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GİRİŞ
Hastane, klinik, doktor muayenehaneleri ve diğer sağlık hizmeti sunan diğer merkezlerin
engelli bireylere iyi ve doğru tıbbi bakım hizmeti sağlamaları önemlidir. Fiziksel bariyerler ve
oluşturulan zorluklar nedeniyle, engelli bireyler engelli olmayan insanlara oranla rutin
koruyucu tıbbi bakımdan daha az faydalanmaktadır. Erişilebilirlik sadece yasal bir zorunluluk
değildir. Tıbbi açıdan da engelli bireylerin küçük sorunlarının zamanında tespit edilip ciddi ve
hatta hayatı tehdit eden sorunlarla dönüşmeden çözülmesi önemlidir.
1 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait
mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları
ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve
umuma açık hizmet veren her türlü yapıların engellilerin erişilebilirliğine uygun duruma
getirilmesini gerektirmektedir (Geçici Madde 2). 5378 sayılı kanunda belirtilen erişilebilirliğin
tanımı ise 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Türk Standartları Enstitüsü’ne bırakılmıştır.
TSE, bu konudaki çalışmaları TS-9111 Özürlü ve Hareket Kısıtlığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda
Ulaşılabilirlik

Gerekleri

başlıklı standardıyla

yayınlamıştır.

TS-9111,

erişilebilirlik

denetimlerinde de esas alınacak standart olarak kabul edilmektedir.
TS-9111 genel erişilebilirlik ihtiyaçlarını tanımlamakla birlikte sağlık alanında gerekli olabilecek
bazı konuları ele almamaktadır. Bu beyaz bültende, sağlık hizmeti sağlayan kurumların
ortopedik engellilerin muayene ve bakımı için sunmaları gereken ve dünyada ‘iyi uygulamalar’
olarak kabul edilen konuları ele alıyoruz.
Kurumunuzun diğer engel grupları (görme, işitme, vb.) konusunda yapabilecekleri çalışmalar
ile ilgili olarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Engelsiz günler dileğiyle.

İD Türkiye
Mayıs 2017
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1. ENGELLİ BİREYLERİN MUAYENESİ İLE İLGİLİ SIKLIKLA SORULAN SORULAR
S.

Tekerlekli sandalye kullanan bir hasta tek başına muayene masasına çıkamıyorsa,

hastayı tekerlekli sandalyesinde muayene etmek kabul edilebilir mi?
Genel olarak hayır. Hastayı tekerlekli sandalyede tam ve eksiksiz olarak muayene
etmek genellikle mümkün değildir ve aynı zamanda hastanın tıbbi hizmetlerden eşit
yararlanma hakkına aykırılık gösterir. Ortopedik engelli hastayı muayene masasına taşımanın
birkaç yöntemi bulunmaktadır. Bunun en başında yüksekliği ayarlanabilen, tekerlekli sandalye
ile aynı hizaya indirilebilen (yaklaşık 45 cm.) muayene masalarının kullanılması gelir. Bunun
yanı sıra, hastayı kaldırıp yerleştirebilecek sabit veya portatif liftler de kullanılabilir. Burada
önemli olan hastaya engelsiz bir hastaya verilen ile aynı hizmetin sunulabilmesidir. Örneğin,
eğer hastanın yüzü ya da eli muayene edilecekse, o zaman muayene hasta tekerlekli
sandalyede otururken de gerçekleştirilebilir.
S.

Bir hastaya, erişilebilir ekipmanlara sahip olmadığımız için onu muayene

edemeyeceğimizi söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle hayır. Bir bireyi engeli nedeniyle muayene ve tedavi etmemek hem yasal
hem de tıbbi olarak kabul edilemez ve Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesi uyarınca hapisle
sonuçlanabilecek bir suç unsuru oluşturur. Engelli bireyleri, diğer tüm hastalar gibi muayene
etmek zorundasınız. Bunun için sağlık merkezinin gerekli erişilebilir tıbbi cihaz ve malzemelere
sahip olması gerekir.
S.

