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1-AMAÇ:Evde Sağlık Birimlerince hizmet verilen tüm hastaların, özellikli hastalar (yenidoğan, obez hasta, diyaliz hastası,

psikiyatri  hastaları)  dahil,  güvenli  ve  eksiksiz  bir  şekilde  sağlık  kurum ve kuruluşlarına  transferini  sağlamak için  bir

yöntem belirlemektir. Hastaların sağlık kuruluşlarına güvenli, vücut mekaniği ilkelerine ve hasta mahremiyetine uygun

bir şekilde nakil edilmesi amaçlanmaktadır.

2-KAPSAM: Tüm Evde Sağlık Birim çalışanları ve hizmet verilen hastalar

3-SORUMLULAR: 

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Çalışanları

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Hekimleri

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde Görev Yapan tüm Sağlık Personeli ( Hemşire, sağlık Memuru, ATT, Ebe, Yaşlı Bakım

Teknikeri vb.)

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Şoförü

4-FAALİYET AKIŞI

4.1.Hastaların Transferinde Dikkat Edilecek Genel Kurallar;

-Tüm hasta transferlerinden önce hasta kimliğinin doğrulanması sağlanmalıdır.

-Transfer esnasında gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıda belirtilen kurallara uygun davranmalıdır;

 Hastaya yakın mesafede çalışılmalıdır. 

 Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır. 

 Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir. 

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

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

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

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

 Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup, kalça kasılmalıdır. 

 Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında olmalıdır. 

 Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır. 

 Hasta mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. 

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

 Hasta taşımak iyi bir ekip çalışması gerektirir. Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu

kişi hareketler için gereken komutları vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla

dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalıdır. Hastanın kaldırılması için

işleme başlamadan ne tür yardıma ve ekipmana ihtiyaç olduğunun saptanması için, hasta ve çevresi

sorumlu kişi tarafından değerlendirilmelidir. 
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 Hastanın kaldırılmasında ne tür tekniğe ve kaç kişiye ihtiyaç olduğu belirlenir. 

 Eğer hasta anlayabilecek durumda ise, kendisine bilgi verilir ve işbirliği sağlanır. 

 Hastayı  kaldırmaya  başlamadan  önce  gereksiz  ekipmanlar  yatak  çevresinden  uzaklaştırılır,  yatak/

sedye/tekerlekli sandalye frenleri kontrol edilip, uygun şekilde yerleştirilir ve kilitlenir.

 İzolasyon  önlemleri  olan  hastanın  transferinde  bulaşıcı  hastalığın  bulaşma  yoluna  göre  önlem

alınmalıdır; (eldiven, maske, önlük giyme vs.) Kullanılan malzemeler tek kullanımlık olmalıdır. 

 İzolasyon  önlemi  olan  ve/veya  bulaşıcı  bir  hastalığı  olan  hastanın  durumu,  Hasta  Nakil  Formunda

mutlaka belirtilmeli, ayrıca sözel olarak da teslim edilen sağlık personeline bilgi verilmelidir. 

 Bebek ve çocukların taşınmasında ebeveynlerinden birinin ya da güven duyduğu bir kişinin yanında

olmasında yarar  vardır.  Bebekler  sağlık  durumuna göre  ebeveyn ve  taşıma görevlisi  kucağında  da

taşınabilir. 

 Hareket kısıtlılığı olan hastalar hareket ettirilmeden uygun pozisyonda transfer edilir. Ajite ve saldırgan

olan hastalar transfer eleman sayısı arttırarak taşınır. 

 Ambulu hasta aralıksız solunumu sağlanarak taşınır. 

 Hasta transferinde düşmelerin önlenmesi için, gerekli güvenlik önlemleri alınır, hasta mahremiyetine

dikkat edilir.

 Hasta transferinde, hastanın teslim edildiği kurum/kuruluştaki sağlık personeline, hasta nakil formu ile

teslim edilir.

 Hasta yazılı ve sözlü olarak gerekli bilgiler verilerek teslim edilir.

4.2.TRANSFERDE KULLANILACAK ARAÇLARIN KULLANIMI VE UYGUNLUĞU

4.2.1.  Hastanın Sedye İle Taşınması:

 Hasta transferinde görevli kişi (hekim, hemşire, vb.) hastaya kimlik doğrulaması yapar. 

 Hasta anlayabilecek durumda ise hastaya bilgi verilir, işbirliği sağlanır.

 Sedye hasta yatağının yanına getirilir, ayakları kilitlenir. (Yatak ile sedyenin baş kısmının aynı yönde

olmasına dikkat edilir.)

 Hastanın ayak ve baş kısmına geçilir. Eğer gereksinim var ise üçüncü kişiyi orta kısmında bulundurulur.

 Hasta taşıma ekibinden birinin “bir, iki, üç…” komutuyla hastayı kaldırarak sedyeye alınır.

 Hastaların üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

 Sedyenin emniyet kenarlıkları yükseltilir.

 Sedyenin ön ve arka tarafına geçilir ve yönü belirlendikten sonra araca alınır.

4.2.2. Hastanın Çarşaf Kullanarak Yataktan Sedyeye/Sedyeden Yatağa Alınması

 Hasta yatağında yan döndürülür.
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 Çarşaf hastanın sırt tarafına yatağın üzerine serilir.

 Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır.

 Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir.

 Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır.

Resim-1:Hastanın çarşaf ile yataktan sedyeye alınışı.

4.2.3.  Hastanın Üç Kişiyle Sedyeden Yatağa/Yataktan Sedyeye Alınması

 Sedye karyolanın arka ucuna paralel ve uzunlamasına koyulur.

 Üç kişi sedyenin aynı tarafından yan yana;  hastanın kolları göğsünde çaprazlaştırılır.

 Bir kişi hastanın baş tarafına geçerek boynu ve omuzları alttan kavrar.

 Üçüncü kişi hastanın diz altı ve ayak bileklerinden kavrar.

 Aynı anda hareketle hep birlikte hasta kaldırılır.

 Birer adım geri atılır ve yatağa yatırılır.

 Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

Resim-2:Hastanın üç kişi ile yataktan sedyeye alınması.

4.2.4. Hastanın Kaşık Sedye İle Taşınması

 Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlığı tamamlanır.

 Hasta anlayabilecek durumunda ise hastaya bilgi verilir ve işbirliği sağlanır.

 Etrafındaki eşyalar ve malzemeler taşımada kullanılacak araca göre düzenlenir.
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 Hastanın ayak ve baş kısmına geçilir.

 Kaşık sedye ortadan ikiye ayrılarak hastanın altına sürülüp birleştirilir.

 Kaşık sedyenin baş ve ayak kısmından tutularak sedyeye konulur.

 Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

4.2.5.  Hastanın Tekerlekli Sandalye İle Taşınması 

 Tekerlekli sandalye hasta yatağının yanına getirilir.

 Tekerlekli sandalyenin frenleri kilitlenir.

 Hastaya işlem ve gerekliliği açıklanır.

 Hastanın önce oturup karşıya bakması sağlanır.

 Hastanın ayakları yataktan aşağıya sarkıtılır.

 Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmı dış yanlara doğru açılır.

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

olması sağlanır.

 Hasta oturtulur ve sandalyenin frenleri açılır.

 Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

Resim-3: İki kişi ile hastanın tekerlekli sandalyeye alınması.

4.3.Hastanın sağlık kurum/kuruluşuna transferi

 Transfer  kararı  verilen  hasta  ile  ilgili,  transfer  nedeni  ve  riskleri  konusunda  Hasta/Hasta  yakınları

bilgilendirilir ve transfer onayı alınır.

 Hastanın  transfer  edileceği  kurum ile  iletişime geçilir.  Gideceği  yerde iletişim kurulacak  kişi/kişiler

belirlenir. 

 Hastaların Transferinde Dikkat Edilecek Genel Kurallar”  doğrultusunda hareket edilir.

 Hastanın son durumunu bildirir “ Hasta Nakil Formu” ile hastanın teslim edildiği sağlık personeline bilgi
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verilir.

 Hastanın bulaşıcı bir hastalığı var ise ve/veya izalosyon önlemi var ise mutlaka “ hasta nakil formunda”

belirtilir. Teslim edilen sağlık personeline ayrıca sözlü bilgi verilir.

4.4.Psikiyatri Hastalarının Transferi

 Transfer  kararı  verilen  hasta  ile  ilgili,  transfer  nedeni  ve  riskleri  konusunda  Hasta/Hasta  yakınları

bilgilendirilir ve transfer onayı alınır.

 Hastanın  transfer  edileceği  kurum ile  iletişime geçilir.  Gideceği  yerde iletişim kurulacak  kişi/kişiler

belirlenir.

 Ajite ve saldırgan olan hastalar için, emniyet aranarak kolluk kuvveti desteği alınır. 

 Kısıtlama kararı verilen hasta, karara uygun olarak transfer edilir.

 Hasta  transferinde  kullanılan  tekerlekli  sandalye  ve  sedyelerde  hastanın  düşmesini  engelleyecek

önlemler alınır.

4.4.Diyaliz Hastalarının Transferi

 Transfer öncesinde diyaliz ünitesi ile görüşülerek, hastanın tedavi planı ve saati doğrulanır,  iletişim

kurulacak kişi/kişiler belirlenir. 

 Hasta transferinde gerekli güvenlik önlemleri alınır, hasta mahremiyetine dikkat edilir.

 Hasta/Hasta  Yakınları  transfer  ve  riskleri  konusunda  bilgilendirilir  ve  hastanın  transfer  edilme

nedenleri konusunda onayı alınır.

 Hastanın son durumunu bildirir “ Hasta Nakil Formu” ile hastanın teslim edildiği sağlık personeline bilgi

verilir.

 Hastanın bulaşıcı bir hastalığı var ise ve/veya izalosyon önlemi var ise mutlaka “ hasta nakil formunda” 

belirtilir. Teslim edilen sağlık personeline ayrıca sözlü bilgi verilir.

4.5. Yenidoğan Hastalarının Transferi:

 Yenidoğan hastaların transferinde 112 Komuta Merkezi ile koordinasyon kurularak hastanın naklinin

Yenidoğan Ambulansı ile yapılması sağlanır. 

4.6. Obez Hasta Transferi

 Obez hasta transferinde 112 Komuta Merkezi ile koordinasyon kurularak hastanın naklinin Obez Hasta

Taşıma Ambulansı ile yapılması sağlanır. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR
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5.1. Hasta Nakil Formu


