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 Hareketsizliğin, sistemler üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 Hastaya pozisyon vermenin önemini araştırınız. 

 Yatağa bağımlı hastalarda gelişebilecek komplikasyonları araştırınız. 

 Araştırdığınız konuları not alarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

ÜNİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMASI 
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1. POZİSYON VE HASTAYA POZİSYON 

VERMENİN ÖNEMİ 
 

Pozisyon; yapılacak işleme ve hastanın yatışına uygun olarak hastaya verilen vücut 

şekline denir.  

 

Hastalar; hastalık nedeniyle ortaya çıkan fiziksel bozulmalar, organ kayıpları, felç ve 

yaşlılık gibi durumlarda yatağa bağımlı olabilir. Yatağa bağımlı hasta, temel ihtiyaçlarını 

karşılayamadığından hareketsizlik söz konusu olur. Hareketsizliğin insan vücudu üzerine 

birçok olumsuz etkileri vardır.  

 

Hareketsizliğin sistemler üzerindeki etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz:  

 

SOLUNUM SİSTEMİ 

 Solunumun derinliğinde ve hızında azalma 

 Sekresyon birikmesi (akciğer enfeksiyonlarında artma) 

 Akciğerin kapasitesi düştüğü için gaz değişiminde azalma dolayısıyla 

genel oksijen azlığı 

 

DOLAŞIM SİSTEMİ 

 Kan basıncında değişiklikler 

 Kalbin yükünün artması 

 Ortostatik (ani pozisyon değişikliğine bağlı kan basıncı düşmesi) 

hipotansiyon riski 

 Maksimum oksijen tüketiminde azalma 

 Venöz tromboz (damarlarda pıhtı oluşması) riski  
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SİNDİRİM SİSTEMİ 

 Hareket azlığına bağlı sindirim sistemindeki aktivitelerin azalması 

 İştahsızlık 

 Besinlerin sindirimi ve kullanımında bozulma 

 Kabızlık 

 

 

METABOLİZMA 

 Metabolizmada yavaşlama 

 Vücut yağ oranının sağlık sınırlarının üzerine çıkması (obesite) 

şişmanlık 

 

ÜRİNER SİSTEM 

 Böbrek taşı oluşma riski 

 İdrar retansiyonu (mesanede idrar olmasına rağmen atılamaması) 

riski 

 İnkontinans (idrarını tutamama) 
 

DERİ 

 Ciltte kuruluk ve kırışıklık 

 Deri bütünlüğünün bozulması 

 Deri altındaki yağ dokusunda görülen incelme ve deri gerginliğinin bozulması 

nedeniyle gelişen basınç yaraları 
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SİNİR SİSTEMİ  

 Mutsuz ve uyumsuz kişilik 

 Benlik duygusunda azalma 

 Psikosomatik rahatsızlıklar 

 Duyusal algılamada azalma olması nedeniyle bazı duyu bozukluklar 

 Anksiyete ve depresyon 

 Güçsüzlük duygusu 

 Parestezi ve ağrı eşiğinde düşmeler 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

 Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve buna bağlı olarak da vücudun hastalıklara karşı 

direncinin azalması. 

KAS İSKELET (HAREKET) SİSTEMİ 

 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 
 

 

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, 

bozulmaları (deformiteleri) ve omurgada meydana gelebilecek değişiklikleri önlemek için 

çeşitli uygulamalar yapılır. Hastaya yatak içinde doğru, rahat ve dinlendirici pozisyon 

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

destekleyici özellikte olması gerekir. Ayrıca yatak içinde egzersizler ve koruyucu 

pozisyonların uygulanması çok önemlidir. 

 

Pozisyonlar, hastaya birçok fayda sağlarken bazı riskleri de beraberinde getirir. Bu 

nedenle pozisyonların etkilerinin iyi bilinmesi gerekir. Pozisyon verilirken solunum ve 
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dolaşım sisteminin en az etkilenmesi sağlanır ve hasta travmatize edilmez. 
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2. HASTAYI YATAĞINDA DÖNDÜRMEK 

VE POZİSYON VERMEK 
 

Uzun süre yatak istirahatine alınan hastalarda, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını 

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

göre farklı vücut bölümleri desteklenmeli, hasta uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı ve dar 

giysiler giymemelidir. Sık sık pozisyonu değiştirilen hastada basınç odakları da değişmiş 

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

 

Resim 4.1: Yatak yarası (dekübitus) 

 

Hastaya pozisyon verme; çevirme, kaldırma, yürümesine yardım etme gibi 

uygulamalar sırasında doğru vücut mekanikleri kullanılmalıdır. Doğru vücut mekaniği, 

eklemlerin ve kasların doğru kullanılmasıdır. Hemşire yatağa bağımlı hastaların fiziksel 

bakımları sırasında oldukça fazla güç ve enerji harcar. Bu uygulamalar sırasında vücut 

mekaniğine dikkat edilmediğinde hem hasta hem de hemşirede riskler oluşur. Bu riskler; 

hemşirelerde bel ağrısı ve bel fıtığı, hastalarda da yaralanma ve travmalar şeklinde görülür.  

 

 Hastaya pozisyon vermede yapılacak işlemler 

 Hasta bilgilendirilir.  

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

edilir. 

 Hastanın işbirliği düzeyi saptanır. Hastanın hareket edebilme yeteneği 

değerlendirilir. 

 Hasta için güvenlik önlemleri alınır.  

 Kullanılacak araç gereçler ve yardım edecek kişi sayısı değerlendirilir. 

 Hastanın kateterleri, serumu vb. varsa kontrol edilir. 

 Basınç yaralarını önlemek için basınç noktaları desteklenir. 

 Uygulama süresince hasta ile iletişim sürdürülür. 

 Hastanın mahremiyeti korunur. 

 Hemşire hastanın ve kendisinin vücut mekaniklerini korur, gerekirse 

başkasından yardım alır. 

 En az iki saat ara ile hastanın pozisyonunu değiştirir.  
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Yukarıda sayılan kurallara uyulursa olası komplikasyonlar önlenmiş olur.  

 

2.1. Hastayı Yan Yatış Pozisyonuna Getirmek 
 

Hastanın, yatağında sağ ya da sol yan döndürülerek yatırılmasına yan yatış pozisyonu 

(lateral pozisyon) denir.  

 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Sırtüstü yatan hastanın pozisyonunu değiştirmek, sırt kemikleri 

üzerindeki baskıyı önlemek ve hastayı rahatlatmak, 

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

basınçtan etkilenmeyeceğinden buralardaki baskıyı önlemek ve hastayı 

rahatlatmak, 

 En uygun solunumu ve dolaşımı sağlamak, 

 Uzun süre yatmanın diğer olumsuz etkilerini önlemektir.  

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri (su, sabun, kâğıt havlu) 

 Eldiven 

 Küçük yastık (1 tane) 

 Diğer yastıklar (en az üç tane) 

 
HASTAYI YAN YATIŞ POZİSYONUNA GETİRME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini almak 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir 

yere konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, düşme 

gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 

 Yatak çalışılabilecek yüksekliğe ayarlanır.  
 Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hastanın başının altındaki yastıklar alınır, 

yatağın başucuna yerleştirilir.  

 Yatağın baş kısmı bütünüyle ya da 

hastanın tolere edebileceği düzeye 

indirilir.   

 Hastayı rahatlatmak 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hemşire hastanın döndürüleceği yerin 

karşı tarafına geçer. Yakın taraftaki yatak 

kenarlığını indirir. 

 İşlem kolaylığı sağlamak 
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 Hasta yatağın kenarına çekilir. 
 Hasta döndürüldüğünde yatağın 

kenarında olmasına engel olmak 

 Yatak kenarlığı kaldırılır.  Hasta güvenliğini sağlamak 

 
 Hemşire hastanın döndürüleceği yöne 

geçer. Yüzü ve vücudu yatağa bakacak 

biçimde durur. Kendi tarafındaki yatak 

kenarlığını indirir. 

 Hastayı rahat döndürmek 

 Hastanın kolları göğüs üzerinde ayakları 

birbiri üzerinde çaprazlanır. Hasta sol 

tarafa döndürülecek ise sağ el ve ayak 

üstte olacak biçimde çaprazlanır. 

 Hastayı rahat döndürmek 

 Kol ve bacak pozisyonlarını korumak 

 Hemşire, kollarını hastanın vücudu 

üzerinden uzatıp bir eli ile uzak taraf 

omzunu, diğer eliyle uzak kalçasını (ilyak 

çıkıntıyı) kavrar.  

 
 

 Hastayı rahat döndürmek 

 Hemşirenin ayak tabanları yerle tam 

temas etmeli, bir ayak diğerinden önde 

olmalı, dizler hafifçe kıvrılarak öndeki diz 

yatağa dayanmalı, dizleriyle yataktan 

destek alarak, hastanın gövdesini kendine 

doğru döndürmelidir.  

 
 

 Vücut mekaniklerini korumak 

 Hastanın bacakları düz ve üsteki bacak 

hafif kıvrık olacak şekilde pozisyon 

verilir.  

 

 

 Hastayı rahatlatmak ve vücut 

bölümlerini desteklemek 

 Hastanın sırtı, üstteki kolun altı, 
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bacakların arası ve ayak tabanları 

yastıklarla desteklenir.  

 

 Hastanın üzeri örtülür. Yatağı düzeltilir.   Hastanın mahremiyet duygusuna saygı 

göstermek 

 Hastanın vücut ısısını korumak 

 Yatağın kenarlıkları kaldırılır. 
 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanır. 
 Hastayı bilgilendirmek 

 Eldiven çıkartılır. Eller yıkanır. 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Altta kalan vücut bölümleri desteklenmelidir. 

 Hastanın omurgası düz olmalıdır. 

 Baş ve boyun altına yastık konulmalıdır. 

