 dakika).

Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.

Ziyaretçilerin hasta yataklarına oturmamaları hatırlatılmalıdır.

Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Böyle
bir durum tespit edildiğinde hemen ellerini yıkamaları sağlanmalıdır.

Ziyaretçiler serum seti, oksijen manometresi, idrar sondası gibi hasta ile ilgili
tedavi malzemelerine zarar vermemeli veya ayarlarıyla oynamamalıdır.

Ziyaretçiler, hasta odalarında diğer yatan hastaları rahatsız edecek şekilde
yüksek sesle konuşmamaları konusunda uyarılmalıdır.
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Hastaya dışarıdan herhangi bir gıda maddesi getirilmemesi konusunda
refakatçiler ve ziyaretçiler uyarılmalıdır. Yüksek tansiyon hastalarının tuzdan
kısıtlı beslenmeleri, şeker hastalarının kalori ve şeker açısından diyetine uygun
beslenmesi gerektiği vb. durumlar, hasta yakınlarına açıklanmalıdır. Hasta
başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. Aynı odada kalan diğer hastalara
da herhangi bir gıda verilmemesi konusunda gerekli kontroller ziyaret saati
süresince yapılmalıdır.
Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya vb.olabilir.
Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular
sorulmamalıdır.
Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Ziyaret esnasında moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
Ziyaret saati sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk
edilmelidir.
Küçük çocukların hasta ziyaretine getirilmesine izin verilmemelidir.

Resim 1.24: Hasta ziyaret
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite
Standartları Rehberi doğrultusunda hasta odasını kullanıma hazır hâle getirebileceksiniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Bir hasta odası yerleşim planı  Sağlık Bakanlığı
Hizmet
Kalite
hazırlayınız.
Standartları Rehberini inceleyebilirsiniz.
 Çağrı sistemini kontrol ediniz.
 Hasta odasındaki merkezi oksijen  Elektrik prizlerini kontrol edebilirsiniz.
sisteminin çalışılırlığını kontrol ediniz.
 Gaz vanasını kontrol edebilirsiniz.
 Nemlendirici kabında bulunan steril su
eksilince yıkanıp dezenfekte edildikten
 Merkezi oksijen sistemi ekipmanlarının
sonra 2/3’lük steril kaba su konulması
temizliğini kontrol ediniz.
gerektiğini asla unutmayınız.
 Her hastadan sonra ekipmanların
temizliğini yapınız.
 Vanaları kontrol edebilirsiniz.
 Aspiratör kavanozunu tam olarak
 Vakum
sistemi
ekipmanlarının
dolmadan boşaltmayı unutmayınız.
temizliğini kontrol ediniz.
 Aspirasyon sondasının temizlenmesinde
kullanılan steril suyu 8 saatte bir
değiştirmeyi unutmayınız.
 Hasta odasının yerleşimini kontrol  Odadaki alanı daraltan fazla eşya
ediniz.
olmamasına dikkat ediniz.
 Temizliğin günlük olarak yapıldığından
emin olunuz.
 Temizliğin uygun temizlik maddesi ve
 Hasta odasının temizliğini kontrol
bezle yapıldığından emin olunuz.
ediniz.
 Banyo ve tuvaletlerin günde en az 2 defa
uygun
temizlik
maddeleri
ile
temizlendiğinden emin olunuz.
 Düşmeler için önlem alınız.
 Enfeksiyonlara
karşı
koruyucu
önlemleri alınız.
 Gerekli uyarı levhalarını koyunuz.
 Hastanın ihtiyaçlarını karşılayacak
etajer, yemek masası, sandalye, çağrı
zilini hastanın ulaşabileceği şekilde
 Hasta odasında hasta için güvenlik
yatağına yakın olarak yerleştiriniz.
önlemleri alınız.
 Yatak yapımı, hastanın hijyenini
sağlama
gibi
uygulamalarda
indirdiğiniz karyola kenarlıklarını
kaldırılmayı unutmayınız.
 Düşme riski olan hastaları sık sık
gözleyiniz.
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 Hasta odasında sağlık personeli için
güvenlik önlemleri alınız.



 Çalışma
alanındaki
gereksiz
malzemeleri uygun yerlere yerleştiriniz.
 Hasta odasında üstüne basılarak
düşmeye, kaymaya neden olabilecek
gereksiz eşya, kablo vs. şeyler
olmamasına dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi hasta odalarının
uygulamalardan olamaz?
A) Odaları havalandırmak için camlar açılır.
B) Tuvaletler en son temizlenir.
C) Yatak takımları kirlendiği an değiştirilir.
D) Temizlik kirliden temize doğru yapılmalıdır.
E) Kuru süpürme,silkeleme yapılmaz.

temizliğinde

yapılması

gereken

2.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri hasta ünitesinin taşıması gereken
özelliklerdendir?
I. Tek yataklı hasta odası 9 m2 olmalıdır.
II. Odanın havalandırılması ve aydınlatılması yeterli olmalıdır.
III. Yer döşemeleri dayanıklı, kaygan olmayan ve gürültüyü engelleyen
malzemelerden olmalıdır.
IV. Mobilyalar pahalı olmalıdır.
A) Yalnız I
B) I, II
C) I,II ve III
D) I,III ve IV
E) I, II, III ve IV

3.

Aşağıdakilerden hangisi hasta odasının yerleşim planında olması gerekenlerden
değildir?
A) Temizlikçi alanı
B) Baş duvarı
C) Refakatçi alanı
D) Dolaşım alanı
E) Doktor / hemşire bakım alanı

4.

Aşağıdakilerden hangisi standart hasta odasında bulunması gereken eşyalar içinde yer
almaz?
A) Etajer
B) Yemek masası
C) Hareketli karyola
D) Sabit telefon
E) Tekerlekli sandalye
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5.

Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretine kabul edilmemektedir?
A) 12 yaş altı çocuklar
B) Kronik hastalığı olanlar
C) Ateşi olanlar
D) Öksürüğü olanlar
E) Hepsi

6.

Aşağıdakilerden hangisi hasta odalarında alınması gereken güvenlik önlemleri içinde
yer alır?
A) Yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
B) Hastanın kullandığı terlikler kaygan tabanlı olmamalıdır.
C) Dolu veya boş tüm oksijen tüpleri sabitlenmelidir.
D) Hasta odasındaki kullanılmayan malzemeler odadan alınmalıdır.
E) Hepsi

7.

Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun açık kalması amacıyla ağız ve burundaki kan,
kusmuk gibi sekresyonların temizlenmesinde kullanılır?
A) Aspiratör
B) Oksijen tüpü
C) Monitör
D) Yatak başı gaz paneli
E) Hepsi

8.

Kişinin bulunduğu ortamdaki oksijen oranı azalmış havanın temiz hava ile yer
değiştirmesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Isıtma
B) Soğutma
C) Havalandırma
D) Aydınlatma
E) İklimlendirme

9.

Aşağıdakilerden hangisi engelli hastalar için yapılan düzenlemeler içinde yer alır?
A) Odalarda tutunma barları olmalıdır.
B) Hasta odalarında seviye farkı olan yerlerde uygun bağlantı rampaları yapılmalıdır.
C) Tekerlekli sandalye manevrası için uygun genişlik sağlanmalıdır.
D) Çağrı zili kolay erişebileceği mesafede olmalıdır.
E) Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda yatak yapım
tekniğine göre hasta yatağı yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hasta yatağının düzenli ve temiz olmasının hasta üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkilerini araştırarak topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. HASTA YATAĞI YAPIMI
Hastalar günün önemli bir bölümünü yataklarında geçirir. Bu nedenle hasta yatağının
temiz ve rahat olması,hastayı fiziksel ve psikolojik olarak etkiler.Uyku düzeninin kalitesinde
yatağın rolü büyüktür.Hasta yatağı yapımında şu hususlara dikkat edilmelidir:










Eller, işlem öncesi ve sonrası el yıkama talimatnamesine göre yıkanmalı, yüzük
ve bileklik gibi takılar çıkarılmalı, tırnaklar daima kısa kesilmelidir.
Kontaminasyonu önlemek için burun ve ağzı tamamen kapatan, tek kullanımlık
maske takılmalı, saçlar toplanarak başa bone geçirilmelidir.
Sağlık personeli ve hasta yönünden vücut mekaniği ilkelerine dikkat
edilmelidir.
Hastanın mahremiyeti korunmalı, güvenliği ve rahatı sağlanmalı, alışkanlıkları
ve hareketliliği/bağımsızlığı devam ettirilmelidir.
Çarşaf vb. malzemeleri değiştirme sıklığı hastanın tüm gün yatması ve
gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır.
Odanın havalandırılması sırasında camlar açık, kapı kapalı tutulmalı, hastanın
üşümesi engellenmelidir.
Hastanın döndürülmesi /hareket ettirilmesi sırasında deri bütünlüğü korunmalı,
hastaya nazik davranılmalıdır.
Yatak yapımı için gerekli malzemeler kullanış sırasına göre hasta ünitesi içinde
kolay ulaşılabilecek temiz bir alana konmalıdır. Zaman kaybını önlemek için
kullanılacak malzemeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.
Temiz malzemeler her zaman yatağı ortalayacak şekilde yerleştirilmeli; işlem
temizden kirliye, başucundan ayakucuna, yakın taraftan uzak tarafa doğru
tamamlanmalıdır.
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Karşılıklı bulaşmayı önlemek için malzemelere az dokunulmalı, üniformaya
yakın tutulmamalıdır.
Kirliler kesinlikle yere konulmamalıdır. Çarşaflar silkelenmeden,
havalandırılmadan, kirli kısımları içe gelecek şekilde toplanmalı, kirli
torbası/arabasına atılmalıdır.
Her malzeme teker teker yerleştirilip sıkıştırılmalı, köşeler çözülmeyecek
şekilde yapılmalıdır.Hastanın üstüne gelen malzeme omuzlarını örtecek şekilde
yerleştirilmelidir.Ancak yatak takımları çok sıkı olmamalı, hastanın ayakları
normal anatomik pozisyonda kalabilmelidir.
Çarşaf, ara muşambası, ara çarşafı gergin olmalıdır.
Düzen ve estetiğe önem verilmelidir.
Kirli takımlar içinde enjektör kapağı,iğne vb. tıbbi atıklar kontrol edilmeli,
yaralanmalara karşı dikkatli olunmalıdır.Bu atıklar, kesici-delici tıbbi atık
kutusuna atılmalıdır.
Yatak Yapımında Kullanılan Malzemeler
















Eldiven(2 adet)
Bone
Maske
Yatak koruyucu
Yatak çarşafı
Ara muşambası
Ara çarşafı
Nevresim
Yastık kılıfı
Battaniye/ pike
Kirli torbası/arabası
Temizlik bezi
Dezenfektan solüsyon

Boş Yatak Yapımı Aşamaları

Hasta yatağı tek ya da iki kişi tarafından yapılabilir. İki kişi ile yatak yapımı aşağıdaki
gibidir:


Kontaminasyonu önlemek için eller yıkanır, kurulanır, sırasıyla bone ve
maske takılır. Eldivenler giyilir.

26

Resim 2.1: Bone,maske,eldiven giyilmesi



Yatak yapımında zaman kaybını önlemek için yatak takımları serviste
bulunan temiz çamaşır dolabından, yatak yapımı kullanım sırasına göre
alınır. Bu sıralama; (en üstten alta doğru) yatak koruyucu (alez), yatak
çarşafı (alt çarşaf), ara muşambası, ara çarşafı, battaniye, nevresim, yastık
kılıfı, pike şeklindedir. Malzemeler bu sıralamayla temiz çamaşır
arabasına yerleştirilerek hasta odasına getirilir. Malzemeler temiz bir
sandalye veya etajerin üzerine konur.

Resim 2.2: Malzemelerin hazırlanması ve odaya getirilişi
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Odanın havalanmasını sağlamak için pencereler açılır, oda kapısı
kapatılır.
Etajer ve sandalye, rahat hareket etmeyi engellemeyecek şekilde yataktan
uzaklaştırılır.
Yatak vücut mekaniklerine uygun, rahat çalışabilmeyi kolaylaştırmak için
uygun seviyeye getirilir. Yatak kenarlıkları indirilir.
Yatak üzerindeki kirli malzemeler sırasıyla toplanır.
Battaniye nevresimden çıkarılarak katlanır.
Yastık kılıfından çıkarılarak sandalye üzerine konur.
Nevresim, ara çarşafı, ara muşambası ve çarşaf havalandırılmadan,
katlanmadan bohça yapar gibi toplanır ve torbasına/arabasına konur.
Yatak şiltesi kirli ise önce baş tarafından ayakucuna doğru, dezenfektan
solüsyonla silinir, kurulanır.
Kirli eldivenler çıkarılır. Eller yıkanır, kurulanır. El yıkama işlemi yerine
alkol bazlı el antiseptiği de tekniğine uygun olarak kullanılabilir. Tekrar
el yıkamaya gerek yoktur. Sadece kurumasını beklemek yeterlidir.
Temiz eldivenler giyilir.

Resim 2.3:Kirli yatak takımlarının toplanması




Yatağın yakın tarafına geçilerek yatak koruyucu (alez) yatak (şilte)
üzerine serilir.
Temiz yatak çarşafı alınır, dörde katlanır. Yatağın başucuna katlı hâlde
konulur. İlk katı yatağın karşı tarafına, diğer katı ayakucuna doğru
açılarak serilir.

28


















Yatak çarşafının baş ve ayakuçları yatağın altına gerdirilerek sıkıştırılır,
köşeler üçgen yapılarak çarşafın yan kısımları yatağın altına sıkıştırılır.
Çarşafın üzerine gerekli ise ara muşambası yatağın ortasına gelecek
şekilde yerleştirilir.
Ara muşambasının üzerine muşambayı tam olarak kapatacak şekilde ara
çarşafı serilir. Yatağın her iki yanından ara muşambası ve çarşafı birlikte
çarşafının yataktan sarkan uçları, düzgün ve gergin şekilde yatağın altına
yerleştirilir.
Battaniye çarşafın üzerine serilir. Battaniyenin köşeleri nevresimin
köşelerine gelecek şekilde battaniye nevresimin içine yerleştirilir. Bir el
nevresimin başucundan, diğer el alt kısmından tutularak nevresim
havalandırmadan aşağıya doğru sallandırılır. Bu hareket yığılma olmadan
battaniyenin nevresime yerleşmesini kolaylaştırır. Yatağın yanlarından
sarkan nevresim geçirilmiş battaniyenin kenarları içe doğru katlanır.
Kıvrılan kısım yatakla aynı hizada olmalıdır.
Nevresim geçirilmiş battaniyenin ayakuçları yatağın altına kıvrılır. Bu
uygulama ile battaniyenin yere düşmesi ve hastanın uykuda iken üstünün
açılması engellenecektir.
Bazen battaniye kullanılmadan sadece nevresim ve pike kullanılabilir. Bu
durumda boş nevresim yatağın üzerine serildikten sonra yanlardan sarkan
kısımlar yatakla aynı hizada olacak şekilde içeri kıvrılır. Bunun üzerine
pike serilir. Pike ve nevresimin ayakuçları yatağın altına kıvrılır.
Yastık kılıfının köşeleri iki el ile tutularak yastık kılıfın dış kısmı kolların
üzerine doğru kıvrılır.
Yatağı yapan ikinci kişi, kılıfı tutan kişiye yastığın köşelerini tutturur ve
kolların üzerine kıvrılmış olan kılıfı yastığın üzerine doğru çeker.
Yastık kılıfının açık ucundaki kat yerine yastığın köşeleri yerleştirilerek
işlem tamamlanır.
Yastık yatağın başucuna yerleştirilir.
Odanın düzenini sağlamak için etajer, sandalye yerine yerleştirilir.
Eldivenler standartlara uygun olarak çıkarılır, tıbbi atık kutusuna atılır.
Eller yıkanır ve kurulanır.
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Resim 2.4:İki kişiyle boş yatak yapımı

2.1. Yatak Çeşitleri
Hasta yatakları yapılış ve kullanım amaçlarına göre farlılık gösterir. Bunlar;





Kapalı yatak,
Açık yatak,
Ameliyat yatağı,
Şok yatağıdır.
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2.1.1. Kapalı Yatak
Hasta taburcu olmuş ise kapalı yatak yapılır. İşlem basamakları boş yatak yapımında
olduğu gibidir. Yatak yapım aşamaları tamamlandıktan sonra nevresim geçirilmiş battaniye
yastığa doğru çekilerek yatak kapalı hâle getirilir.

