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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Hasta ve yaşlıların zaman zaman çeşitli nedenlerle başka birimlere nakilleri gerekebi-

lir. Hasta/yaşlının nakli sırasında hasta/yaşlı bakım elemanı veya sağlık elemanı bulunmalı-

dır.  

 

Hasta/yaşlının nasıl taşınacağına karar vermek, ekipmanı etkin kullanmak, vücut me-

kaniklerine uygun hareket etmek gerekir. Nakil sırasında kendimize ve hasta/yaşlıya zarar 

vermemeliyiz.  

 

Bu modülü çalıştığınızda, hasta/yaşlıyı vücut mekaniğine uygun kaldırabilecek,  uy-

gun pozisyon verebilecek, yataktan sedyeye, sedyeden yatağa nakledebileceksiniz. Hasta/ 

yaşlıyı sandalyeye oturtabilecek, ayağa kaldırıp yürütütebilecek bilgi ve beceriye sahip olabi-

leceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

Kendinizin ve hasta/ yaşlının vücut mekaniğini koruma tekniklerini açıklayabileceksi-

niz. 

 

 

 

 

 

 Okulunuzun anatomi laboratuvarındaki hareket sistemi ile ilgili görsel ve diğer 

materyallarin üzerinde kemik, kas ve eklemleri arkadaşlarınızla birlikte incele-

yiniz.  

 Sırt ve bel sağlığınızı korumak için yapılması gereken hareketleri uzmanlarına 

danışarak (beden eğitimi öğretmeni, fizyoterapistler) öğreniniz. Öğrendiğiniz 

bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Çevrenizde ayak şekil bozukluğu olan kişilerle röportaj yapınınız. Nedenleri ne-

ler olabilir? Araştırınız. 

 Omurga şekil bozukluklarının nedenlerini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri ve 

görselleri sınıf panosuna asınız. 

 

1. VÜCUT MEKANİĞİNİ KORUMA VE DOĞRU KUL-

LANMA 
 

1.1. Vücut Mekaniği Nedir 
 

Vücuttaki kas, eklem, kemik ve sinirlerin diğer sistemlerle işbirliği yaparak çalışmala-

rını anlatan bilime vücut mekaniği denir. 

 

Merkezi sinir sistemi, iskelet sistemi ve kasların uyumlu çalışması sonucu vücut me-

kaniği oluşur. Bu sistemlerin herhangi birinde bir rahatsızlık ve hasarın olması vücudun ha-

reketini engeller. Vücut mekaniğini anlamak için, anatomi, fizyoloji ve fizik ilkeleri bilinme-

lidir. 

 

Hareket, vücudun canlılık kazanmasını sağlar. Sadece güçlü kaslara sahip olmak ye-

terli değildir. Kasların doğru ve çeşitli işlerde nasıl ustaca kullanılabileceği, nasıl düzgün 

duruşa sahip olunacağı bilinmelidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Vücut Mekaniğinin Temel İlkeleri  
 

Vücut mekaniği ilkeleri; eklemlerin, kasların ve harekete etki eden fizik kurallarının 

doğru kullanılması olarak üç temel ilkeden oluşur. 

 

1.2.1. Eklemlerin Doğru Kullanılması  
 

Kaslarla korunan kemikler birbirinden eklemlerle ayrılır. Eklemlerin birbiriyle ilişkisi 

ligamentlerle (Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlar.) sağlanır. Ek-

lemlerdeki hareket; eklemin şekline, ligamentlerin gevşek veya sıkı oluşuna ve koruyucu 

kasların koordinasyonuna bağlıdır. İyi bir vücut mekaniğinde, hareket ederken eklemler sı-

nırlı bir hareketin dışına çıkmaz. Kötü bir hareket yapıldığında ise, koruyucu olarak karşı 

harekette bulunur.  

 

1.2.2. Kasların Doğru Kullanılması  
 

Hareket için güçlü kaslara sahip olmak yeterli değildir. Bunların etkin bir şekilde kul-

lanılması da gerekir. Egzersiz sırasında birkaç kas yerine, daha fazla kasın kullanılmasına 

dikkat edilmelidir. Kasın sürekli olarak kasılması ya da büzülmesi sonucu kontraktür ( Bir 

kasın, kirişin gevşeyememek yahut düzelememek üzere, kalıcı olarak kasılması ) meydana 

gelir. Kontraktür daha çok eklemin kapanmasını sağlayan kaslarda oluşur.  

 

Egzersiz sırasında birkaç kas yerine, daha fazla kasın kullanılmasına ve kasların tonü-

sünün korunmasına dikkat edilmelidir. Sinirlerin etkisi ile kasların pasif hareketlere karşı 

göstermiş olduğu doğal gerginliğe tonüs adı verilir. Uzun süre kullanılmayan bir kas kasılma 

özelliğini (tonüsünü) kaybeder. Daha ileri dönemlerde ise kas, incelerek görevini yapamaz 

hâle gelebilir. Kasların kasılması, aynı zamanda toplardamarları sıkıştırarak kanın kalbe dö-

nüşünü kolaylaştırır.  

 

1.2.3. Harekete Etki Eden Fizik Kuralların Kullanılması  
 

Bir cismin hareketinde dengenin sağlanabilmesi için;  

 

 Cismin taban yüzeyinin geniş olması ya da taban düzleminin genişletil-

mesi,  

 Ağırlık çizgisinin taban yüzeyine yakın olması,  

 Cismin ağırlık merkezinin taban yüzeyine yakın olması, (bk. resim 1.1.) 

 Hareketin yer çekimine uygun olması gerekir.  

  



 

4 

 

Resim 1.1: Ağırlık çizgisi, ağırlık merkezi ve taban yüzeyinin şematik olarak gösterimi 

 

Bir cismin ağırlık merkezi, cismin kütlesinin merkezidir. Bu merkez cismin tabanına 

yaklaştıkça denge artar. İnsanda ağırlık merkezi, ayaktayken pelvisin (leğen kemiği) merke-

zinde bel (lomber) omuru hizasındadır. 

 

Ağırlık çizgisi, (çekül doğrultusu) ağırlık merkezinden taban yüzeyine dikey doğrultu-

da geçen çizgidir. İnsanda ağırlık çizgisi (yukarıdan aşağıya doğru) mastoid kemiği (kulağın 

hemen arkasında bulunan kemik), servikal ve lomber omurlar, patellaların (diz kapağı kemi-

ği) ortasından ayak bileklerinin önüne doğru inen çizgidir. Ağırlık çizgisi, ağırlık merkezin-

den geçmeli ve taban yüzeyi içinde olmalıdır. Ağırlık çizgisi taban yüzeyinin dışına düşerse 

daha çok enerji harcanmasına neden olur. Taban yüzeyi, cismin temas ederek dengede dur-

duğu yüzeydir. Taban yüzeyi genişledikçe denge artar.  

 

Bir hareket, daima yer çekimi kuvvetinden etkilenir. Yer çekimine uygun olarak hare-

ket etme, doğru hareket etme yöntemidir. Örneğin, yerdeki kalın bir ağaç gövdesini kaldıra-

rak taşımak yerine, yuvarlayarak itmek daha az kuvvet gerektirir.  

 

Bir cismin kaldırılmasında vücut mekaniğini doğru kullanmak için kaldırılacak cismin 

ağırlık merkezinin, kaldıran kişinin ağırlık merkezine yakın olması gerekir. Böylece iki ağır-

lık merkezi arasındaki uzaklık kısalır ve cisim daha rahat kaldırılır. Vücut yüzeyinin küçültü-

lerek ağırlığın geniş kaslara verilmesi, taban yüzeyinin genişletilmesi, cismin kaldırılmasını 

kolaylaştırır. (bk. resim:1.2) 

 

 

Resim 1.2: Doğru kaldırma tekniği 
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1.3. Vücut Mekaniğinin Doğru Kullanılması  
 

Vücut mekaniğinin doğru kullanılması için normal postürün (duruş şekli) bilinmesi 

gerekir. Normal postür, kas iskelet dengesinin ve hareketliliğinin en uygun şekilde sağlan-

ması ve hareket sisteminin sağlığının sürdürülmesi için gereklidir. Doğru postür sağlanırsa 

eklemler, kaslar ve tendonlar (kasların kemiklere tutunabilmesini gerçekleştiren kas kirişi-

dir.) gereksiz gerilim altında kalmaz; böylece vücut dengesini korur, kas-iskelet ve sinir sis-

teminin yaralanma riski azalır. 

 

 Ayakta duruş pozisyonu (erekt pozisyon- anatomik duruş)  

 

Vücut mekaniğine uygun ayakta duruş pozisyonu; solunum ve dolaşım sistemi fonksi-

yonlarının yüksek seviyede sürdürülmesini sağlar ve kas tonusunu (uyarıya cevap olarak 

kasların kasılma yeteneği) korur.  

 

Ayakta duruş pozisyonu; baş, boyun omurlarında hafif bir eğim meydana getirecek 

şekilde diktir ve çene biraz öndedir. Omuzlar dik, aynı hizada ve omurgaya maksimum uzun-

luğunu verecek şekilde geriye çekilmiştir. Göğüs dik ve önde, kalça kasları kasılmış durum-

dadır. Arkadan bakıldığında, kalçalar birbirine paralel, omurga düzgündür. Karın kasları da 

kısmen gergindir. Kollar vücuda yakın, el ayası içe dönük ve parmaklar hafif bükülü, kavra-

ma pozisyonundadır. Diz kapakları, yüzle aynı yönde ve dizler hafif gergindir. Ayaklar kar-

şıya bakmalı ve bacaklarla ayaklar arasında 90 derecelik açı olmalıdır. Ayak tabanı yere tam 

olarak basar ve görüş yere paraleldir. (bk. resim1.3-1.4) 

 

VÜCUT MEKANİĞİNE UYGUN 

DURUŞ 
KÖTÜ DURUŞ 

 Baş dik, çene biraz önde, 

 Göğüs dik ve kalkık, 

 Omuzlar dik ve aynı hizada, 

 Karın düz, kısmen gergin, 

 Kalça kasları kasılmış ve paralel 

durumda, 

 Sırt normal kıvrımında, 

 Kollar vücuda yakın, el ayası içe 

dönük ve parmaklar hafif bükülü, 

 Diz kapakları yüzle aynı hizada ve 

dizler hafif gergin, 

 Ayaklar karşıya bakmalı ve bacak-

larla 90 derecelik açı olmalı, 

 Ayak tabanları yere tam basmalıdır. 

 Baş öne doğru eğik, 

 Göğüs düz veya içe dönük, 

 Omuzlar öne doğru kıvrılmış, 

 Karın ileriye doğru çıkmış, 

 Sırt normal kıvrımını kaybetmiş, 

 Ayak parmakları içe veya dışa doğ-

ru, ağırlık ayakların iç kenarındadır. 
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Resim 1.3: Vücut mekaniğine uygun duruş 

 

Resim 1.4: Yanlış duruş 

 Oturma pozisyonu  

 

Sandalye yüksekliği, bireyin bacak uzunluğuna uygun olmalıdır. Baş dik, çene ileride, 

omurga dik ve sandalyenin arkalığına tümüyle temas etmelidir. Vücut ağırlığı, kalçalara eşit 

olarak dağılmalıdır. Üst bacaklar birbirine paralel ve yatay olmalıdır. Ayak tabanları yerle 

temas etmeli, dizler, sandalyenin oturma bölümünden 2–4 cm ayrı olmalıdır; böylece popli-

teal arter (diz arkasında yer alan arter) ve sinir üzerinde basınç oluşmaz. (bk. resim1.5)  

 

Resim 1.5: Vücut mekaniğine uygun oturma pozisyonu 

 Yürüme pozisyonu  
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Yürüme sırasında omurga, normal ayakta duruş pozisyonunda olduğu gibidir. Baş ve 

göğüs dik, kollar iki yana rahat bir biçimde sarkmıştır. Ayak parmak uçları çene ile aynı 

yönü gösterir. Ağırlık, ayakların dış kenarındadır. Yürüme sırasında vücut sağa sola sallan-

mamalı ve dik pozisyonda olmalıdır. 

 

 Yatış pozisyonu  

 

Sırt üstü ya da yüzüstü pozisyonda yatarken omurga düz olmalıdır. Yatış pozisyonu 

için kullanılan yatak, çok yumuşak ya da çok sert olmamalıdır. Rahat ve vücudu destekleyici 

nitelikte olmalıdır. Kullanılan yastık, baş-boyun aralığına uygun olmalıdır. Yan yatış pozis-

yonunda, gerekli vücut bölümleri desteklenebilir. 

 

1.4. Ağırlık Kaldırma İlkeleri  
 

 Dengeyi sağlamak için ağır cismin, vücuda yakın tutularak taşınması gerekir.  

 Yerden bir cismin alınması için vücut belden eğilmemelidir. (bk. resim 1.7)  

Gövde dik tutulup dizler bükülerek kalça taban yüzeyine yakınlaştırılmalıdır. 

Böylece, yük büyük ve kuvvetli kas gruplarına dağılır, sırta daha az yük biner, 

sırt incinmez, yük daha kolay taşınır.  

 

 

Resim 1.6: Doğru ve yanlış eğilme 

 

 Bir cismi kaldırarak taşımak yerine, iterek ya da kaydırarak taşımak daha az güç 

harcatır, iterken dizden destek alınmalıdır.  

 Sürtünme direnci azaltılmalıdır. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünmenin az ol-

ması, cismi hareket ettirmek için daha az güç harcanmasını sağlar. Bu durumda 

itme yerine çekme hareketi tercih edilmelidir.  

 Hareket, yer çekimine uygun olmalıdır. Ağır bir cismi kaldırmak yerine yuvar-

lamak, döndürmek daha az enerji harcatır.  

 Bir cismi düz zeminde hareket ettirmek, yukarı kaldırmaktan daha kolaydır.  

 Yükün azaltılması için çok sayıda kas grubu birlikte çalıştırılmalıdır.  

 Hasta/yaşlıyı veya bir cismi hareket ettirirken omurga döndürülmemelidir. Dö-

nülmesi gerekiyorsa ayaklar kullanılarak tüm vücut döndürülmelidir.  

 Yüz ve gövde hareket yönünde olmalıdır, böylece omurganın kendi ekseni etra-

fında dönmesi engellenir.  

 Uygun olmayan yükseklikte bulunan bir cismin hareket ettirilmesi için daha faz-

la güce ihtiyaç vardır. Kaldırılacak olan cisme veya hastaya mümkün olduğunca 
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yakın durulmalı, zorunluluk olmadıkça kollar uzatılarak kaldırılmaya çalışıl-

mamalıdır.  

 Ayaklar, omuz genişliğinde açılmalı ve yere tam basılmalıdır.  

 Baş dik tutulmalı, yumuşak ve dengeli iş yapılmalıdır. Ani hareketler kaslara 

aşırı yük bindireceğinden yaralanmalara neden olabilir.  

 Ağırlık kaldırırken bacaklar ve güçlü uyluk kasları kullanılmalı; daha zayıf olan 

bel kasları kullanılmamalıdır.  

 Hasta/yaşlının nasıl kaldırılacağı ve taşınacağı önceden planlanmalıdır.  

 Sedye, belden yukarı kaldırılmaya çalışılmamalıdır. Sadece çok gerektiğinde 

hafif yükler, omuz hizasına kadar kaldırılabilir.  

 Tabanı kaymayan, terletmeyen, sıkmayan, yüksek topuğu olmayan; rahat bir 

ayakkabı giyilmelidir.  

 Kaldırma esnasında sırt (omurga) düz tutulmalıdır. Kalça kasları kasılmalı ve 

karın kasları içe çekilmelidir.  

 Ayağa kalkarken bir ayak hafifçe öne çıkarılmalıdır.  

 İki ya da daha fazla kişi ile bir şeyi kaldırırken iş birliğini sağlamak için daima 

komut verilip aynı anda kaldırma sağlanmalıdır.  

 Sınırların farkında olunmalı ve kahramanlık yapılmamalıdır. Çok ağır ve uzun 

mesafe taşınması gerektiğinde mutlaka yardım alınmalıdır.  