 Yastık omuz yüksekliğinde olmalıdır 

 

2.2. Hastayı Sırtüstü (Supine) Pozisyondan Yüzüstü (Prone) 

Pozisyonuna Getirmek 
 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Hastayı rahatlatmak, 

 Pozisyon değiştirmek, 

 Uzun süre yatağa bağımlı hastalarda normal vücut şeklini sürdürmek,  

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemektir.  

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Küçük yastık (1 tane) 

 Diğer yastıklar (en az dört tane) 

 

HASTAYI SIRTÜSTÜ POZİSYONDAN YÜZÜSTÜ POZİSYONUNA 

GETİRME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 
 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 
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 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç ve gereçler, kolay ulaşılabilecek bir 

yere konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, düşme 

gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında hastaya rahat 

ulaşmayı sağlamak 

 Yatak, çalışılabilecek yüksekliğe ayarlanır, 

yatağın kenarlıkları indirilir.  
 Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hastanın başının altındaki yastıklar alınır, 

yatağın başucuna yerleştirilir 

 Yatağın baş kısmı bütünüyle ya da hastanın 

tolere edebileceği düzeye indirilir.   

 Hastayı rahatlatmak 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hemşire, hastanın döndürüleceği tarafın 

karşı tarafına geçer.  

 Hasta, yatağın kenarına çekilir. 

 Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hasta döndürüldüğünde yatağın 

kenarında olmasına engel olmak 

 Hastanın başı, hemşirenin olduğu tarafa 

çevrilir, kolları iki yanına uzatılır, bacaklar 

birleştirilip düz uzatılır. 

 Hasta döndüğünde yüzüstü 

gelmesini önlemek, kolların ve 

ellerin incinmesini önlemek 

 Yatağın kenarlığı kaldırılır.   Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hemşire hastanın döndürüleceği yöne geçer. 

Yüzü ve vücudu yatağa bakacak biçimde 

durur. Kendi tarafındaki kenarlığı indirir. 

 Hastayı rahat döndürmek 

 Yatağın ortasına, hastanın başına, göğsüne, 

ayaklarına gelecek şekilde yastıklar 

yerleştirilir. 

 Bu pozisyonda yatarken hastanın 

rahat etmesini sağlamak 

 Hemşire, kollarını hastanın vücudu 

üzerinden uzatıp, bir eli ile uzak taraf 

omzunu, diğer eliyle uzak kalçasını (ilyak 

çıkıntıyı) kavrar. 

 Hastayı rahat döndürmek 

 Hemşirenin ayak tabanları yerle tam temas 

eder, bir ayak diğerinden önde, dizler hafifçe 

kıvrılarak öndeki diz yatağa dayanır, 

dizleriyle yataktan destek alarak, hastanın 

gövdesini kendine doğru konulan yastıklar 

üzerine döndürür. 

 Vücut mekaniklerini korumak 

 Hastanın yüzü ve ekstremiteleri kontrol 

edilir.  

 Başı yana çevrilir.  

 Kolları başın her iki yanına doğru uzatılır. 

 Hastanın solunumunun rahat olup olmadığı 

gözlenir.  

 Yastıklar, hastanın rahat edebileceği şekilde 

 Hastanın rahat nefes alıp vermesini 

sağlamak 

 Hastayı rahatlatmak 
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düzeltilir. 

 

 Hastanın üzeri örtülür. Yatağı düzeltilir. 

 Hastanın mahremiyet duygusuna 

saygı göstermek 

 Hastanın vücut ısısını korumak 

 Yatağın kenarlıkları kaldırılır.  Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanır.  Hastayı bilgilendirmek 

 Eldiven çıkartılır. Eller yıkanır.   Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastanın ayakları sürtünmeyi önlemek için yataktan kaldırılmalı ya da 

başparmaklar yatağa değmeyecek biçimde alt bacaklar yastıkla 

desteklenmelidir. 

 

2.3. Hastayı Yüzüstü Pozisyondan Sırtüstü Pozisyonuna Getirmek 
 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Hastayı rahatlatmak 

 Pozisyon değiştirmek 

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemek 

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Küçük yastık (1 tane) 

 Diğer yastıklar (en az 1 tane) 

 Havlu (en az 3 tane) 

 Ayak tahtası 
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HASTAYI YÜZÜSTÜ POZİSYONDAN SIRTÜSTÜ POZİSYONUNA 

GETİRME UYGULAMASI 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir.  Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere 

konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, 

düşme gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 

 Yatak çalışılabilecek yüksekliğe ayarlanır.  Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hemşire yüzü ve vücudu yatağa bakacak 

biçimde durur. Kendi tarafındaki yatak 

kenarlığını indirir. Hastanın bel hizasına 

geçer.  

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hemşirenin ayak tabanları yerle tam temas 

etmeli, bir ayak önde diğeri arkada olacak 

biçimde yerleştirilmeli dizler hafifçe kırılmış, 

öndeki diz yatağa dayanarak yataktan destek 

alacak şekilde olmalıdır. 

 Kendi vücut mekaniklerini 

korumak 

 Bir elle hastanın uzak taraftaki omzu, diğer 

elle kalçası kavranarak hasta önce yan 

döndürülür. Daha sonra sırtüstü pozisyona 

getirilir. 

 Uygulamayı kolaylaştırmak. 

 Hastaya zarar vermemek 

 Hastanın başının altına yastık konur. Baş 20- 

30 derece yükseltilmiş olur. Hastanın 

pozisyonu kontrol edilir.  

 Belin altına, normal eğimi koruyacak şekilde 

katlanmış havlu konur. 

 Kalçaların kenarlarına, trokanteri 

desteklemek için rulo şeklinde havlu 

konur. 

 
 

 Boyun ve bel boşluklarını 

desteklemek 

 Kalça pozisyon bozukluğunu 

engellemek 

 Hastanın bacakları diz altından yastıkla 

desteklenir. 

 Hastanın topuklarının yatağa 

temasına engellemek 



 

13 

  
 

 Ayakları dorsal fleksiyonda tutacak biçimde 

tabanlar ayak tahtası ile desteklenir. 
 Ayak düşmesini engellemek 

 Hastanın üzeri örtülür. Yatağı düzeltilir.  Hastanın mahremiyet duygusuna 

saygı göstermek 

 Hastanın vücut ısısını korumak 

 Yatağın kenarlıkları kaldırılır.  Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanır.  Hastayı bilgilendirmek 

 Eldiven çıkartılır. Eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 
 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Boyun ve bel kavisleri normal eğimlerini korumalıdır. Bu amaçla bel 

boşluğu, baş ve boyun yastıkla veya rulo yapılmış havlularla 

desteklenmelidir.  
 

2.4. Hastayı Yatağın Başucuna Çekmek 
 

Sürekli yatan hasta yatağın ortasına doğru kayabilir. Bu kayma ayaklarının 

kıvrılmasına ve hastanın rahat yatamamasına neden olur. Bu durumda hastanın vücudunun 

yukarı doğru çekilmesi gerekir.  

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 

HASTAYI YATAĞIN BAŞUCUNA ÇEKME UYGULAMASI 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Yatağın kenarlıkları indirilir.   Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hastanın başının altındaki yastıklar alınır 

yatağın başucuna yerleştirilir. 

 Yatağın baş kısmı bütünüyle ya da hastanın 

tolere edebileceği düzeye indirilir.   

 Hastayı rahatlatmak 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 



 

14 

 Hemşire yatak başucuna yakın yüzü ve 

gövdesi yatağa dönük durur. 
 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hemşirenin ayak tabanları yerle tam temas 

etmeli, yatağa yakın bacağı geride, uzak 

taraftaki bacak önde olacak biçimde 

yerleştirilmeli dizler hafifçe kırılmış, diz 

yatağa dayanmış olmalıdır. 

 Vücut mekaniklerini uyarak 

hemşirenin belini korumak 

 Hasta hareket edebiliyorsa bacaklarını 

bükmesi, ayak tabanlarının yatağa tam 

temas etmesi ve elleriyle yataktan ya da 

yatak kenarlarından destek alması, çenesini 

göğsüne doğru yaklaştırması ve 

topuklarından destek alarak kendini yukarı 

doğru itmesi istenir.  Bu arada hemşire 

kolunu, hastanın koltuk altına yerleştirerek 

uzak omzundan kavrar. Diğer kol kalçalar 

altına yerleştirilir hastaya komut verilerek 

kendini yukarıya doğru itmesi söylenir 

hemşire de aynı anda hastayı yukarı doğru 

çeker/iter.  

 

 Hareket sırasında üst ekstremite ve 

bacak kaslarının kullanılmasını 

sağlamak 

 Başın hiperekstansiyonunu önlemek 

 Hastanın kendi işini kendi 

yapabiliyor duygusu vererek öz 

güvenini güçlendirmek 

 Hastaya yakın olan el ile hastanın başı ve 

boynu desteklenir diğer elle de yastığı 

yerleştirilir.  

 Hastayı rahatlatmak 

 Hasta vücudunu hareket ettiremiyor ise, iki 

hemşire ile hasta yukarı çekilmelidir.  

Bunun için yatağın iki tarafına geçilerek 

hemşireler yüz yüze bakacak biçimde 

durmalıdır. Ayak tabanları yerle tam temas 

etmeli ve kalça genişliğinde açılmalı, 

dizlerden hafifçe kıvrılarak yataktan destek 

alınmalıdır. Kollardan biri hastanın koltuk 

altından geçirilerek, uzak taraf omzundan 

kavranır, diğer kol kalçaların bitiminden 

uylukların başlangıç kısmının altından 

geçirilir. Bu arada dirsekler yatağa 

yaslanarak güç almaya çalışılır.  İki hemşire 

aynı anda hafifçe hastayı yukarı doğru 

kaldırarak, gövdesini yatak başucuna doğru 

iter. Hasta yeterince yukarı alınana kadar 

işlem tekrarlanır. 