Resim 2.5: Kapalı yatak yapım aşamaları

2.1.2. Açık Yatak
Yatak yapım aşamalarına göre yapılan kapalı yatak açık yatak hâline getirilir. Açık
yatakta pike ve nevresim geçirilmiş battaniye, çarşaf üzerine tamamen örtülmez. Battaniye
ya da pike yastık tarafından tutularak yelpaze şeklinde üç kat katlanarak yatağın ayakucuna
konur. Pike ve nevresim birlikte kullanılacağı gibi tek olarak da kullanılabilir.
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2.1.3. Ameliyat Yatağı
Hastanın ameliyat sonrası bakımı için hazırlanan yatak çeşididir.


Ameliyat yatağının amaçları;





Cerrahi girişim geçiren hastanın enfeksiyondan korunması,
Anestezi ve cerrahi girişim sonunda hastanın vücut sıcaklığının
korunması,
Hastanın kazalardan korunması,
Kusma ve aspirasyon(kan, kusmuk, gibi sekresyonlara bağlı boğulma)
riskine karşı önlemlerin alınmasıdır.

Ameliyat yatağı yapımında kullanılan malzemeler ve uygulama basamakları boş yatak
yapımında olduğu gibidir. Farklı olarak nevresim ve pike boydan boya yatağın sağ veya sol
tarafına katlanır veya ayakucuna konur.Kadın doğum servislerinde doğum, sezaryen gibi
kanaması olan hastalarda cerrahi servislerinde, büyük ameliyatlardan sonra ara muşambası
ve çarşafı yatağın ve çarşafın kirlenmesini önlemek için mutlaka kullanılmalıdır.

Resim 2.6: Ameliyat yatağı yapım aşamaları
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2.1.4. Şok Yatağı
Şok yatağı yapımında da boş yatak yapımı uygulama basamakları uygulanır.
Hastanın başının altındaki yastık alınır. Göğüs, karın ve kalçalar düz pozisyonda
tutularak hayati organlara kan akımını artırmak amacıyla bacakların altına diz altı yastığı ya
da yastık yerleştirilerek 30-40cmyükseltilmesisağlanır.

Resim 2.7:Şok yatağı

2.2. Kirli Yatak Takımları ve Malzemelerin Toplanmasında Dikkat
Edilecek Kurallar
Hastanelerde çamaşır işleri; kirli çamaşırların servislerden çamaşırhaneye
gönderilmesi, yıkanması ve kurutulması, ütülenmesi, tasnifi (ayırma), servislere dağıtılması
ve depolama hizmetlerinden ibarettir.





Yatak çarşafları gözle görülebilir kirlenme yoksa gün aşırı ve kirlenme olan her
durumda sorumlu personel tarafından değiştirilmelidir.
Hastanede kullanılan tüm kirli çamaşırlar enfekte kabul edilir. Çamaşırların
toplanması ve transferi işlemi steril olmayan eldiven giyilerek ve maske
takılarak yapılmalıdır.
Kirli yatak takımları hasta odasında ayrılarak çamaşırhaneye ya da depolama
ünitesine gönderilir.
Her tür çamaşırlar toplanmadan önce üzerinde veya aralarında kesici-delici alet
ya da diğer yabancı cisim (enjektör iğnesi,enjektör kapağı, gaz bezi, pansuman
atıkları tampon vs.) bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.
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Kirli yatak takımları toplanırken yatak takımları içerisinde hastaya ait herhangi
bir şey kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. Hasta taburcu olmuş ise bulunan
eşyalar bir poşet içerisine konup hasta yatak numarası, tarih ve saat yazılarak
etiketlenip servis sorumlusuna teslim edilmelidir.
Yatak üzerindeki çarşaflar toplanırken serili oldukları yüzeyin ortasında
toplanıp fazla silkelenmeden ve ortamda toz oluşturulmadan kirli çamaşır
arabasına atılmalıdır.
Toplanan kirli çamaşırlar asla yere atılmamalıdır.
Kirli ve temiz çamaşır taşıma arabaları ayrı olmalı, kirli çamaşır arabaları
doldukça görevli personel tarafından çamaşırhaneye gönderilmelidir.
Kirli çamaşırların taşınması sırasında asansörde gıda malzemeleri ve hasta
olmamasına dikkat edilir.
Çamaşır toplama işlemi renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı ayrı yapılmalıdır.
Eğer yapılmamışsa kirli çamaşır odasında renk (beyaz, yeşil, mavi, pembe, gri)
ve cinsine (pamuklu, keten) göre ayrılmalıdır.
Çamaşırhaneye transfer öncesinde kirli çamaşırlar kendi içinde gruplandırılarak
(çarşaf, yastık kılıfı, pike vb.) belirlenmiş standart sayılar dikkate alınarak
ayrılır. Bu sayıların dışında bohçalama yapılması gerektiğinde bohçanın üzerine
içinde kaç adet kirli çamaşır olduğu yazılmalıdır.
Sayım işleminden sonra Teslim Formu düzenlenmelidir.
Kliniklerde toplanan çamaşırlar kirli çamaşır odalarında, oda kapısı kapalı
olacak şekilde veya kirli çamaşır toplama arabalarında bekletilmelidir.
Kesinlikle üstü açık olan temiz çamaşırlar ile aynı ortamda bekletilmemelidir.
Kirli çamaşırların toplandığı sırada kullanılan eldivenle kapı kollarına, servis
bankosuna, telefona, hasta mobilyalarına vs. dokunulmamalıdır.
Kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kalan personel, Enfeksiyon Kontrol
Komitesi görevlilerine başvurmalıdır.
Toplama ve teslim işlemi bittikten sonra servis personeli steril olmayan eldiven
giyerek boşalan konteynırların içini %10’luk çamaşır suyu ile dezenfekte
etmelidir.
İzolasyon (ayırma) uygulanan enfeksiyonlu hastaların çamaşırlarını toplayan
personel, uygun koruyucu kıyafetler giymelidir. Çamaşır torbaları üzerine
“İZOLASYON” ibaresi konmalıdır.
Tıbbi atıklar“Tıbbi Atık Yönetimi” esaslarına uygun olarak toplanmalı ve imha
edilmelidir.
Çamaşır toplama ve transfer işlemi tamamlandıktan sonra eldivenler çıkarılarak
“El Yıkama Talimatnamesi”ne uygun el hijyeni sağlanmalıdır.
Çapraz bulaşmaları engellemek için temiz çamaşırlarla kirli olanlar birbiriyle
temas ettirilmemelidir. Bunun için temiz çamaşırlar ayrı yerlere konmalı ve ayrı
araçlarla kapalı şartlarda taşınmalıdır.
Çamaşırlar servislere dağıtılmadan önce ütülenmeli ve tam olarak kurutulmuş
olmalıdır.
Servislerde temiz çamaşırlar temiz kılıf /paket içerisinde ya da kapalı dolaplarda
muhafaza edilerek her türlü kontaminasyondan korunmalıdır.
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Temiz çamaşırlarla ilgilenen personel temiz üniforma giymeli ve kirli
çamaşırlarla temas etmemelidir.
Hastanenin ihtiyacı için yeterli miktarda (yatak sayısına göre günlük 3 yatak
değişimi sağlayacak kadar) çamaşır sağlanmalıdır.

2.3. Kirli Malzemelerin Ünite İçi Nakli
Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dâhil) ve bunlarla kontamine olmuş her tür
atık, doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dâhil) bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri,
günü geçmiş veya artmış anti-neoplastikl (kanser tedavisinde kullanılan) ilaçlar ve bu
ilaçlarla kontamine olmuş her tür malzemeye tıbbi atık denir.


