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1.AMAÇ: Hastanın mevcut durumunu koruyarak gideceği birime güvenli bir şekilde
ulaşmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Bu talimat hastanın transportu sırasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi,
transport öncesinde ve sırasında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu protokolün uygulanmasından hekim, hemşire/ebe/sağlık memuru ve
ATT’ler sorumludur.

4. FAALİYET AKIŞI:

4.1.YATAN HASTALARIN TRANSFERİ;

4.1.1. Yoğun bakıma transferde;
• Hasta servis doktoru tarafından değerlendirilir.
• Yoğun bakım kabul kriterlerine uygun ise transfer kararı verilir.
• Transfer öncesi, ilgili birimde hazırlık yapılması ve olası risklerin azaltılması için hekim-

hekim, hemşire-hemşire arasında yüz yüze ya da telefonla iletişim sağlanarak hasta
hakkında detaylı bilgi verilir.

• İlgili birimde hastanın ihtiyacı olabilecek tıbbi malzemeler gerekiyorsa transfer öncesi
hazırlık için gönderilir (mekanik ventilatör, defibrilatör vb.).

• İlgili birim hekim ve hemşiresi transfer sırasında olası tıbbi riski en aza indirmek için
hastayı birlikte değerlendirir.

• Hastanın hava yolu açıklığı, solunum, dolaşım, bilinç durumu değerlendirilir.
• Olası sorunlar yönünden dikkat edilir.
• Transfer sırasında hastayı desteklemek için gerekli donanımlar hazırlanır.
• Monitör, defibrilatör, pulse oksimetre, infuzyon pompası v.b…
• Tansiyon aleti ve steteskop.
• Yeterli miktarda ilaç ve malzeme bulunduran resüsitasyon çantası.
• Oksijen kaynağı (en az 1 saat rezervli.)
• Transporta uygun ventilatör.
• Transporta uygun aspiratör ve aspirasyon kataterleri.
• Tıbbi duruma göre hekim tarafından istem yapılmış ek destekleyici ilaçlar (sedatifler,

narkotik analjezikler…).
• Hasta sedyede tespit edilerek güvenliği sağlanır.
• Hastanın tıbbi kayıtları, hastanın eşyaları ve ilaçları hazırlanarak hasta ile birlikte götürülür.
• Hasta doktor, hemşire ve personel eşliğinde yoğun bakıma transfer edilir.

4.1.2. Ameliyathaneye transferde;
• Önceden ameliyathaneye haber verilerek onay alınır veya belirli olan ameliyat listesine göre

ameliyathaneden hasta çağrılır.
• Ameliyat öncesi hasta değerlendirme, tetkik ve tanı sonuçları, bulgular dosyaya kaydedilir.

• Hasta servis personeli ve ameliyathane sedye personeli tarafından ameliyathaneye
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu ile teslim edilir.

• Hastanın durumu kritik ise doktor ve hemşirede transfere eşlik eder.



HASTA TRANSFER VE
TAŞIMA TALİMATI

Doküman Kodu HB.TL.005
Yayın Tarihi 04.04.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 2 / 3

4.1.3. Bölümler arası transferde;

• Hastanın transfer edildiği birim hemşiresi; gerekli hazırlıkları yapabilmesi için
telefonla bilgilendirilir.

• Hasta ve ailesi transport hakkında bilgilendirilir.
• Hastanın klinikten ayrılmadan önce yapılması gereken tüm tedavi ve bakımları

tamamlanır “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir, hastanın devir notu yazılır.
• Doktorun uygun gördüğü durumlarda bölümler arası hastanın yer değiştirmesi söz

konusu olduğunda hemşire ve servis personeli eşliğinde “Hasta Transfer Formu” ile
ilgili servise götürülerek servis hemşiresine hastanın tıbbi kayıtları ve hasta hakkında
detaylı bilgi verilerek teslim edilir.

4.1.4.Hasta tetkik/muayene amaçlı transfer ediliyorsa;

• Hastanın genel durumu değerlendirilerek gerekli tıbbi malzemeler sağlanır,
• Tetkik / muayene için ilaç/ malzeme kullanılacaksa temin edilir,
• Damar yolu gerekli ise tetkik/ muayene öncesi damar yolu açılır,
• Hastanın, aç kalması gereken durumlarda tetkik/ muayene öncesinde açlık süresi
kontrol edilir,
• Hastanın durumuna göre tekerlekli sandalye ya da sedye ile doktor/ hemşire/ hasta
bakıcı tarafından ilgili birime transportu sağlanır,
• Tetkik/ muayene sonrasında hasta güvenli bir şekilde kliniğe getirilir ve yatağına
alınır.
• Tetkik/ muayene sonrasında açlığın devamı, mobilizasyonu vb. durumlar öğrenilerek
hemşire gözlem formuna kaydedilir.

4.2. ÖZELLİKLİ HASTALARIN TRANSFERİ (DİYALİZ VE PSİKİYATRİ )

• Diyaliz hastalarımızın transferi hastanemizin özel diyaliz arabası ile evlerinde
alınması ve işlem bitiminde tekrar evlerini götürülmeleri ile gerçekleşir.
• Psikiyatri hastalarımız da hekim istemine göre transfer koşulları sağlanır. Tüm
transferlerimizde “Hasta Transfer Formu” kullanılır.

4.3.HASTALARIN TRANSFERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

4.3.1 Hastanın sedye ile taşınması:
*Taşıma işlemi minimum iki kişi ile yapılır.

*Hasta taşınmasından önce mutlaka hastanın hastalığı hakkında bilgi edinilir. Özellikle
ortopedik vakalar, nöroşirurji vakaları ve trafik kazaları için uygun taşıma teknikleri
kullanılır ve gerektiğinde taşıma işlemi esnasında ilgili hekimin desteği alınır.

*Hasta taşınmasına yardımcı olacak personel haberdar edilir.

*Sedyenin üzerine temiz nevresim yerleştirerek gerekli hazırlık tamamlanır.

*Hasta sedyeye alınmadan önce yapılacak işlem ve nedenini açıklanır.



HASTA TRANSFER VE
TAŞIMA TALİMATI

Doküman Kodu HB.TL.005
Yayın Tarihi 04.04.2016
Revizyon Numarası 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 3 / 3

*Sedye hastanın yatağına getirilir. Sedyenin frenleri kilitlenir. Yatak ile sedyenin baş
kısmının aynı yönde olmasına dikkat edilir.

*İki kişi hastanın ayak ve baş kısmına geçirilir. Eğer gereksinim var ise üçüncü kişiyi orta
kısmında bulundurulur.

*Hasta taşıma ekibinden birinin “bir, iki, üç...” komutuyla hasta kaldırılarak sedyeye alınır.

*Hastaların üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

*Sedyenin emniyet kenarlıklarını yükseltilir.

*Sedyenin ön ve arka tarafına geçilir ve yönü belirlendikten sonra ilgili bölüme ilgili
evraklarla transfer edilir.

4.3.2.Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması:

*Tekerlekli sandalye hasta yatağının yanına getirilir.

*Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitlenir.

*Hastaya işlemi ve gerekliliği açıklanır.

*Hastanın önce oturup karşıya bakmasını sağlanır. Hastanın üzeri  örtülür ve mahremiyetine
dikkat edilir.

*Tekerlekli sandalyenin emniyet kemeri bağlanır. İlgili bölüme ilgili evraklarla transfer edilir.