 Dengeyi sağlamak 

 Bel ağrısını engellemek. 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Vücut mekaniklerini korumak 
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 Bir hemşire hastanın baş ve boynunu 

desteklerken diğeri yastığını yerleştirir. 
 Hastayı rahatlatmak 

 Hastanın üzeri örtülür, yatağı düzeltilir.  Hastanın mahremiyet duygusuna 

saygı göstermek 

 Hastanın vücut ısısını korumak 

 Yatağın kenarlıkları kaldırılır.  Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanır.  Hastayı bilgilendirmek 

 Eldiven çıkartılır. Eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 

2.5. Hastayı Yatağın Kenarına Çekmek 
 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Daha çok felç nedeniyle yatağa bağımlı, hareket edemeyen hastalara 

yapılacak uygulamalara (saç banyosu, yatak banyosu vb.) hazırlık 

yapmak 

 Yatan hastayı ayağa kaldırmadan önce hazırlık yapmak 

 Supine ya da prone pozisyonu vermek için hazırlık yapmak 

HASTAYI YATAĞIN KENARINA ÇEKME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Amaç 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Hastanın başının altındaki yastıklar alınır 

yatağın başucuna yerleştirilir. 

 Yatağın baş kısmı bütünüyle ya da hastanın 

tolere edebileceği düzeye indirilir.   

 Hastayı rahatlatmak 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Yatağın kenarlıkları indirilir.   Rahat çalışmayı sağlamak  

 Hemşire, yatak ucuna yakın yüzü ve gövdesi 

yatağa dönük durur. 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hastanın kolları göğüs üzerinde çaprazlanır.  Hastayı yatak içinde kolayca 

kaydırabilmek 

 Hemşirenin ayak tabanları yerle tam temas 

etmeli, bir ayağı önde dizler hafifçe kırılmış, 

diz yatağa dayanmış olmalıdır. 

 Vücut mekaniklerine uyarak 

hemşirenin belini korumak 
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 Hemşire kolunun birini hastanın boynunun 

altından geçirerek boyun ve omuz 

desteklenir. Diğer kol hastanın skapulasının 

altıdan geçirilir. Hemşirenin dirsekleri yatak 

ile temas etmeli ve yataktan destek alarak 

hastanın üst gövdesini kendisine doğru 

çekerken, vücut ağırlığını öndeki ayaktan 

arkadaki ayağa doğru verir. 

 
 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Vücut mekaniklerine uyarak 

hemşirenin belini korumak 

  

 Hastanın baş ve omuzlarını yatak kenarına 

çekdikten sonra, hastanın kalça hizasına 

geçilir. Bir kol belin diğer kol kalçaların 

altına yerleştirilir. Hemşire dirsekleriyle 

yataktan destek alarak hastanın kalçasını 

kendisine doğru (yatak kenarına) doğru 

çeker. 

 Hastayı hafif kaldırarak sürtünmeyi 

azaltmak 

 Kendi vücut ağırlığı ile hastanın 

vücut ağılığını dengelemek 

 Hastanın bacak hizasına geçilir. Bir kol 

dizlerinin diğer kol ayak bileklerinin 

altından geçirilerek vücudun alt bölümü 

yatak kenarına çekilir. 

 Hastayı hafif kaldırarak sürtünmeyi 

azaltmak 

 Kendi vücut ağırlığı ile hastanın 

vücut ağılığını dengelemek 

 Hastanın vücudu ve omurlarının düz bir 

şekilde uzanıp uzanmadığı kontrol edilir. 

 Vücut pozisyonunu korumak 

 Hastanın kolları uzatılır. Başka bir işlem 

yapılmayacak ve hastanın yanından 

ayrılınacaksa yatağın kenarlıkları kaldırılır.  

 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastayı rahatlatmak 

 Hastanın üzeri örtülür. Yatağı düzeltilir.  Hastanın mahremiyet duygusuna 

saygı göstermek 

 Hastanın vücut ısısını korumak 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanır.  Hastayı bilgilendirmek 
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 Eldiven çıkartılır, eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

Bu işlem bir kişi tarafından yapılabileceği gibi iki veya üç kişi ile de yapılabilir. İşlem 

daha seri ve daha az yorucu olur. Ayrıca çarşaf yardımıyla da hasta yatak kenarına 

çekilebilir. 

 

2.6. Hastayı Yatak İçinde Oturtmak  
 

Oturma pozisyonu, günümüzde çoğunlukla elektronik ya da mekanik olarak yatağın 

başucunu kaldırarak verilebilir.  

 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Hastayı ayağa kalkmaya hazırlamak, 

 Hastaya oturma pozisyonu vermek, 

 Kısa süreli uygulamaların (hastayı giydirmek, giysilerini çıkartmak vb.) 

yapılmasına imkân sağlamaktır.  

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Hasta yatağı mekanik değilse arkalık ya da iki yastık 

 Diz altı yastığı 

 Hırka/şal 

 Ayak tahtası  

 

HASTAYI YATAK İÇİNDE OTURTMA UYGULAMASI 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek  

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir 

yere konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, düşme 

gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 

 Yatağın kenarlıkları indirilir.   Rahat çalışmayı sağlamak  

 Hastanın başının altındaki yastıklar alınır 

yatağın başucuna yerleştirilir. 

 Hastayı rahatlatmak 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hasta supine pozisyonunda değilse supine 

pozisyonuna getirilir. 

 Uygulamayı kolaylaştırmak 
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 Hemşire yüzü ve gövdesi yatak başucuna 

bakacak biçimde durmalı, yataktan uzak 

olan ayak önde olmalıdır.  

 Rahat çalışmayı sağlamak  

 Vücut mekaniklerini doğru 

kullanmak, dengeyi sağlamak 

 Omurgayı desteklemek 

 Hemşire, yatağa yakın olan kolunu hastanın 

gövdesi üzerinden uzatarak, elini hastanın 

baş ve boynunu destekleyecek şekilde 

yerleştirmelidir.  

 

 Hastanın baş ve boynunu 

desteklemek 

 Diğer el ile yataktan destek alınır. Hemşire, 

kendi ağırlığını öndeki ayaktan arkadaki 

ayağa kaydırırken hastanın üst gövdesini 

yukarı doğru kaldırır ve oturma pozisyonuna 

getirir.  

 

 Dengeyi sağlamak, ağırlığı bacaklar 

ve kollar arasında paylaştırmak 

 Hasta hareket edebiliyorsa dizlerini büker ve 

kalkarmış gibi tabanlarını yatağa dayar, iki 

eliyle hemşirenin omzundan tutar. Hemşire 

yukarı kaldırır ve oturtur. 

 Hastanın desteğini alarak işlemi 

kolaylaştırmak 

 Hastanın kendi işini kendi 

yapabiliyor duygusu vererek öz 

güvenini güçlendirmek  

 Hastanın sırtı, rahat edebileceği pozisyonu 

sağlamak için yastıklarla desteklenir veya 

yatak başı kalkıyorsa kaldırılır. Hastanın 

dizlerinin altına diz yastığı konur. 

 

 Hastayı rahatlatmak 
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 Hastanın üzeri örtülür. Yatağı düzeltilir.  Hastanın mahremiyet duygusuna 

saygı göstermek 

 Hastanın vücut ısısını korumak 

 Yatağın kenarlıkları kaldırılır.  Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastaya, işlemin bittiği açıklanır.  Hastayı bilgilendirmek 

 Eldiven çıkartılır, eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastanın vital bulguları mutlaka alınır.  

 Hastada renk solukluğu, bulantı, baş dönmesi, fenalık hissi gibi 

durumların varlığında hasta tekrar yatırılır.  

 Oturma süresi 15-20 dakikayı geçmemelidir. 

 Hasta uzun süre oturacaksa mutlaka basınç noktaları desteklenmeli, 

gerekirse havalı yatak kullanılmalıdır. 

 

2.7. Hastayı Yataktan Sedyeye Sedyeden Yatağa Nakletmek 
 

Yatağa bağımlı veya hareket kabiliyetini bir süreliğine kaybetmiş, yatak istirahatine 

alınmış hastaları, bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde taşımak amacıyla sedye 

kullanılır. 

 

Hastayı, yataktan sedyeye, sedyeden yatağa nakletmek için tek kişi yeterli değildir. 

Sedyeye alma ve taşıyıcı sayısı, hastanın, 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.  

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler  

 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Sedye  

 Çarşaf 

 

HASTAYI YATAKTAN SEDYEYE, SEDYEDEN YATAĞA NAKLETME 

UYGULAMASI 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini almak 
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 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek 

bir yere konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, düşme gibi 

kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 

 Sedye hasta yatağının yanına getirilir. 

Sedye üç farklı biçimde yerleştirilebilir.  

 Birinci pozisyon sedyenin başucu 

yatağın ayakucuna yerleştirilir. Yatak 

ve sedye 90 derecelik açı oluşturacak 

biçimde yatağa dik yerleştirilir (yatak 

ve sedye L oluşturur). 

  

 

 İkinci pozisyon da sedyenin başucu 

yatağın ayakucuna gelecek biçimde düz 

yerleştirilir (Yatak ve sedye I 

pozisyonundadır.).  

 Üçüncü pozisyon sedye yatağa paralel 

hemen yanına yerleştirilir.  

 

 

 Ortamın genişliğinden en uygun şekilde 

yararlanmak 

 Taşıma kolaylığı sağlamak 

 Sedye ile yatak aynı yüksekliğe getirilir, 

her ikisinin de tekerlekleri kilitlenir ve 

kenarlıkları indirilir. 

 Vücut mekaniklerini korumak 

 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastanın mesane kateteri, serum seti, 

monitör kabloları vb. bağlantıları varsa 

toplanır. 
 Olası kazaları önlemek 

 Hasta supine pozisyonunda değilse 

supine pozisyonuna getirilir. Kolları 

göğüs üzerinde, ayaklar ise birbiri 

üzerine çaprazlanır. 

 Hastayı kaldırma sırasında kolun ve 

ayağın sarkmasını engelleyerek travma 

riskini azaltmak 
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 Taşıyıcılar uzundan kısaya doğru 

sıralanır. En uzun boylu taşıyıcı 

hastanın baş tarafında durur.  
 Hastayı kolay kaldırmak 

 Hastanın baş tarafında duran uzun 

boylu taşıyıcı bir kolunu hastanın 

boynunun altından geçirerek uzak taraf 

omzu kavrar, diğer kolu hastanın 

belinin hemen üzerindeki bölgeye 

yerleştirir. 