Atıkların Toplanması ve Nakliyle İlgili Kavramlar

Kesici delici alet: Hastane ortamında kullanılan ve yaralanmaya neden olabilen kesici
ve delici cisimlerdir (bistüri, iğne ucu vb.).
Evsel nitelikli atık: Mutfak ve büro atıkları, ambalaj malzemeleri, cam vb. atıklardır.
Uluslararası tıbbi atık amblemi: Tıbbi atıkların toplandığı özel nitelikli torba veya
kap ile bunların taşınmasında kullanılan özel taşıma arabalarının üzerinde bulundurulması
gereken uluslararası amblemdir.

Resim: 2.8:Tıbbi atık amblemi

Tıbbi atık taşıma arabası: Hastanede üretilen tüm tıbbi atıkların toplanarak geçici
atık depolarına taşınmasında kullanılan arabalardır.
Atık taşıma arabası (container): Tıbbi atık olmayan tüm atıkların toplandıktan sonra
geçici olarak biriktirildikleri ve geçici depolama alanına transfer edildikleri arabalardır.
Hastane atık sorumlusu: Hastane Yönetimi adına hastanede atık yönetiminin ilgili
talimata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm basamakları denetleyen ve
organizasyonu sağlayan kişidir.
Evsel nitelikli atıklar için geçici depolama alanı: Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’ne uygun olarak evsel nitelikli atıklar için oluşturulan geçici depolama alanıdır.
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Tıbbi nitelikli atıklar için geçici depolama alanı: Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’ne uygun olarak tıbbi atıklar için oluşturulan geçici depolama alanıdır.
Tıbbi atık personeli: Hastanedeki tüm birimlerden alınan tıbbi atıkları tıbbi atık
taşıma arabasında toplayan ve geçici depolara güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan
kişidir.
Kırmızı çöp torbası: Tıbbi atıkların toplanması için kullanılan, Tıbbi Atık
Yönetmeliği’nde tanımlanan şartlara uygun, her iki tarafında Uluslararası Tıbbi Atık
Amblemi ile Dikkat Tıbbi Atık ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik torbadır.

Resim 2.9:Tıbbi atık çöp torbası

Mavi çöp torbası: Geri kazanılabilen cam malzemelerin toplanması için kullanılan
mavi plastik torbadır.
Siyah çöp torbası: Evsel nitelikli atıkların toplanması için kullanılan siyah plastik
torbadır.
Kesici-delici alet kutusu: Delinmeye, yırtılmaya, patlamaya dayanıklı, su geçirmez,
açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde - Uluslararası Tıbbi Atık Amblemi ile
-Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık-ibaresi taşıyan sert plastik veya aynı özellikte
kartondan yapılmış kutusudur.

Resim 2.10: İğne ucu atık kovası
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Kirli malzemelerin ünite içi nakli sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar şunlardır:













Evsel nitelikli atıklar ile tıbbi atıklar aynı taşıma arabası ile aynı anda
taşınmamalıdır.
Atık toplama işlemi sırasında mavi veya siyah bir çöp poşetinin içinde tıbbi atık
bulunduğunun görülmesi durumunda temizlik personeli bu çöp poşetini, uygun
boyda kırmızı bir çöp poşetinin içine koyarak tıbbi atık şeklinde ortamdan
uzaklaştırmalıdır. Kesinlikle ayrıştırma yapma yoluna gidilmemelidir.
Kırmızı çöp torbası konulması gereken alanlar Enfeksiyon Kontrol
Komitesi’nin önerileri doğrultusunda belirlenir. Kırmızı çöp torbaları normal
servislerde ve polikliniklerde tedavi odalarında, yoğun bakım ünitelerinde,
ameliyathane ve hemodiyaliz ünitesinde ofis alanları dışında tüm alanlarda
bulundurulmalıdır.
Kırmızı çöp torbası bulunmayan bir alanda üretilen tıbbi atık en yakındaki
kırmızı torbalı çöp kovasına veya kesici-delici alet kutusuna atılmalıdır.
Tıbbi atık içeren çöp torbalarından birisinin toplama veya taşıma aşamasında
patlaması hâlinde bu torba hemen ikinci bir kırmızı çöp torbası içine konur ve
toplama veya taşıma işlemine devam edilir .
Her tür kesici-delici alet, kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.
Hasta bakım hizmeti verilen tüm alanlarda (hasta odası, muayene ve tedavi
odaları, ameliyathane, hemodiyaliz vb.) kesici-delici alet kutusu
bulundurulmalıdır.
Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında doldurulmalı, tam olarak dolmaları
beklenmemeli, kesinlikle sıkıştırılmamalıdır.
Kesici-delici alet kutuları ¾ oranında dolduktan sonra ağızları kapatılıp uygun
büyüklükte kırmızı çöp torbalarına konulduktan sonra geçici depolama alanına
transfer edilmelidir. Ağızları açılarak boşaltma yapılmamalıdır.
Tıbbi atık torbasının patlaması sonucu kirlenen yüzeyler temizlenir ve
dezenfekte edilir.

2.4. Hasta Yatağında Alınacak Güvenlik Önlemleri
Hastalar hastanede yattıkları süre içinde oluşabilecek zararlardan korunmalıdır. Bu
amaçla sağlık personeli tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Hasta yatağında alınacak
başlıca güvenlik önlemleri aşağıda açıklanmıştır.


Karyola kenarlığı: Kenarlıklar bilinç bozukluğu olan, sedatif(sakinleştirici
ilaçlar) kullanan vb. hastaların yataktan düşmesini, yataktan kalkıp inmesini
engellemek amacıyla kullanılır. Hastaya yapılan her türlü uygulamalar sırasında
indirilen bu kenarlıkların işlem bitiminde kaldırılması unutulmamalıdır.



Tespit ediciler: Hastada endişeye neden olan ve hareketlerini kısıtlayan bu
araçlar zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Ancak yaralanmaları önlemek,
uygulanan tedavinin devamını sağlamak için gerektiğinde kullanılabilir.
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Uygulamalarda el ve ayaklara uygulanan tespit ediciler, gömlek şeklinde ve kundak
benzeri olanlar ile kuşak/kemer şeklindeki tespit ediciler daha çok kullanılır. Tespit ediciler
kullanılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:








Tespit, hastayı gereğinden fazla kısıtlamamalıdır.
Hastanın kan dolaşımı engellenmemelidir.
Hastanın kemik çıkıntısı olan bölgeleri desteklenmelidir.
Hastanın vücudu normal pozisyonda kalmalıdır.
Tespit ediciler hasta/hasta yakınlarını tedirgin edeceğinden, mümkün
olduğu kadar göze çarpmaması sağlanmalıdır.
Tespit bölgesinde uyuşma, renk değişimi, ağrı, soğuma gibi dolaşımın
engellendiğini gösteren ilk belirtilerde tespit edici gevşetilerek egzersiz
yaptırılmalıdır.
En az 4 saatte bir tespit edici çıkartılıp egzersiz yaptırılmalıdır.

