
VÜCUT MEKANIĞININ DOĞRU KULLANıLMASı 



VÜCUT MEKANİĞİ 

 

 İnsan vücudu kaslar ve eklemlerle birleşik 

kemiklerin şekillendirdiği bir oluşumdur. Bu 

oluşuma, vücuttaki birçok sistemle işbirliği 

halinde çalışmasını öğreten bilime, Vücut 

Mekaniği Bilimi denir. 

 Kısaca vücut mekaniği; vücudun değişik 

sistemlerle olan anlaşması (korelasyonu) olarak 

da tanımlanabilir. 



POSTÜR 
 Postür, vücut bölümlerinin birbirine öre 

düzenlemesidir. (vücudun dizilimi) 

 Postür:çalışırken veya istirahat halinde iken, 
vücudun destek yapılarını koruyan bir kas ve iskelet 
dengesi durumudur. 

 Bu şartlar altında kaslar en etkili bir şekilde çalışır 
ve torakal ve abdominal organlar için optimum 
pozisyonlar sağlanmış olur. 

 Postür genel vücut yapısı, sağlık, cinsiyet, güç ve 
endurans,vizüel ve kinestetik duyarlılık, çalışma 
şartları, sosyal ve kültürel gelenekler gibi faktörlere 
bağımlıdır. 
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POSTÜR 

 Erişkin dönemde 4 tane vertebral eğrilik vardır. 

 Lordoz: öne eğrilikte artma 

 Kifoz :arkaya eğrilikte artma 

 Skolyoz: yana eğilme 

 1.servikal eğrilik: lordoz 

 2.torakal eğrilik: kifoz 

 3.lumbal eğrilik: lordoz 
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POSTÜR 
 AYAKTA DURUŞ SIRASINDA VÜCUT DİZİLİMİ 

 Ayakta duruş sırasında vücut parçaları birbiri üzerine bağlı 
duran hareketli bloklar şeklinde düşünülebilir. 

 İdeal olarak en az kas gücüyle dengenin sağlanabilmesi için 
her bir segmentin ağırlık merkezinden geçen çizgi, bir alttaki 
segmentin ağırlık merkezinden geçmelidir. 

 Bütün bu çizgilerin birleşimi vücudun ağırlık merkezidir ve 2. 
sakral vertebranın hemen önünden geçer. 

 Bu noktanın yerden yüksekliği, toplam vücut uzunluğunun 
%55-%57si kadardır. 
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POSTÜR 

 Vücut dengesi 

  Her iki ayağa düşen yüke; 

 Ayaklar arasındaki uzaklığa; 

 Pelvisin ayaklar üzerindeki dengesine; 

 Gövdenin pelvis üzerindeki dengesine, 

 Başın gövde üzerindeki dengesine bağlıdır. 

 Ağırlık vücudun her iki yanına eşit olarak dağılmalıdır. 

 Ağırlık merkezinden geçen çizgi; vücudu 2 eşit parçaya ayırır. 

 

 



POSTÜR 

 Ayak tabanlarına dağılan basınç,ayakkabı giyilip 

giyilmemesine bağlı olarak değişir. 

 Çıplak ayakla 

  vücut ağılığının %45-65’i topuklara,  

 %30-47’si önayakta ve 

 %1-8’i orta ayakta taşınır. 

 Bu oranlar, hastalıkla, mekanik stres ile ve yüksek 

topuklu ayakkabı giyinmekle değişir. 
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POSTÜR 



POSTÜR 

 Pelvisin ve ona sabit bir şekilde 
bağlanan sakrumun pozisyonunda 
bir değişiklik özellikle lumbal 
bölgede yeni bir dizilime yol açar. 

 Lumbal vertebrada ağrı ve 
dejenerasyon postür değişikliği 
yapabilir. 

 Gövdede karın, düz ve rahat; göğüs 
dik olmalıdır. 

 Gözlerin normal fonk. görebilmesi 
için baş dik,ve boyun üzerinde 
dengede durmalıdır. 
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POSTÜR 

 OTURMA: 

 Tüm oturma pozisyonlarında baş ve gövde vertikal 
olarak sıralanmıştır. 

 Ayakta durma ile karşılaştırıldığında total destek alanı 
daha fazla olduğundan daha stabil bir pozisyondur. 