 Ortadaki taşıyıcı; bir kolunu hastanın 

belinin altına, diğer kolunu da hastanın 

kalçalarının altına yerleştirir. 

 Üçüncü taşıyıcı; bir kolunu hastanın 

dizlerinin altına yerleştirir, diğeri ile 

hastanın ayak bileklerini tutar.  

  

 

 Dengeyi sağlamak 

 Ağırlığın eşit dağılmasını sağlamak 

 Tüm taşıyıcılar aynı anda hareket 

etmelidir. Bunun için taşıyıcılardan biri 

(genellikle ilk taşıyıcı) komut verir. 

Taşıyıcıların ayak tabanları yerle tam 

temas etmeli, ayaklar kalça genişliğinde 

açılmalı, ayaklar hafifçe bükülerek 

yataktan destek alınmalıdır.   

 Dengeyi sağlamak 

 Ağırlığın eşit dağılmasını sağlamak 

 Komutla hasta yukarı kaldırılarak 

taşınır, komutla sedyeye yerleştirilir. 
 Hastayı güvenli ve kolay taşımak 

 Sedyenin emniyet kemerleri ile hasta 

bağlanır, kenarlıkları yükseltilir. 
 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastanın üstü örtülür. 
 Üşümesini engellemek 

 Mahremiyeti korumak 

 Hasta gideceği yere taşınır.  

 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

Hastanın sedyeden yatağa alınmasında da aynı uygulama basamaklarına uyulur.  

 

 Çarşaf kullanarak hastanın yataktan sedyeye / sedyeden yatağa alınması 

 Hasta yatağında yan döndürülür. 

 Çarşaf hastanın sırt tarafına yatağın üzerine serilir. 

 Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır. 
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 Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir. 

 Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır. 

 

Resim 4.2: Çarşaf kullanarak hastanın yataktan sedyeye / sedyeden yatağa alınması 

 

Felçli ve kilolu hastaları hareket ettirmek zordur. Bu nedenle elektronik ve mekanik 

taşıyıcı ile de hasta sedyeden yatağa ya da yataktan sedye ye alınabilir. Bu taşıyıcılar tavana 

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

kumanda ya da elle kullanılabilir. Kullanımı hasta ve hemşire tarafından oldukça kolaydır. 

Travma riski azdır.  

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hasta çok fazla sarsılmadan, vücudunun pozisyonu bozulmadan sedyeye 

yerleştirilmelidir.  

 Taşıma sırasında sürtünme doku travmasına neden olacağından taşıyıcılar 

saat, yüzük vb. takılarını çıkarmalıdır. 

 Hastanın, yataktan sedyeye ya da sedyeden yatağa alınmasında çarşaf 

kullanılıyorsa çarşafın sağlamlığından emin olunmalıdır. 

 

  

Resim 4.3: Tekerlekli taşıyıcı Resim 4.4: Tavana sabitlenmiş taşıyıcı 

 



 

23 

 

2.8. Hastayı Sandalyeye Oturtmak 
 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemek, 

 İyileşme döneminde hastayı oturmaya alıştırmak, 

 Hastayı rahatlatmak, 

 Oturabilir hastanın bir yerden başka bir yere naklini sağlamaktır. 

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven  

 Sandalye/koltuk/tekerlekli sandalye 

 Çarşaf, hırka, şal 

 Terlik 

 Yastık 

 

 

HASTAYI SANDALYEYE OTURTMA UYGULAMASI 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 
 Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya, yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir 

yere konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, düşme 

gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 

 Sandalye yatağın başucuna yerleştirilir. 

Hasta tekerlekli sandalyeye alınacaksa; 

sandalyenin ayakları dışa doğru açılır, 

tekerlekleri kilitlenir. Mümkünse hasta 

sandalyeye alınırken ikinci bir kişiden 

yardım alınmalıdır. 

 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Sandalyenin arkaya doğru düşme ve 

kaymasını engellemek 
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 Hemşire, yatağın yakın taraftaki 

kenarlıklarını indirir.  
 Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hemşire, yüzünü ve gövdesini yatağın 

başucuna çevirir. Ayaklarını açar dizlerini 

büker. 

 Rahat çalışmayı sağlamak 

 Vücut mekaniklerini doğru 

kullanmak 

 Hasta supine veya lateral pozisyona getirilir. 

Mümkünse yatak başı yükseltilir. Böylece 

vücut kolayca yatak içinde doğrulabilir.  

Eğer yatak başı kaldırılamıyorsa supine 

pozisyonundaki hastaya, hemşire yatağa 

yakın kolunu hastanın uzak tarafındaki omzu 

üstünden geçirerek hastanın başı ve omzunu 

destekler. Diğer elle de yataktan destek 

alarak hasta yatakta oturtulur.  

 Hastayı kolay kaldırmak 

 Dengeyi sağlamak 

 Hemşire yüzünü ve gövdesini yatağa çevirir, 

yataktan destek aldığı eliyle hastanın 

arkadan omzu kavranarak sırtı desteklenir. 

Diğer elle hastanın dizlerinin altından 

tutarak kendisine doğru çevirir. Hastanın 

ayakları yataktan sarkıtılır. 

 

 Ağırlığın eşit dağılmasını sağlamak 

 Vücut mekaniğini korumak 

 Hasta, bir süre yatak kenarında oturtulur. 

Karşıya bakması söylenir.  

 Hastada ortostatik hipotansiyon 

gelişmesini önlemek 

 Bu arada hastaya baş dönmesi, göz 

kararması, bulantı, baygınlık hissi olup 

olmadığı sorulur ve gözlenir. Hastanın 

tansiyon ve nabzı kontrol edilir. Eğer bu 

belirtiler var ise hasta ayağa kaldırılmaz. 

Tekrar yatağa yatırılır. 

 Gelişebilecek komplikasyonlara 

karşı zamanın da önlem almak 

 Hasta iyi ise hastanın terlikleri giydirilir. 

Hemşire kollarını hastanın beline sarar, 

hastadan da elleriyle omzuna tutunmasını 

 Vücut mekaniklerini koruyarak 

hastayı sandalyeye oturtmak 



 

25 

ister. Hemşire dizlerini hafifçe bükerek 

dizlerinin ön kısmını hastanın dizlerinin ön 

kısmına dayar bu arada seri bir hareketle 

hastayı sandalye ye oturtur. 

             
 Hasta, sandalye ye oturtulduktan sonra ayak 

tabanlarını yere tam basması ve kendisini 

arkaya doğru çekmesi istenir. Hasta, 

kendisini çekemiyorsa hemşire sandalyenin 

arkasına geçerek kollarını hastanın kolları 

altından gövdeye sarar ve hastayı geriye 

çeker.  

 Hastayı rahat pozisyona almak 

 Hasta kaldırma aparatı ile de hasta 

yatağından kaldırılabilir. Bu aparat, yataktan 

kaldırma, yıkanma, tuvaleti kullanma vb. 

durumlarda da kullanılabilir. 

      

 Uygulamada kolaylık sağlamak 

 Hastanın sandalyeden düşmemesi için 

gerekli önlemler alınır. Tekerlekli 

sandalyede ise ayakları sandalyenin 

ayaklığına yerleştirilir.  

 

 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Dizleri bir örtü ile örtülür.  Hastanın üşümesine engellemek 

 Hasta başka bir yere götürülecekse 

sandalyenin kilitleri açılır ve götürülür. 
 Hastayı nakletmek 
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 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 
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 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastada; baş dönmesi, göz kararması, bulantı, baygınlık hissi olursa hasta 

ayağa kaldırılmaz. 

 Hasta sandalye ye oturtulduktan sonra yalnız bırakılmaz. 
 

2.9. Hastayı Ayağa Kaldırmak ve Yürütmek 
 

 Uygulamanın genel amaçları 

 Hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemek, 

 Hastayı müdahale sonrası ayağa kaldırmak, 

 Uzun süre yatan hastaları günlük yaşama hazırlamaktır. 

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 
 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven  

 Sandalye/koltuk 

 Hırka, şal 

 Terlik 

 

 

HASTAYI AYAĞA KALDIRMA VE YÜRÜTME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 
 Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere 

konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, düşme 

gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 

 Hasta yatağın kenarına oturtulur. 

 

 Ayağa kaldırmaya hazırlık yapmak 

 Yatağın kenarında hasta bir süre oturduktan 

sonra hemşire, hastanın önünde durur. 

Hastaya omuzlarını tutmasını söyler, hemşire 

de hastanın koltuk altlarından ve sırtından 

kavrayarak hastayı ayağa kaldırır. Hasta kısa 

 Olası komplikasyonlara karşı 

zamanın da önlem almak 
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bir süre yatağın yanında ayakta bekletilir. 

Genel durumu gözlenir.  

 
 Genel durumu iyi ise hemşire hasta ile aynı 

yöne bakacak biçimde sağ ya da sol yanına 

geçer. Bir el hastanın kolunun altından 

geçirilerek ön kolu kavranır. 

 Diğer el ile aynı kolun, bileği kavranır. 

 Ayaklar aralanarak taban desteği sağlanır. 

 Hastanın kalkmasına yardım edilerek 

dolaştırılır. 

 
 

 Hastaya yürüyüş sırasında destek 

olmak 

 Vücut mekaniğini korumak 

 Hastaya yürüyüş esnasında karşıya bakması 

ve derin nefes alıp vermesi söylenir. Hasta ile 

aynı tempoda yürünür. Hasta ilk kez ayağa 

kalkıyorsa yürüme mesafesi kısa olmalıdır. 