 Hareket esnasında yeterli oksijen alınmalıdır.  

 Hareket sonunda yeterli dinlenme sağlanmalıdır.  

 Ani hareketler yapılmamalıdır. 

 

1.5. Vücut Mekaniğinin Yanlış Kullanılmasında Oluşabilecek Bo-

zukluklar 
 

Vücudun her pozisyonuna uygun bir eklem ve kas hareketi vardır. Önemli olan bunları 

doğru kullanmaktır. Yanlış bir hareket ya da pozisyon, bazı kasların aşırı gerilmesine, bazıla-

rının ise fazla gevşemesine neden olur. Kasların tonusunun korunması da önemlidir. Kasın 

sürekli olarak kasılması ya da büzülmesi sonucu kontraktür meydana gelir. Sürekli hareket-

siz oturan kişilerin dizlerinde kontraktür gelişmesi gibi. Kontraktür, daha çok eklemlerin 

kapanmasını sağlayan fleksör kaslarda (örneğin; parmakların içeriye bükülmesini sağlayan 

kaslar) görülür çünkü fleksör kaslar, ekstansör kaslardan (örneğin; elin ve parmakların yuka-

rıya kaldırılmasını sağlayan kaslar) daha kuvvetlidir.  

 

Uzun süre kullanılmayan bir kasta, tonusunu kaybettiği için hipotoni (kasların kulla-

nılmaması sonucu kas tonusunun azalması) veya atoni ( kas tonusunun kaybı )görülür. Daha 

ileri dönemlerde ise kas incelerek görevini yapamaz ve atrofi (derideki bağ dokusu ögeleri-

nin hacim ve sayı bakımından azalması) gelişir. Oysa kasların kasılması, venleri sıkıştırarak 

kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır. Karın duvarı kasları ise iç organları yerinde tutmaya 

yardım eder. Karın duvarı kaslarının fazla zorlanması sonucu yırtıklar meydana gelerek fıtık 

oluşumuna neden olabilir.  

Ayrıca vücutta; ayak, göğüs kafesi ve omurga ile ilgili bozukluklar gelişir. Bunun yanı 

sıra bel ağrısı, hareket kaybı, uyuşukluk, karıncalanma, bel fıtığı, servical ve lumbal spondi-

lozis, kas lifi ve tendon kopması, kas spazmı, burkulma gibi istenmeyen sonuçlar ortaya 

çıkabilir. 
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1.5.1. Ayakla İlgili Bozukluklar  
 

İnsanda ayak tabanı bir temel olarak kabul edilir; bu nedenle ayak sağlığında uygun 

vücut mekaniği kullanılması önem taşır. Ayak ile ilgili gelişen bozukluklar şunlardır:  

 

 Düztabanlık  

 

Düztabanlık; ayağın normalde olması gereken iç uzun kavsinin kaybolarak topuğun 

dışa doğru kayması ile karakterize bir ayak deformitesidir (şekil bozukluğu). Düztabanlık 

denildiğinde genellikle akla çocuk ayağı gelir. Fakat düztabanlık sadece doğuştan olan bir 

durum değildir. Doğuştan olabildiği gibi ayağın uzun süre hareketsiz kalması (alçı vb.), hızlı 

kilo kaybı, ağır yük taşıma ve ayağa uygun olmayan ayakkabı giyilmesine bağlı olarak da 

gelişebilir. (bk. resim 1.8.-1.9.) 

 

Resim 1.7: Ayak şekil bozuklukları 

 

Resim 1.8: Ayak şekil bozuklukları 
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 Ayak düşmesi  

 

Ayak düşmesi, ayağın bilekten yukarı doğru kaldırılması yeteneğinin kaybedilmesidir. 

Bu rahatsızlığı olan kişiler yürürken parmaklarını kaldıramadığından, parmaklar yerde sürü-

nür. Ayak düşmesi kişinin yürümesini yavaşlatır, bozar ya da engeller. Bu durumda olan 

kişiler özellikle merdiven çıkarken, yumuşak yüzeylerde yürürken ve yokuş çıkarken zorla-

nır. Bu engeller kişinin yaşam kalitesini bozmakta, günlük aktiviteleri olumsuz etkilemekte-

dir. Uzun süre yatak istirahatindeki hastalarda gerekli önlemin alınmaması sonucu geli-

şir.(bk. Resim 1.9) 

 

Resim 1.9: Düşük ayak 

 Hallux valgus  

 

Hallux Valgus, ayak başparmağımızdaki şekil bozukluğunu tarif eden Latince bir te-

rimdir. "Hallux", ayak başparmağı demektir. "Valgus" ise deformitenin vücudumuzdan uzak-

laşan yönde olduğunu anlatmaya yarayan anatomik bir terimdir. Normalde ayak aksına para-

lel, düz durması gereken ayak başparmağımız, Halluks Valgus'ta ikinci parmağa, diğer bir 

deyişle ayak dış tarafına doğru yön değiştirir ve döner. Bu durumda, ayak başparmağının 

biraz yukarısında bir şişlik oluşur. Bu şişlik sıklıkla "bunyon" olarak da adlandırılır. (bk. 

resim 1.10) 

 

Resim 1.10: Normal ve Hallux Valguslu ayak 
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 Hallux Varus  

 

Ayak başparmağının diğer parmaklardan uzaklaşmak üzere içe doğru bükük oluşu; içe 

çarpık ayak başparmağıdır. 

 

Resim 1.11: Hallux varuslu ayak 

 

 Doğuştan olmayan ve sonradan ortaya çıkan ayak ile ilgili bozuklukları ön-

lemek için;  

 

 Ayak ölçüsüne uygun çorap ve ayakkabı giyilmeli,  

 Aşırı sivri uçlu ayakkabı kullanılmamalı, 

 Aşırı yüksek topuklu ya da düz ayakkabı giyilmemeli,  

 Aşırı kilo alma veya ani kilo kaybından kaçınılmalı, 

 Uzun süre yatak istirahatinde ayak tabanları desteklenmeli, 

 Ayak hijyenine dikkat edilmelidir. 

 

1.5.2. Göğüs Kafesi ile İlgili Bozukluklar  
 

Vücut mekaniğinin doğru kullanılmaması sonucu görülen bozukluktur. Doğuştan ola-

bildiği gibi sonradan da gelişebilir. Göğüs kafesinde iki çeşit bozukluk olabilir. 

 

 Kunduracı tipi göğüs (pectus excavatum)  

 

Kunduracı tipi göğüs, çökük göğüs olarak da bilinir. Göğüs kemiğinin (sternum), kimi 

zaman kaburgalarla birlikte içe çökmesiyle ortaya çıkan yapı bozukluğudur. Henüz kemik-

leşmenin tamamlanmadığı yaşta kundura yapımında çalışmaya başlayan çocuklarda sık görü-

lür. Göğüslerine bastırarak işledikleri kunduralar göğüs kafeslerinde biçim bozukluğuna 

neden olduğu için bu adla anılır. 
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Resim 1.12: Kunduracı tipi göğüs (pectus excavatum) 

 Kuş tipi göğüs  

 

Göğüste yer alan kemiklerin dışarı doğru çıkması ya da iç kısma doğru eğim oluştur-

ması sonucunda meydana gelen yapısal bozukluğa kuş tipi göğüs denir. İç organların baskı 

görüyor olmasından dolayı kuş tipi göğüs hastalığının tedavisi en kısa zaman içerisinde 

yapılmalıdır. 

 

Resim 1.13: Kuş tipi göğüs 

1.5.3. Omurganın Yapısı ve Fonksiyonları 
 

Omurga; vücudun gövde bölümünde, arkada, yukarıdan aşağıya uzanan, alt alta dizil-

miş kemikler zinciridir. İskeletin merkez parçasını oluşturur. Omurga, omur adı verilen 33-

34 tane kemikten oluşur. 

 

 Omurgada beş bölge vardır:  

 Boyun bölgesi (7 omur)  

 Göğüs bölgesi (12 omur)  

 Bel bölgesi (5 omur)  

 Sağrı bölgesi (5 omur)  

 Kuyruk bölgesi (4-5 omur) 
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Omurga düz değildir, öne ve arkaya doğru eğrilikler gösterir. Boyun bölgesinin öne 

doğru eğriliği, göğüs bölgesinin arkaya doğru eğriliği, bel bölgesinin öne doğru eğriliği, 

sağrı bölgesi ve kuyruk sokumunun arkaya doğru eğriliği vardır. (bk. resim 1.14 ) 

 

Sırttaki eğrilikler eğilmeyi, dengede durmayı, hareket etmeyi, oturup kalkmayı ve bir 

şeyler taşımayı sağlar. Sağlıklı hareket edebilmek ve vücut hareketinin devamı için bu eğri-

liklerin dengeli bir diziliş göstermesi gerekir. Sırtın otururken, ayakta dururken, uzanırken, 

bir şey kaldırırken veya hareket ederken dengede tutulması isteniyorsa güçlü, esnek kas ve 

eklemlere sahip, dengeli bir sırt yapısının olması gerekir. 

 

Resim 1.14: Omurga bölümleri ve eğrilikleri 

1.5.4. Omurga ile İlgili Bozukluklar  
 

 Kifoz (Kamburluk) 

 

Kifoz, sırt omurlarının kamburluk yapacak şekilde dışa doğru çıkıntı yapması, boyun 

ve bel omurlarının içe doğru kıvrılması ile karakterizedir. Sternum da içe doğru çökmüştür. 

Göğüs kafesinde meydana gelen daralma, solunum bozukluklarına ve karın içi organlarda 

sarkmalara neden olabilir. 

 

Resim 1.15: Kifozlu ve normal omurga 
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 Lordoz  

 

Lordozda, bel omurlarının kıvrımı artar, pelvis ve bel arasındaki açı büyür ve sternum 

dışa doğru çıkıntı yapar. Solunum, dolaşım ve sindirim sistemi ile ilgili bozukluklar gelişebi-

lir. Hamilelikte geçici olarak fizyolojik lordoz (düzleşme) görülür. 

 

Resim 1.16: Lordoz ve normal omurga 

 Skolyoz  

 

Skolyoz, omurların sağa ya da sola "S" harfi şeklinde kaymasıdır. Sürekli aynı tarafta 

ağırlık taşımaktan kaynaklanabilir. 

 

Resim 1.17: Normal ve skolyoz omurga 

1.5.5. Bakım Elemanının Sırt ve Bel Sağlığını Koruma İlkeleri 
 

Doğru hareket, sağlıklı kişide vücut mekaniği ve düzenli egzersizlerle en iyi şekilde 

sürdürülebilir. Hareketsizlik ya da yanlış hareket etmek vücut sistemlerinde fonksiyon kayıp-

larına neden olabilir.  

 

Yaşlı ve hasta bakım elemanı, yaşlı ve hasta bakımı ile ilgili günlük işlerini yaparken 

vücut mekaniğini kullanmak durumundadır. Vücut mekaniğine dikkat etmemek sağlığı sü-

rekli tehdit eder. Bu yüzden çok dikkatli hareket etmek gerekir.  
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 Yaşlı ve hasta bakım elemanı bel ve sırt sağlığını koruyucu egzersizler yapmalı 

ve çalışırken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir:  

 

 Sırt daima dik tutulmalıdır. 

 Bacaklar bükülü ve açık tutularak çalışılmalıdır. 

 Çalışılan yatak bel hizasına getirilip çalışma yüksekliğine göre ayarlan-

malıdır. 

 Öne eğilirken kalça kullanılmalıdır. 

 60 kg’ın üzerindeki yaşlı ve hastalar mutlaka üç veya daha fazla kişi ile 

kaldırılmalıdır. 

 İki veya daha fazla kişi ile çalışırken mutlaka komut vererek çalışılmalı-

dır. 

 Kısa süreli taşımada kaldırırken nefes alıp, taşırken tutup, bırakırken ne-

fes verilmelidir. 

 Uzun süreli taşımalarda, belli bir ritimle düzenli olarak nefes alıp veril-

melidir. 

 

1.5.6. Sırt ve Bel Çalıştırıcı Egzersizler  
 

 
 Sırtüstü yatılır, boyun bir yastıkla desteklenir. Sağ bacak gergin bir şekilde yu-

karı kaldırılıp yavaş yavaş indirilir. Aynı hareket diğer bacakla da yapılır.  

 
 Sırtüstü yatılır. Tüm vücut gerginleştirilir, omuzlar yerde kalmak şartı ile bel 

havaya kaldırılır. Bu hareketler yapılırken ayaklardan destek alınır.  

 
 Sırtüstü yatılır. Ayaklar havaya kaldırılır. Her iki ayakla daire çizilir. 
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 Sırtüstü yatılır, bacaklar havaya kaldırılır. Ellerle ayaklara ulaşmaya çalışılır. 

Bacaklar ve eller gergin olmalıdır. 

 
 Sırtüstü yatılır, bacaklar havaya kaldırılır Bacaklar gergin bir şekilde dışa ve içe 

açılır, kapanır. 

 
 Sırtüstü yatılır, bacaklar hafifçe karna doğru çekilir, diz kapaklarından bükülür, 

kalça yerden kalkmadan, sağa sola çevrilir. 

 
 Sırtüstü yatılır. Eller başın arkasında birleştirilir. Ayaklar yere basılır, bacaklar 

hafifçe karna doğru çekilir. Sağ bacak, sol omuza; sol bacak, sağ omuza değdi-

rilmeye çalışılır. 

 
 Sırtüstü yatılır. Bacaklar hafifçe açılır, dik tutulur. El karnın üstüne konulur, de-

rin nefes alınır, karın ittirilerek soluk verilir. 
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 Bacaklar hafifçe kıvrılarak yere oturulur. Tüm vücut, gergin bir hâlde geriye 

doğru esnetilir. 

 
 Bacaklar hafifçe kıvrılarak dizlerin üzerinde durulur, vücut geriye esnetilerek 

sağ elle sol ayağa, sol elle sağ ayağa dokunmaya çalışılır. 

 
 Vücut gergin bir şekilde yere paralel olarak diz çökülür. Omurilik düz olacak 

bir şekilde önce sağ, sonra sol ayak gergin bir şekilde kaldırılır. 

 

 
 Tüm vücut gergin bir şekilde paralel olarak yere diz çökülür, önce sağ bacak ve 

sol kol kaldırılır, daha sonra sol bacak ve sağ kol gergin bir şekilde uzatılır. Bu 

hareket yapılırken vücut gergin durmalıdır. 

 
 Yere yüzüstü diz çökülür. Önce sağ bacak, sonra sol bacak karna doğru çekilir. 

Yüz karşıya bakar, omurilik gergin olmalıdır. 

 
 

 

 Yere yüzükoyun diz çökülür, vücut yere paralel olmalıdır. Sağ bacak diz kapa-

ğından kıvrılarak yukarı doğru kaldırılır, aynı işlem diğer bacakla da yapılır. 
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 Yere yüzüstü yatılır, baş önde sağ kol, sol bacak, sol kol, sağ bacak hafifçe yu-

karı kaldırılır. 

 
 Yere yüzüstü yatılır, kollar dirseklerden kıvrılır sonra ileri doğru itilir, bu işlem 

sırasında vücut gergin olmalıdır. 

 
 Yere yüzüstü yatılır, kollar ve bacaklar gergin bir şekilde ileri doğru itilir ve yu-

karı doğru kaldırılır. 

 
 Yere yüzüstü yatılır, eller birbirine bakacak şekilde ileri doğru uzatılır, aşağı 

yukarı hareket ettirilir. 

 
 Yere yüzüstü yatılır, eller omuz genişliğinde açılır, el ve ayak yardımı ile vücut 

yukarı doğru kaldırılıp yere değmemek koşulu ile aşağıya indirilir. 

 
 Bağdaş kurularak yere oturulur, diz sağa ve sola doğru yere değdirilmeye ça-

lışılır. 
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 Sırtüstü yere yatılır. Önce baş yere doğru itilir, sonra kollar, sırt, kalça, bacaklar, 

ayaklar itilir. Daha sonra bütün vücut yere doğru itilir. 