 Alt ekstremite kaslarının gevşemesine de izin verir. 
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POSTÜR 

 YERDE OTURMA: 

 Vücut postürü bacakların şekline bağlıdır. 

 Bacak bacak üstüne atılmış, dizler 

bülkülmüş, bağdaş kurulmuş veya bacaklar 

sağ/sola doğru uzatılmış iken veya eğilerek 

oturulabilir. 
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POSTÜR 

 YATMA: 

 Sırtüstü,yüzüstü ve yan yatma 

 Vücut dengesinin korunması için en kolay 

pozisyondur çünkü ağırlık merkezi alçaktır. 

 Çok az kas kitlesine ihtiyaç duyar. 

 En az enerji harcayan pozisyon 

 Lumbal bölgede intradiskal basınç daha azdır. 

 Yan ve sırt üstü yatışta başı vücut ile aynı düzlemde 

tutmak içi yastık gerekir. 
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POSTÜR 

 POSTÜR BOZUKLUKLARI ve EĞİTİMİ 

 Kötü postür ile: 

 1.vücut bölümlerinin birbiriyle ilişkisi bozulur ve 
destek yapıları zorlar.  

 2.destek yüzeyi üzerinde denge bozulur. 

 Vücut mekaniği üzerindeki bir bozukluk, eklem 
yüzeylerinde eşit olmayan bir yük dağılımına, 
ligamentlerin zorlanmasına, kasların daha çok 
çalışmasına neden olur.  

 Ağrı oluşabilir. 

 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.easyvigour.net.nz/fitness/pilatessketches/RelaxPosi.gif&imgrefurl=http://www.easyvigour.net.nz/fitness/h_Relaxation_Exercises.htm&h=390&w=927&sz=7&hl=tr&start=23&usg=__seUFFoWWlQOef3DQQqZpn7asBNs=&tbnid=hah_x-2LCEMepM:&tbnh=62&tbnw=147&prev=/images?q=posture,exercise&start=18&gbv=2&ndsp=18&hl=tr&sa=N


POSTÜR 
 Hasta dengeli bir postür oluşturmasının gereğini 

anlamalıdır. 

 Kişinin postür bilgisi ve vücut yapısını kullanması 
için fotoğraf veya video kullanılabilir. 

 Hafif postür bozukluğu olan birçok hasta ağrı 
nedeni ile başvurur. 

  Arka boyun kasları, omuz, sırt ve bel bölgesi 
tutulmuş olabilir. 

  Gerginlik kaslarda dengesizliğe yol açar ve hareket 
etkilenir. 

 Başka kaslar bu gerginliği yenmek için çalışır ve bu 
da yorgunluk ve ağrıya neden olur. 

 

 

 



POSTÜR 

 NÖROMUSKÜLER KONTROLÜN SAĞLANMASI: 

 BİLİNÇLİ KONTROL: 

 Bilinçli düzeltme iyi bir postür oluşturma alışkanlığı 

için yeterlidir. 

 Ağırlığın her iki tarafa eşit dağılımına ve vücut 

kısımlarının düzgün dizilimine bakılmalıdır. 

 Ayna kullanılabilir. 

 OTOMATİK KONTROL: 

 Kişinin dikkati amaçlı harekete yönlendirilmiştir. 

 

 



 İşe Bağlı Risk Faktörleri     

Aktivite; 

•Hasta transferi 

•Ayakta durma sırasında hastaya yardım etmek 

Postür –Pozisyon; 

•Eğilme 

•Uzun süre aynı pozisyonda çalışma 

•Vücut merkezine uzakta çalışma,uzanma 

RISK FAKTÖRLERI 



 3. VÜCUT MEKANIĞININ DOĞRU KULLANıLMASı 

 Problemli bir sırtımız olsun olmasın, her insanın bel ve sırt sağlığını 
koruması gerekir. 

 Sırt sağlığını korumak için; 

  Hareket yapın. 

  Sırtınızı düz tutun. 

  Eğilirken dizleri bükerek çömelin. 

  Ağır yük taşımayın. 

  Yük taşırken tek elle değil, iki elle taşıyın ve yükü vücudunuza yakın 
tutun. 

  Otururken sırtı dik tutun ve bir yere yaslanın. 

  Bacaklarınızı uzattığınızda bir yere yaslanmayın. 

  Yatarken bacaklarınızı kendinize çekin. 