 

 Hastanın baş dönmesine engel 

olmak 

 Hastayı yormamak, olası 

komplikasyonları önlemek 

 Bacak görevi gören yürümeye yardımcı 

koltuk değnekleri ve yürütücüler (walker) 

vardır. Az da olsa yürüme ya da basma 

yeteneğinin olduğu durumlarda ve ayak kırığı 

gibi geçici durumlarda kullanılır. 

 

 Uygulama kolaylığı sağlamak 
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 Yürüyüş sonrası hasta tekrar yatağına 

yatırılır. 

 Hastanın vital bulguları kontrol edilir. 

 Hastanın dinlenmesini sağlamak 

 Hastanın genel durumunu kontrol 

etmek 

 Hastanın üstü örtülür ve yatağı düzeltilir. 
 Hastanın üşümesini engellemek 

 Mahremiyeti korumak 

 Eldivenler çıkartılır. Eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 
 Yürüyüş yapılacak yol üzerinde kazaya neden olacak eşyalar kaldırılır. 

 Yürüme süresi hastanın durumuna göre ayarlanır. 

 Yürüyüş sırasında hastanın yalnız bırakılmaması gerekir. 

 İlk yürüyüşlerde hastanın yatağına yakın yürümesi, sık sık dinlendirilmesi 

sağlanır. 

 Hastada dren, kateter vb. araçlar var ise yürüyüş öncesi bunlar kapatılıp 

herhangi bir kazaya neden olmaması için iyi sabitlenmesi gerekir.  
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3. MUAYENE VE TEDAVİLERDE HASTAYA 

VERİLECEK POZİSYONLAR 
 

Hasta muayenesinde hangi bölge muayene edilecekse o bölgenin muayenesini 

sağlayacak en uygun pozisyon verilir. Hastalara tedavi edilecek bölgeye göre de özel 

pozisyonlar verilir. Muayene ve tedavilerde hastaya verilen pozisyonlar aşağıda anlatılmıştır. 

 

3.1. Dik Oturma Pozisyonu 
 

Yatakta, muayene masasında veya sandalyede hastanın gövdesi ile bacakların dik açı 

yapacak şekilde oturtulmasına dik oturuş pozisyonu denir. 

 

Dik oturma pozisyonuyla; akciğerlerin ön ve arka tarafları, kalp, meme, koltuk altı, 

toraks, sırt, boyun, baş ve ekstremiteler muayene edilir. 

 

Sandalyede dik oturma pozisyonunda sandalyenin 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 popliteal arter ve sinir üzerinde basınç 

oluşmaz. 

 

Yaşlı ve güçsüz hastalar dik oturuş pozisyonda çabuk yorulur. O nedenle hastanın sırtı 

yastıkla desteklenmeli ve bu pozisyonda uzun süre oturtulmamalıdır.   

 

Küçük çocukların sandalyede tek başına dik oturması ve muayenesi zordur. O nedenle 

çocuğun yakını ya da hemşire sandalyeye dik oturur ve çocuğun sırtı muayene eden kişiye 

dönük duracak şekilde çocuk kucakta tutulur. 

             

Resim 4.3: Dik oturma pozisyonunda hasta muayenesi 

3.2. Dorsal Rekümbent Pozisyonu 
 

Hastanın yatakta veya muayene masasında sırtüstü yatırılarak dizlerinin bükük 

duruma getirilmesine, dorsal rekümbent pozisyonu denir. 
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 Dorsal rekümbent pozisyonu  

 Perine bakımı, sürgü verme, vajinaya ilaç uygulama, kadınlarda mesane 

katateri uygulamalarında, 

 Baş, boyun, koltuk altı, meme, kalp ve toraks ön yüzünün muayenesinde, 

karın içi organlarının muayenesinde kullanılır. 

 

DORSAL REKÜMBENT POZİSYONU VERME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Hastanın bulunduğu ortama göre paravan çekilir.  Mahremiyeti korumak 

 Önce hastaya supine pozisyonu verilir. Kolları 

iki yana düz uzatılarak el parmakları hastanın 

kalça hizasına konur. 

 Hastanın rahat etmesini 

sağlamak 

 Ayak tabanları, yatak ile temas edecek biçimde 

dizden kıvrılır, ayaklar hafifçe açılır. 

 

 Karın kasları serbest kaldığı için 

abdominal muayene rahat 

yapılmasını sağlamak 

 Hasta veya yaralının üzerine köşeli olarak çarşaf 

örtülür. 

 Mahremiyeti korumak 

 Hastanın üşümesine engellemek 

 Çarşafın kenarda kalan bölümleri hastanın 

ayakları altına sarılır; ortada kalan uçlarından 

birisi göğüs üzerine diğer ucu da bacakların 

arasına örtülür. Bu pozisyon verilirken hastanın 

üzeri gerektiği kadar açılır.  

 Mahremiyeti korumak 

 Hastanın üşümesine engellemek 

 Hastaya yapılacak muayene vb. uygulama 

bittikten sonra işlemin bittiği açıklanır. 
 Hastaya bilgi vermek 

 Eldiven çıkartılıp eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 
 

3.3. Litotomi Pozisyonu 
 

Jinekolojik masada, hastanın bacaklarını göğsüne doğru çekip masada bulunan 

desteklere yerleştirilerek verilen bir pozisyondur. Bu pozisyon hasta yatağında da verilebilir. 
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 Litotomi pozisyonunun kullanıldığı durumlar 

 Vajina, perine, rektum, üretra gibi organların muayene ve 

ameliyatlarında, 

 Doğumda,  

 Kataterizasyon ve sistoskopide (teleskopik, ışıklı ve lens sistemi içeren 

bir cihaz ile üretra ve mesanenin gözlenmesi) kullanılır.  

 

HASTAYA LİTOTOMİ POZİSYONU VERME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya, yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Hastanın bulunduğu ortama göre paravan çekilir. 
 Hastanın mahremiyetini 

korumak 

 Hasta jinekolojik muayene masasına sırtüstü 

yatırılır. 
 Pozisyonu daha kolay vermek 

 Bacaklar dizden kıvrılarak iki yana açılır ve 

ayaklar masadaki destek aparatlarının üzerine 

konur.  

   

 Hastayı muayeneye hazır hâle 

getirmek 

 Kalça, jinekolojik masanın önüne doğru 

kaydırılır ve üzeri köşeli bir çarşafla örtülür. 

 Mahremiyeti korumak 

 Hastanın üşümesine engellemek 

 Hastanın ellerini başının altına koyması ya da iki 

yana uzatması sağlanır. 

 Hastanın rahat etmesini 

sağlamak 

 Hastanın muayenesi yapıldıktan sonra işlemin 

bittiği açıklanır. 
 Hastaya bilgi vermek 

 Eldivenler çıkarılıp eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 
 Litotomi pozisyonunu hasta yatağında verme 

 Hasta, yatağa sırtüstü pozisyonda yatırılır. 

 Eller yanlarda serbest bırakılır ya da başın altına konur. 

 Bacaklar dizden bükülür ve iki yana açılır. Ayaklar açık olarak diz 

hizasında yüksekte bir yere konur ya da alttan yastık vb. ile desteklenir. 
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 Hasta veya yaralının üzeri köşeli bir çarşafla örtülür. 

 

Resim 4.4: Hasta yatağında litotomi pozisyonu 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Bu pozisyon, hastayı hem fiziksel hem ruhsal yönden rahatsızlık verir ve 

utanmasına neden olur. Bu nedenle hasta, litotomi pozisyonunda 

mümkün olduğu kadar kısa süreli tutulmalı ve mahremiyetine saygı 

gösterilmelidir. 

 Hasta veya yaralının üzeri düzgünce örtülmelidir. Üşümemesine dikkat 

edilmelidir. 
 

3.4. Secde Pozisyonu  
 

Hastaya, dizlerinin üstünde, göğsünün yatağa veya muayene masasına tamamen temas 

eder şekilde verilen pozisyona; secde (diz-göğüs, Knee Chest) pozisyonu denir. 

 

 Secde pozisyonu  

 Bu pozisyon daha çok rektum muayenesinde, 

 Rektoskopi uygulamasında kullanılır. 
 

HASTAYA SECDE POZİSYONU VERME UYGULAMASI 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Hastanın bulunduğu ortama göre paravan çekilir.  Mahremiyeti korumak 

 Hasta, dizinin üzerine oturtulur.  Pozisyon vermek 

 Hastanın rahat solunum yapabilmesi için ağzın 

ve burnun açık olması sağlanır. 
 Hastanın solunumunu sağlamak 

 Hastanın, göğsü muayene masasına veya yatağa 

değene kadar öne doğru eğilmesi sağlanır ve 

yüzü yastık üzerine gelecek şekilde baş yana 

çevrilir. 

 Bu pozisyonda hastanın rahat 

etmesini sağlamak 

 Kollar, dirseklerden bükülerek başın iki yanına 

konur. 
 Hastayı rahat ettirmek 
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 Ayaklar dizlerden kıvrılır ve kalça yukarı doğru 

90º açı yapacak şekilde kaldırılır. Bacaklar kalça 

genişliğinde açılır.  

 

 Muayenede kolaylık sağlamak 

 Hastanın, sadece muayene edilecek bölgesi 

açıkta kalacak şekilde üzeri örtülür.  
 Mahremiyeti korumak 

 Hastanın muayenesi yapıldıktan sonra işlemin 

bittiği açıklanır. 
 Hastaya bilgi vermek 

 Eldiven çıkarılıp eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastanın mahremiyet hislerine saygı gösterilir. 

 İşlem süresi kısa tutulur. Hastanın bu pozisyonda uzun süre kalmamasına 

dikkat edilir. 

 

3.5. Fowler Pozisyonu 
 

Hastanın, yatağında arkasının yastıklarla desteklenerek oturur (fowler) veya yarı 

oturur (semifowler) duruma getirilmesine denir. 

 

Resim 4.4: Hastanın yarı oturur (semifowler) ve oturur (fowler) pozisyonu 

 

Fowler pozisyon, solunumu ve kalbin çalışmasını rahatlatmak amacıyla kullanılır. Bu 

pozisyonda hastanın; yemek yemesi, TV seyretmesi, kitap okuması ve etrafı ile iletişim 

kurması kolaydır. 