 
 Sırtüstü yere yatılır, baş küçük bir yastıkla desteklenir, bacaklar kıvrılır ve hafif 

hafif sallanılır. 

 
 Duvara paralel olarak durunuz, parmak uçlarınızdan kalkınız, ellerinizle başını-

zın üzerinden duvara dokununuz ve vücudu ileri doğru itiniz. 

 
 Duvara paralel durunuz, elleri ileri doğru uzatınız, ileri geri hareket edip şinav 

çekiniz. 
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 Duvara yaslanınız, ellerinizi belinize koyunuz, baş ve omuzlar sabit kalmak ko-

şulu ile sağa sola dönünüz. 

 
 Duvara yaslanınız, yavaş yavaş aşağıya doğru ininiz. Sandalyede oturuyormuş 

gibi durunuz. 

 
 Duvara yaslanınız, dirseklerinizi duvara koyunuz ve vücudunuzu öne doğru iti-

niz. 
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 Sandalyeyi sırt kısmından tutunuz ve sırtınızı dik tutarak yere çömeliniz.  

 
 Sandalyeyi sırt kısmından tutup eğiniz ve yavaş yavaş çömeliniz. 

 
 Yere çömeliniz ve sandalyeyi bacaklarından tutunuz. Yavaşça yukarı doğru kal-

kınız, doğrulduktan sonra sandalyeyi kollarınız gergin olarak havaya kaldırınız. 

 
 Sandalyeyi sırt kısmından tutunuz, öne doğru eğiliniz, önce sağ sonra sol baca-

ğınızı yukarı doğru kaldırınız.  

 
 Sırtüstü yere yatınız, bacaklarınızı karnınıza doğru çekiniz, ayaklarınızı yere 

bastırınız ve bacaklarınızı hafif hafif sallayınız. 
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Resim 1.19: Egzersizler 

1.6. Hasta/Yaşlıda Vücut Mekaniğini Koruma İlkeleri  
 

Vücut mekaniğine dikkat etmemek sağlığı sürekli tehdit eder. Bu yüzden çok dikkatli 

hareket etmek gerekir. Vücut mekaniğini koruyucu egzersizler yapılmalıdır.  

 

 Vücut mekaniğini koruyucu egzersizler yapmak için: 

 

 Egzersiz mümkün olduğunca aktif egzersiz yaptırılmalıdır. 

 Egzersize başlamadan önce hasta ve yaşlının eklem hareket yeteneği de-

ğerlendirilmelidir. 

 Hareketler yavaş ve fazla basınç uygulamadan yapılmalı, ağrı oluşması 

engellenmelidir. 

 Eklem, hareket yeteneğini aşan egzersizlerle zorlanmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek doğru vücut mekaniği ilke ve 

uygulamalarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vücut mekaniğinin temel ilkelerini söyle-

yiniz. 

 Vücut mekaniğinin temel ilkelerini gös-

teren bir afiş hazırlayabilirsiniz. 

 Vücut mekaniklerine uygun ayakta duruş 

pozisyonunu tarif ediniz. 

 Vücut mekaniklerine uygun ayakta du-

ruş pozisyonunu uygulayarak gösterebi-

lirsiniz. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu oluşan bozuklukları sınıflandırı-

nız. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu oluşan bozuklukları şema hâlin-

de gösterebilirsiniz. 

 Vücut mekaniklerine uygun oturma po-

zisyonunu tarif ediniz. 

 Vücut mekaniğine uygun oturma pozis-

yonunu uygulayarak gösterebilirsiniz. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu ayakta oluşan bozuklukları tanım-

layınız. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu oluşan bozuklukları resim ve şe-

killerle gösterebilirsiniz. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu göğüs kafesinde oluşan bozukluk-

ları tanımlayınız. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu göğüs kafesinde oluşan bozuk-

luklarla ilgili resimleri inceleyebilirsiniz. 

 Vücut mekaniğinin yanlış kullanılması 

sonucu omurgada oluşan bozuklukları ta-

nımlayınız. 

 Vücut mekaniğinin temel ilkelerini gös-

teren bir poster hazırlayabilirsiniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Vücudun, iskelet, kas, eklem, sinir ve damar sistemlerinin birbirleriyle olan bağıntısı 

olarak da tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Pozisyon  

B) Dik duruş  

C) Doğru hareket  

D) Kan dolaşımı  

E) Vücut mekaniği  

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, vücut mekaniği ilkelerinden değildir?  

A) Ağırlık çizgisi, ağırlık merkezinden geçmelidir.  

B) Ağırlık çizgisi, taban alanı içinde olmalıdır.  

C) Ağırlık merkezi, taban alanına yakın olmalıdır.  

D) Hareket yer çekimine uygun olmalıdır.  

E) Yerden cisim alırken vücut belden eğilmelidir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniğine göre doğru duruş hareketlerinden değildir?  

A) Baş dik, çene ile aynı doğrultuda 

B) Göğüs dik ve kalkık 

C) Karın ileriye doğru çıkmış  

D) Sırt normal kıvrımında 

E) Omuzlar geride 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniğine uygun oturuş hareketlerinden değildir? 

A) Sandalye yüksekliği, bireyin bacak uzunluğuna uygun olmalıdır.  

B) Baş dik, çene ileride, omurga dik ve sandalyenin arkalığına tümüyle temas etmeli-

dir.  

C) Vücut ağırlığı, kalçalara eşit olarak dağılmalıdır.  

D) Üst bacaklar birbirine paralel ve yatay olmalıdır.  

E) Ayak tabanları yerle temas etmemelidir. 

5. Aşağıdakilerden hangisi vücut mekaniğine uygun ağırlık kaldırmakta uyulması gere-

ken ilkelerden biri değildir? 

A) Ağır cismin, vücuda yakın tutularak taşınması gerekir.  

B) Bir cismi kaldırarak taşımak yerine, iterek taşınması daha uygundur. 

C) Hareket, yer çekimine uygun olmalıdır. 

D) Ayaklar bitişik olmalıdır. 

E) Ayağa kalkarken bir ayak hafifçe öne çıkarılmalıdır.  

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi, sinirlerin etkisi ile kasların pasif hareketlere karşı göstermiş 

olduğu doğal gerginliğe verilen isimdir?  

A) Atoni  

B) Tonüs  

C) Atrofi  

D) Kontraktür  

E) Hipertrofi  

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ayak başparmağının içe doğru dönmesidir?  

A) Foot drop  

B) Flat foot  

C) Hallux valgus  

D) Hallux varus  

E) Pes planus  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, hamilelikte fizyolojik olarak gelişen omurga bozukluğudur?  

A) Kifoz  

B) Hipotoni  

C) Skolyoz  

D) Lordoz  

E) Hiçbiri  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi omurganın sağa yada sola ”S” harfi şeklinde eğriliği olan 

bozukluktur? 

A) Skolyoz 

B) Lordoz 

C) Kifoz 

D) Hallux valgus 

E) Tonüs 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ayak sağlığını korumak için yapılması gerekenlerden biri 

değildir? 

A) Ayak ölçüsüne uygun çorap ve ayakkabı giymek 

B) Aşırı sivri uçlu ayakkabı kullanmamak 

C) Aşırı düz ayakkabı giymek 

D) Aşırı kilo alma veya ani kilo kaybından kaçınmak 

E) Uzun süre yatak istirahatinde ayak tabanlarını desteklemek 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

 

11. (   ) Bacakları bükülü ve açık tutarak çalışmalıyız. 

12. (   ) Kısa süreli taşımada kaldırırken nefes verip, bırakırken nefes almalıyız. 

13. (   ) Öne eğilirken kalçamızı kullanmalıyız. 

14. (   ) Vücut mekaniğine dikkat etmemek sağlığı sürekli tehdit eder. 

15. (   ) Çalıştığımız yatağı belden aşağıya getirip kendi çalışma yüksekliğimize göre ayar-

lamalıyız. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Hasta/yaşlıya verilecek pozisyonları açıklayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bası yaralarının önlenmesinde pozisyon değişiminin ne gibi etkileri olabilir? 

Araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Huzurevleri ve hastanelerde yatağa bağımlı hastalarda en çok kullanılan yatış 

pozisyonlarını araştırınız. 

 

2. HASTA/YAŞLIYA POZİSYON VERME  
 

Bir nesnenin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumuna pozisyon adı verilir. Has-

ta/yaşlı bakımında ise pozisyon; yapılacak işleme ve hastanın yatışına uygun olarak hastaya 

verilen vücut şekline denir. 

 

Hastalık nedeniyle ortaya çıkan fiziksel bozulmalar, organ kayıpları, felç ve yaşlılık 

gibi durumlarda yatağa bağımlı olunabilir. Yatağa bağımlı hasta, temel ihtiyaçlarını karşıla-

yamadığından hareketsizlik söz konusu olur. Hareketsizliğin insan vücudu üzerine birçok 

olumsuz etkileri vardır. 

 

2.1. Hasta/Yaşlıda Hareketsizliğin Etkileri 
 

 Hareketsizliğin sistemler üzerindeki etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

 

 Solunum Sistemi 

o Solunumun derinliğinde ve hızında azalma  

o Sekresyon birikmesi (akciğer enfeksiyonların da artma)  

o Akciğerin kapasitesi düştüğü için gaz değişiminde azalma 

dolayısıyla genel oksijen azlığı 

 

 Dolaşım sistemi 

o Kan basıncında değişiklikler  

o Kalbin yükünün artması  

o Ortostatik (ani pozisyon değişikliğine bağlı kan basıncı düşmesi) 

hipotansiyon riski  

o Maksimum oksijen tüketiminde azalma   

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Sindirim sistemi 

o Hareket azlığına bağlı sindirim sistemindeki aktivitelerin azalması  

o İştahsızlık  

o Besinlerin sindirimi ve kullanımında bozulma  

o Kabızlık 

 

 Metabolizma 

o Metabolizmada yavaşlama  

o Vücut yağ oranının sağlık sınırlarının üzerine çıkması (obesite) 

şişmanlık 

 

 Üriner sistem 

o Böbrek taşı oluşma riski  

o İdrar retansiyonu (mesanede idrar olmasına rağmen atılamaması) 

riski  

o İnkontinans (idrarını tutamama) 

 

 Deri 

o Ciltte kuruluk ve kırışıklık  

o Deri bütünlüğünün bozulması  

o Deri altındaki yağ dokusunda görülen incelme ve deri gerginliğinin 

bozulması nedeniyle gelişen basınç yaraları 

 

 Sinir sistemi 

o Mutsuz ve uyumsuz kişilik  

o Benlik duygusunda azalma  

o Psikosomatik rahatsızlıklar  

o Duyusal algılamada azalma olması nedeniyle bazı duyu 

bozukluklar  

o Anksiyete ve depresyon  

o Güçsüzlük duygusu  

o Parestezi ve ağrı eşiğinde düşmeler 

 

 Bağışıklık sistemi 

o Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve buna bağlı olarak da vücudun 

hastalıklara karşı direncinin azalması 

 

 Kas iskelet (hareket) sistemi 

 Kas kaybı sonucu omurlarda disk kayması, bel fıtığı, siyatik, bel ağrıları 

ve duruş (postür) bozukluğu vb.  

 Hareket azlığıyla birlikte kas gücünde azalma 

 Kaslarda atrofi (kas kaybı)  

 Kemiklerde kalsiyum kaybı ve osteoporoz  

 Eklem hareketi ve esnekliğinde azalma  

 Dayanıklılık ve dengede azalma  

 Kontraktür oluşma riskinde artış  



 

29 

Yukarıda sayılan tüm olumsuz gelişmeler, hareketsizliğe bağlı problemlerin yalnızca 

bir kısmıdır. Hareketsizliğin uzun sürdüğü durumlarda, olumsuz gelişmelerden etkilenen 

doku ve sistemler artar ve yaşamı tehdit edebilir. Uzun zaman sürecinde en belirgin etkileri, 

hareket sisteminde ortaya çıkar.  

 

Hareketsizlikten kaynaklanan kas iskelet sistemine ilişkin fonksiyon kayıplarını, bo-

zulmaları (deformiteleri) ve omurgada meydana gelebilecek değişiklikleri önlemek için çe-

şitli uygulamalar yapılır. Hasta/yaşlı yatak içinde doğru, rahat ve dinlendirici pozisyon vere-

bilir, rahat uyuması sağlanır, iyi bir yatış pozisyonu için yatağın; düz, rahat ve destekleyici 

özellikte olması gerekir. Ayrıca yatak içinde egzersizler ve koruyucu pozisyonların uygu-

lanması çok önemlidir.  

 

Pozisyonlar, hasta/yaşlıya birçok fayda sağlarken bazı riskleri de beraberinde getirir. 

Bu nedenle pozisyonların etkilerinin iyi bilinmesi gerekir.  

 

Uzun süre yatağa bağımlı hasta ve yaşlılarda, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını en-

gellemek için yatış pozisyonlarının en az iki saat ara ile değiştirilmesi gerekir. Pozisyona 

göre farklı vücut bölümleri desteklenmeli, hasta/yaşlı uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı 

ve dar giysiler giymemelidir. Sık sık pozisyonu değiştirilen hastada basınç odakları da de-

ğişmiş olur, kan dolaşımı hızlanır ve yatak yarası açılma riski azalır. 

 

Resim 2.1: Yatak yaralarının en sık görüldüğü bölgeler 

 

Hasta/yaşlıya pozisyon verme işleminde; çevirme, kaldırma, yürümesine yardım etme 

gibi uygulamalar sırasında doğru vücut mekanikleri kullanılmalıdır. Bakım elemanı yatağa 

bağımlı hastaların fiziksel bakımları sırasında oldukça fazla güç ve enerji harcar. Bu uygu-

lamalar sırasında vücut mekaniğine dikkat edilmediğinde hem hasta/yaşlı hem de bakım 

elemanında riskler oluşur. Bu riskler; bakım elemanında bel ağrısı ve bel fıtığı, has-

ta/yaşlılarda da yaralanma ve travmalar şeklinde görülür. 
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 Hasta/yaşlıya pozisyon vermede yapılacak işlemler  

 

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır. 

 Hasta/yaşlı bilgilendirilir.  

 İşlem öncesi ve sonrası hastanın genel durumu (vital bulguları) kontrol 

edilir.  

 Hasta/yaşlının işbirliği düzeyi saptanır.  

 Hasta/yaşlının hareket edebilme yeteneği değerlendirilir.  

 Hasta/yaşlı için güvenlik önlemleri alınır.  

 Kullanılacak araç gereçler ve yardım edecek kişi sayısı değerlendirilir.  

 Basınç yaralarını önlemek için basınç noktaları desteklenir.  

 Uygulama süresince hasta/yaşlı ile iletişim sürdürülür.  

 Hasta/yaşlının mahremiyeti korunur.  

 Bakım elemanı hasta/yaşlının ve kendisinin vücut mekaniklerini korur, 

gerekirse başkasından yardım alır.  

 En fazla iki saat ara ile hasta/yaşlının pozisyonunu değiştirir. 

 

Yukarıda sayılan kurallara uyulursa olası komplikasyonlar önlenmiş olur. 

 

2.2. Hasta/Yaşlıya Pozisyon Verme ve Kullanılan Malzemeler 
 

Hasta / yaşlıyı rahatlatmak, tetkik ve tedavi amaçlı verilen pozisyonlar duruma göre 

farklılık gösterir. 

 

2.2.1. Supine Pozisyonu  
 

Sırt üstü yatış pozisyonudur. Vücut sanki ayakta, dik pozisyondaymış gibi durmalıdır.  

 

 Supine pozisyonunun verildiği durumlar:  

 

 Omurilik cerrahisi ve bazı spinal anestezi (Sadece bel bölgesinden aşağı-

da bulunan organlara yapılan operasyonlarda kullanılan anestezi çeşidi-

dir.) uygulamalarından sonra,  

 Omurga travması, bacak kırığı şüphesi durumlarında,  

 Üriner sistem ve batın travmalarında,  

 İlk yardım uygulamalarında,  

 Baş, boyun, yüz, göğüs bölgesi, meme, koltuk altı, kalp, karın, kol ve ba-

cak muayenelerinde,  

 Hareket edemeyen yatağa bağımlı hastalarda,  

 Bazı ilaç uygulamalarında kullanılır.  