  Her gün bel,sırt ve omurga kaslarınızı çalıştırın. 

  Ayakta doğru durun. 

  Yürürken dikkatli yürüyün 



VÜCUT MEKANIĞINE UYGUN DURMA 





 

 

Cisimleri bir yerden başka bir yere 

taşırken belinizin eğik değil de dik 

pozisyonda olmasına dikkat ediniz. 

Hafif dahi olsa yerden bir cismi 

alırken dizlerinizi kırınız ve çömelerek 

alınız. Belden eğilmeyiniz. Yükü 

belinizle değil, bacaklarınızla 

kaldırınız. 



Ağır bir yükü kaldırmayı 

denemeyiniz. Kaldırmak 

zorundaysanız başkalarından 

yardım isteyiniz. 

Herhangi bir ağırlığı taşımanız gerekirse 

yükü vücudunuza simetrik olarak 

paylaştırdıktan sonra taşıyınız. 



Bir cismi kaldırmadan önce onun ne 

derecede ağır olduğunu tahmin etmeye 

çalışınız, ondan sonra yaklaşınız. 

Kaldırma işlemine geçmeden önce cismi 

hafifçe yoklayarak bir kez de test ediniz ve 

ağırlığı hakkında tam bir fikir edindikten 

sonra kaldırınız 

 

YANLIŞ  

İki kişi iseniz ve bir eşyayı iki 

ucundan tutarak taşımanız 

gerekiyorsa, birbirinize haber 

vermeksizin eşyanın bir ucunu 

asla bırakmayınız. 



 

DOĞRU  

Bir eşyayı taşırken de 

onu gövdenize yakın 

tutunuz. Taşınacak eşya 

vücudunuza ne kadar 

yakın olursa omurganıza 

binen yük o kadar 

azalacaktır. 

Bir eşyayı alırken ona doğru 

uzanmayınız, yanına iyice yaklaşınız ve 

öyle alınız. Bir cismi yerden alırken de 

önce onu bedeninize doğru yaklaştırıp 

sonra yükseltiniz. 



 

DOĞRU 

Yük elinizde iken 

dönmeniz gerekiyorsa 

belinizle değil, 

ayaklarınızın yerini 

değiştirerek dönünüz.  

Ayakta iken belinizi sağa veya sola 

doğru rotasyon yaptırıp eğilerek 

yerden birşey almayınız 



Ağır bir cismi bir yerden bir yere çekerek 

veya iterek tek başınıza götürmeyiniz. 

Böyle bir işi mutlaka yapmanız 

gerekiyorsa çekmek yerine dizlerinizi 

hafif bükerek itmeyi tercih ediniz 

Beliniz geriye doğru eğilmiş vaziyetteyken 

sırtınıza ağırlık yüklemeyiniz. Mutlaka 

yüklemeniz gerekiyorsa dizleriniz biraz 

kırılmalı ve vücudunuz öne doğru hafif eğik 

olmalıdır. 







BAKıM ELEMANLARı SıRT VE BEL SAĞLıĞıNı KORUMAK IÇIN 

NE  YAPMALıDıR 

 

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

 Yanlış hareket ve hareketsizlik vücut sistemlerinde 
fonksiyon kayıplarına neden olabilir. 

 Yaşlı ve hasta bakım elemanı, yaşlı ve hasta bakımı ile 
ilgili günlük işlerini yaparken vücut mekaniğini 
kullanmak durumundadır. 

 Yaşlı ve hasta bakım elemanı mesleğinde bel ve sırt 
sağlığı vücut mekaniğine dikkat etmediği zaman 
sağlığını sürekli tehdit eder.Bu yüzden çok dikkatli 
hareket etmesi gerekir. 

 



 

 Yaşlı ve hasta bakım elemanı bel ve sırt sağlığını koruyucu egzersizleri 
yapmalı ve 

 çalışırken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir: 

  Sırt, daima dik tutulmalı 

  Bacaklar bükülü ve açık çalışmalı 

  Çalışılan yatak bel hizasına getirilip, çalışma yüksekliğine ayarlanmalı. 

  Öne eğilirken kalçayı kullanmalı. 

  60 kg üzerindeki yaşlı ve hastalar mutlaka iki veya daha fazla kişi ile 

 kaldırılmalı. 