 

 Fowler pozisyonu 

 Göğüs travmasında,  

 Akciğer ödeminde, 

 Solunum sıkıntısında, 

 Yatakta idrar ve dışkı boşaltımını kolaylaştırmada kullanılır. 
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 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Hasta yatağı, çarşaf, battaniye  

 Eldiven 

 İnce yastıklar, rulo gazlı bezler  

 Ayak destek tahtası 
 

HASTAYA FOWLER POZİSYONU VERME UYGULAMASI  

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 
 Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç ve gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere 

konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, 

düşme gibi kazaları önlemek. 

 Uygulama sırasında rahat 

ulaşmayı sağlamak 

 Hasta yatağa sırtüstü yatırılır. 
 Hastayı oturur pozisyona 

getirmek 
 Yatağın başucu, hastanın durumuna göre 45–60 

derecelik açı ile yükseltilir.  

 Dik oturur pozisyon verilecekse sırtı kalça ile 

90° açı oluşturacak şekilde yastıkla 

desteklenmelidir. Yatak hareketli değilse bu 

yükseltme işlemi iki yastık yardımı ile yapılır. 

 Hastanın sırtını desteklemek 

 Hastanın başının altına ince bir yastık konur. 

Büyük bir yastık koymak gerekiyorsa yastık; 

sırt, omuz ve başını rahat ettirmek için 

uzunlamasına çevrilerek konur. 

 Boynun kasılmasını önlemek 

 Hasta el ve kollarını istemli bir şekilde 

kullanamıyorsa ya da paralizi (felç) varsa el ve 

kolları yastıkla desteklenir. Bu durumu sağlamak 

için kollar dirsekten bükülerek ön kollar 

omuzların normal düzeyini koruyacak şekilde 

yastık üzerine konur. Eller, yastık üzerinden 

aşağı sarkmamalı ve dirsekten biraz yukarıda 

olacak şekilde desteklenir. 

 Kolların sarkmasına engel 

olmak 

 Üst kolun içe doğru dönmesi ve 

düşmesini önlemek 

 Eklemleri desteklemek 

 Lumbal bölge ince bir yastıkla desteklenir. 
 Bel boşluğunu doldurarak vücut 

mekaniğini korumak 

 Hasta veya yaralı alt ekstremitelerini kontrol 

edemiyorsa ya da paralizi varsa kalça kenarına 

 Bacakların dışa dönmesini 

engellemek 
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rulo destekler yerleştirilir. 

 Dizlerinin altına ince bir yastık konur,   Diz altındaki boşluk gidermek 

 Ayak bileklerinin altına küçük bir yastık 

yerleştirilir. 

 Topukların yatakla teması 

sonucu oluşan basıyı 

engellemek 

 Ayakların dorsal fleksiyonunu sağlamak için 

ayak tabanları, ayak tahtası ile ya da sert bir 

yastıkla desteklenir.  

 

 

 

 Ayak düşmesini önlemek 

 Hastanın üzeri örtülür.  

 

 Mahremiyeti korumak 

 Eldivenler çıkartılarak eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Yatağa bağımlı hastalar, oturur pozisyonda iken yatak yarası oluşumu 

açısından yüksek risk altındadır. Hasta bu pozisyonda yatağın ayakucuna 

doğru kayar. Kaymadan doğan sürtünme ve hastanın kalçalarına binen 

ağırlık özellikle sakral bölge üzerinde dekübitus oluşumuna neden olur. 

Bu nedenle hastanın pozisyonu iki saatte bir değiştirilmelidir. 

 Ayak tahtası ile ayaklar desteklenmelidir. 

 Özellikle paralizili hastalarda, el ve kolların desteklenmesi daha dikkatli 

yapılmalıdır. 

 Destek amaçlı kullanılan yastıklar dolaşımı engellemeyecek şekilde 

konulmalıdır.  

 Baş ve bel bölgesinin boşlukta kalmamasına dikkat edilmelidir. 

 Pelvis ya da omurgada travma şüphesi varsa bu pozisyon verilmemelidir. 
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3.6. Ortopne Pozisyonu 
 

Özellikle kalp ve akciğer yetmezliği olan hastada solunum ve dolaşımı rahatlatmak 

için uygulanan bir pozisyondur. 

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 
 El yıkama malzemeleri, 

 Eldiven,  

 Yemek masası,  

 Çarşaf, battaniye, ince yastıklar, 

 Ayak destek tahtası,  

 Hastanın omuz ve sırtını örtmek için bir şal veya örtü hazırlanır. 

 

 

HASTAYA ORTOPNE POZİSYONU VERME UYGULAMASI 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır. 
 Uygulamayı yarıda kesmemek 

 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya, yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 

 Hastaya bilgi vermek 

 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere 

konur. 

 Uygulama sırasında çarpma, 

düşme gibi kazaları önlemek 

 Uygulama sırasında rahat 

ulaşmayı sağlamak 

 Yatak başı yükseltilerek hasta, yatak içinde 

oturur pozisyona getirilir. 

 Hastayı, oturur pozisyona 

getirmek 

 Yemek masası yatak üzerine çekilir ve uygun 

yüksekliğe getirilir. Yemek masasının yüksekliği 

yeterli değilse masa üzerine yastık konularak 

yükseltilir. 

 Destek sağlamak 

 Masa ve yastıklar kaymaması için gerekirse 

bağlanarak tespit edilir. 
 Olası kazaları önlemek 

 Hastanın başı hafif sağ ya da sol tarafa 

döndürülerek yastığın üzerine yerleştirilir. 
 Hastanın solunumunu sağlamak 

 Hastanın kolları başın her iki yanında yastığın 

üzerine yerleştirilir.  

 Hastanın rahat nefes almasını 

sağlamak (Kolların yükseltilerek 

masa üzerine konması toraksın 

genişlemesine ve akciğer 

kapasitesinin artmasına neden 

olur, böylece hasta rahat nefes 
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alır.)  

 Bel bölgesi boşluğu rulo hâline getirilmiş bir 

havlu veya ince bir yastıkla desteklenir. 

 Bel boşluğunu doldurarak vücut 

mekaniğini korumak 

 Ayaklar ayak tahtası ile desteklenir. 
 Hastanın kaymasını önlemek 

 Ayak düşmesini önlemek 

 Hastanın sırtı şal, hırka veya herhangi bir örtü ile 

örtülür. 
 Hastanın üşümesini önlemek 

 Eldiven çıkartılıp eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek. 

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastanın üzeri örtülür ve üşümemesine dikkat edilir. 

 Bel bölgesi, yastık ya da rulo hâline getirilmiş havluyla desteklenerek 

hasta rahatlatılır. 

 Ayak tabanlarının düşmemesi ve yatakta aşağıya doğru kaymaması için 

ayak tabanı destek tahtası ile desteklenir.  

 Pozisyon değiştirirken hastanın tutunabilmesi ve kazaların önlenebilmesi 

için yatağın yan korkulukları kaldırılır. 

 

3.7. Lateral Pozisyonu 
 

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

sağlamak, sırtın lateral fleksiyonunu ve büyük sırt kaslarının zorlanmasını azaltmak için 

hastaya lateral pozisyon verilir. 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.  
 

HASTAYA LATERAL POZİSYONU VERME UYGULAMASI  

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya, yapılacak işlem açıklanır, izin istenir. 
 Hastaya bilgi vermek, 

uygulamada hastanın desteğini 

almak 
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 Yatak çalışılabilecek yüksekliğe ayarlanır, 

kenarlıkları indirilir.  
 Rahat çalışmayı sağlamak 

 Hastanın başının altındaki yastıklar alınır, 

yatağın başucuna yerleştirilir. Yatağın baş kısmı 

bütünüyle ya da hastanın tolere edebileceği 

düzeye indirilir.   

 Hastayı rahatlatmak 
 Uygulamayı kolaylaştırmak 

 Hasta uygulayıcı tarafına doğru yatağın kenarına 

çekilir. 

 Hasta yan döndürüldüğünde 

yatağın kenarında olmasına 

engel olmak 

 Hastanın çekildiği taraftaki yatak kenarlıkları 

kaldırılır. 
 Hasta güvenliğini sağlamak 

 Yatağın diğer tarafına geçilerek hastanın dizleri 

büktürülür. 
 Hastanın yan yatışını 

kolaylaştırmak 

 Hemşire, bir elle hastanın dizlerinden diğer elle 

de ensesinden tutarak yüzü hemşireye bakacak 

şekilde yana döndürür.  
 Pozisyon vermek 

 Baş ve boyun altına ince bir yastık yerleştirilir.  Baş ve boyunu desteklemek 

 Baş göğüsten biraz uzaklaştırılır. 
 Solunum yolunun açık 

kalmasını sağlamak 

 Altta kalan kolu, dirsekten hafifçe bükülüp 

yastığın kenarına doğru uzatılır. Üstte kalan 

kolunun altına bir yastık yerleştirilerek kol, 

omuz hizasına yükseltilir. 

 Üst kolun içe doğru dönmesi ve 

düşmesini önlemek 
 Eklemleri desteklemek 
 Solunumu kolaylaştırmak 

 Altta kalan bacak, biraz geride olacak şekilde 

hafif bükülür. Üstte kalan bacağın altına ise 

kalça hizasına kadar yükselecek şekilde yastık 

konur ve dizden bükülür. 

 Kalçanın içe dönmesini 

önlemek 
 Yatağın bacak kemiklerine olan 

baskısını azaltmak 

 Sırt, geniş bir yastıkla desteklenir. Hastanın 

üzeri örtülür. Kenarlıklar kaldırılır. 

 

 Uygun beden duruşunu 

sağlamak 
 Vertebraya destek olmak 
 Hasta güvenliğini sağlamak 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanır.  Hastayı bilgilendirmek 

 Eldiven çıkartılıp eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 
 Yasal dayanak oluşturmak 
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 Dikkat edilecek noktalar 

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

nedenle sık sık kontrol edilmeli ve hasta uzun süre aynı pozisyonda 

tutulmamalıdır.  

