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1. Kısıtlama Nedir ve Faydaları: Hastalığı nedeniyle; İlişki kurulamayan, söylenenleri anlamayan, aşırı 

derecede (ajite) sinirli, hareketli ve kendine zarar verme, tedavi amacıyla kendisine takılan serum, dren, 

tüp, sonda vb. tıbbi bağlantıları çekip çıkarması olasılığı bulunan hastaların, düşmesinin ve kendine zarar 

vermesinin engellenmesi, tedavisinin tamamlanabilmesi amacıyla yapılan, fiziksel tespit uygulamasıdır 

2. Kısıtlama Nasıl Uygulanır: Hastaya kısıtlama uygulaması kararı hastanın hekimi tarafından verilir. 

İşlem sırasında hastanın kol ve bacakları tespit bantları ile hasta yatağına sabitlenir. Sabitleme asla 

hastanın hayati ve organ fonksiyonlarını engelleyecek şekilde yapılmaz. Kısıtlama işlemi hastanın 

hemşiresinin gözetiminde yapılır. Kısıtlanan hasta, yaşamsal fonksiyonları yönünden, hemşire tarafından 

sık sık gözlenir. Dolaşım sorunlarının olmaması için tespit bantları 2 saate bir açılarak kontrol edilir. 

Hastanın söylenenleri anlayabilmesi ve kendine zarar verme ihtimalinin ortadan kalkması durumunda 

kısıtlama uygulamasına son verilir. 

3. Kısıtlama İşleminin Kararı Doktor Tarafından Verilir Hemşire Tarafından Uygulanır. 

4. Kısıtlamanın Yan Etkileri ve Komplikasyonları Nelerdir: Kan dolaşımının engellenmesi ve deri 

bütünlüğünün bozulması kısıtlamanın olası yan etkilerindendir. Sık kontrol yapılarak bu yan etkiler 

giderilebilir. 

5. Kısıtlamanın Alternatifleri Nelerdir? Bilinen bir alternatifi yoktur. 

6. Kısıtlama Uygulanmazsa Ne Olur? Hastanız kendisine ve tedavisine zarar verebilir. 

7. Kısıtlamanın Süresi: Hastanın klinik durumuna göre değişir. 

8. Kısıtlama Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?  

 Hastanızın tespit edilmiş olan uzvunda (kollar/bacaklar) soğuma, morarma, sıyrık kızarıklık tespit 

ederseniz servis hemşiresine hemen haber veriniz. 

 Hastanız yapılan tespit nedeniyle nefes almakta zorluk çekiyorsa servis hemşiresine hemen haber 

veriniz. 

 Kısıtlama kaldırıldıktan sonra kısıtlama yapılan bölgelerde kızarıklık, ısı artışı, morarma vb. durumlar 

gelişirse servis hemşirenize haber veriniz. Eğer taburculuk sonrasında bu durumlar gelişirse en yakın 

sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

9. Hastaya Özel Durumlar: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

   Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalenin amacı, riskleri, 

komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu 

imzalıyorum:    

Hastanın Adı-Soyadı : ….……………………………………………………İmzası:………….. 

Tarih/saat: 

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:……………………………………….İmzası:………….. 

Tarih/saat: 

(Yakınlığı:……………………..) 

Doktor adı-soyadı/Unvanı/İmzası :      

TARİH                                   :…………………………  SAAT: ……… 