2.5. Sağlık Çalışanları İçin Alınabilecek Koruyucu Önlemler
Sağlık hizmeti, özellikleri nedeniyle sağlık çalışanları açısından önemli tehlike ve
riskler taşır. Sağlık çalışanları, toplumun ve bireylerin sağlığını koruyup iyileştirirken kendi
sağlıkları ile de ilgili olumsuzluklar yaşar.
Sağlık çalışanı, hasta bakımı ve taşınmasında görev alıyor ya da çalışıyorsa kas-iskelet
sistemi hastalıkları riski ile karşı karşıyadır. Hasta bakımı sırasında, taşınan yük çok fazla
olmasa bile yanlış tekniklerin kullanılması nedeniyle bakım verenlerin her zaman kas ve
eklemlerini incitme olasılıkları vardır. Aynı şekilde hastanın da bakım sırasında incinme
olasılığı olduğu unutulmamalıdır.
İnsan vücudunu oluşturan eklem, kas, kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle iş birliği
hâlinde çalışmasını öğreten bilime “vücut mekaniği” denir. Vücut mekaniğine uygun
hareket edilmediğinde oluşan sırt, bel ve eklem ağrıları yaygın görülen, tedavisi zor ve pahalı
sağlık sorunlarıdır. Bu nedenle hastaların taşınması özel teknikler kullanmayı gerektirir. İyi
bir denge sağlamak için tabanlar yere tam olarak temas etmeli ve iki ayak birbirine paralel
olmak yerine arkadaki ayak diğeriyle 60-90°lik bir açı yapmalıdır. Gövdeyi dik tutup kalçayı
ve dizleri bükerek eğilmek, iş yükünü, büyük ve kuvvetli kas gruplarına dağıtır ve sırtın
incinmesini önler. Örneğin yatak başlarında hastaların kullanması için konulan etajerler
işlerin kolaylıkla yapılmasını engelleyebilmektedir. Yine hastaların kolay kalkmasına
yardımcı olan alçak yataklar, sağlık personelinin çalışmasını güçleştirebilmektedir. Yatak
başında hastayı çekme/ pozisyon verme gibi işlemlerde, dizleri yatak kenarına dayayarak,
ağırlığı dizlere vererek ve hastaya yaklaşarak çalışılmalıdır.
Sağlık çalışanlarının mesai saatlerinde giydiği ayakkabılar, kas iskelet sistemi
sorunlarına yol açmaktadır. Ayağa uygun, hafif topuklu ayakkabı giyme, uygun pozisyonun
sürdürülmesi, dengenin sağlanması ve ayak sağlığı açısından önem taşır. Düşmeleri önlemek
için kaymayan tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir.
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Çalışanlar hastane ortamında kan, vücut sıvıları, solunum yoluyla bulaşan
enfeksiyonlara maruz kalabilir. Hastanelerde Enfeksiyon Kontrol Komitesi görevlileri
tarafından, koruyucu ekipmanların kullanımı, aşısı olan hastalıklarla ilgili bağışıklama
çalışmaları, periyodik eğitimler ve kontroller yapılmalıdır.
Koruyucu ekipmanların bilinçli kullanımı hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları
olası kaza, enfeksiyon vb. durumlarını büyük oranda engelleyecektir. Bu ekipmanlar
şunlardır:


Koruyucu kıyafetler: Bireylerin derileriyle, kıyafetleriyle ya da aeresollerle
herhangi bir bulaşma riski olduğu zaman mutlaka giyilmelidir. Kullanılan
kıyafetler sıvı geçirmemelidir. Bu kıyafetler tek kullanımlık ya da yıkanılabilir
olabilir ancak kullanmadan önce uygun temizliği yapılmalıdır.



Maske ve gözlük: Koruyucu cerrahi maskeler ve gözlükler herhangi bir kan ya
da diğer enfeksiyon materyallerinin sıçraması riskine karşı kullanılmalıdır.
Maskeler tek kullanımlık, gözlükler sıçrama ile teması kesecek uygunlukta
olmalıdır. Maskeler değiştirilirken bağcıklarından tutulmalıdır. Filtreli
kısımlarına(ön yüzüne) dokunmamalı, yüzde takılı bulunmalı; boyunda, alında
veya cepte taşınmamalıdır.



Eldiven:Kan ve vücut sıvıları veya bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoza ile
temastan önce eldiven giyilmeli, iki hasta bakımı arasında eldivenler
değiştirilmelidir. Eldiven giymeden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
Eldivenler kullanan kişinin ellerine uygun ölçüde seçilmeli, büyük ya da dar
olmamalı, tırnaklar kısa kesilmeli ve törpülenmelidir. Yüzük, bileklik gibi
takılar çıkarılmalıdır. Yırtık, delik olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Gerekli
uygulamalarda çift kat eldiven kullanılabilir. Eldivenlerin dış yüzeylerinin
kontamine olduğu unutulmamalı, el-ağız, el-göz temasından kaçınmalıdır.
Ellerde kesik, yara varsa eller yıkanıp kurulandıktan sonra yara bandı vb.
kapatıldıktan sonra eldiven giyilmelidir. Eldiven seçiminde lateks hassasiyeti
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.



Bone: Saçları kontaminasyonlardan korur. Tek kullanımlık olanları tercih
edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda tekniğine uygun olarak çeşitlerine
göre yatakları hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

Boş yatak yapılacaksa
 Ellerinizi El Yıkama Talimatnamesi’ne
göre yıkayınız ve kurulayınız
Bonenizi lastikli kısmından iki elinizle  Boneyi, saçlarınızı tamamen içine
tutup takınız.
alacak şekilde takmaya dikkat ediniz.
 Maskenin, burnunuzu ve ağzınızı
tamamen kapattığından emin olunuz.
Maskenizi takınız.
 Maskenin iplerini kontrol ediniz.
Maskenin katlı kısmı dışta olacak
şekilde yüze yerleştiriniz.
 Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde
el hijyeninin ve eldiven kullanımının
Eldivenlerinizi giyiniz.
önemini asla unutmayınız.
 Ellerinize uygun büyüklükte eldiven
giyiniz.
 Sırasıyla ve eksiksiz alınız.
Yatak takımlarını çamaşır arabasına  Zaman kaybını önlemek, işlem kolaylığı
yerleştiriniz.
sağlamak için malzemelerin eksiksiz
hazırlanmasının önemini hatırlayınız.
Malzemeleri kullanım sırasına göre
 Alttan üste doğru sıralayınız.
yerleştiriniz.
Yatak
malzemelerini
kolay  Temizliğinden emin olduğunuz etajer,
ulaşabileceğiniz bir yere bırakınız.
yemek masası üzerine bırakabilirsiniz.
 Pencereleri açtığınızda oda kapısını
kapatmayı unutmayınız.
 Odanın sık sık havalandırılmasının kötü
Odanın pencerelerini açınız.
kokuların oluşumunu engelleyeceğini,
hasta ve çalışan sağlığı açısından
önemini unutmayınız.
İşlem
esnasında
uygulamayı
 Çalışmanıza engel olabilecek önlemleri
zorlaştıracak
tüm
nesneleri
almayı unutmayınız.
uzaklaştırınız.
Yatağı rahat çalışabileceğiniz seviyeye  Vücut mekaniğini korumaya dikkat
getiriniz.
ediniz.

 Ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.
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 Yatak kenarlıklarını indiriniz.
 Battaniyeyi nevresimden çıkarınız ve
dörde katlayınız.
 Düzenli ve özenli çalışmayı alışkanlık
 Battaniyeyi,
temiz
ve
kolay
hâline getiriniz.
ulaşabileceğiniz yere koyunuz.
 Temiz sandalye veya etajer üzerine
koyabilirsiniz.
 Yastığı kılıfından çıkarınız ve temiz,
kolay ulaşabileceğiniz yere koyunuz.
 Havalandırmadan,
katlamadan
 Nevresim, ara çarşafı, ara muşambası ve
toplanacağını unutmayınız.
çarşafı toplayınız.
 Bohça yapar gibi toplamaya dikkat
ediniz.
 Toplanan yatak takımlarını kirli
torbasına/arabasına atınız.
 Yatağı baş tarafından ayakucuna doğru
temizleneceğini unutmayınız.
 Yatak kirli ise dezenfektan solüsyonla
 Kirli malzemelerin uygun şekilde
siliniz ve kurulayınız.
temizlenmesi
gerektiğini
asla
unutmayınız.
 Kontaminasyonu önlemenin iş güvenliği
açısından önemini unutmayınız.
 Kirli eldivenleri çıkarınız.
 Kirli eldivenleri uygun atık kutusuna
atmaya dikkat ediniz.
 Ellerinizi
tekrar
yıkayınız
ve
kurulayınız.
 Temiz eldivenleri giyiniz.
 Yatak koruyucuyu (alez) yatak(şilte)
üzerine seriniz.
 Temiz yatak çarşafını yatağın başucuna  Düzenli ve tertipli çalışmanın zaman
katlı hâlde yerleştiriniz.
kaybını önlediğini hatırlayınız.
 İlk katı yatağın karşı tarafına, diğer katı
ayakucuna doğru açarak seriniz.
 Yatak çarşafının baş ve ayakuçlarına  Çarşafın düzgün görünmesine özen
üçgen oluşturacak şekilde köşe yapınız.
gösteriniz.
 Gergin ve kırışıksız yapılan çarşafın
 Çarşafın boşta kalan kenarlarını yatağın
yatak yaralarını önlemede önemini
altına sıkıştırınız.
hatırlayınız.
 Ara muşambasının ve çarşafını gerekli
durumlar kullanıldığını unutmayınız.
 Ara muşambası ve ara çarşafını sırasıyla
 Ara çarşafının uçlarını yatağın altına
yatağa seriniz.
düzgün bir şekilde yerleştirmeyi
unutmayınız.
 Battaniyeyi
nevresimin
içine  Battaniyenin
nevresim
içinde
yerleştiriniz.
yığılmasını önleyiniz.
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 Battaniyenin kenarlarını
içe doğru
katlayarak ayakucunu yatağın altına  Yaz aylarında pike kullanabilirsiniz.
sıkıştırınız.
 Tekniğine uygun olarak yastık kılıfını  Modülde
yer
alan
resimlere
yastığa geçiriniz.
bakabilirsiniz.
 Oda düzenini sağlayınız.
 Eldivenleri tekniğine uygun çıkarınız.
 Bonenizi çıkarınız.
 Kişisel
koruyucu
ekipmanlarınızı
 Maskenizi çıkarınız.
çıkarınız.
 Kontaminasyonu
önlemeye
özen
gösteriniz.
 Kontaminasyonu önlemede kullanılan
koruyucu ekipmanların doğru imha
edilmesi gerektiğini biliniz ve tıbbi atık
kutusuna atmayı unutmayınız.
 Ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.
 El Yıkama Talimatnamesi’ne uyunuz.
Kapalı yatak yapılacaksa
 Hazırladınız boş yatağa nevresim
geçirilmiş battaniyeyi/pikeyi yatağın
 Modülde yer alan resimleri inceleyiniz.
üzerini tamamen örtecek şekilde
kapatarak kapalı yatak haline getiriniz.
Açık yatak yapılacaksa
 Hazırladınız boş yatağa nevresim
geçirilmiş battaniyeyi/pikeyi üç kat
 Modülde yer alan resimleri inceleyiniz.
olacak şekilde yelpaze gibi yatağın
ayakucuna doğru katlayınız.
Ameliyat yatağı yapılacaksa
 Nevresim geçirilmiş battaniyeyi/ pikeyi
boydan boya yatağın sağ veya sol  Modülde yer alan resimleri inceleyiniz.
tarafına katlayınız.
 Şok yatağı yapılacaksa
 Karyola hareketli, pozisyonlandırılabilir
özellikte ise yatağın ayakucu30-40 cm.
yükseltmeyi unutmayınız.
 Karyola hareketli değilse hastanın
 Hasta
karyolasının
ayakucunu
ayaklarının altına yastık koyabilirsiniz.
yükseltiniz.
 Modülde yer alan resimleri inceleyiniz.
 Yatağın ayakucunun kaldırılmasının,
üzerinin
örtülmesinin
ve
yatak
kenarlıklarının kaldırılmasının nedenini
araştırabilirsiniz.
 Hastane talimatnameleri doğrultusunda
 Kirli yatak takımlarını toplayınız.
yapmaya dikkat ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Şok yatağında hastanın pozisyonlandırılmasıyla ilgili hangisi yanlış uygulamadır?
A) Hasta sırt üstü yatırılır.
B) Başının altına yastık konmaz
C) Yatağın ayakucu yükseltilir.
D) Yatağın baş tarafı yükseltilir.
E) Ayaklarının altına yastık konabilir.

2.

Malzemelerin eksiksiz hazırlanmasının yararı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Vücut mekaniklerine uygun çalışmak
B) Zamanı iyi kullanmak
C) Kontaminasyonu önlemek
D) Malzemelere zarar vermemek
E) Hiçbiri

3.

Aşağıdakilerden hangisi ara muşambasının kullanım amaçlarındandır?
A) Battaniyenin kirlenmesini önlemek
B) Yastığın kirlenmesini önlemek
C) Çarşafın kirlenmesini önlemek
D) Nevresimin kirlenmesini önlemek
E) Hepsi
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

( ) Açık yatak yapımında nevresim geçirilmiş battaniyeyi üçlü şekilde katlayıp
yatağın başucuna doğru yerleştiriniz.

5.

( ) Kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kalan personel, Enfeksiyon Kontrol
Komitesi görevlilerine başvurmalıdır.

6.

( ) Çamaşırların toplanması ve transferi işlemi steril eldiven giyilerek yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun içinde hasta olan yatağın yapımına
yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Hangi durumlarda hasta yatağından kaldırılmadan yatak takımlarının
değiştirilmesi gerekir? Araştırarak sınıf ortamında konuyu öğretmeniniz ve
arkadaşlarınızla paylaşınız.
İçinde hasta olan yatağı yaparken vücut mekaniklerine uygun çalışmanın
önemini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında tartışınız.
Hasta ile ilgili alınabilecek güvenlik tedbirleri nelerdir? Sınıf ortamında
arkadaşlarınızla tartışınız.

3. İÇİNDE HASTA BULUNAN YATAK
YAPIMI
Hastanın yataktan kalkmasının mümkün olmadığı durumlarda kirli takımların
değiştirilmesi işlemi hasta yatağın içindeyken yapılır. Bu uygulamada amaç hastaların
ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak uygulamalarla yaşam kalitesini yükseltmek ve olabilecek
problemleri en aza indirmektir. Aşağıdaki durumlarda hasta yataktan kaldırılmadan yatak
takımları değiştirilir:





Doktor istemine bağlı zorunlu yatak istirahati önerilen hastalar
Bilinci kapalı (şok, koma) hastalar
Ağır ameliyatlar sonrası yataktan kalkamayan hastalar
Çeşitli nedenlere bağlı kısmi ya da tam felçli hastalar

İçinde hasta bulunan yatağın yapımında kullanılan malzemeler şunlardır:








Eldiven (gerekirse iki çift)
Yatak çarşafı
Ara muşambası (Alt bezi de kullanılabilir.)
Ara çarşafı
Nevresim
Battaniye/ pike
Yastık kılıfı

44






Kirli torbası / arabası
Temizlik bezi
Sürgü veya ördek (gerekirse)
Paravan

3.1. İçinde Hasta Bulunan YatağınYapımında Dikkat Edilecek
Noktalar





















Yatak yapımı öncesi eller,El Yıkama Talimatnamesi’ne uygun olarak yıkanmalı
ve kurulanmalıdır.
Kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır (Maske ve bone takılmalı, eldivenler
giyilmelidir.).
Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.
İşlem öncesi hastaya bilgi verilir ve onayı alınır.
Hastayla iletişim kurarak işlemlere katılımı sağlanır.
Hasta yatağının etrafına paravan veya perde çekilir. Hastanın mahremiyetini
koruyarak üstünü açmamaya özen gösterilir.
Hastanın üşümemesi için oda ısısına dikkat edilir.
Hastanın, boşaltım ihtiyacı varsa yatak yapımından önce bu ihtiyacı giderilir ve
temizlenir.
Yatak yapım esnasında hasta için güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Vücut mekaniklerine uygun çalışılmalıdır.
Yatak yapımı sırasında hastada bulunan kateter ve drenlerin yerinden
çıkmamasına dikkat edilmelidir.
Pozisyonlandırma sırasında hastaya nazik davranılmalıdır. Sürtünme
hareketlerinden kaçınmalıdır, gelişebilecek deri tahrişleri engellenmelidir.
Hasta yatak yaraları açısından dikkatle gözlenmelidir.
Yatak çarşafı ve kullanılmışsa ara çarşafı-muşambası kırışıksız ve gergin
olmalıdır.
İki kişi birlikte yatak yapıyorsa biri, yüzü kendisine doğru yan yatan hastanın
omuz ve diz bölgesinden tutarak hastanın düşmesini önlemelidir.
Döndürme ve pozisyonlandırmada iki kişi aynı anda hareket etmeli, komutla
çalışılmalıdır.
Hastanın kıyafetleri kirli ya da ıslaksa değiştirilmelidir.
Hastaya psikolojik destek verilmelidir.
Hastanın durumu ile ilgili gözlemler ve işlemler kaydedilmelidir.
Eldivenler tekniğe uygun olarak çıkarılmalı, eller yıkanmalı ve kurulanmalıdır.