 

 Uygulamanın genel amaçları: 

 

 Hasta/yaşlıyı rahatlatmak, 

 Pozisyon değiştirmek,  
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 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemektir.  

 

 Supine pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hastanın bilinci açıksa işlem 

hakkında hasta bilgilendirilip işlem için hastadan izin istenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır.  

 Araç gereçler, kolay ulaşılabilecek ve kazaya maruz kalmayacak bir yere 

konur.  

 Paravan/ perde çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır.  

 Yatak düz pozisyona getirilir.  

 Hasta/yaşlının sırtının düz olması sağlanır. Omurga ekseninin düzgünlü-

ğünün bozulmamasına dikkat edilir.  

 Yastıkla baş, boyun ve omuzların altı desteklenir. Ancak yastık, baş ve 

omurga travma şüphesi durumunda, kalp masajı ve suni solunum uygu-

lamalarında kullanılmaz.  

 Üst kollar vücudun iki yanında gövdeden biraz uzaklaştırılır.  

 Ön kollar içe dönecek şekilde yastıkla desteklenir.  

 Bel altına destek koyulur.  

 Ayaklar, ayak düşmesini engellemek için ayak tahtası ile desteklenir. Ya-

tak ve tahta arasında mesafe bulundurmak, topuklar üzerinde istenmeyen 

basınçların önlenmesi açısından önemlidir.  

 Bacak altına venöz dönüşü sağlamak için ince yastık konur.  

 Hasta/yaşlının üstü örtülür.  

 Eldiven çıkarılarak eller, el yıkama standardına göre yıkanır. 

 

Resim 2.2: Prone pozisyonu 

 

 Supine pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Ense, kürek kemiği, dirsekler, kuyruk sokumu ve topuklar basınç altında 

kalan bölgelerdir. Bu nedenle supine pozisyonunun uzun süre uygulan-

ması hâlinde yatak yarası (dekübitus) yönünden hasta gözlenmelidir.  
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 Hasta/yaşlıyı rahatlatmak için kullanılan yastıklar uygun yükseklikte se-

çilmeli ve dolaşımı engellemeyecek şekilde yerleştirmeye özen gösteril-

melidir. Yastık çok kalın ve sert olmamalıdır.  

 Bu pozisyonun uzun süre kullanılması hâlinde en çok risk altında kalan 

bölge ayaklardır. Yeterince desteklenmezse ve üst yatak takımları ile 

ayak sıkıştırılırsa ayaklarda öne doğru düşme yani ayak düşmesi görülür.  

 Kısa süreli ya da yaralanmalarda taşıma amaçlı kullanılacaksa kol ve ba-

cakları desteklemeye gerek yoktur.  

 

 Kullanılan malzemeler: 

 

 Hasta yatağı 

 El yıkama malzemeleri  

 Eldiven 

 Çarşaf 

 Battaniye  

 İnce yastıklar 

 Rulo gazlı bezler  

 Ayak destek tahtası 

2.2.2. Prone Pozisyonu  
 

Yüzüstü yatış pozisyonudur. Genellikle hareket edemeyen ya da uzun süreli yatak isti-

rahati önerilen hasta/yaşlılarda ve bilinç kaybı olan hastalarda tercih edilen gevşetici ve din-

lendirici bir pozisyondur.  

 

Bu pozisyonda baş, boyun ve omuzlar dik durumdadır. Kalçalar gergindir ve dizler ha-

fif bükülüdür. Bu avantajları nedeniyle en az desteğe ihtiyaç hissedilen pozisyondur.  

 

 Prone pozisyonunun verildiği durumlar:  

 

 Prone pozisyonunda, üstte kalan ve görülebilen bölgelerin (bel, sırt, 

omurga, kalça ve bacakların) muayenesinde,  

 Bacakların arka yüzleri, sırt, bel ve kalçada meydana gelen yaralanmalar-

da ve doku kayıplarında,  

 Yatak yarası ve yanığı olanlarda,  

 Hareket edemeyen ya da uzun süreli yatak istirahatı önerilen hastalarda 

tedavi amaçlı kullanılır.  

 

 Uygulamanın genel amaçları 

 

 Hasta/yaşlıyı rahatlatmak,  

 Pozisyon değiştirmek,  

 Uzun süre yatağa bağımlı hasta/yaşlılarda normal vücut şeklini sürdür-

mek,  

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemektir.   
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 Hasta/Yaşlıya pozisyon verirken kullanılan malzemeler:  

 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Çarşaf 

 Battaniye  

 İnce yastık  

 

 Prone pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/Yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin istenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Araç gereçler, kolay ulaşılabilecek ve kazaya maruz kalmayacak bir yere 

konur.  

 Paravan/ perde çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır.  

 Yatak düz pozisyona getirilir.  

 Hasta/yaşlı yüzüstü düz yatırılır.  

 Baş-boyun ve omuzlar dik duruma getirilerek baş sağ ya da sola çevrilir. 

Baş altına ince bir yastık yerleştirilebilir.  

 Boyun ve bel kavislerinin normal eğimleri korunur.  

 Başın döndürüldüğü taraftaki kol yukarıya diğer kol aşağı doğru uzatıla-

bilir.  

 Parmak uçlarının yatak ile temas etmesini ve basınç altında kalmasını en-

gellemek için ayak sırtı altına yastık yerleştirilir.  

 Kilolu ya da iri göğüslü kadınlarda, göğüs ile karın arasına bir yastık yer-

leştirilebilir.  

 Hasta/yaşlının üzeri örtülür.  

 Eldiven çıkarılarak eller, el yıkama standardına göre yıkanır.  

 

 

Resim 2.3: Yüzüstü yatış pozisyonu 
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 Prone pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Prone pozisyonu, hasta/yaşlının görüş alanının dar olduğu yatış pozisyo-

nudur. Bu nedenle hasta ve yaşlılar bu pozisyonu tercih etmezler. Bu po-

zisyonun verilmesi gerekiyorsa hasta/yaşlı ile iletişim kurulmalı ve gerek-

liliği anlatılmalıdır.  

 Solunumun rahat olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

 Bu pozisyonda en önemli risk, ayak parmaklarının bükülü kalmasıdır. 

Bunu önlemek için; alt bacak bilekten itibaren başparmak yere değmeye-

cek şekilde yastıkla desteklenmelidir.  

 Hasta/yaşlının ağzında drenaj varsa başının altına yastık konması sakın-

calıdır.  

 Omurga yaralanması şüphesi varsa bu pozisyon verilmez.  

 

2.2.3. Lateral ve Sim's Pozisyonu  
 

Lateral ve Sim’s pozisyonu birbirine benzer pozisyonlar olup farklı amaçlar için kul-

lanılır.  

 

2.2.3.1. Lateral Pozisyon  

 

Lateral pozisyon sol ya da sağ yan yatış pozisyonudur. Düzgün anatomik yatışı sağla-

mak ve büyük sırt kaslarının zorlanmasını azaltmak için hasta/yaşlıya lateral pozisyon veri-

lir. Bu pozisyon, sırttaki kemiklere olan basıncı önler. Ayrıca bu pozisyon ile merkezî sinir 

sistemine yeterince kan gider ve sinir sistemi daha kolay beslenir. Bu nedenle bilinci kapalı 

veya yarı açık hastalara ve uzun süre yatarak tedavi gören hastalara bu pozisyon verilir.  

 

Sağ lateral pozisyon, basınç ülserlerinin önlenmesinde ve kalp yetmezliğinde sıklıkla 

tercih edilen bir pozisyondur.  

 

 Uygulamanın genel amaçları: 

 

 Sırtüstü yatan hasta/yaşlının pozisyonunu değiştirmek, sırt kemikleri üze-

rindeki baskıyı önlemek ve hasta/yaşlıyı rahatlatmak,  

 Baş, skapula, sakrum ve topuk gibi çıkıntılar yan yatış pozisyonunda ba-

sınçtan etkilenmeyeceğinden buralardaki baskıyı önlemek ve has-

ta/yaşlıyı rahatlatmak,  

 En uygun solunumu ve dolaşımı sağlamak,  

 Merkezî sinir sistemine yeterince kan gitmesini sağlamak, 

 Uzun süre yatmanın diğer olumsuz etkilerini önlemektir. 

 

 Hasta/yaşlıya pozisyon verirken kullanılan malzemeler:  

 

 El yıkama malzemeleri  

 Eldiven 

 Çarşaf  
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 Battaniye 

 İnce yastıklar 

 Ayak destek tahtası 

 

 Lateral pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta/yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin iste-

nir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Yatak düz pozisyona getirilir. Hasta/yaşlının sırtüstü yatması sağlanır. Bu 

nedenle, baş ve boyun altına yerleştirilen yastık omuz yüksekliğine uygun 

olmalı, çok yüksek ya da çok ince olmamalıdır.  

 Hasta/yaşlının başucunda yüz ve gövde hasta/yaşlıya dönük olacak şekil-

de yatak kenarında durulur. Bir kol ile hasta/yaşlının boyun altından tuta-

rak uzak omuzu kavranır (baş ve boyun desteklenerek). Diğer kol has-

ta/yaşlının kürek kemikleri altından geçirilir. Dirseklerden destek alarak 

hasta/yaşlının üst gövdesi kendinize doğru (yatak kenarına) çekilir. Has-

ta/yaşlının kalçası hizasına geçilir. Bir kol hasta/yaşlının beli altından, di-

ğer kol kalçası altından geçirilir ve yatak kenarına çekilir. Hasta/yaşlının 

bacakları hizasına geçilir. Bir kol dizlerin altından, diğer kol ayak bilekle-

ri altından geçirilir ve yatak kenarına çekilir. Üstteki kol dirsekten bükü-

lür omuz yüksekliğinde yastıkla desteklenir. El yastıktan sarkmaz. Altta 

kalan kol dirsekten bükülür avuç içi yukarı bakacak şekilde el yastığın 

yanına yüz hizasına yerleştirilir (radial nabız kontrol edilir, el ısısı ve 

rengi kontrol edilir). El içine rulo konur.  

 Altta kalan bacak dizden çok hafif bükülür. Üst bacak biraz daha bükülür 

ve altına ayağı kalça hizasına kaldıracak yükseklikte yastık yerleştirilir.  

 Ayak yastıktan aşağıya sarkmamalıdır. Yastık iki bacak arasına sıkıştı-

rılmamalıdır.  

 Geriye doğru düşmeyi engellemek için sırt sert ve büyük bir yastıkla des-

teklenmelidir.  

 İşlem bittiğinde hastaya işlemin bittiği açıklanır.  

 Eldiven çıkarılarak kontaminasyonu önlemek amacıyla eller, el yıkama 

standardına göre yıkanır.  
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Resim 2.4: Yan yatış pozisyonu 

 

 Lateral pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Lateral pozisyonda, altta kalan kol ve bacağın dolaşımı bozulabilir. Bu 

nedenle sık sık kontrol edilmeli ve hasta uzun süre aynı pozisyonda tu-

tulmamalıdır.  

 Bu pozisyonda fazla kalınacaksa ön koldaki basıyı azaltmak için hasta 30 

dakikadan sonra öteki yöne çevrilmelidir.  

 Lateral pozisyonda omurga düz olmalıdır, bu nedenle başın altına omurga 

yüksekliğine uygun yastık konmalıdır. Yastık omuzlara kadar inmelidir.  

 

2.2.3.2. Sim's Pozisyonu  

 

Sim's pozisyonu, genellikle lavman uygulamalarında, rektal muayene ve rektal ilaç 

uygulamasında tercih edilen bir pozisyondur. Lateral pozisyona benzer.  

 

 Sim’s pozisyonunun kullanıldığı durumlar:  

 

 Genellikle rektal muayene ve lavman uygulamaları için kullanılan pozis-

yondur.  

 Gerektiğinde, bilinçsiz hasta veya yaralının ağız drenajını sağlamak için 

kullanılır.  

 Hareket edemeyen ya da devamlı yatmak zorunda olan hasta ve yaşlılar 

için rahatlatıcı bir pozisyondur.  

 

 Hasta/yaşlıya pozisyon verirken kullanılan malzemeler:  

 

 Hasta/yaşlı yatağı 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Çarşaf 

 Battaniye  

 İnce yastıklar 

 Ayak destek tahtası veya kum torbası 
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 Sim's pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Paravan/ perde çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır.  

 Hasta/yaşlı yan yatırılır, başın altına küçük bir yastık konur. Lateral po-

zisyona benzer. Ancak bu pozisyonda üstte kalan bacak karına doğru bü-

külür ve altı yastıkla desteklenir.  

 Altta kalan bacak geriye doğru alınır ve düz uzatılır, ayak kum torbası/ 

ayak tahtası ile desteklenir.  

 Yüzün döndürüldüğü tarafta, üstte kalan kol omuz ve dirsekten büküle-

rek, altına kolu omuz hizasında destekleyen ince bir yastık yerleştirilir-

ken, altta kalan kol gövdenin arkasına doğru alınır ve uzatılır.  

 Bu pozisyonda, her iki omuz her iki kalça ile aynı hizada olmalıdır. Böy-

lece omurganın kendi ekseni etrafında dönmesi engellenir.  

 İşlem bittiğinde hastaya işlemin bittiği açıklanır.  

 Eldivenler çıkarılır.  

 Kontaminasyonu önlemek amacıyla eller, el yıkama standardına göre el-

ler yıkanır. 

 

Resim 2.5: Sim’s pozisyonu 

 

 Sim's pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Bu pozisyon verilirken her iki omuz, her iki kalça ile aynı hizada olmalı-

dır.  

 Sim’s pozisyonu vermede, altta kalan kol gövdenin arkasına alınırken 

koltuk altındaki sinir ve damarların zedelenmemesi için kolu arkaya alma 

işlemi dikkatle yapılır.  

 Kolun gövdenin altında sıkışmasını önlemek için kol, gövdeden biraz 

uzağa yerleştirilmeli ve dolaşım yönünden kontrol edilmelidir.  
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2.2.4. Fowler Pozisyonu  
 

Fowler (oturur) ve semifowler (yarı oturur) pozisyonu, solunumu ve kalbin çalışması-

nı rahatlatmak amacıyla kullanılan baş ve boyun, bel, diz altı boşluğunun ince bir yastıkla 

desteklendiği pozisyondur. Bu pozisyonda hasta/yaşlının yemek yemesi, televizyon seyret-

mesi, kitap okuması ve etrafı ile iletişim kurması kolaydır. Fowler pozisyonunda, yatak başı 

45-60° yükseltilirken semifowler pozisyonunda yatağın baş kısmı 30° yükseltilir. 

 

 Fowler pozisyonunun verildiği durumlar:  

 

 Göğüs travmasında,  

 Akciğer ödeminde,  

 Yatakta idrar ve dışkı boşaltımını kolaylaştırmak için kullanılır.  

 

 Uygulamanın genel amaçları: 

 

 Hasta/yaşlıyı ayağa kalkmaya hazırlamak,  

 Hasta/yaşlıya oturma pozisyonu vermek,  

 Kısa süreli uygulamaların (hasta/yaşlıyı giydirmek, giysilerini çıkartmak 

vb.) yapılmasına imkân sağlamaktır.  

 Hasta/yaşlıya pozisyon verilirken kullanılan malzemeler:  

 

 Hasta/yaşlı yatağı 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Çarşaf 

 Battaniye  

 İnce yastıklar 

 Avuç içi ruloları  

 Ayak destek tahtası veya kum torbası 

 

 Fowler pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Hastaya sırtüstü pozisyon verilir. Yatak başı 45-60° yükseltilir. Dik otu-

rur pozisyon verilecekse sırtı kalça ile 90° açı oluşturacak şekilde yastıkla 

desteklenir. Yatak hareketli değilse bu yükseltme işlemi iki yastık yardı-

mı ile yapılır.  
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 Hasta/yaşlı el ve kollarını istemli bir şekilde kullanamıyorsa ya da parali-

zi (felç) varsa el ve kolları yastıkla desteklenir.  