  İki veya daha fazla kişi ile çalışırken mutlaka komut vererek çalışmalı. 

  Kısa süreli taşımada kaldırırken nefes alınmalı, taşırken tutulmalı, 
bırakırken nefes verilmeli. 



 HAFTADA 

 3 İLA 5 KEZ 

 15 DAKİKA 

 YAPACAĞINIZ EGZERSİZLER, 

 KASLARINIZI FORMA 
SOKARAK 

 BELLİNİZİN VE SIRTINIZIN; 

 SAĞLIKLI KALMASINI 

 SAĞLAYACAKTIR. 

 BU EGZERSİZLER GENEL 

 SAĞLIĞINIZI DA 

 KORUYACAKTIR. 



AĞRI 

 Ağrı tüm insanların yaşadığı evrensel bir 

deneyimdir. 

  İnsanoğlunun yüzyıllardır açıklamaya çalıştığı 

ağrı kavramı, yüksek  düzeyde rahatsızlık 

durumu olarak  tanımlanan, ağrı çeken bireyin 

dışındaki kişiler tarafından anlaşılamayacak 

kadar subjektif bir duyumdur 



AĞRI İLE BAŞETME 

FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER 

•En yaygın kullanılan yöntem 

NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER 

•Farmalakolojik tedavide kullanılan ilaçlar somatik ağrı (fizyolojik 

ve duygusal) üzerine etki ederken, nonfarmakolojik tedavilerde 

yer  

alan kullanılan metodlar ağrının duygusal, bilişsel, davranışsal ve 

sosyokültürel  boyutlarına etki etmektedir 

CERRAHİ YÖNTEMLER 



NONFARMAKOLOJIK   YÖNTEMLER;  

 

• Bireysel kontrol duygusunu artırmak,  

• Zayıflık hissini azaltmak,  

• Aktivite düzeyi ve fonksiyonel kapasiteyi artırmak,  

• Stres ve kaygıyı azaltmak,  

• Ağrı davranışı ve odaklanmış ağrı düzeyini azaltmak,  

• Tedavinin yan etkilerini ve analjezik ilaçlarının dozlarını azaltmak,  

amacıyla kullanılabilmektedir 

Ağrı tedavisinde kullanılan nonfarmakolojik yöntemler:  

1- Periferal tedaviler(fiziksel ajanlarla/cilt stimülasyon 

yöntemleri),  

2- Bilişsel davranışçı terapiler ve  

3- Diğer tedaviler olmak üzere üç grupta incelenebilir  



 Egzersiz: 

 Pozisyon: 

 Hareketi Kısıtlama/Dinlendirme: 

 Masaj: 

 Hidroterapi: 

 Gevşeme: 

 Dikkati Başka Yöne Çekme:  



 VÜCUT MEKANİĞİNE UYGUN YATIŞ 

POZİSYONLARI 

 
 Tüm pozisyonlarda amaç; hastanın durumuna 

uygun rahat etmesini sağlamaktır. Dikkat edilmesi 
gereken nokta, vücut bölümlerini anatomik 
pozisyonunda tutmaktır.  

 Bunun için,verilen pozisyona göre boyun, bel,diz, 
kol ve bileklerin altı yastık, havlu gibi uygun 
araçlarla desteklenmelidir.  

 Hemşire, pozisyon değiştirmeden önce, hastanın 
kapasitesini ve tolere edebileceği pozisyonu 
saptamalıdır. Mümkün olduğunca hasta ile işbirliği 
sağlanmalıdır. 

 

 



SıKLıKLA KULLANıLAN POZISYONLAR  

 

1. Supine 

 Sırt üstü yatış pozisyonudur. Horizontal veya 

rekümbent olarak da isimlendirilir.  

 Boyun ve bel omurları ile dizlerin altı 

desteklenmelidir. Baş ve omuzlar yastıkla 

hafifçe yükseltilir. 

 Ayak düşmesini önlemek için ayak tabanına 

destek konulmalıdır 





   2. Prone 

 Yüz üstü pozisyonudur. Bacak ve kadınlarda 

göğüs altına ince bir destek konulabilir.  

 Baş yana çevrilir. Rahat bir uyku pozisyonudur. 