 Bu pozisyonda fazla kalınacaksa ön koldaki basıyı azaltmak için hasta 30 

dakikadan sonra öbür yöne çevrilmelidir. 

 Lateral pozisyonda omurga düz olmalıdır, bu nedenle başın altına omurga 

yüksekliğine uygun yastık konmalıdır.  

 Yastık omuzlara kadar inmelidir.  
 

3.8. Trendelenburg Pozisyonu 
 

Baş aşağıda ayaklar yukarıda olacak şekilde hastanın sırtüstü yatar durumda olmasına 

trendelenburg pozisyonu denir. Çok kullanılan bir pozisyon değildir. Genellikle doktor 

kontrolünde kullanılır. Hayati organlara kan akışını kolaylaştırır. 

 

 Trendelenburg pozisyonun kullanıldığı durumlar  

 Postural drenajda (akciğerde biriken istenmeyen salgıların boşaltılması),  

 Venöz dönüşümün zor olduğu durumlarda venöz dolaşımı 

kolaylaştırmada, 

 Bazı mide, barsak, abdominal ve jinekoloji ameliyatlarında kullanılır. 

 

HASTAYA TRENDELENBURG POZİSYONU VERME UYGULAMASI  

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, (hastanın 

bilinci açık ise) izin istenir.  

 Hastaya bilgi vermek, 

uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek 

 Hastanın bulunduğu ortama göre paravan çekilir.  Mahremiyeti korumak 

 Supine pozisyonu verilir. 
 Hastayı düz yatar pozisyona 

getirmek 

 Yatağın tamamı baş aşağıda kalacak şekilde 

ayak tarafından 30° yükseltilir ve hastanın üzeri 

örtülür.  

 

 Hayati organlara kan akışını 

kolaylaştırmak 

 Mahremiyeti korumak 

 Hastanın üşümesine engellemek 

 Hastanın kaymasını önlemek için hasta, 

yastıklarla desteklenir ya da yatağa tespit edilir. 
 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Hastanın başı yana çevrilerek ekstansiyon  Hava yolunu açık tutmak 
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durumuna getirilir. 

 Bu pozisyon ameliyat masasında verilecekse 

hasta veya yaralının kol ve bacakları ameliyat 

masasına tespit edilir. Ameliyat masasının baş 

tarafı aşağıya indirilerek trendelenburg 

pozisyonu verilir.  

 Hastanın güvenliğini sağlamak 

 Eldiven çıkartılır, eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek  

 Yapılan işlem kaydedilir. 

 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 

 Yasal dayanak oluşturmak 

 
 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastanın solunumu ve dolaşımı kontrol edilir. 

 Doktor istemi olmadan bu pozisyon verilmez. 

 Özellikle komadaki ve şoktaki hastanın bilinci kapalı olduğu için farenks 

kasları gevşer ve havayolunu tıkar. Bu da asfiksiye neden olur. Pozisyon 

verilirken dikkatli olunması gerekir. 

3.9. Şok Pozisyonu 
 

Dolaşım sistemi tarafından vücudun doku ve hücrelerine yeterli miktarda kanın 

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

Sırtüstü düz yatar durumdaki hastanın başının altındaki yastığın alınıp ayakların hafif 

yükseltilmesine (30 cm- kalp seviyesi) şok pozisyonu denir. 

 

Bu pozisyon, şoka giren hastada bacaklardaki kan akımını azaltıp beyin ve iç 

organlara kan akışını artırmak amacıyla kullanılır ayrıca kanamalarda, senkop (bayılma) 

durumlarında, hasta şok pozisyonuna alınır. 

 

Bazı durumlarda ayakların yükseltilmesi, iç kanamaları artırabilir. Bu da iç organların 

diyafragmaya baskı yapmasına neden olur. Diyafragmaya olan baskıdan dolayı solunum 

güçlüğü ortaya çıkabilir. Hastada iç kanama veya şüphesi varsa hekimin istemine göre ve 

gözetim altında şok pozisyonu verilir. 

 

HASTAYA ŞOK POZİSYONU VERME UYGULAMASI 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Hastanın bulunduğu ortama göre yatağın ya da 

sedyenin etrafına paravan çekilir. 

 Hastayı diğer hastalardan 

ayırmak 
 Mahremiyeti korumak 

 Hastanın bilinç değerlendirmesi yapılır. 
 Hastanın genel durumunu 

değerlendirmek 

 Sırtüstü yatırılır. Başının altından yastık alınır.  Pozisyonu rahat vermek 

 Baş yana çevrilir ve solunum yollarının açık 

olması sağlanır. 
 Kusmuk ve sekrasyonun 

dışarıya akışını kolaylaştırarak 
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aspire etmesini engellemek 

 Hastanın ayakları, dizler bükülmeden yaklaşık 

30 cm, yere 45° açı oluşturacak şekilde yukarı 

kaldırılır ve destek malzemesi (iki yastık vb.) 

ayakların altına yerleştirilir. 

 

 Hayati organlara yeterince kan 

gitmesini sağlamak 

 Hastanın üzeri örtülür.   Hastanın ısı kaybını önlemek 

 Yanında kalarak sık sık gözlem yapılır.  
 Hava yolunun açıklığını 

sağlamak 

 Yapılan işlem kaydedilir. 
 Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 
 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hastanın, hava yolunun açık kalmasına dikkat edilir. 

 Şok pozisyonu verilen hasta, yalnız bırakılmaz. Özellikle solunum ve 

dolaşım bulguları sık sık kontrol edilir. 

 

 Şok pozisyonunun verilemeyeceği durumlar 

 Kardiyojenik şokta, 

 Akciğer hastalıkları ile birlikte gelişen şoklarda, 

 Batın ve göğüs kanamalarında,  

 Kafa ve omurga travmalarında, 

 Pelvis ve femur kırıklarında,  

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

verilmez. 

 

3.10. Supine Pozisyonu 
 

Supine pozisyonu, sırtüstü yatış pozisyonudur. Acil durumlarda, muayene ve 

tedavilerde kullanılan bir pozisyondur. 
  

 Supine pozisyonunun kullanıldığı durumlar 

 Omurilik cerrahisi ve bazı spinal anestezi uygulamalarından sonra, 

 Omurga travması, bacak kırığı şüphesi durumlarında,  

 Üriner sistem ve batın travmalarında, 

 Nabız ve kan basıncı ölçümünde, 

 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarında, 
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 Baş, boyun, yüz, göğüs bölgesi, meme, koltuk altı, kalp, karın, kol ve 

bacak muayenelerinde, 

 Hareket edemeyen yatağa bağımlı hastalarda, 

 Bazı ilaç uygulamalarında kullanılır. 
 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven  

 Hasta yatağı, çarşaf, battaniye, ince yastıklar 

 Rulo gazlı bezler 

 Ayak destek tahtası 

 

HASTAYA SUPİNE POZİSYONU VERME UYGULAMASI 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 
 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu önlemek  

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin 

istenir. 
 Hastaya bilgi vermek 
 Uygulamada hastanın desteğini 

almak 

 Araç gereçler, kolay ulaşılabilecek ve 

kazaya maruz kalmayacak bir yere konur. 
 Uygulama sırasında çarpma, düşme 

gibi kazaları önlemek 
 Uygulama sırasında rahat ulaşmayı 

sağlamak 
 Hastanın bulunduğu ortama göre yatağın ya 

da sedyenin etrafına paravan çekilir. 
 Hastayı diğer hastalardan ayırmak 

 Hasta veya yaralı, sırtüstü düz yatırılır.  Pozisyonu vermek 

 Baş ve boyun altına kalın olmayan bir yastık 

konur. Yastık, baş ve omuzları 

destekleyecek şekilde kullanılmalıdır. 

Ancak yastık, baş ve omurga travma şüphesi 

durumunda, kalp masajı ve suni solunum 

uygulamalarında kullanılmaz. 

 Boyun kaslarını rahatlatmak 

 Bel boşluğuna ince bir yastık ya da rulo 

hâline getirilmiş havlu konulur. 
 Lumbal bölgedeki boşluğu 

gidermek  
 Bel kaslarını rahatlatmak 

 Kollar, vücudun iki yanına paralel uzatılır 

ve gövdeden biraz uzak, ön kolların hafifçe 

içe dönecek şekilde olması sağlanır. 

Kolların altına ince yastık konur.  

 Dirseklerin açılmasını ve 

omuzların içe dönmesini önlemek 

 Hastanın avuç içlerine rulo konur.   Parmakların ekstansiyonunu 

azaltmak 
 Başparmağın içe dönmesini 

önlemek  
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 Parmakların uygun pozisyonda 

olmasını sağlamak 
 Gerekirse üst bacağın dış yan kısımlarına 

rulo hâline getirilmiş havlu konur. Dizin 

hiperekstansiyonunu önlemek için diz altına 

küçük bir yastık konarak hafif fleksiyonu 

sağlanır. 

 Bacakların uygun pozisyonda 

olmasını sağlamak 
 Bacak kaslarını rahatlatmak 

 Ayaklar dorsal fleksiyonda (bileklerdeki açı 

90°) olacak şekilde pozisyon verilir. 

Topukları yükseltmek için ayak bileğinin 

altına küçük bir rulo konur. Ayak tabanına 

destek tahtası veya sert bir yastık konur. 

 

 Ayakların düşmesini önlemek 

(Hastanın topukları yatağa temas 

etmez basınç azalır.) 
 

 Hastanın üstü örtülür.  Hastanın üşümesini önlemek 
 Mahremiyeti korumak 

 Eldiven çıkarılıp eller yıkanır.  Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini sağlamak 
 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Hasta veya yaralıyı rahatlatmak için kullanılan yastıklar uygun 

yükseklikte seçilmeli ve dolaşımı engellemeyecek şekilde yerleştirmeye 

özen gösterilmelidir. 

 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 görülür ve hasta 

yürüyemez.  