 Kollar dirsekten bükülerek ön kollar, omuz hizasında yastıkla desteklenir. 

Böylece kolların ağırlığı ile omuzlar aşağıya düşmez.  

 Eller yastıktan aşağı sarkmamalıdır ve dirsekten biraz yukarıda olacak 

şekilde desteklenir. Avuç içine rulolar yerleştirilerek kavranması sağla-

nabilir.  

 Bel ve baş yastıkla desteklenir. Diz altındaki boşluğa yumuşak ve küçük 

yastık yerleştirilmelidir. Böylece vücudun aşağıya kayması engellenmiş 

olur.  

 Ayak tabanları, ayak düşmesini engellemek için sert bir yastıkla ya da 

ayak tahtası ile dik pozisyona getirilmelidir.  

 Bu pozisyonda vücudun ağırlığı kalçalar ve topuktur. Bu bölgeler, basınç 

yarası açısından riskli alanlardır.  

 Hasta/yaşlının üzeri örtülür.  

 Eldivenler çıkarılarak eller, el yıkama standardına göre yıkanır.  

 

Resim 2.6: Semi fowler pozisyon 

 

Resim 2.7: Fowler pozisyon 

 

 Fowler pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Fowler pozisyonunun uzun süre uygulanması hâlinde hasta/yaşlı, yatağın 

ayakucuna doğru kayar. Kaymayla beraber sürtünmeye bağlı yatak yarası 

(dekübitus) oluşabilir.  

 Bu pozisyonda vücudun ağırlığı kalçalar ve topukta olduğu için uzun süre 

uygulanması hâlinde bu bölgelerde de yatak yarası (dekübitus) oluşabilir. 

Bu nedenle hasta/yaşlı pozisyonu iki saatte bir değiştirilmelidir.  
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 Ayak düşmesini engellemek için ayak tahtası ile ayaklar desteklenmeli-

dir.  

 Özellikle felçli hastalarda, el ve kolların desteklenmesi daha dikkatli ya-

pılmalıdır.  

 Destek amaçlı kullanılan yastıklar dolaşımı engellemeyecek şekilde ko-

nulmalıdır.  

 Baş ve bel bölgesinin boşlukta kalmamasına dikkat edilmelidir.  

 Pelvis ya da omurga travma şüphesi varsa bu pozisyon verilmemelidir.  

 

2.2.5. Ortopne Pozisyonu  
 

Özellikle kalp ve akciğer yetmezliği olan hasta/yaşlılarda solunumu ve dolaşımı rahat-

latmak için uygulanan bir pozisyondur. Bu pozisyon yatakta ya da sandalyede verilebilir. 

Ortopne pozisyonunda kolların yükseltilmesi toraksın genişlemesine ve akciğer kapasitesinin 

artmasına neden olur, böylece hasta rahat nefes alır.  

 

 Hasta/yaşlıya pozisyon verilirken kullanılan malzemeler:  

 

 Hasta/yaşlı yatağı  

 Yemek masası 

 Eldiven 

 El yıkama malzemeleri 

 Çarşaf 

 Battaniye  

 İnce yastıklar  

 Ayak destek tahtası 

 Hasta/yaşlının omuz ve sırtını örtmek için bir örtü 

 

 Ortopne pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Araç gereçler, kolay ulaşılabilecek ve kazaya maruz kalmayacak bir yere 

konur.  

 Yatak başı yükseltilerek hasta, yatak içinde oturur pozisyona getirilir.  

 Hasta/yaşlı kalkabiliyorsa sandalyeye ters oturtulur.  

 Yatakta oturabiliyorsa, yemek masası önüne çekilir ve uygun yükseklik 

sağlanır.  

 Masanın üzerine yastık konur. Masa ve yastıklar kaymaması için gerekir-

se bağlanarak tespit edilir.   
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 Vücut hafifçe öne eğilir ve hasta/yaşlının kolları yastık üzerinde birleştiri-

lir, başını kollarının üzerine koyarak yastık üzerine ya da sandalye arkalı-

ğı üzerine dayanması sağlanır.  

 Bel bölgesi boşluğu, rulo hâline getirilmiş bir havlu veya ince bir yastıkla 

desteklenir. 

 Hasta/yaşlının sırtı bir örtü ile örtülür.  

 Eldivenler çıkarılır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır.  

 

Resim 2.8: Ortopne pozisyonu 

 

 Ortopne pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Hasta/yaşlının üzeri örtülmeli ve üşümemesine dikkat edilmelidir.  

 Bel bölgesi, yastık ya da rulo hâline getirilmiş havluyla desteklenerek 

hasta rahatlatılmalıdır.  

 Ayak tabanlarının düşmemesi ve yatakta aşağıya doğru kaymaması için 

ayak tabanı destek tahtası ile desteklenmelidir.  

 Pozisyon değiştirirken hasta/yaşlının tutunabilmesi ve kazaların önlene-

bilmesi için yatağın yan korkulukları kaldırılmalıdır.  

 

2.2.6. Dorsal Rekümbent Pozisyonu  
 

Perine bakımı, sürgü verme, vajinal ilaç uygulama, kadınlarda üriner kateter takılması 

gibi uygulamalarda kullanılan bir pozisyondur. Hasta/yaşlı öncesi sırtüstü pozisyonuna geti-

rilir. Daha sonra hasta/yaşlının dizleri bükük, ayak tabanları yatak ile tam temas edecek bi-

çime getirilir. Ayaklar yan yana ve hafifçe açıktır.  

 

 Kullanılan malzemeler: 

 

 Eldiven  

 Yastık 

 Çarşaf  

 

 Dorsal rekümbent pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanır.  

 Eldiven giyilir.   
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 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Paravan/ perde çekilerek hasta/yaşlının mahremiyeti sağlanır.  

 Hasta/yaşlı önce sırtüstü pozisyona getirilir.  

 Hasta/yaşlının dizleri bükük, ayak tabanları yatak ile tam temas edecek 

biçime getirilir.  

 Ayaklar yan yana getirilerek hafifçe açılır.  

 Hasta/yaşlı üzerine köşeli olarak çarşaf örtülür.  

 Çarşafın kenarda kalan bölümleri hasta/yaşlının ayakları altına sarılır. Or-

tada kalan uçlarından birisi göğüs üzerine diğer ucu da bacaklarının ara-

sına örtülür. Bu pozisyon verilirken hasta/yaşlının üzeri gerektiği kadar 

açılır.  

 İşlem bittiğinde hasta/yaşlıya işlemin bittiği açıklanarak hasta/yaşlı rahat-

latılır.  

 Kontaminasyonu önlemek amacıyla eller, el yıkama standardına göre yı-

kanır.  

 

Resim 2.9: Dorsal rekümbent pozisyonunun 

 

 Dorsal rekümbent pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler: 

 

 Hasta/yaşlının üzeri gerektiği kadar açılarak üşümemesine dikkat edilir.  

 Hoşgörülü davranılarak mahremiyet duygusuna saygı gösterilir. 

 

2.2.7. Litotomi Pozisyonu  
 

Çoğunlukla jinekoloji muayenelerinde ve ameliyatlarında, makattan yapılan bazı ame-

liyatlarda, normal doğum eyleminde, üriner katater takılması ve sistoskopide kullanılan bir 

pozisyondur.  

 

Litotomi pozisyonunda, hasta sırt üstü uzanmış, bacaklar dizlerden kıvrılarak göğsüne 

doğru çekilmiş, ayaklar bir destek üzerine yerleştirilmiştir. Bacaklar omuz genişliğinde açık-

tır. Böylece perine bölgesi kolayca muayene edilebilir.   
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Bu pozisyon hasta yatağında da verilebilir. Dorsal rekümbente benzer. Farkı, bu po-

zisyonda bacaklar açıktır ve ayaklar bir destekle kaldırılır.  

 

 Hastaya pozisyon verirken kullanılan malzemeler:  

 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Çarşaf 

 Battaniye  

 İnce yastıklar  

 

 Litotomi pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta kimlik kontrolü yapılarak hastanın bilinci açıksa işlem hakkında 

bilgilendirilir.  

 Paravan/ perde çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır.  

 Hasta jinekolojik muayene masasına sırtüstü yatırılır.  

 Bacaklar dizlerden kıvrılarak göğsüne doğru çekilir.  

 Ayaklar bir destek üzerine yerleştirilir.  

 Bacaklar omuz genişliğinde açılır.  

 Kalça, jinekolojik masanın önüne doğru kaydırılır ve üzeri köşeli bir çar-

şafla örtülür.  

 Hastanın ellerini başına koyması ya da iki yanına uzatması sağlanır.  

 İşlem bittiğinde hasta bilgilendirilerek rahatlatılır.  

 Eldivenler çıkarılarak eller, el yıkama standardına göre yıkanır.  

 

Resim 2.10: Litotomi pozisyonu 

 

 Litotomi pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Hasta üzeri düzgünce örtülerek üşümemesine dikkat edilmelidir.  

 Hasta hem fiziksel hem ruhsal yönden rahatsızlık verir ve utanmasına ne-

den olur. Bu nedenle hasta, litotomi pozisyonunda mümkün olduğu kadar 

kısa süreli tutulmalı ve mahremiyetine saygı gösterilmelidir.  
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2.2.8. Trendelenburg Pozisyonu  
 

Çok kullanılan bir pozisyon olup hayati organlara kan akışını kolaylaştırır. Trendelen-

burg pozisyonu postural drenajda (akciğerde biriken istenmeyen salgıların boşaltılması), 

venöz dönüşümün zor olduğu durumlarda venöz dolaşımı kolaylaştırmak için, mide, barsak, 

pelvik, abdominal ve jinekoloji ameliyatlarında kullanılır.  

 

Hasta/yaşlıyaya pozisyon verilirken eldiven, el yıkama malzemeleri ve ince yastıklar 

kullanılır.  

 

 Trendelenburg pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Sırtüstü pozisyonunun başucu alçaltılmış, ayakucu yükseltilmiş şeklidir.  

 Hasta/yaşlıya supine pozisyonu verilir.  

 Hasta/yaşlının ayakları ya da yatağın ayak kısmı 30 derece kaldırılır ve 

başın altındaki yastık alınır.  

 Hasta/yaşlının kaymasını önlemek için hasta, yastıklarla desteklenir ya da 

yatağa tespit edilir.  

 Hasta/yaşlının başı yana çevrilir.  

 Bu pozisyon ameliyat masasında verilecekse hastanın kol ve bacakları 

ameliyat masasına tespit edilir. Ameliyat masasının baş tarafı aşağıya in-

dirilerek Trendelenburg pozisyonu verilir.  

 Eldivenler çıkarılarak eller el yıkama standardına göre yıkanır.  

 

 

Resim 2.11: Trendelenburg pozisyonu 
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 Trendelenburg pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler: 

 

 Hasta/yaşlının solunumu ve dolaşımı kontrol edilir. Özellikle komadaki 

ve şoktaki hastanın bilinci kapalı olduğu için farenks kasları gevşer ve 

havayolunu tıkar. Pozisyon verilirken dikkatli olunmalıdır. 

 

2.2.9. Şok Pozisyonu  
 

Dolaşım sistemi tarafından vücudun doku ve hücrelerine yeterli miktarda kanın gönde-

rilememesi sonucu, doku beslenmesinin bozulmasıyla ortaya çıkan tabloya şok denir.  

 

Sırtüstü düz yatar durumdaki hasta/yaşlının başının altındaki yastığın alınıp ayakların 

hafif yükseltilmesine şok pozisyonu denir. Bu pozisyon, şoka giren hasta/yaşlıda bacaklar-

daki kan akımını azaltıp beyin ve iç organlara kan akışını artırmak amacıyla kullanılır ayrıca 

kanamalarda, senkop (bayılma) durumlarında hasta şok pozisyonuna alınır.  

 

 Kullanılan malzemeler: 

 

 Eldiven 

 El yıkama malzemeleri 

 Örtü ve çarşaf 

 Battaniye 

 Yastık gibi destek malzemeleri  

 

 Şok pozisyonunun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanır.  

 Eldivenler giyilir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Paravan/ perde çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır.  

 Hasta/yaşlının bilinç değerlendirmesi yapılır.  

 Hasta/yaşlı önce supine pozisyonuna getirilerek başının altından yastık 

alınır.  

 Baş yana çevrilir ve solunum yollarının açık olması sağlanır.  

 Hasta/yaşlının bacakları, dizler bükülmeden 30 cm kadar, yere 45° açı 

oluşturacak şekilde yukarı kaldırılarak bacakların altına çarşaf, battaniye, 

kıvrılmış giysi, yastık gibi destek malzemesi yerleştirilir.  

 Üzeri örtülerek vücut ısısı korunmaya çalışılır.  

 Yanında kalarak sık sık gözlem yapılır.  

 Eldivenlere çıkarılarak eller, el yıkama standardına göre yıkanır.  
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Resim 2.12: Şok pozisyonu 

 

 Şok pozisyonu verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Hasta/yaşlının, hava yolunun açık kalmasına dikkat edilir.  

 Şok pozisyonu verilen hasta/yaşlı, yalnız bırakılmaz. Özellikle solunum 

ve dolaşım bulguları sık sık kontrol edilir.  

 Bazı durumlarda ayakların yükseltilmesi, iç kanamaları artırabilir. Bu da 

iç organların diyafragmaya baskı yapmasına neden olur. Diyafragmaya 

olan baskıdan dolayı solunum güçlüğü ortaya çıkabilir. Hasta/yaşlıda iç 

kanama veya şüphesi varsa hekimin istemine göre ve gözetim altında şok 

pozisyonu verilir.  

 

 Şok pozisyonunun verilmediği durumlar: 

 

 Kardiyojenik şokta, 

 Akciğer hastalıkları ile birlikte gelişen şoklarda, 

 Batın ve göğüs travmalarında, 

 Kafa ve omurga travmalarında, 

 Pelvis ve femur kırıklarında, 

 Tibia, fibula ve ayağa ait kırıklarda kırık tespit edilmeden şok pozisyonu 

verilmez. 

 

2.2.10. Geno Pektoral (Secde / Knee Chest / Diz -Göğüs) Pozisyonu  
 

Bu pozisyon daha çok rektal muayene gibi durumlarda kullanılır. Hasta/yaşlıya önce 

prone pozisyonu verilir. Hasta/yaşlının yüzü yastık üzerinde, kollar dirseklerden bükülerek 

baş altına doğru uzatılmış, ayaklar dizlerden kıvrılmış ve kalça yukarı doğru kaldırılmıştır. 

Bacaklar kalça genişliğinde açılmıştır.  

 

 Kullanılan malzemeler: 

 

 Eldiven 

 El yıkama malzemeleri 

 Yastık  

 Örtü    
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 Geno pektoral pozisyonun veriliş tekniği:  

 

 İşlem öncesinde eller, el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyi-

lir.  

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır ve hasta/yaşlının bilinci açıksa iş-

lem hakkında hasta /yaşlı bilgilendirilip işlem için hasta/yaşlıdan izin is-

tenir.  

 Gerekli güvenlik önlemleri alınır (sandalye ve yatak kilitlerinin kapatıl-

ması vb.).  

 Paravan/ perde çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır.  

 Dizlerinin üzerine oturtulur.  

 Hasta/yaşlının yüzü yastık üzerinde, kollar dirseklerden bükülerek baş al-

tına doğru uzatılır, ayaklar dizlerden kıvrılır ve kalça yukarı doğru kaldı-

rılır.  

 Bacaklar kalça genişliğinde açılır.  

 Hasta/yaşlının, sadece muayene edilecek bölgesi açıkta kalacak şekilde 

üzeri örtülür.  

 Hasta/yaşlının muayenesi yapıldıktan sonra işlemin bittiği açıklanarak 

hasta/yaşlı rahatlatılır.  