Aynı zamanda uzun süre yatakta kalan 

hastalarda,normal vücut şeklini sürdürmek için 

de kullanılır 





      3. Favler 

 Dik oturur pozisyonudur. Yatak içinde hastanın 
rahat etmesi ya da tedavi amacıyla 
kullanılabilir. 

 Hastanın ihtiyacına göre, yatak başucu 
genellikle 45-90 derece yükseltilir. 

  Bu pozisyon hastanın beslenmesi, 
ziyaretçilerini kabul etmesi, kitap okuması ya 
da televizyon izlemesi için oldukça uygundur 





    4. Lateral 

 Yan yatış pozisyonudur.  

 Bir çok kişinin rahat ettiği bu pozisyonda baş, 
skapula, sakrum ve topuk gibi kemik çıkıntılar 
basınçtan etkilenmez.  

 Bacaklar ve ayaklar destek kullanılmaksızın 
hafif fleksiyon durumundadır.  

 Sakıncası, altta kalan vücut bölümlerinin 
desteklenememesidir 





      5. Daha Az Kullanılan Pozisyonlar 

 Sims pozisyonu: Yarı yüzükoyun pozisyondur. 

 Dorsal rekümbent pozisyonu: Sırt üstü pozisyonunda 
olduğu gibidir. Ancak burada, hastanın dizleri bükük, 
ayak tabanları yatağın üstünde ve ayaklar yan yanadır. 

 Diz-göğüs pozisyonu: Secde pozisyonudur. Jenopektoral 
pozisyon olarak da isimlendirilir. 

 Litotomi pozisyonu: Dorsal rekümbente benzer. Farkı, 
bacaklar açıktır ve ayaklar bir destekle kaldırılır. 

 Trendelenburg pozisyonu: Sırt üstü pozisyonunun baş 
ucu alçaltılmış, ayak ucu yükseltilmiş şeklidir. 

 





 Hastanın pozisyonu değiştirilirken, önce supine pozisyonuna getirilmesi, yeni 

verilecek pozisyona geçişte kolaylık sağlar.  

 Pozisyonlar genelde, tek hemşire tarafından değiştirilir ancak, hastada alçı vb. 

gibi ekler varsa, bilinçsizse ya da aşırı kilolu ise iki veya daha fazla hemşirenin 

birlikte çalışması uygundur. 

 Yardımsız hareket edemeyen bir hastayı, hareketsizliğin yan etkilerinden 

korumak için 2 saat aralarla çevirmek gerekir. Vücutta hareketsizliğe bağlı 

olarak gelişebilecek durumlar  şöyle sıralanabilir: 

 

 ■ Metabolizma hızında azalma,          ■ Trombüs oluşumu, 

 ■ Doku ve kaslarda atrofi,                    ■ Eklemlerde kontraktür, 

 ■ Sıvı ve elektrolit dengesizliği,           ■ Osteoporoz, 

 ■ Kemiklerde demineralizasyon,         ■ Deri bütünlüğüde bozulma/dekübitus 

ülser, 

 ■ Kan akımında yavaşlama,                  ■ Davranış değişiklikleri. 

 ■ Konstipasyon ve üriner staz               ■ Akciğer ventilasyonunda azalma, 

 



 HASTANIN HAREKET ETTİRİLMESİ VE 

TAŞINMASI 
 

 Hastanın hareket ettirilmesinde ya da taşınmasında, daima vücut 
mekaniği ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yatak içinde pozisyon 
değiştirmek hastanın rahatlığı ve terapötik sonuçları açısından 
önemlidir.  

 Hastayı hareket ettirme ve taşıma esnasında dikkat edilmesi gereken 
noktalar şunlardır: 

 ■ Hastanın işbirliği düzeyinin saptanması, 

 ■ Hasta yönünden, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, 

 ■ Gizliliğe saygı gösterilmesi, 

 ■ Vücut mekaniği ilkelerine dikkat edilmesi, 

 ■ Tekerlekli koltuk, sedye gibi kullanılacak aracın önceden 
hazırlanması, 

 ■ İşlem bitiminde, hastaya uygun pozisyonun verilmesi. 



HASTAYı YAN ÇEVIRME 

                         

 Hastanın sol yanına çevrilmesi aşağıdaki ilkeleri içerir. Hastayı sağ yanına çevirmek için 

 anlatılan işlemlerin tersi yapılmalıdır. 