Engelli bir hastaya muayene için yanında bir refakatçi getirmesi gerektiğini söyleyebilir

miyim?
Hayır. Eğer hasta yanında bir refakatçi getirmek isterse getirebilir. Ancak engelliler,
aynı diğer bireyler gibi, muayeneye yalnız gelebilir ve sağlık kurumu bu hastaya yeterli tıbbi
hizmet ve desteği sunmakla yükümlüdür. Bu desteklerin hastanın soyunmasına yardımcı
olmak, muayene masası ve diğer tıbbi ekipmanın üzerine çıkmak ve yatmak gibi konuları da
içerir. Muayene masasına çıkan bazı hastalar dengede kalabilmek için de desteğe ihtiyaç
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duyabilirler. Sağlık çalışanları hastaya yardıma ihtiyacı olup olmadığını, var ise en iyi ne şekilde
yardımcı olabileceklerini sormalıdırlar.
S.

Eğer hasta yanında refakatçi ya da bir aile bireyi ile birlikte gelirse, hasta ile mi yoksa

refakatçi ile mi konuşmalıyım? Muayene sırasında ve hastanın durumu ile ilgili bilgi verirken
refakatçi odada bulunmalı mı?
Herhangi bir diğer hasta gibi, refakatçi ile değil, mutlaka ve doğrudan hasta ile
konuşmalısınız. Hastanın engelli olması, sağlık sorunlarını anlamayacağı ya da bu konuda
kendi adına konuşamayacağı anlamına gelmez. Refakatçinin odada bulunması hastanın kendi
başına karar verebileceği bir konudur. Örneğin, hasta refakatçinin muayene sırasında yardımcı
olması için kalmasını isteyebilir ama tetkik sonuçlarını konuşurken doktorla yalnız kalmayı
tercih edebilir. Hastayı muayene etmeden ve onunla tıbbi konuları konuşmaya başlamadan
önce hastaya refakatçisinin odada kalmasını isteyip istemediğini mutlaka sorun.
S.

Sağlık kurumumuzun birden fazla muayene odası varsa, her oda erişilebilir olmalı

mıdır?
Genellikle hayır. Sağlık kurumları engelli hastalara yeterli ve eşit sağlık hizmeti sunmak
ve bu amaçla erişilebilir tıbbi cihaz ve olanaklara sahip olmakla yükümlüdür. Ancak, erişilebilir
muayene odalarının sayısı, o tesisin büyüklüğüne, kullanıcı sayısı ve genel profil yapısına göre
değişiklik gösterebilmektedir. Küçük bir klinikte tek bir erişilebilir muayene odası yeterli
olabilmekle birlikte, yoğun hasta kabul eden hastane gibi merkezlerde her katta ya da serviste
erişilebilir muayene odalarının olması önemlidir.
S.

Engelli hastalara ayrımcılık yapmak istemiyorum ama personelimin de bu hastaları

taşıyarak bellerini sakatlamalarını istemiyorum. Çalışanımın beli sakatsa, yine de engelli
hastayı kaldırmak zorunda mı?
Çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği sağlamanız gereken öncelikli bir konudur.
Çalışanlarınıza engelli hastalar ile ilgili nasıl hizmet sağlanacağı konusunda gerekli eğitimleri
vererek ve hasta lifti gibi yardımcı ekipmanlar kullanarak engelli bireylere çalışanlarınızın
sağlığını etkilemeden hizmet sağlayabilirsiniz.
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S.

Çalışanlarımın engelli bireyler ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği ve kurumumuzun

uyması gereken erişilebilirlik kuralları ile ilgili nereden bilgi alabiliriz?
Türkiye’de yapıların erişilebilirliği ile ilgili temel standart TS-9111 Özürlü ve Hareket
Kısıtlığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri başlığı altında yayınlanmıştır. Bu
standart, yapınız ile ilgili detaylı erişilebilirlik prensiplerini sıralamıştır. Yine Sağlık Bakanlığı’nın
bu konuda yardımcı broşür ve kitapçıkları mevcuttur. Erişilebilirlik konusunda harekete
geçmeden önce yapınızın durumunun tespiti ve doğru ihtiyaç listelerinin oluşturulması, yanlış
ve pahalı uygulamaların önlenmesi adına önemlidir. Çalışanlarınızın erişilebilirlik ile ilgili genel
protokolleri ve hasta ile iletişim yöntemlerini bilmeleri de çok önemlidir. İD Türkiye ekibi,
erişilebilirlik ile ilgili her türlü desteği size sunmaya hazırdır.

2. ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK KURUMLARI
Erişilebilir muayene odaları, ortopedik engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden doğru ve eşit bir
şekilde yararlanabilmeleri için özel olarak tasarlanmışlardır. Bu özellikler hastanın yardım
almadan muayene odasına erişebilmesi, odanın içinde hareket edebilmesi, tıbbi cihazlardan
faydalanabilmesi gibi konuları içerir. Bir muayene odasını erişilebilir kılan özellikler:


Muayene odasına giden güzergahın erişilebilir olması



Temiz açıklığı yeterince geniş bir oda girişi, manevra alanı ve erişilebilir tıbbi cihazlar



Muayene masasının ve ekipmanının engelli bireyin muayenesine uygun olması



Hastanın yatay transferi ve lift kullanımı için yeterli alanın mevcut olmasıdır.

Tüm sağlık kurumları, 5378 sayılı kanun gereği erişilebilir hizmet sunmak zorunluluğundadır.
Erişilebilir muayene odası sayısı, sağlık kurumunun büyüklüğü ve yoğunluğuna göre
değişkenlik gösterebilir. Küçük bir klinikte bir oda yeterli olurken, hastanelerde çok fazla sayıda
erişilebilir muayene odası bulunması gerekmektedir.
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Giriş Kapıları
Türk standartlarına göre muayene odası kapısının temiz genişliği en
az 90 cm olmak zorundadır. Kapının 90 derece açılabilir olması,
tekerlekli sandalye girişini sağlamak için önemlidir.
Kapının engelli bireyler tarafından rahat açılabilir olması, ağır
olmaması, kapı kolunun engellilere uygun olması gibi konular göz
önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca engellinin muayene odasına
gideceği güzergahın da erişilebilir olması, saksı, çöp tenekesi gibi
şeylerle erişimin zorlaştırılmaması gerekmektedir.

Muayene Odasında Temiz Açıklıklar ve Manevra Alanları
Engelli

bireyin

erişilebilir

sağlık

ekipmanlarından

faydalanabilmesi için öncelikle oraya tekerlekli sandalyesi ile
ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle giriş kapısından
muayene masasına kadar 90 cm temiz alan sağlanmalıdır.
Ayrıca bazı ortopedik engelliler sadece vücutlarının bir
tarafından masaya transfer edilebilecekleri için muayene
masası her iki taraftan da erişilebilir ve en az 80 cm yanaşma

Muayene masasının her iki tarafında da temiz
açıklık sağlanmalıdır.

açıklığına sahip olmalıdır.
Muayene odası aynı zamanda tekerlekli sandalyenin 180
derece dönebileceği bir manevra alanına sahip olmalıdır. Bu
manevra alanının çapı en az 150 cm olmalıdır. Eğer odada
sabit yerine portatif bir lift sistemi kullanılacaksa, oda bu
liftin

rahat

hareketine

de

olanak

verecek

şekilde

tasarlanmalıdır.
Muayene odası 150 cm çaplı manevra alanına
sahip olmalıdır.
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Erişilebilir Muayene Odalarının Özellikleri:

1.

Erişilebilir güzergaha bağlı, muayene masasının

2.

Yüksekliği ayarlanabilir muayene masası

4.

Muayene odasında 180 derece manevrayı sağlayacak

yanında 80 cm genişliğinde yanaşma alanı
3.

Muayene

masası

personelinin

ile

yardımcı

bırakılmalıdır.

Bu

duvar

arasında

olabilmesi

açıklık,

için

tercihen

sağlık
açıklık

150 cm yarıçapında alan, gerekirse de hasta lifti

tekerlekli

kullanabilmek

sandalyenin de girebileceği bir yanaşma alanı

bırakılmalıdır.

amacıyla

ekstra

açıklıklar

şeklinde olmalıdır.
5.