 Eldiven çıkarılır ve kontaminasyonu önlemek amacıyla eller, el yıkama 

standardına göre yıkanır.  

 

 

Resim 2.13: Geno pektoral pozisyon 

 

 Geno pektoral pozisyon verilirken dikkat edilmesi gerekenler:  

 

 Hasta/yaşlının rahat solunum yapabilmesi için ağzın ve burnun açık ol-

ması sağlanır.  

 Hasta/yaşlı mahremiyetine saygı gösterilir. İşlem süresi kısa tutulmalıdır.  

 Hasta/yaşlının bu pozisyonda uzun süre kalmamasına dikkat edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek hasta/ yaşlıya sağ-

lık profesyonelenin önerdiği pozisyonları veriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Litotomi pozisyonu veriniz. 

 Hasta/yaşlının mahremiyetini korumak 

için çarşaf ve örtü gibi malzemelerden 

yararlanabilirsiniz. 

 Prone pozisyonu veriniz 

 Hasta/yaşlının solunumunun rahat olup 

olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

 Bu pozisyonda en önemli risk, ayak 

parmaklarının bükülü kalması olduğu 

için alt bacağı desteklemeyi unutmayı-

nız. 

 Ortopne pozisyonu veriniz. 

 Pozisyonu yatakta veya sandalyede ve-

rebilirsiniz. 

 Hasta/yaşlının ayak tabanlarını destek 

tahtası ile destekleyebilirsiniz. 

 Şok pozisyonu veriniz. 

 Pozisyonu verirken ayakların yükseltil-

mesinde sandalye, etajer gibi eşyaları 

kullanabilirsiniz. 

 Lateral pozisyon veriniz 

 Hasta/yaşlıya pozisyon verildikten sonra 

pozisyonunu korumak için sırtını yastık-

larla destekleyebilirsiniz. 

 Supine pozisyonu veriniz. 

 Hastanın belinin altını desteklemek için 

ince yastık kullanabilirsiniz. 

 Ayak düşmesini önlemek için ayak tah-

tası yerine kum torbası kullanabilirsiniz. 

 

  

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin zararlarından biri değildir? 

A) Kabızlık 

B) Yatak yaraları  

C) Eklem hareketi ve esnekliğinde artma  

D) Dayanıklılık ve dengede azalma  

E) Ciltte kuruluk ve kırışıklık  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi prone pozisyonunun verildiği bir durum değildir?  

A) Yatak yaraları  

B) Vücudun arka kısmında meydana gelen yanıklar  

C) Bel muayenesi  

D) Kalça ve bacakların üstte kalan kısımların muayenesi  

E) Omurga yaralanması şüphesi  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Fowler pozisyonunun verildiği bir durum değildir? Göğüs 

travması  

A) Akciğer ödemi  

B) Yatak içinde idrar boşaltımı  

C) Yatak içinde dışkı boşaltımı  

D) Abdominal ameliyatlarda  

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde şok pozisyonu verilir?  

A) Batın ve göğüs travmalarında  

B) Bayılmalarda  

C) Pelvis ve femur kırıklarında  

D) Kafa ve omurga travmalarında  

E) Kardiyojenik şokta  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi harekersizliğin kas iskelet sistemine zararlarında biri değil-

dir? 

A) Hareket azlığıyla birlikte kas gücünde azalma 

B) Kaslarda atrofi (kas kaybı)  

C) Kemiklerde kalsiyum kaybı ve osteoporoz  

D) Kan basıncında değişiklikler   

E) Dayanıklılık ve dengede azalma  

I. İlkyardım uygulamaları  

II. Normal doğum eylemi  

III. Omurilik cerrahisi sonrası  

IV. Spinal anestezi sonrası  

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Yukarıdaki durumların hangisi/ hangilerinde supine pozisyonu verilir?  

A) I-III-IV  

B) IV-V  

C) I-II  
D) Hepsi  

E) Yalnız I  

 

7. Aşağıdaki durumların hangisinde trendelenburg pozisyonu uygulanamaz?  

A) Postural drenajda  

B) Venöz dönüşü artırmak için  

C) Kalp ameliyatlarında  

D) Mide-barsak ve pelvik ameliyatlarında  

E) Abdominal ve jinekoloji ameliyatlarında  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi litotomi pozisyonunun verildiği bir durumdur? 

A) Kalp ameliyatlarında  

B) İlkyardım uygulamaları 

C) Batın ve göğüs travmalarında 

D) Vajinal doğum esnasında 

E) Pelvis ve femur kırıklarında 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Tekniğine uygun hasta/yaşlıyı yataktan sedyeye, sedyeden yatağa nakledebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Hastanın vücut mekaniğine en uygun şekilde nasıl sedyeye alınabileceği ve ta-

şınabileceği ile ilgili araştırmalar yapınız, sınıf içinde tartışınız.  

 Sedye çeşitlerini araştırınız ve elde ettiğiniz bilgi ve görselleri sınıf panosuna 

asınız. 

 

3. HASTA/YAŞLININ SEDYEYLE TAŞINMASI 
 

 Yatağa bağımlı veya hareket kabiliyetini bir süreliğine kaybetmiş, yatak istirahatine 

alınmış hasta/yaşlıları, bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde taşımak amacıyla sedye 

kullanılır. Hastanelerde ve huzurevlerinde hastaların başka bir bölüme taşınması sırasında 

hasta yatağı ile taşınması hasta/yaşlı açısından en güvenilir yoldur. Hasta yatağı ile taşımanın 

mümkün olmadığı durumlarda hastanelerde ve huzurevlerinde en çok kullanılan taşıma araç-

ları tekerlekli sandalyeler ve sedyelerdir. 

 

3.1. Hasta/Yaşlının Yataktan Sedyeye Taşınması 
 

 Hasta/yaşlıyı, yataktan sedyeye nakletmek için tek kişi yeterli değildir. Sedyeye alma 

ve taşıyıcı sayısı, hastanın, boyunun uzunluğuna, sağlık durumuna ve vücut ağırlığına göre 

değişir. En az iki kişi ile bu işlem yapılır. İdeal olanı üç ya da dört kişi ile yapılmasıdır. 

 

 Hasta/yaşlının yatağının odadaki konumuna göre, hasta/yaşlıyı iki farklı şekilde sed-

yeye almak mümkün olabilir:  

 

 Sedyeyi yatağa paralel yerleştirerek hasta/yaşlıyı taşıma 

 Yatağın ayakucuna sedye yerleştirilerek hasta/yaşlıyı taşıma 

 Uygulamada kullanılan malzemeler: 

 

  El yıkama malzemeleri  

 Eldiven  

 Sedye  

 Çarşaf 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1.1. Sedyeyi Yatağa Paralel Yerleştirerek Hasta/Yaşlıyı Taşıma 
 

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır. 

 Hasta/yaşlıya işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır. 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere konur. 

 Sedye hasta/yaşlının yatağının yanına getirilir. Yatak ve sedye yan yana yerleş-

tirilir.  

 Sedye ile yatak aynı yüksekliğe getirilir, her ikisinin de tekerlekleri kilitlenir ve 

kenarlıkları indirilir.  

 Hasta/yaşlının mesane kateteri, serum seti, monitör kabloları vb. bağlantıları 

varsa toplanır.  

 Hastanın üzerinde giysisi yoksa bir çarşaf/ örtü yardımı ile mahremiyeti sağla-

nır.  

 Hastanın başının altındaki yastık alınır ve sedyenin başucuna konulur. 

 Hasta taşımaya yardım edebiliyorsa;  

 

 Hastaya önce ayaklarını, sonra kalçasını ve son olarak gövdesini sedyeye 

taşıması konusunda uyarıda bulunulur.  

 Sedyeye geçtikten sonra hastanın kendini sedyenin ortasına alması sağla-

nır.  

 

 Hasta taşımaya yardım edemiyorsa;  

 

 Hastaya yatak içinde lateral (yan yatış) pozisyon verilir.  

 Çarşaf ya da sürtünmeyi azaltmak için uygun malzeme hastanın altına 

yerleştirilir.  

 Hasta tekrar supine (sırtüstü) pozisyonuna getirilir.  

 Bilinci açık hastalarda hastadan kollarını göğsünde kavuşturması istenir.  

 Çarşaf kullanılıyorsa örtü pili hâlinde katlanarak mümkün olduğunca vü-

cuda yakın olmalıdır.  

 

 Hasta/yaşlı supine pozisyonunda değilse supine pozisyonuna getirilir. Kolları 

göğüs üzerinde, ayaklar ise birbiri üzerine çaprazlanır.  

 Taşıyıcılar uzundan kısaya doğru sıralanır. En uzun boylu taşıyıcı hasta/yaşlının 

baş tarafında durur.  

 Hasta/yaşlının baş tarafında duran uzun boylu taşıyıcı bir kolunu hastanın boy-

nunun altından geçirerek uzak taraf omzu kavrar, diğer kolu hasta/yaşlının beli-

nin hemen üzerindeki bölgeye yerleştirir.  

 Ortadaki taşıyıcı; bir kolunu hasta/yaşlının belinin altına, diğer kolunu da has-

ta/yaşlının kalçalarının altına yerleştirir.  

 Üçüncü taşıyıcı; bir kolunu hasta/yaşlının dizlerinin altına yerleştirir, diğeri ile 

hasta/yaşlının ayak bileklerini tutar.  
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 Tüm taşıyıcılar aynı anda hareket etmelidir. Bunun için taşıyıcılardan biri (ge-

nellikle ilk taşıyıcı) komut verir. Taşıyıcıların ayak tabanları yerle tam temas 

etmeli, ayaklar kalça genişliğinde açılmalı, ayaklar hafifçe bükülerek yataktan 

destek alınmalıdır.  

 Komutla hasta/yaşlı yukarı kaldırılarak taşınır, komutla sedyeye yerleştirilir.  

 Sedyenin emniyet kemerleri ile hasta bağlanır, kenarlıkları yükseltilir.  

 Hastanın üstü örtülür.  

 Dosyası alınır. 

 Hasta gideceği yere taşınır.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 

 

Resim 3.1: Çarşaf kullanarak hasta/yaşlının yataktan sedyeye / sedyeden yatağa alınması 

 

3.1.2. Yatağın Ayakucuna Sedye Yerleştirerek Hasta/Yaşlıyı Taşıma 
 

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır. 

 Hasta/yaşlıya işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır. 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere konur. 

 Sedye yatağın ayakucuna dik ya da aynı hizada yerleştirilir. Tekerlekler kilitle-

nir ve kenarlıklar indirilir.  

 Hasta/yaşlının mesane kateteri, serum seti, monitör kabloları vb. bağlantıları 

varsa toplanır.  

 Hastanın üzerinde giysisi yoksa bir çarşaf / örtü yardımı ile mahremiyeti sağla-

nır.  

 Hastanın başının altındaki yastık alınır ve sedyenin başucuna konulur.  
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 Taşıyıcılar boy uzunluk sıralamasına göre hastanın başucundan ayakucuna doğ-

ru, yüzleri hastaya dönük olarak sıralanır.  

 Hastanın kollarını göğsünde birleştirmesi istenir.  

 Taşıyıcılar sırt omurlarını düz tutarak, ayaklarını bir ayak önde diğeri arkada ka-

lacak şekilde hafifçe aralayarak durur. Dizler bükülür, öndeki diz ile yataktan 

destek alınmalıdır. 

 Hastanın vücudu destekleyerek ve tam kavrayarak tutulur.  

 

 Hastanın başucunda bulunan taşıyıcı eller avuç içi yukarı bakacak şekilde 

açıkken, bir el ve kolunu bireyin başını destekleyerek boynunun altından 

geçirir, uzak taraftaki omuz başını kavrar. Diğer el ve kolunu bireyin be-

linin altından geçirerek, uzak taraf yan kısmını kavrar.  

 Hastanın orta hizasında bulunan taşıyıcı eller avuç içi yukarı bakacak şe-

kilde açıkken, bir el ve kolunu, yanındaki taşıyıcının kolunun yanından 

ve hastanın belinin altından geçirir. Diğer elini de uyluklarının altından 

geçirerek karşı yan tarafı kavrar.  

 Hastanın ayakucunda bulunan taşıyıcı bir elini, yanındaki taşıyıcının ko-

lunun olduğu yerin biraz aşağısından ve uylukların altından diğer elini 

ayak bileklerinin altından geçirerek uzak tarafı kavrar.  

 

 Vücudun en ağır bölümünü taşıyacak taşıyıcı, üçe kadar sayar ve üç dediğinde 

taşıyıcılar vücut ağırlıklarını ön bacaktan arka bacağa geçirerek, hastayı kendi-

lerine doğru yatağın kenarına çeker. 

 Tekrar üçe kadar sayılıp, üç dendiğinde, taşıyıcılar vücut ağırlığını tekrar arka 

bacağa geçirerek, hep birlikte hastayı kaldırır ve bedenlerine doğru yaklaştırır.  

 Hasta sedyeye alınır. 

  Sedye yatağın ayakucuna dik pozisyonda ise; ortadaki taşıyıcı geniş ve ayaku-

cundaki taşıyıcı daha geniş geri doğru adım atarak, sedyeye yüzlerini döner. 

Sedyeye paralel pozisyona gelindiğinde, aynı anda eşit genişlikte adım atarak, 

hasta sedyenin üzerine getirilir.  

 Sedye yatağın ayakucuna bitişik pozisyonda ise;  

 Yeniden üçe kadar sayıp, üç dendiğinde tüm taşıyıcılar yana doğru eşit 

genişlikte adım atar. Tüm taşıyıcılar sedyenin önüne gelir.  

 Bir kez daha üçe kadar sayıp, tüm taşıyıcılar ayı anda hastayı sedyeye 

alır. 

 Emniyet kemerleri takılır ve sedye kenarlıkları kaldırılır.  

 Sakıncası yoksa hastanın başı hafifçe yükseltilir.  

 Hastanın üstü örtülür.  

 

 Hasta taşıma sonrası tekrar aynı şekilde yatağa alınır ancak sedye yatağa 

dik pozisyonda iken, hastanın başucundaki taşıyıcı daha geniş adım atma-

lıdır.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 
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3.2. Sedyeden Yatağa Hasta/Yaşlının Taşınması 
 

Hasta/yaşlıyı, sedyeden yatağa nakletmek için tek kişi yeterli değildir. Taşıyıcı sayısı, 

hastanın, boyuna, sağlık durumuna ve vücut ağırlığına göre değişir. En az iki kişi ile bu iş-

lem yapılır. İdeal olanı üç ya da dört kişi ile yapılmasıdır. 

 

3.2.1. Sedyeyi Yatağa Paralel Yerleştirerek Hasta/Yaşlıyı Taşıma 
 

 Sedye yatağın uygun olan kenarına paralel yerleştirilir.  

 Tekerlek frenleri kilitlenir.  

 Yatak düz pozisyona getirilerek sedye ile aynı yüksekliğe gelmesi sağlanır.  

 Yatak kenarlıkları indirilir ve tekerleklerin frenleri kilitlenir.  

 Hasta taşıma sonrası hasta tekrar yatağa alınırken çarşaf altından alınmamalıdır.  

 İlk kaldırmada hasta yatak kenarına yatırılır ve sedye tarafında olan taşıyıcılar-

dan biri sedye tekerleklerinin kilidini açarak sedyeyi geri çeker. Daha sonra has-

ta ikinci kez kaldırılarak yatağın ortasına yerleştirilir.  

 Her iki yatak kenarlığı kaldırılır ve herhangi bir sakınca yoksa hastanın başı 

yükseltilir.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 

3.2.2. Sedyeyi Yatağın Ayakucuna Yerleştirerek Hasta/Yaşlıyı Taşıma 
 

 Sedye yatağın ayakucuna yerleştiğinde hasta sedyeden yatağa alınırken, yatak-

tan sedyeye alındığı şekilde alınır.  