3.2. İçinde Hasta Bulunan Yatak Yapımı Aşamaları
İçinde hasta bulunan yatak tek ya da iki kişiyle yapılabilir. İki kişiyle yapılması hasta
güvenliğini sağlamak açısından daha uygundur. Yatak yapımı aşağıdaki sıralamaya göre
yapılır:
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Yapılacak işlem, hastaya açıklanır ve onayı alınır.
Çamaşır arabasıyla temiz yatak takımları hasta yatağının yanına getirilir.
Kontaminasyonu önlemek için eller yıkanır, kurulanır.
Bone, maske takılır.
Eldivenler giyilir.
Odanın havalanmasını sağlamak için odanın penceresi açılır, kapısı kapatılır.
Etajer, sandalye ve çağırma zili mobil ise yataktan uzaklaştırılır.
Hastanın mahremiyetini korumak için odada başka hastalar varsa hasta
yatağının etrafı, paravan ya da perdeyle kapatılır.
Uygulamada kolaylık sağlamak için yatak takımları kullanım sırasına göre
kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirilir.
Hastanın boşaltım ihtiyacı olup olmadığı sorulur. Varsa sürgü ördek verilerek
boşaltım ihtiyacı karşılanır. Gerekli hijyen uygulaması yapılır. İşlem sonrası
eldivenler değiştirilir.
Hasta mahremiyetini korumak ve üşümesini önlemek için pike ile hastanın üzeri
örtülür.
Pikenin altından battaniye hastanın ayakucu tarafına çekilir.
Nevresimden battaniye çıkarılır, sandalye üzerine konur.
Kontaminasyonu önlemek için nevresim kirli taraf içe gelecek şekilde
katlanarak kirli torbasına/arabasına atılır.
Alt yatak takımları gevşetilir.
Hastanın yastığı alınıp, kirli kılıf çıkarılıp kirli torbasına atılır.
Yastık sandalye ya da etajer üzerine konur.
Yatağı tek kişi yapacaksa çalışılmayan taraftaki yatak kenarlıkları kaldırılır.
Hasta, sırtı çalışana dönük olacak şekilde lateral(yan yatış)pozisyonuna getirilir.
Kirli yatak çarşafları, rulo yapılarak ya da kıvrılarak hastanın altına doğru
hastayı rahatsız etmeden sıkıştırılır.
Temiz yatak çarşafının yarısı hastanın altına doğru yerleştirilir.
Ara muşambası ve ara çarşafı da ikisi birlikte hastanın altına doğru yerleştirilir.
Hazır yatak petleri veya hasta alt bezlerinin kullanılması ıslaklığın
önlenmesinde daha güvenlidir.
Çalışılan taraftaki yatak kenarlığı kaldırılır ve uzak olan tarafa geçilir, yatak
kenarlığı indirilir.
Hasta, temiz yatak takımlarının yerleştirildiği tarafa doğru lateral (yan) çevrilir.
Hastanın altından rulo yaptığımız kirli yatak takımları çekilip kirli
torbasına/arabasına atılır.
Temiz yatak çarşafları hastanın altından yatak kenarına doğru çekilir.
Hastaya sırt üstü yatış pozisyonu verilir
Temiz yatak takımlarının tüm kenarları, gerdirilerek ve köşeler üçgen yapılarak
şiltenin altına sıkıştırılır.
Nevresim geçirilmiş battaniye, hastanın başı açık kalacak şekilde üzerine
örtülür.
Yatak takımlarının ayakucu tarafı şiltenin altına yerleştirilir.
Yastığa temiz kılıf geçirilir. Yastık hastanın başının altına konur.
Oda düzenini sağlanır.
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Paravan/perde kaldırılır.
Kişisel koruyucular tekniğine uygun olarak çıkartılır ve atılır.
Eller,el yıkama standardına uygun olarak yıkanır ve kurulanır.

Resim 3.1: İçinde hasta olan yatak yapım aşamaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını sırasıyla yaptığınızda içinde hasta bulunan yatağı
güvenlik önlemleri alarak yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları














Öneriler

 Hastanın yapılacak her işlemde bilgi
edinme hakkı olduğunu unutmayınız.
İşlem hakkında hastaya bilgi veriniz.  Hastanın güvenini kazanmaya çalışınız.
Hastanın iznini alınız.
 Yatak yapımı sırasında hastanın durumu
uygunsa işlem sırasında yardımcı
olmasını isteyebilirsiniz.
 Yatak takımlarını ünitenizin temiz
çamaşır bölümünden sırasıyla ve
eksiksiz alınız.
Temiz yatak takımlarını hastanın yanına
 Yatak takımlarını kolay ulaşabileceğiniz
getiriniz.
yere koyunuz.
 Yatak takımlarını kulanım sırasına göre
sıraya dizmeyi unutmayınız.
 Ellerinizi El Yıkama Talimatnamesi’ne
Ellerinizi yıkayınız.
göre yıkayınız ve kurulayınız.
 Ellerinize uygun büyüklükte eldiven
giyiniz.
 Maskenizi ve bonenizi uygun olarak
takınız.
 Enfeksiyon riski yüksek hastalarda
Kişisel koruyucularınız giyiniz.
yatak yaparken koruyucu önlüğünüzü
giymeyi unutmayınız.
 Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde
el hijyeninin ve eldiven kullanımının
önemini asla unutmayınız.
Odanın penceresini açınız.
 Oda kapısını kapatmayı unutmayınız.
 Çalışma
alanınızı
kolaylaştırıcı
önlemleri almayı unutmayınız.
Etajer, sandalye gibi eşyaları çalışma
 İşlem
esnasında
uygulamayı
alanınızdan uzaklaştırınız.
zorlaştıracak
tüm
nesneleri
uzaklaştırınız.
 Hasta ile ilgili tüm uygulamalarda hasta
mahremiyetine saygı gösteriniz.
Hastanın mahremiyetini koruyunuz.
 Odada birden fazla hasta varsa paravan
veya perde çekebilirsiniz.
Pike ile hastanın üzerini örtünüz
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 Yatak yapımı öncesinde hastanın
ihtiyaçlarını belirlemeyi unutmayınız.
 Hastanın ihtiyacına göre sürgü veya
ördek veriniz.
 Hastanın boşaltım ihtiyacını olup  Boşaltım ihtiyacı giderildikten sonra
olmadığı sorunuz.
hastanın genital bölge temizliği yapmayı
unutmayınız.
 Kontaminasyonu önleyiniz.
 İşlem sonrası eldivenleri yenisiyle
değiştiriniz.
 Çalışacağınız taraftaki yatak kenarlığını
indiriniz.
 Pike ile hastanın üzerini örtünüz.
 Vücut mekaniklerine uygun hareket
 Pikenin altından battaniyeyi hastanın
ediniz.
ayakucu tarafına çekiniz.
 Battaniyeyi
nevresimden
çıkarınız.
Battaniye nevresimden çıkarınız ve  Hasta mahremiyetini koruyunuz.
dörde katlayınız.
 Battaniyeyi temiz, kolay ulaşabileceğiniz
 Düzenli ve özenli çalışmayı alışkanlık
yere koyunuz.
hâline getiriniz.
 Nevresimi kirli tarafı içe gelecek şekilde
 Kontaminasyon olmamasına dikkat
toplayarak kirli torbasına/arabasına
ediniz.
atınız.
 Alt yatak takımlarını uzak taraftan  Çalışırken vücut mekaniklerine uygun
başlayarak gevşetiniz.
hareket ediniz.
 Yastığı kılıfından çıkarınız ve temiz,  Temiz
sandalye,
etajer
üzerine
kolay ulaşabileceğiniz yere koyunuz.
koyabilirsiniz.
 Uzak
taraftaki
yatak
kenarlığını
kaldırınız.
 Hastanın sırtı kendinize dönük olacak
 Modülde
bulunan
resimleri
şekilde hastaya lateral
inceleyebilirsiniz.
 (yan yatış) pozisyon veriniz.
 Kirli yatak çarşafını, hastanın altına  Kirli çarşafı rulo yaparak ya da kıvırarak
doğru sıkıştırınız.
yapabilirsiniz.
 Hastaya pozisyon verirken hastadan
 Temiz yatak çarşafının yarısını hastanın
işleme
katılması
için
yardım
altına doğru yerleştiriniz.
isteyebilirsiniz.
 Ara muşambası ve ara çarşafını birlikte  İşlemler sırasında hastaya nazik
hastanın altına doğru yerleştiriniz.
davranınız.
 Çalışılan taraftaki yatak kenarlığını
kaldırınız.
 Hastanın
düşerek
yaralanmasını
önlemek için güvenliğini sağlayınız.
Uzak olan tarafa geçip yatak kenarlığını
indiriniz.
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 Hastayı, temiz yatak takımlarının
yerleştirildiği tarafa doğru lateral (yan)
çeviriniz.
 Kirli
malzemelerin
yerinde
 Hastanın altından rulo yaptığınız kirli
ayrıştırılmasının önemini hatırlayınız.
yatak
takımlarını
çekerek
kirli
 İşlemler sırasında hastaya nazik
torbasına/arabasına atınız.
davranınız.
 Temiz yatak çarşafını hastanın altından
yatak kenarına doğru çekiniz.
 Hastaya pozisyon verirken vücut
 Hastaya sırt üstü yatış pozisyonu veriniz.
mekaniklerine uygun hareket ediniz.
 Yatağın tertipli düzenli görünmesine
 Temiz yatak takımları gerdirilerek,
özen gösteriniz.
köşelerini üçgen yaparak yatağın altına  Yatak takımlarının gergin, kırışıksız
sıkıştırınız.
hazırlanmasının
yatak
yaralarını
önlediğini unutmayınız.
 Battaniyeyi hastanın başı açıkta kalacak
şekilde hastanın üzerine seriniz.
 Battaniyeyi
nevresimin
içine
 Battaniyenin
nevresim
içinde
yerleştiriniz,
havalandırmadan
yığılmasını önleyiniz.
silkeleyiniz.
 Yatağın yanlarından sarkan kısımlarını
içe doğru katlayınız.
 Nevresim geçirilmiş battaniye yatak
altına
yerleştirilirken,
hastanın
ayaklarına bası yapmasını engellemek
 Battaniyeyi yatağın altına sıkıştırınız.
için çok sıkı olmamasına özen
gösteriniz.
 İklim şartlarına göre pike tercih
edebilirsiz.
 Yastık kılıfını tekniğine uygun olarak  Modülde
yer
alan
resimlere
yastığa geçiriniz.
bakabilirsiniz.
 Yastığı hastanın başının altına koyunuz.  Hastanın rahatlamasını sağlayınız.
 Hastanın
kıyafetleri
kirli
ise
eldivenlerinizi değiştirerek giyinmesine  Hastanın hijyenini sağlayınız.
yardımcı olunuz.
 Hasta bilinç durumuna göre yatak  Düşme riskine karşı gerekli önlemleri
kenarlıklarını kaldırınız.
alayı unutmayınız.
 Paravanı
/
perdeyi
kaldırmayı
unutmayınız.
 Yerleri değiştirilen eşyaları yerlerine
 Oda düzenini sağlayınız.
yerleştirmeyi unutmayınız.
 Düzenli ve tertipli çalışmaya özen
gösteriniz.
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 Kişisel koruyucu giysilerinizi çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.
 Hasta
ile
ilgili
gözlemlerinizi
kaydediniz.
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 Eldivenlerinizi
tekniğine
uygun
çıkarınız.
 Önlüğünüzü tekniğine uygun çıkarınız.
 Maskenizi tekniğine uygun çıkarınız.
 Bonenizi tekniğine uygun çıkarınız.
 Kirli kişisel koruyucuları tıbbi atık
kutusuna atmayı unutmayınız.
 El Yıkama Talimatnamesi’ne uyunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi içinde hasta olan yatağın yapılabileceği durumlardandır?
A) Doktor istemine bağlı zorunlu yatak istirahati önerilen hastalar
B) Bilinci kapalı (şok, koma) hastalar
C) Ağır ameliyatlar sonrası yataktan kalkamayan hastalar
D) Çeşitli nedenlere bağlı kısmi ya da tam felçli hastalar
E) Hepsi