 ■ Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir, 

 ■ Karyola kenarlıkları yüksekse indirilir, başının altından yastığı alınır, 

 ■ Supine pozisyonuna getirilir  

 ■ Hastanın kolları dirseklerden bükülerek, sağ kol üste gelecek şekilde göğsü üzerinde 

 çaprazlanır. Sağ ayağı, sol ayak üzerine yerleştirilir, 

 ■ Hemşire hastanın sağ tarafında, vücut mekaniğine uygun olarak pozisyon alır (yüz 

 hastaya dönük, bacaklar açık, bir ayak önde ve dizler kıvrık), 

 ■ Bir kol hastanın omuzları altına yerleştirilerek uzak taraftaki omuz başı tutulur, 

 ■ Diğer kol hastanın kalçaları altından geçirilerek uzak taraf  iliak çıkıntı kavranır, 

 ■ Hemşire yataktan dizleri ile destek olarak, hastayı kendine doğru çeker ve sol yanına 

 çevirir, 

 ■ Gerekli vücut bölümleri, uygun araçlarla desteklenir 

 ■ Güvenlik önlemleri alınır. 

 Bu uygulama büyük bir çarşaf yardımı ile de yapılabilir. 

 



HASTANıN OTURTULMASı VE AYAĞA 

KALDıRıLMASı 

             

 Sakıncası yoksa, hasta mümkün olduğunca erken ayağa kaldırılarak 
yürütülmelidir. 

 ■ Hastaya bilgi verilir, yatak yüksekse indirilir, 

 ■ Hastanın koltuk altından tutularak, onun da hemşirenin omuzlarından 
destek alması sağlanır, yavaşça kaldırılarak oturtulur, 

 ■ Baş dönmesi, bulantı olursa bir süre beklenir, 

 ■ Hastanın bacakları yataktan sarkıtılarak terlikleri giydirilir, 

 ■ Hemşire bir kolu ile hastanın koltuk altından, diğeri ile ön kolundan 
tutarak, yavaş yavaş ve dikkatle hastayı kaldırır. Hastaya başını dik tutması, 
önüne bakmaması söylenir, 

 ■ Hasta yürütülür, yorgunluk belirtileri izlenir ve fazla yormadan yatağına 
götürülür, 

 ■ Bir süre oturması gerekiyorsa, hasta koltuğa oturtulur, gerekli vücut 
bölümleri desteklenir ve üşümemesi için üzeri örtülür. 



        

 Yukarıda anlatıldığı gibi hasta kaldırılır ve tekerlekli 
koltuğa alınır, ancak hasta kaldırılmadan 

 önce: 

 ■ Tekerlekli koltuk yatağın yakınına getirilir, 

 ■ Frenleri sabitleştirilerek hareket etmesi önlenir, 

 ■ Tekerlekli koltuğun ayaklıkları dışa doğru açılır, 
hasta oturtulduktan sonra ayaklıklar düzeltilir, 

 ■ Üşümemesi için üzeri örtülür. 

 



 HASTANıN TAŞıNMASı 
 

             

 Hastanın yatağından bir başka yatağa ya da sedyeye taşınması genellikle 2-
3 kişi tarafından gerçekleştirilir.  

 Uyulması gereken hususlar şunlardır: 

 ■ Sedye yatağın ayak ucuna dik gelecek şekilde yerleştirilir. 3 kişi ile 
taşımada; 

 taşıyıcılar, boy sırasına göre yatağın kenarında, yüzleri hastaya dönük olarak 
durur, 

 ■ Hastanın kolları göğsü üzerinde çaprazlanır, 

 ■ Baş taraftaki kişi, bir kolunu hastanın başını destekleyecek şekilde boynu 
altından geçirerek omuz başını kavrar, diğer kolunu belinin altından geçirir, 

 ■ Ortada duran kişi bir kolunu, birincinin kolunun yanına, diğerini hastanın 
kalçalarının  altına yerleştirir, 

 ■ Üçüncü kişi de ikinci kişinin kolunun yanından ve ayak bileklerinden 
hastayı destekler 

 ■ Üçü birlikte aynı anda hastayı yataktan kaldırarak sedyeye yerleştirir. 

 Hastanın taşınması esnasında, erkeklerde göğüs ve omuz, kadınlarda kalça 
gibi ağırlığın yoğunlaştığı bölgeler iyi desteklenmelidir. 