 Her iki yatak kenarlığı kaldırılır ve herhangi bir sakınca yoksa hastanın başı 

yükseltilir.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 

3.2.3. Taşıma Lifleri 
 

Felçli ve kilolu hasta/yaşlıları hareket ettirmek zordur. Bu nedenle elektronik ve me-

kanik taşıyıcı ile de hasta/yaşlı sedyeden yatağa ya da yataktan sedye ye alınabilir. Bu taşıyı-

cılar tavana sabitlenebileceği gibi tekerlekli ve mobil de olabilir. Çok farklı modelleri vardır. 

Elektronik kumanda ya da elle kullanılabilir. Kullanımı hasta/yaşlı ve bakım elemanı tara-

fından oldukça kolaydır. Travma riski azdır.  

 

 

Resim 3.2: Tekerlekli ve tavana sabitlenmiş taşıyıcı  
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3.3. Hasta/Yaşlıyı Yataktan Sedyeye, Sedyeden Yatağa Taşırken 

Dikkat Edilecek Noktalar  
 

 İşlem öncesi hasta kimliği mutlaka onaylanmalıdır. 

 Hasta/yaşlı çok fazla sarsılmadan, vücudunun pozisyonu bozulmadan sedyeye 

yerleştirilmelidir.  

 Taşıma sırasında sürtünme doku travmasına neden olacağından taşıyıcılar saat, 

yüzük vb. takılarını çıkarmalıdır.  

 Hasta/yaşlının, yataktan sedyeye ya da sedyeden yatağa alınmasında çarşaf kul-

lanılıyorsa çarşafın sağlamlığından emin olunmalıdır.  

 Transferler sağlık profesyonelleri tarafından yapılmalıdır. 

 Sedyenin baş tarafı gidiş yönünde olmalıdır. 

 Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmeli, üstü örtülü olmalı ve hasta dosyası 

sedyeye konulmalıdır. 

 Taşıyıcı personele hasta ve hastalığı hakkında bilgi verilmelidir. 

 Hastanın taşıma işleminde hastanın tanısına göre (ortopedik vakalar, beyin cer-

rahi vakaları vb.) uygun taşıma tekniklerini kullanmalı ve gerektiğinde taşıma 

işlemi için hekim desteği alınmalıdır.  

 Hastanın kilosu, boyu bilinmeli ve buna göre kaç kişinin taşımaya eşlik edeceği 

belirlenmelidir.  

 Hastanın bilinç düzeyi, görme, işitme durumu, eklem hareket açıklığı ve taşı-

maya katılma yeterlilik ve isteği değerlendirilmelidir.  

 Hastanın yaşam bulguları, taşıma işlemi öncesi ölçülüp değerlendirilmeli ve or-

tostatik hipotansiyonu (ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi) olup olmadığı be-

lirlenmelidir.  

 Hastanın damar yolu, foley sonda, kateter, drenleri ve oksijen tedavisi gibi uy-

gulamalar var ise bunların bağlantıları kontrol edilmeli, foley kateter bağlantı 

torbasının taşıma esnasında hasta seviyesinden aşağıda kalmasına dikkat edil-

meli, hastanın üzerine konmamalıdır. Gerekirse sıvı bağlantı setleri ve foley ka-

teterler klemple sabitlenmelidir.  

 Hastanın ağrısı değerlendirilmeli ve taşınma esasında ağrısında artış olursa uy-

gun koşullarda önerilen analjezik taşıma öncesi uygulanmalıdır.  

 Taşıma esnasında, hastanın bilinci kapalı ise uygun pozisyonun korunması sağ-

lanmalıdır.  

 Hastanın taşıma sonrası yaşam bulguları değerlendirilmeli ve kendini nasıl his-

settiği sorgulanmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek Hasta/Yaşlıyı yataktan sedye-

ye alınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.  Malzemeleri eksiksiz hazırlayınız. 

 Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz. 
 Etkili iletişim kurunuz. 

 Hastaya güven veriniz. 

 Yatağı düz pozisyona getiriniz.  
 Vücut mekaniğini korumaya dikkat edi-

niz. 

 Yatağın yüksekliğini ayarlayınız. 

 Hasta güvenliğine dikkat ediniz.  Yatak kenarlıklarını indiriniz. 

 Yatak tekerlerini frenleri kilitleyiniz. 

 Hastanın üzerinde giysisi yoksa mahremi-

yetini sağlayınız. 
 Mahremiyeti korumaya özen gösteriniz. 

 Hastada damar yolu tedavisi, foley kate-

ter, tüp veya drenlerin olup olmadığı kont-

rol ediniz.  

 Kateterlerin çıkmalarını önlemek için 

gerekli tedbirleri alınız. 

 Sedyeyi yatağa paralel yerleştiriniz. 
 Sedye ile yatağın yüksekliğini ayarla-

mayı unutmayınız. 

 Sedyenin kenarlıkları indiriniz. 
 Sedyeyi mümkün olduğunca yatağa 

yaklaştırınız. 

 Sedyenin tekerleklerini kilitleyiniz.  Hasta güvenliğine dikkat ediniz. 

 Hastanın başının altındaki yastık alıp sed-

yenin başucuna koyunuz. 

 Vücut mekaniğini korumaya dikkat edi-

niz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hastayı yataktan sedyeye alınız. 

 Hastayı mümkün olan en kısa sürede 

alınız. 

 Taşıyan tüm kişilerin aynı anda hareket 

etmesine dikkat ediniz. 

 Taşımaya yardım edebiliyorsa hastaya 

önce ayaklarını, sonra kalçasını ve son 

olarak gövdesini sedyeye taşımasını söy-

leyiniz. 

 Sedyeye geçtikten sonra hastanın kendi-

ni sedyenin ortasına almasını sağlayınız.  

 İşlemi yaparken kendi vücut mekaniği-

nizi korumaya özen gösteriniz. 

 Taşıma sırasında hastanın ellerini göğ-

sünde birleştirmesini sağlayınız. 

 Hastayı elleri ile sedyenin kenarlarını 

tutmamasını sağlayınız. 

 Emniyet kemerlerini takınız. 

 Hasta güvenliğine dikkat ediniz.  Sedye kenarlıklarını kaldırınız. 

 Sakıncası yoksa hastanın başını hafifçe 

yükseltiniz. 

 Hastanın üstünü örtünüz.  Mahremiyeti korumaya özen gösteriniz. 

 Taşıma işlemini hasta taşıma formuna 

kayıt ediniz. 

 Kullanılan araç, taşıyıcı sayısı, hastanın 

genel durum ve taşımanın yapıldığı yer 

gibi bilgileri kaydetmeyi unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sedyenin kullanılma amaçlarından biri değildir? 

A) Yatağa bağımlı hasta/yaşlıları taşımak 

B) Hareket kabiliyetini yitirmiş hasta/yaşlıları taşımak 

C) Yatak istirahatine alınmış hasta/yaşlıları taşımak 

D) Hareketsizliğin olumsuz etkilerini gidermek 

E) Bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde hasta/yaşlıyı taşımak 

 

2. I. Hastaya önce ayaklarını, sonra kalçasını ve son olarak gövdesini sedyeye taşıması 

konusunda uyarıda bulunulur.  

II. Sedyeye geçtikten sonra hastanın kendini sedyenin ortasına alması sağlanır.  

III. Hastaya yatak içinde lateral (yan yatış) pozisyon verilir.  

IV. Çarşaf ya da sürtünmeyi azaltmak için uygun malzeme hastanın altına  yerleşti-

rilir.  

  

Hasta/yaşlının taşımaya yardım edebildiği durumla ilgili olarak, yukarıda verilen ifa-

delerden hangisi doğrudur? 

A) I-II  
B) I-III  
C) III-IV  

D) II-III  
E) I-II-III 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaşlıyı sedye ile taşırken dikkat edilmesi gereken nokta-

lardan biri değildir? 

A) İşlem öncesi hasta/yaşlının kimliği mutlaka onaylanmalıdır. 

B) Hasta/yaşlının taşınması esnasında tanısının bilinmesine gerek yoktur. 

C) Transferler hemşire-hasta/yaşlı bakım elemanı refakatinde yapılmalıdır. 

D) Sedyenin baş tarafı gidiş yönünde olmalıdır 

E) Taşıyıcı personele hasta/yaşlı ve hastalığı hakkında bilgi verilmelidir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi hasta/yaşlıya bilgi vermenin amaçlarından biri 

değildir? 

A) Hasta/yaşlının onayını almak 

B) Hasta/yaşlının stresini azaltmak 

C) Hasta/yaşlının işbirliğini sağlamak 

D) Hasta/yaşlının güvenini kazanmak 

E) Hasta/yaşlının gözüne girmek 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Hasta/yaşlıyı sedyeye alırken ihtiyaç duyulacak kişi sayısını belirlemede, has-

ta/yaşlının boy uzunluğu önemli bir faktördür. 

6. (   ) Hastanın bilinç düzeyi,   görme,  işitme durumu,   eklem hareket açıklığı ve taşı-

maya katılma yeterlilik ve isteği önemli değildir. 

7. (   ) En uzun boylu taşıyıcı ayak kısmında yer almalıdır. 

8. (    ) Hasta/yaşlının kimlik kontrolü, işlemin doğru kişiye yapılması açısından önemli-

dir. 

9. (   ) Yasal dayanak oluşturmak açısından yaptığımız işlemi kaydetmek önemlidir. 

10. (   ) İşlemlerden önce ve sonra elleri yıkamak her zaman gerekli olmaz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

 

Hasta/yaşlıyı tekniğine uygun olarak sandalyeye oturtabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hastanın uygun şekilde tekerlekli sandalyeye nasıl alınabileceği ve taşınabile-

ceği ile ilgili araştırmalar yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşları-

nızla paylaşınız.  

 Hasta / yaşlı nakil sandalye çeşitlerini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgi ve görsel-

leri sınıf panonuza asınız. 

 

4. HASTA/YAŞLININ SANDALYEYE OTURTULMASI 
 

Düşmeler en sık tekerlekli sandalyeye hasta/yaşlı taşınması sırasında gerçekleşir. 

Bundan dolayı hasta/yaşlı sandalyeye alınırken tekniğine uygun çalışılmasına dikkat edilme-

si gerekir. 

 

4.1. Uygulamanın Genel Amaçları  
 

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemek,  

 İyileşme döneminde hastayı oturmaya alıştırmak,  

 Hasta/yaşlıyı rahatlatmak,  

 Oturabilen hasta/yaşlının bir yerden başka bir yere naklini sağlamaktır.  

 

4.2. Uygulamada Kullanılan Malzemeler  
 

 El yıkama malzemeleri  

 Eldiven  

 Sandalye/koltuk/tekerlekli sandalye  

 Çarşaf, hırka, şal  

 Terlik  

 Yastık  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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4.3. Hasta/Yaşlının Yataktan Sandalyeye Alınması 
 

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü yapılır. 

 Hasta/yaşlıya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere konur. 

 Sandalye yatağın başucuna yerleştirilir. Eğer hasta/yaşlı tekerlekli sandalyeye 

alınıyorsa tekerlekli sandalyenin ayakları dışa doğru açılır, tekerlekleri kilitlenir. 

Mümkünse hasta/yaşlı sandalyeye alınırken ikinci bir kişiden yardım alınır.  

 Bakım elemanı, yatağın yakın taraftaki kenarlıklarını indirir.  

 Bakım elemanı, yüzünü ve gövdesini yatağın başucuna çevirir. Ayaklarını açar 

dizlerini büker.  

 Hasta/yaşlı supine veya lateral pozisyona getirilir. Mümkünse yatak başı yük-

seltilir. Böylece vücut kolayca yatak içinde doğrulabilir. Eğer yatak başı kaldırı-

lamıyorsa supine pozisyonundaki hasta/yaşlıya, bakım elemanı yatağa yakın ko-

lunu hasta/yaşlının uzak tarafındaki omzu üstünden geçirerek hasta/yaşlının başı 

ve omzunu destekler. Diğer elle de yataktan destek alarak hasta/yaşlı yatakta 

oturtulur.  

 Bakım elemanı yüzünü ve gövdesini yatağa çevirir, yataktan destek aldığı eliyle 

hasta/yaşlının arkadan omzu kavranarak sırtı desteklenir. Diğer elle has-

ta/yaşlının dizlerinin altından tutarak kendisine doğru çevirir. Hasta/yaşlının 

ayakları yataktan sarkıtılır.  

 Hasta/yaşlı, bir süre yatak kenarında oturtulur. Karşıya bakması söylenir.  

 Bu arada hasta/yaşlıya baş dönmesi, göz kararması, bulantı, baygınlık hissi olup 

olmadığı sorulur ve gözlenir. Hasta/yaşlının tansiyon ve nabzı kontrol edilir. 

Eğer bu belirtiler var ise hasta/yaşlı ayağa kaldırılmaz. Tekrar yatağa yatırılır.  

 Hasta/yaşlı iyi ise terlikleri giydirilir. Bakım elemanı kollarını hasta/yaşlının be-

line sarar, hasta/yaşlıdan da elleriyle omzuna tutunmasını ister. Bakım elemanı 

dizlerini hafifçe bükerek dizlerinin ön kısmını hastanın dizlerinin ön kısmına 

dayar bu arada seri bir hareketle hasta/yaşlıyı sandalye ye oturtur.  

 Hasta/yaşlı, sandalyeye oturtulduktan sonra ayak tabanlarını yere tam basması 

ve kendisini arkaya doğru çekmesi istenir. Hasta/yaşlı, kendisini çekemiyorsa 

bakım elemanı sandalyenin arkasına geçerek kollarını hastanın kolları altından 

gövdeye sarar ve hasta/yaşlıyı geriye çeker.  

 Hasta/yaşlı kaldırma aparatı ile de hasta/yaşlı yatağından kaldırılabilir. Bu apa-

rat, yataktan kaldırma, yıkanma, tuvaleti kullanma vb. durumlarda da kullanıla-

bilir.  

 Hasta/yaşlının sandalyeden düşmemesi için gerekli önlemler alınır. Tekerlekli 

sandalyede ise ayakları sandalyenin ayaklığına yerleştirilir.  

 Dizleri bir örtü ile örtülür.  

 Hasta/yaşlı başka bir yere götürülecekse sandalyenin kilitleri açılır ve götürülür.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 
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Resim 4.1: Hasta/yaşlının yataktan tekerlekli sandalyeye alınması 

4.4. Hasta/Yaşlının Sandalyeden Yatağa Alınması  
 

 Sandalye yatağın yanına yerleştirilir. Sandalye tekerlekli ise teker frenleri kilit-

lenir.  

 Tekerlekli sandalyede oturan hasta/yaşlıdan ayaklarını ayak koyma yerlerinden 

yukarıya kaldırması istenir (yapamıyorsa yardım edilir) ve ayak koyma yerleri 

yukarı/ yana kaldırılır.  

 Ayağa kalktığında destekleyebilecek şekilde hasta tutulur.  

 Hastadan her bir sayma işlemi sonrası ileri doğru sallanması ve üç dendiğinde 

ayağa kalkarak dik pozisyonda durması istenir. Gerekirse taşıyıcı, hastanın ra-

hatsız tarafındaki dizine, dizini koyarak destekleyebilir. Hastanın kaymasını ön-

lemek için ayaklar, hastanın ayakları önüne yerleştirilmelidir.  

 Hasta ayağa kalkar kalkmaz, bir ayağının üzerinde, sırtı yatağa gelecek şekilde 

döndürülür. Hastadan geriye doğru küçük adımlar atarak bacaklarının arkası ya-

tağa dokununcaya kadar yürümesi istenir.  

 Taşıyıcı ayaklarını hastanın ayaklarının önüne yerleştirir ve hastadan yavaşça 

yatağa oturmasını ister.  

 Hastanın ayakkabılarını çıkarması sağlanır.  

 İki üç dakika süre ile hasta yatakta oturtulur ve sonra yatağın başucuna doğru 

yan olarak yatmasına yardım edilir.  

 Hastanın her iki uyluğunun ve alt bacağının altından tutulur ve yatağa kaldırılır.  

 Hastanın rahat edeceği pozisyonu almasına yardım edilir ve yastıkla pozisyonu 

desteklenir.  

 Yatak kenarlığı kaldırılır.  

