
 

 
 
 

 

1.0 AMAÇ  

Yatarak tedavi ve bakım hizmeti alan, kendine ve çevresine zarar veren veya verme o lasılığı olan hastaların 
güvenliğini sağlamak ve verilen tıbbi/cerrahi tedavi ile bakımın tam ve eksiksiz verilebilmesi için hastanın 
hareketlerinin sınırlandırılması aynı zamanda hastanın itibarının, özerkliğinin ve refahın korunması amacıyla, 

uygulanan kısıtlamalar konusunda yönetim belirlemektir.  
 

2.0 KAPSAM 
Davranışsal olmayan sağlık gereksinimi için kısıtlama altındak i yatan tüm hastaları kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR 

Tüm Hekimler, tüm hemşire ebe ve hizmetli personeller.  
 

5.0 TANIMLAR  
Kısıtlama: Hastanın kendisini ya da diğerlerini yaralanmalardan korumak amacı ile  fiziksel aktivitelerinin kontrolü 

için, bedenin bir bölümünün hareketlerini kısıtlamaya yarayan fiziksel ya da mekanik ekipmanların kullanımı.  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

El ve ayak bağları: Kendisine ve başkalarına zarar verebilecek hastalar için kullanılır. Bağlar, ince ve sert 
malzemeden olmamalı, dolaşımı engellemeyecek sıkılıkta ve IV tedavinin uygulandığı kola uygulanmamalıdır. Tespit 

bağı ile hastanın cildi arasında 1-2 parmak boşluk kalmasına dikkat edilir. Tespit bağı acil durumda kolay ve hızlı 
açılabilecek şekilde atılır. Bağların güvenliğini kontrol etmeden önce hastanın kol veya bacağı hafifçe bükülür ve 2.5 

- 5 cm gevşeklik bırakılır. El hareketleri ve cildin rengi, hastanın dolaşımını değerlendirmek amacıyla kontrol edilir.    

Kol tespit tahtası: Sürekliliği kesildiği zaman hastanın tıbbı tedavisini olumsuz etkiyecek kateter, NG, IV yollar ve 
tüpleri çıkarma eğiliminde olan hastalar için kullanılır (özellikle çocuk hastalar için kullanılır.) 
 

Yatak Kemerleri: Yatak kemerleri, yatak kenar korkulukları üzerinden tırmanmaya çalışan hastaları yatakta tutmak 
ve zarar görmesini engellemek için kullanılır. Hastanın beline uygulanan kemer asla çok ince olmamalıdır.  Hasta ile 

bel bandı arasında el girecek kadar boşluk olmasına dikkat edilmelidir. Bel bandını yatağın hareket etmeyen herhangi 
bir bölümüne bağlamak ve hastanın hareket etmesini önlemek güvenli değildir.  
 

Kısıtlamanın amacı ve kısıtlama nedenleri aşağıdaki gibidir.  

 Hastanın kendine zarar vermesi 
 Başkalarına zarar vermesi 
 Oryantasyon bozukluğu 

 Hastanın tıbbi tedaviye uyumsuzluk göstermesi 
 Düşme tehlikesi olması 

 Tıbbi ekipmanı çekme tehlikesi bulunması vb. 
 

Kısıtlama Tipleri  

1.Tip I: Tedaviye destek kısıtlamadır. Hastanın tıbbi ve cerrahi tedavisinin tam ve eksiksiz yapılmasını sağlamak için 
uygulanır. Drenlerini, kanüllerini ya da kendine yakın tıbbi ekipmanı üzerine çekmesine engel olunarak sağlanır. 
 

2.Tip II: Ciddi ajitasyon ve tehlikeli davranışları olan hastalar bu tip kapsamındadır. Yaptıklarının bilincinde 

olmayan nöroloji hastaları, psikiyatri, demans ve travma hastalarını kapsar.  
 

Kısıtlama Şekli 
Fiziksel Kısıtlama: Alternatif girişimlerin başarısız olduğu durumlarda fiziksel kısıtlamaya karar verildiğinde 

hastanın vücut yapısı ve ağırlığı göz önünde tutularak, fiziksel ve psikolojik zarar görmesine engel olunacak kısıtlama 
yolları ve uygun ölçülerde ekipman temin edilir.  Bazı hastalar ısırarak, tekmeleyerek, tırmalayarak, kafa atarak 
bağlanmaya karşı direnir, kendilerini ve başkalarını yaralayabilir. Fiziksel kısıtlama uygulamasında hastalar 

kısıtlamaya nadiren gönüllü olarak izin verdikleri için kısıtlama en az iki kişiyle birlikte uygulanır. Asla yardımsız 
kısıtlama işlemine başlanmaz. Tüm ekip kısıtlamaların uygun kullanımı konusunda yeterli eğitim almışlardır. Yakın 

gözlem, Tüpleri ve IV yollara ulaşamayacak bir pozisyon sağlamak, Bu tür girişimleri hastanın göremeyeceği şekilde 
hastanın giysileri içine saklamak sağlanır.  
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FİZİKSEL KISITLAMA EKİPMANIN SEÇİMİ VE KULLANIMI 