 

 Bu pozisyonda; oksipital bölge, skapula, dirsekler, sakrum, topuklar 

basınç altında kalan bölgelerdir. Bu nedenle supine pozisyonunun uzun 

süre uygulanması hâlinde yatak yarası (dekübitus) yönünden hasta 

gözlenmelidir. 

 Supine pozisyonu, kısa süreli ya da yaralanmalarda taşıma amaçlı 

kullanılacaksa kol ve bacakları desteklemeye gerek yoktur. 
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3.11. Prone Pozisyonu 
 

Hastanın yüzükoyun düz, başının yana çevrilerek yattığı pozisyondur. Prone 

pozisyonu, (yüzüstü yatış) gevşetici ve dinlendirici bir pozisyondur. Bu pozisyonda baş, 

boyun ve omuzlar dik durumdadır. Üst kollar, internal ya da eksternal rotasyona uğramaz. 

Kalçalar gergindir ve dizlerin fleksiyonu normal düzeydedir. Bu avantajları nedeniyle en az 

desteğe ihtiyaç hissedilen pozisyondur.  
 

 Prone pozisyonu 

 Prone pozisyonunda, üstte kalan ve görülebilen bölgeler, bel, sırt, omurga 

kalça ve bacakların üste kalan kısımları muayenesinde, 

 Bacakların arka yüzleri, sırt, bel ve kalçada meydana gelen 

yaralanmalarda, 

 Doku kayıplarında, 

 Yatak ve yanık yaraları gibi durumlarda,  

 Hareket edemeyen ya da uzun süreli yatak istirahatı önerilen hastalarda 

tedavi amaçlı kullanılır.  

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler 

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Çarşaf, battaniye, ince yastık  
 

HASTAYA PRONE POZİSYONU VERME UYGULAMASI 

 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 
 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir.  Hastaya bilgi vermek. 
 Uygulamada hastanın 

desteğini almak 

 Araç gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere 

konur. 
 Uygulama sırasında çarpma, 

düşme gibi kazaları önlemek 
 Uygulama sırasında rahat 

ulaşmayı sağlamak 
 Hastanın bulunduğu ortama göre yatağın ya da 

sedyenin etrafına paravan çekilir. 
 Hastayı diğer hastalardan 

ayırmak 
 Hasta muayene masasına veya yatağına yüzüstü 

düz yatırılır, baş-boyun ve omuzlar dik duruma 

getirilerek baş yana çevrilir. 

 Rahat nefes almasını 

sağlamak 

 Başının altına ince bir yastık konulur.   Boyun omurlarını 
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desteklemek 

 Başın döndürüldüğü taraftaki kol yukarıya, diğer 

kol aşağı doğru uzatılabilir ya da kollar başın 

etrafından dairesel olarak getirilir, yastığın 

üzerine konur. 

 Hastayı rahatlatmak 

 Özellikle karın ve göğüsleri büyük olan 

hastalarda göğüs ile karın arasındaki boşluğa 

(diyafragma üstü–meme altı) küçük bir yastık 

konmalıdır.  

 Bel omurlarının öne doğru 

patolojik olarak eğilmesi 

(lomber lordoz) önlemek 
 Rahat nefes almasını 

sağlamak 

 Parmak uçlarının yatak ile temas etmesini ve 

basınç altında kalmasını önlemek için alt 

bacaklar ince bir yastık ile desteklenir.  

 

 Ayak dönmesini engellemek. 
 Bacakların dışa dönmesini 

engellemek 
 Yatağın ayak parmaklarına 

yaptığı basıncı azaltmak 
 

 

 Hastanın üzeri örtülür, eldiven çıkarılıp eller 

yıkanır. 
 Hastanın üşümesini önlemek 
 Mahremiyeti korumak 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 
 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 Prone pozisyonu hastanın görüş alanının dar olduğu yatış pozisyonudur. 

Bu nedenle hasta veya yaralılar bu pozisyonu tercih etmezler. Bu 

pozisyonun verilmesi gerekiyorsa hasta ile iletişim kurulur ve gerekliliği 

anlatılır. 

 Solunumun rahat olup olmadığı kontrol edilir. 

 Prone pozisyonunda en önemli risk, ayağın plantar fleksiyonda (ayağın 

ayak bileği ekleminden geriye doğru bükülmesi) kalmasıdır. Bunu 

önlemek için alt bacak bilekten itibaren başparmak yere değmeyecek 

şekilde yastıkla desteklenir. 

 Hasta veya yaralının ağzında drenaj varsa başının altına yastık konması 

sakıncalıdır. 

 Omurga yaralanması şüphesi varsa bu pozisyon verilmez. 

 

3.12. Sims Pozisyonu 
 

Sims pozisyonu, yüzüstü ve yan yatış pozisyonlarının bileşiminden oluşur. 

 



 

47 

 

 Sims pozisyonunun kullanıldığı durumlar 

 Genellikle rektal muayene ve lavman uygulamaları için kullanılan 

pozisyondur. 

 Gerektiğinde, bilinçsiz hasta veya yaralının ağız drenajını sağlamak için 

kullanılır. 

 Hareket edemeyen ya da devamlı yatmak zorunda olan hasta veya yaralı 

için rahatlatıcı bir pozisyondur. 

 

 Uygulamada kullanılan malzemeler  

 El yıkama malzemeleri 

 Eldiven 

 Çarşaf, battaniye, ince yastıklar 

 Ayak destek tahtası  
 

HASTAYA SİMS POZİSYONU VERME UYGULAMASI 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Araç ve gereçler hazırlanır.  Uygulamayı yarıda kesmemek 
 Zaman kaybını önlemek 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Hastaya yapılacak işlem açıklanır, izin istenir.  Hastaya bilgi vermek 
 Uygulamada hastanın 

desteğini almak 

 Araç gereçler kolay ulaşılabilecek bir yere 

konur. 
 Uygulama sırasında çarpma, 

düşme gibi kazaları önlemek 
 Uygulama sırasında rahat 

ulaşmayı sağlamak 
 Hastanın bulunduğu ortama göre yatağın ya da 

sedyenin etrafına paravan çekilir. 
 Hastayı diğer hastalardan 

ayırmak 

 Hasta yan yatırılır. Eğer ağızdan drenajı 

gerektiren bir durum yoksa başın altına küçük 

bir yastık konur.  

 Boynun düzgün kalmasını 

sağlamak ve lateral fleksiyonu 

(boyun omurlarının yana 

eğilmesi) önlemek 
 

 Altta kalan kol, gövdenin arkasına alınır ve 

gövde boyunca uzatılır. 
 Pozisyonu tam vermek 

 Üstte kalan kol, dirsekten yukarı doğru 

bükülerek omuz hizasında destekleyici ince bir 

yastık konur. Yastık dirsekten ele kadar 

uzanmalı ve el bileğini de desteklemelidir. 

 Bu destekleme sayesinde 

omuzların içe dönmesi 

önlemek ve göğsü 

desteklemek 

 Üstteki bacak, kalça ve dizden bükülerek karna 

doğru çekilir. Altına karnı ve bacağı 

 Bacağın içe dönmesini ve bel 

eğiminin öne doğru çökmesini 
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destekleyen bir yastık konur. Bu yastığın 

kasıktan ayağa kadar uzanarak ayağı da 

desteklemesi gerekir. 

(lomber lordoz) önlemek 
 Yatağın diz ve ayak bileğine 

yapmış olduğu basıncı 

azaltmak 
 Altta kalan bacak, hafif geriye doğru alınır ve 

düz uzatılır. Ayak, dorsal fleksiyonda tutularak 

ayak tabanına paralel destek tahtası yerleştirilir. 

 

 Pozisyonu tam vermek 

 Hastanın üzeri örtülür. Eldiven çıkarılıp eller 

yıkanır. 
 Hastanın üşümesini önlemek 
 Mahremiyeti korumak 
 Kontaminasyonu önlemek 

 Yapılan işlem kaydedilir.  Yapılan işlemin takibini 

sağlamak 
 Yasal dayanak oluşturmak 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

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

olmalıdır. Böylece omurganın kendi etrafında dönmesi engellenir. 

 Sims 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 gövdeden biraz uzağa 

yerleştirilmeli ve dolaşım yönünden kontrol edilmelidir. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hareketsizliğin uzun zaman sürecinde en belirgin etkileri hangi sistemde ortaya çıkar? 

A) Solunum sisteminde  

B) Dolaşım sisteminde  

C) Kas iskelet (hareket) sisteminde  

D) Sinir sisteminde 

E) Bağışıklık sisteminde 

 

2. Uzun süre yatak istirahatına alınan hastalarda, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını 

engellemek için yatış pozisyonları hangi aralıklarla değiştirilmelidir? 

A) En az iki saat aralıklarla 

B) En az sabah ve akşam iki kere 

C) En az sabah, akşam ve öğlen üç kere 

D) En az beş saat aralıklarla 

E) En az günde bir kere 

 

3. Yan yatış pozisyonu, hastaya hangi amaçla verilir? 

A) Vagina, perine muayenesinde 

B) Sırt kemikleri üzerindeki baskıyı önlemek için 

C) Yatakta idrar ve dışkı boşaltımını kolaylaştırmak için 

D) Göğüs travmasında, solunumu sağlamak için 

E) Şok tablosunda 

 

4. Ortopne pozisyonu, hastaya hangi amaçla verilir? 

A) Kalp ve akciğer yetmezliği olan hastada solunum ve dolaşımı rahatlatmak için 

B) Şok tablosunda 

C) Rektum muayenesinde 

D) Karın içi organların muayenesinde 

E) Koltuk altı, meme muayenesinde 

 

5. Aşağıdaki uygulama basamaklarından hangisi, öncelikle yapılmalıdır? 

A) Hasta odasına gelmek 

B) Hastaya pozisyon vermek 

C) Hastayı, yatağa sırtüstü yatırmak 

D) Uygulamada hastanın desteğini almak  

E) Araç gereçleri hazırlamak 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
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