 Tekerlekli sandalyenin ayak koyma yerleri eski hâline getirilir. Teker frenlerinin 

kilitleri açılır ve tekerlekli sandalye yerine götürülür.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 
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4.5. Hasta/Yaşlıyı Sandalyeye Oturtmada Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 İşlem öncesi hasta kimliği mutlaka onaylanmalıdır 

 Hastanın yaşam bulguları, taşıma işlemi öncesi ölçülüp değerlendirilmeli ve or-

tostatik hipotansiyonu (ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi) olup olmadığı be-

lirlenmelidir.  

 Hastanın damar yolu, foley sonda, kateter, drenleri ve oksijen tedavisi gibi uy-

gulamalar var ise; bunların bağlantıları kontrol edilmeli, foley kateter bağlantı 

torbasının taşıma esnasında hasta seviyesinden aşağıda kalmasına dikkat edil-

meli, hastanın üzerine konmamalıdır. Gerekirse sıvı bağlantı setleri ve foley ka-

teterler klemple sabitlenmelidir.  

 Hastanın ağrısı değerlendirilmeli ve taşınma esasında ağrısında artış olursa uy-

gun koşullarda önerilen analjezik taşıma öncesi uygulanmalıdır.  

 Her aşamada hasta mahremiyeti korunmalıdır.  

 Hastanın düşmesini önlemek için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 Hasta/yaşlı sandalyeye oturtulduktan sonra yalnız bırakılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek Hasta/Yaşlıyı yataktan 

sandalyeye alınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.  Malzemeleri eksiksiz hazırlayınız. 

 Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz. 
 Etkili iletişim kurunuz. 

 Hastaya güven veriniz. 

 Yatağı en alçak pozisyona getiriniz.  
 Vücut mekaniğini korumaya dikkat edi-

niz. 

 Yatak kenarlıklarını indiriniz. 

 Hasta güvenliğine dikkat ediniz. 

 Yatak tekerlerinin frenlerini kilitleyiniz. 

 Hastayı dizleri bükülmüş olarak, yatağın 

yan tarafına çevriniz. 
 Mahremiyeti korumaya özen gösteriniz. 

 Hastanın üzerinde giysisi yoksa mahremi-

yetini sağlayınız. 

 Yatağın başucunu en yüksek pozisyona 

getiriniz. 
 

 Hastada damar yolu tedavisi, foley kate-

ter, tüp veya drenlerin olup olmadığı kont-

rol ediniz.  

 Kateterlerin çıkmalarını önlemek için 

gerekli tedbirleri alınız. 

 Tekerlekli sandalyeyi yatak yanına yerleş-

tiriniz. 

 Sandalyeyi hasta oturduğunda güçlü 

tarafında kalacak şekilde, yatak başucu-

na ya da ayakucuna paralel olarak ya da 

45° açı yapacak şekilde yerleştirmeyi 

unutmayınız. 

 Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitleyi-

niz. 
 Hasta güvenliğini sağlayınız. 

 Kendi güvenliğinizi sağlayınız. 
 Ayak koyma yerlerini yana doğru çevri-

niz, ya da yukarı doğru katlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Hastanın oturmasını sağlayınız. 

 Hastanın bacaklarını yatağın kenarından 

sarkıtırken, gövdesini kaldırarak oturma 

pozisyonu almasına yardım edebilirsiniz. 

 Hastanın tam karşısında durunuz.  Ayak-

larınızı omuz hizasında açınız.  

 Hastayı 1- 2 dakika yatak içinde oturtu-

nuz. 

 Hastadan derin nefes almasını isteyebi-

lirsiniz. 

 Hastanın giysilerini giymesine yardım 

ediniz. 

 Ayaklarına altı kaymayan ve ayağı des-

tekleyen bir ayakkabı veya terlik giy-

dirmeyi unutmayınız. 

 Hastayı tekerlekli sandalyeye alınız. 

 Hastanın tam karşısında durunuz. 

 Ayaklarını omuz hizasında açarak geniş 

bir destek alanı sağlayınız. 

 Sandalyenin ayak koyma yerlerini indiri-

niz. 

 Hasta güvenliğine dikkat ediniz. 

 Hastaya ayaklarını yere düz basmasını 

söyleyiniz. 

 Hastanın oturma pozisyonunun uygunlu-

ğunu kontrol ediniz.   

 Hastanın üzerini örtünüz. 

 Hasta güvenlik önlemlerini alınız. 

 Bireyin dengesini sağlamada güçlük var 

ise taşıma kemeri takmayı unutmayınız. 

 Taşıma sırasında hastanın düşmemesi 

için gerekli önlemleri alınız. 

 Hasta ayağa kalktığında destekleyecek 

şekilde tutunuz. 

 Gerekiyorsa kollarını desteklemek için 

yastıklar kullanılabilirsiniz. 

 Sandalyenin tekerlek frenlerinin kilitleri 

açınız ve hareket ettiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi tekerlekli sandalye ile hasta taşımanın özelliklerinden biri 

değildir? 

A) Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemek 

B) İyileşme döneminde hastayı oturmaya alıştırmak 

C) Hasta/yaşlıyı rahatlatmak 

D) Oturabilen hasta/yaşlının bir yerden başka bir yere naklini sağlamak  

E) Bilinci kapalı olan hastaları nakletmek 

 

2. Aşağıdaki durumların hangisinde, hasta/yaşlıyı yataktan sandalyeye alma işlemi 

 yarıda kesilip hasta/yaşlı tekrar yatağına yatırılmaz? 

A) Hasta/yaşlının başı dönerse 

B) Hasta/yaşlının gözü kararırsa 

C) Hasta/yaşlının tansiyonu ve nabzı normalse 

D) Hasta/yaşlının bulantısı olursa 

E) Hasta/yaşlıda baygınlık hissi gelişirse 

 

 Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   ) İşlem öncesi elleri yıkamak  ve eldiven giymek kontaminasyonu önlemek  açı-

sından önemlidir. 

4. (   ) Sandalyeye oturduğundan emin olduktan sonra, hasta/yaşlı yalnız bırakılabilir 

5. (   ) Hasta/yaşlıyı yataktan sandalyeye alırken yatağın teker frenlerini kapatmaya gerek 

yoktur. 

6. (   ) Ortostatik hipotansiyon gelişmesini önlemek için yataktan kaldırılan hasta/yaşlı 

yatak kenarında bir süre dinlendirmelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

Tekniğine uygun hasta/yaşlıyı ayağa kaldırıp yürütebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hasta/yaşlının ayağa kaldırılıp yürütülebilme teknikleri ile ilgili araştırmalar 

yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

5. HASTA/YAŞLIYI AYAĞA KALDIRMAK VE YÜ-

RÜTMEK 
 

Hasta / yaşlıda aktivite azlığı anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sorunların gelişmesi-

ne zemin hazırlayabileceği gibi pek çok organ ve sistem üzerinde de olumsuz etkiler oluştu-

rabilir. Ayrıca Hasta/yaşlının hareket azlığında kas ve kemik dokularında azalma görülür. Bu 

tür olumsuzlukların görülmemesi için hasta/yaşlının belirli aralıklarla ayağa kaldırılarak 

yürütülmesi gerekir. 

 

5.1. Hasta / Yaşlıyı Ayağa Kaldırmanın ve Yürütmenin Amacı  
 

 Hasta / yaşlıyı ayağa kaldırmanın ve yürütmenin amacı şunlardır: 

 

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemek, 

o Kas - iskelet sistemine ilişkin fonksiyon kayıpları 

o Deformiteler 

o Solunum fonksiyonunda azalma 

 

 Foknsiyonel bağımsızlığını artırmak, 

 Hasta/yaşlıyı müdahale sonrası ayağa kaldırmak, 

 Uzun süre yatan hasta/yaşlıları günlük yaşama hazırlamak, 

 Psikolojik rahatlık sağlamaktır. 

 

5.2. Uygulamada Kullanılan Malzemeler  
 

 El yıkama malzemeleri  

 Eldiven  

 Sandalye/koltuk  

 Hırka, şal  

 Terlik   

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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5.3. Hasta/ Yaşlıyı Ayağa Kaldırmanın ve Yürütmenin İşlem Basa-

makları 
 Hasta/yaşlının kimliği kontrol edilir. 

 Hasta/yaşlıya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Hasta/yaşlının vital bulguları kontrol edilir.  

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  

 Araç ve gereçler hazırlanır.  

 Araç gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere konur.  

 Hasta/yaşlı yatağın kenarına oturtulur ve dinlendirilir. 

 Yatağın kenarında hasta/yaşlı bir süre oturduktan sonra bakım elemanı, has-

ta/yaşlının önünde durur. Hasta/yaşlıya omuzlarını tutmasını söyler, bakım ele-

manı da hasta/yaşlının koltuk altlarından ve sırtından kavrayarak hasta/yaşlıyı 

ayağa kaldırır. Hasta/yaşlı kısa bir süre yatağın yanında ayakta bekletilir. Genel 

durumu gözlenir.  

 Genel durumu iyi ise bakım elemanı hasta/yaşlı ile aynı yöne bakacak biçimde 

sağ ya da sol yanına geçer. Bir el hasta/yaşlının kolunun altından geçirilerek ön 

kolu kavranır.  

 Diğer el ile aynı kolun, bileği kavranır.  

 Ayaklar aralanarak taban desteği sağlanır.  

 Hasta/yaşlının kalkmasına yardım edilerek yürütülür.  

 Hasta/yaşlıya yürüyüş esnasında karşıya bakması ve derin nefes alıp vermesi 

söylenir. Hasta/yaşlı ile aynı tempoda yürünür. Hasta/yaşlı ilk kez ayağa kalkı-

yorsa yürüme mesafesi kısa olmalıdır.  

 Az da olsa yürüme ya da basma yeteneğinin olduğu durumlarda ve ayak kırığı 

gibi geçici durumlarda kullanılan bacak görevi gören yürümeye yardımcı koltuk 

değnekleri ve yürütücülerden (walker) yararlanılır.  

 Yürüyüş sonrası hasta/yaşlı tekrar yatağına yatırılır.  

 Hasta/yaşlının vital bulguları kontrol edilir.  

 Hastanın üstü örtülür ve yatağı düzeltilir.  

 Eldivenler çıkartılır. Eller yıkanır.  

 Yapılan işlem süresi ile birlikte kaydedilir.  

 

5.4. Hasta/ Yaşlıyı Ayağa Kaldırmada ve Yürütmede Dikkat Edile-

cek Noktalar  
 

 Yürüyüş yapılacak yol üzerinde kazaya neden olacak eşyalar kaldırılır.  

 Yürüme süresi hasta/yaşlının durumuna göre ayarlanır.  

 Yürüyüş sırasında hasta/yaşlının yalnız bırakılmaması gerekir.  

 İlk yürüyüşlerde hasta/yaşlının yatağına yakın yürümesi, sık sık dinlendirilmesi 

sağlanır.  

 Hasta/yaşlıda dren, kateter vb. araçlar var ise yürüyüş öncesi bunlar kapatılıp 

herhangi bir kazaya neden olmaması için iyi sabitlenmesi gerekir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek hasta/yaşlıyı ayağa kaldırınız 

ve yürütünüz. 

 

Uygulama Basamakları Öneriler 

 Hasta/yaşlının kimlik kontrolü ya-
pınız. 

 

 Hasta/yaşlıya yapılacak işlem açık-
layınız ve izin isteyiniz. 

 Hasta/yaşlıya bilgi vererek uygulamada 
hasta/yaşlının desteğini alabilirsiniz. 

 Hasta/yaşlının vital bulgularını 
kontrol ediniz. 

  

 Hasta/yaşlının fiziksel olarak mobilizas-
yona hazır olup olmadığını anlamak için 
hasta/yaşlı dosyasına bakabilirsiniz. 

 Ellerinizi yıkayınız ve eldiven giyi-
niz. 

  

 Kontaminasyonu önlemek için dikkat 
ediniz. 

 Araç ve gereçleri hazırlayınız. 
  

 Uygulamayı yarıda kesmemek Zaman 
kaybını önlemek için önceden hazırlık 
yapabilirsiniz. 

 Araç gereçleri kolay ulaşılabilecek 
bir yere koyunuz. 

 Hasta/yaşlıyı yatağın kenarına otur-
tunuz.  

  

 Hasta/yaşlıyı ayağa kaldırmak için ha-
zırlık yapabilirsiniz. 

 Hasta/yaşlıyı kısa bir süre yatağın 
yanında ayakta bekletiniz ve genel 
durumunu gözleyiniz. 

 Olası komplikasyonlara karşı zamanında 
önlem alabilirsiniz. 

 Hasta/yaşlının kalkmasına yardım 
ediniz ve yürütünüz.  

  

 Hasta/yaşlıya yürüyüş sırasında destek 
olarak güvenini kazanabilirsiniz. 

 Hasta/yaşlı ile aynı tempoda yürü-
yünüz. 

  

 Hasta/yaşlıyı yormayarak olası kompli-
kasyonları önleyebilirsiniz. 

 Yürüyüş sonrası hasta/yaşlı yatağı-
na yatırınız. 

 Hasta/yaşlının dinlenmesini sağlayabi-
lirsiniz. 

 Hastanın üzerini örtünüz. 
 Hasta/yaşlının üşümemesini ve mahre-

miyetini sağlayabilirsiniz. 

 Eldivenler çıkartınız ve ellerinizi 
yıkayınız. 

 Kontaminasyonu önleyebilirsiniz. 

 Yapılan işlemleri süresi ile birlikte 
kaydediniz. 

 Yapılan işlemin takibini sağlayıp yasal 
dayanak oluşturabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin vücut üzerindeki olumsuz etkilerinden biri 

değildir? 

A) Deformasyonlar 

B) Kas- iskelet sisteminde fonksiyon kayıplar 

C) Solunum fonksiyonlarında azalma 

D) Günlük aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik 

E) Psikolojik rahatlama sağlaması 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaşlıyı yürütürken uyulması gereken kurallardan birisi 

değildir? 

A) Hasta/yaşlıya yürüyüş esnasında karşıya bakması ve derin nefes alıp vermesi 

söylenir. 

B)   Hasta/yaşlı ile aynı tempoda yürünür.  

C) Hasta/yaşlı ilk kez ayağa kalkıyorsa yürüme mesafesi kısa olmalıdır. 

D) Hasta/yaşlı ayağa kalkar kalkmaz hemen yürütülmeye başlatılmalıdır. 

E) Yürüyüş sonrası hasta/yaşlı tekrar yatağına yatırılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (    ) Yürüteçler hasta/yaşlıya yürüme kolaylığı sağlar. 

4. (    ) Beş doğru ilkeden birisi hasta/yaşlıya doğru nefes almasını öğretmektir. 

5. (    ) Yürüyüş yapılacak yol üzerinde kazaya neden olacak eşyalar kaldırılır.  

6. (    ) Yürüme süresi hasta/yaşlının durumuna göre ayarlanmaz. 

7. (    ) Hasta/yaşlı yürümeye başladıktan sonra yalnız bırakılmalıdır.  

8. (    ) İlk yürüyüşlerde hasta/yaşlının yatağına yakın yürümesi, sık sık dinlendirilmesi 

sağlanır.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kendisinin ve hasta/ yaşlının vücut mekaniğini koruma teknikle-

rini açıkladınız mı? 

  

2. Hasta/ yaşlıya verilecek pozisyonları açıkladınız mı?   

3. Tekniğine uygun hasta/ yaşlıyı yataktan sedyeye, sedyeden ya-

tağa nakledebildiniz mi? 

  

4. Tekniğine uygun hasta/ yaşlıyı sandalyeye oturtabildiniz mi?   

5. Tekniğine uygun hasta/ yaşlıyı ayağa kaldırıp  yürütebildiniz 

mi? 

  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 E 

3 C 

4 E 

5 D 

6 B 

7 D 

8 D 

9 A 

10 C 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 E 

3 E 

4 B 

5 D 

6 A 

7 C 

8 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 E 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 Doğru 
4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 D 

3 Doğru 
4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 
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