Fiziksel Kısıtlama Ekipmanı 

Üst ekstremite bilekliği bağları, Alt ekstremite bilekliği bağları, Bel/ Göğüs Bağları, 
Extremite Kısıtlamaları 
Hastaya sırtüstü pozisyon verilerek kısıtlama uygulanacak olan ekstremite ya da ekstremiteler, sürtünme, sıyrık ve 

irritasyonları engellemek amacıyla gaz pedlerle sarılır. Yumuşak el ve ayak bilekliği bağları ile sarılır. Hastanın kol 
hareketleri de kısıtlanmak isteniyorsa hızlı çözülebilecek bir düğümle hastanın ulaşamayacağı bir noktada yatak 

kenarına bağlanır. Nöbet geçirme eğilimi olan hastalarda travma ve kırık riski açısından dikkatli davranılır. Extremite 
bağı damar yolunun üst kısmına infüzyonu tıkama olasılığına karşı yapılmaz, çünkü çevre dokuda infiltrasyona, doku 
irritasyonuna yol açabilir ve kan akımını engeller. Ekstremite bağları ile hastanın cildi arasında 1–2 parmak boşluk 

kalmasına dikkat edilir. Bağlar kesinlikle çok sıkı ve distalde dolaşımı bozacak şekilde ayarlanmaz. Hastanın el 
hareketleri ve cildin rengi yarım saatlik aralarla dolaşımı değerlendirmek amacıyla kontrol edilir.  
 

Farmakolojik (Kimyasal) Kısıtlama: Hastanın tıbbi veya psikiyatrik durumu için standart bir tedavi olmayan, 

hastanın davranışlarını kontrol etme ve hareket kabiliyetini kısıtlama amacıyla kullanılan ilaç tedavisi yöntemiyle 
kısıtlama şeklidir. Farmakolojik kısıtlamalar, yalnızca hastanın önceden tahmin edilemeyen bir şekilde ciddi agresif 
ve zarar verici davranışlar gösterdiği zaman uygulanır. Hastanın medikal ya da psikiyatrik durumu için düzenli olarak 

kullanılan standart kısıtlayıcı ilaçlar, farmakolojik kısıtlayıcı değildir. Çevrenin güvenlik açısından kontrol edilmesi. 
Kullanılan ilaç tedavilerinin olası yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, Davranışlara sınır koymak, Sözel 
sakinleştirici teknikler kullanmak. Psikiyatri konsültasyonu, yeniden güven/duygusal destek sağlamak, Tıbbı 

durumun yeniden değerlendirilmesi,  
Kimyasal Tespit Uygulaması: Kimyasal tespit hekim istemine göre uygulanır. Kimyasal kısıtlama gerektiren 

durum, kısıtlamanın süresi, kullanılacak ilacın adı, dozu, veriliş yolu, tarih ve saat kayıt edilir. Hasta, kimyasal 
kısıtlama sonrası hekim ve hemşire tarafından yeniden değerlendirilir ve son değerlendirmeye göre kimyasal 
kısıtlama tekrarlanır veya sonlandırılır. Kimyasal kısıtlama sırasında hasta ajite ise, 30 dakikada bir, değil ise, 2 

saatte bir değerlendirilerek bulgular hemşire tarafından Kısıtlama altındaki hasta değerlendirme ve takip formuna 
kayıt edilir. 

Kısıtlamanın Uygulanması  
Hasta kısıtlama kararı ilgili hekim veya nöbetçi uzman hekim tarafından verilerek tedavi planında belirtilir. İlgili 
hekim tedavi planında uygulamanın başladığı tarih, saat, endikasyonunu, uygulamanın hangi aralıklarla kontrol 

edileceği, uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.  
İlgili hekim hastaya uygulanacak olan kısıtlamaların sebeplerini ve önemini, hastanın anlama düzeyine uygun olarak 

açıklar. Kısıtlamaya ihtiyaç olduğunu ve yatıştırılmaya çalışılan davranışın ne olduğunu sebebiyle birlikte kaydeder.  
Tıbbı personel ve gerektiğinde güvenlik elemanı, hastanın hemşiresi veya doktorun gözetimi altında kısıtlamanın 
uygulanmasına yardımcı olmalıdır.  

Eğer hasta kendisine ve çevresine zarar verecek davranışları, planlanan zamandan önce azaltırsa ve gereklilik ortadan 
kalkarsa yeniden değerlendirme yapılır. Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir tekrar gözden 

geçirilmelidir. Tespit edilen hastanın dolaşım ve cilt kontrolü; hasta ajite ise 30 dakikada bir, ajite değilse (tespit 
nedeniyle dolaşımı engelleyecek hareketler yoksa) 2 saatte bir yapılmalıdır. Her defasında tespit işleminin 
sürdürülmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

 Hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesine izin verilmelidir.  
 Kısıtlama, hastayı cezalandırmak ve personeli rahatlatmak gibi amaçlar için kullanılmamalıdır.  

 Kısıtlamaya başlama zamanını, hastanın kısıtlamaya olan cevabı, kısıtlamaya alternatif uygulanan girişimler ve 
kısıtlama sonrası hastanın durumu, kısıtlama nedeni, Kısıtlama altındaki hasta değerlendirme ve takip formuna 
kayıt edilmelidir  
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