2.

Kirli yatak takımları hastanın altından alınırken verilen pozisyon aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yan yatış
B) Yüzüstü
C) Sırtüstü
D) Yarı oturuş
E) Hiçbiri
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.

( ) Hastanın deri ve kemik çıkıntısı olan bölgeleri ……………yönünden
gözlenmelidir.

4.

( ) Temiz yatak takımlarının tüm kenarları, gerdirilerek ve köşeler ……….yapılarak
şiltenin altına sıkıştırılır.

5.

( ) Odanın havalanmasını sağlamak için pencereler açılır, …………kapatılır.

6.

( ) Eller yıkanıp kurulandıktan sonra,……………………………………giyilmelidir.

7.

( ) Sağlık çalışanları hastayı pozisyonlandırırken ve yatak takımlarını değiştirirken
…………uygun hareket etmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise“Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi yatak yapımında gerekli olan malzemelerden biri değildir?
A) Kirli arabası
B) Ara çarşafı
C) Pike
D) Steril eldiven
E) Yastık

2.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Hasta yatağını yapma hastayı daha yakından gözleme olanağı verir.
B) İyi bir uyku ancak rahat ve temiz bir yatakta sağlanabilir.
C) Yatak takımları hastane ortamında üç dört günde bir defa değiştirilmelidir.
D) Hasta yatağının yapımı temel işlevler arasında yer alır.
E) Yatak yapımına hastanın ve ailesinin katılımı sağlanmalıdır.

3.

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili ve ucuz yol hangisidir?
A) Antibiyotik kullanma
B) Hastayı taburcu etme
C) El yıkama
D) Hastaneyi ilaçlama
E) Hiçbiri

4.

Aşağıdakilerden hangisinin bir hasta ünitesinde bulunması zorunlu değildir?
A) Yemek masası
B) Televizyon
C) Sandalye
D) Etajer
E) Çağrı zili

5.

Ameliyat yatağını diğerlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nevresimin katlanma şekli
B) Kusmaya karşı alınan önlemler
C) Düşmeye karşı alınan önlemler
D) Yastık kullanılmaması
E) Hepsi

6.

Düşme riski olan hastanın yatağının baş tarafına aşağıdakilerden hangisi yerleştirilir?
A) Kırmızı yapraklı yonca figürü
B) Yeşil yapraklı yonca figürü
C) Sarı yapraklı yonca figürü
D) Mavi yapraklı yonca figürü
E) Hepsi
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7.

Aşağıdakilerden hangisi ameliyat yatağının kullanım amaçları içinde yer almaz?
A) Cerrahi girişim geçiren hastanın enfeksiyondan korunması
B) Anestezi ve cerrahi girişim sonunda hastanın vücut sıcaklığının korunması
C) Hastanın kazalardan korunması
D) Kusma ve aspirasyon(kan, kusmuk, sekresyona bağlı boğulma) riskine karşı
önlemlerin alınması
E) Şoka giren hastada beyne kan akışının sağlanması

8.

Aşağıdakilerden hangisi el endikasyonun gerekli olduğu durumlardandır?
A) Hasta temasından önce
B) Aseptik işlemlerden önce
C) Vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra
D) Hasta temasından sonra
E) Hepsi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise Dyanlış ise Y yazınız.
9.

( ) Servisteki hastanın boşaltım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan ördek, sürgü
gibi malzemeler kişiye ait olmalıdır.

10.

( ) Temizlik kirliden temize doğru yapılır.

11.

( ) Hastaya maske takılarak uygulandığı için akciğerlere, ilacın istenilen miktarda
verilmesini kolaylaştıran aletin adı aspiratördür.

12.

( ) Hasta başı panelinin bulunmadığı durumlarda her iki yatağa bir mobil(hareketlitaşınabilir)oksijen tüpü konulmalıdır.

13.

( ) Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.

14.

( ) Eldivenler yıkanarak birkaç kez kullanılabilir.

15.

( ) Pike ve nevresimin üçlü şekilde katlanarak yatağın ayakucuna konduğu yatak
çeşidi açık yataktır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
C
A
E
E
E
A
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
B
C
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

E
A
Kızarıklık
Üçgen
Kapı
Kişisel Koruyucular
Vücut Mekanikleri
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
C
C
B
E
B
E
E
Doğru
Yanlıs
Yanlıs
Doğru
Yanlıs
Yanlıs
Doğru
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