Hastanın muayene odasına ulaşımını sağlayacak

6.

erişilebilir güzergah oluşturulmalıdır.
7.

Oda

girişinde

gerekli

manevra

Muayene odası kapısı en az 90 cm temiz açıklığa sahip
olmalı ve 90 derece açılabilmelidir.

açıklıkları

bırakılmalıdır.

Not: Erişilebilir güzergâh saksı, çöp sepeti vb. engellerden arındırılmalıdır.

Beyaz Bülten – Sağlık Hizmetlerinde Erişilebilirlik Gereklilikleri (v.1.0 – 0517)

7

3. ERİŞİLEBİLİR TIBBİ CİHAZ VE MALZEMELER
Erişilebilir tıbbi cihaz ve malzemelerin mevcudiyeti engelli hastalara sağlık verilmesi için önemli
bir unsurdur. Doktorlar ve diğer sağlık personeli, erişilebilir tıbbi cihaz eksikliğinin engellilerin
sağlık hizmetinden yararlanmasına bir engel teşkil etmemesi için azami dikkat
sergilemelidirler.
Erişilebilir sağlık hizmeti sağlamak için kullanılacak doğru çözüm ya da çözümler, mevcut tıbbi
cihazların ve sağlık kurumunun yapısı, alan genişliği ve hasta yoğunluğuna bağlı olarak
değişkenlik gösterebilir. Burada temel olarak önemli olan, engelli bireyin diğer herhangi bir
hastanın yararlandığı tüm imkanlardan ve hizmet kalitesinden eşit olarak faydalanabilmesidir.
Örneğin eğer bir hasta yatarak muayene edilmeli ise, engelli bir hasta da aynı şekilde yatarak
muayene olabilmelidir. Benzer şekilde, eğer hasta özel bir pozisyonda muayene edilmeliyse
(örneğin jinekolojik muayene durumunda), engelli hastaya da aynı şekilde muayene imkanı
tanıyan tıbbi cihaz ve imkanlara sahip olunmalıdır. Örneğin felçli bir kadın hastanın normal bir
jinekolojik muayene masasına çıkması ve bacaklarını desteklemesi mümkün olmayacaktır. Bu
durumda yüksekliği ayarlanabilir bir muayene masası, bacak desteği ve benzeri ekipman
bulundurulmak zorundadır.
Öte yandan, eğer hastanın hareket ettirilmesi gerekmiyorsa (örneğin yüzün muayenesi ya da
el röntgeni çekimi gibi), bu durumda hastanın muayene masasına oturtulması gerekmez ve
hasta kendi sağlığı için olabildiğince tekerlekli sandalyeden kaldırılmamalıdır.

Muayene Masa ve Sandalyeleri
Geleneksel muayene masa ve sandalyeleri, engelli bireylerin kullanımı için genellikle çok
yüksektir. Ortopedik engelli bireyler, çoğunlukla yüksekliği ayarlanabilen ve tekerlekli sandalye
hizasına düşürülebilen (yerden yaklaşık 45 cm) muayene masa ve sandalyelerine ihtiyaç
duyarlar. Muayene masasının bir tarafında korkuluk olması hastanın transfer sırasında
dengesini sağlayabilmesi ve düşmemesi için çok önemlidir.
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Engelli bireylerin muayene masasına geçiş yöntemleri
farklılıklar gösterebilir. Bazı hastalar, kullandıkları cihaz ya
da tekerlekli sandalyeden kendi başlarına ayağa kalkıp
dönerek muayene masasına oturabilirler. Yürüteç (walker)
kullanan hastalar doğrudan masaya kadar yürüyüp kendi
başlarına oturabilirler. Bazı hastalar tekerlekli sandalyeden
kendi kol güçlerini kullanarak kendi kendilerine masaya
geçiş yapabilirken bazı hastaların hasta liftine ihtiyaçları
olacaktır. Sağlık merkezi, tüm bu hastaların ihtiyaçlarına
cevap verebilecek donanıma sahip olmalıdır.
Erişilebilir bir muayene masasının asgaride sahip olması
özellikler:


Yüksekliğinin ayarlanabilir olması ve 45 cm’ye kadar
indirilebilmesi ve



Hastanın dengesini sağlayacak şekilde korkuluğunun
olması, gerekirse destek kayışı, yastık, rulo haline

Yüksekliği ayarlanabilir muayene masasını
düşük ve yüksek pozisyonda kullanımı

getirilmiş battaniye gibi ek desteklerin hazır
bulunmasıdır.
Hasta muayene masasına geçtikten sonra sağlık personeli hastaya yardıma ihtiyacı olup
olmadığını sormalıdır. Hastanın soyunup giyinmesi ve dengesini yitirmemesi için yardıma
ihtiyacı olabilir. Hasta özellikle talep etmedikçe sağlık personeli hastayı hiçbir zaman muayene
odasında yalnız bırakmamalıdır.
Erişilebilir Muayene Masalarının Özellikleri
1.

Hastanın sürekli olarak tutunup destek alabileceği korkuluk

2.

En az 80 cm genişliğinde ve 120 cm uzunluğunda yaklaşma alanı

3.

45 cm yüksekliğe kadar düşürülebilen muayene masası

4.

90 cm genişliğinde erişilebilir güzergâh
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5.

Muayene yüzeyi hastanın kolay geçişine yardımcı olacak şekilde

farklı formlar alabilir / katlanabilir
6.

Hastanın

geçişini

kolaylaştırmak

amacıyla

korkuluk

çıkartılabilmeli ya indirilebilmelidir
7.

Muayene masasının / yüzeyinin diğer tarafında korkuluk,

hastanın kolay geçişine ve dengede durmasına yardımcı olacaktır
8.

Tekerlekli

sandalyenin

muayene

yüzeyine

rahatlıkla

yanaşabileceği boş alan bulunması çok önemlidir

9.

Hastanın muayene sırasında dengesini sağlayabilmesi ve

istenen pozisyonda durabilmesini sağlamak amacıyla yastık, rulo
yapılmış battaniye benzeri destekler hazır bulunmalıdır
10.

Muayene yüzeyine eklenebilir ayak ve baş destekleri hastanın

rahat bir pozisyonda kalmasına yardımcı olacaktır

Hastanın Muayene Masasına Doğru Transferi ve Lift Kullanımı
Muayene masası 45 cm’ye düşürülebilse bile bazı engelli hastaların masaya geçişte yardıma
ihtiyaçları olacaktır. Bu yardımın niteliği, hastanın engel durumuna göre değişiklik gösterir.
Sağlık personeli hastaya, kendisine en iyi nasıl yardımcı olabileceklerini ve muayene masasına
geçişlerini sağlayabileceklerini sormalıdır.
Bazı hastalar sadece sağlam bir ele tutunmaya ihtiyaç duyarken bazı hastalar tamamen sağlık
personeli tarafından muayene masasına geçirilebilir. Hastaların engel durumu çok yüksek değil
ise, hastanın geçişinde transfer tahta ve kemerleri kullanılabilir. Gerek hasta gerekse
personelinin sağlığı açısından hasta koltuk altından ya da belinden tutularak doğrudan
kaldırılmamalıdır.
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Hastaların muayene masasına geçişinde en etkili
çözümlerden biri hasta liftlerinin kullanılmasıdır.
Bu durumda hasta, uzman bir sağlık personeli
tarafından lifte bağlanır. Hasta, lift yardımıyla
yavaş ve dengeli bir şekilde tekerlekli sandalyeden
kaldırılır, muayene masasının üzerine getirilip
yerine yerleştirilir. Lift kayışları, muayeneye bağlı
olarak çıkartılabilir ya da muayene sırasında bağlı
olmaya devam edebilir. Hasta liftleri, farklı engel

Transfer tahtası ve kemeri kullanımı
1.

durumlarına uygun olacak şekilde çeşitli kayışlara

Hasta, sağlık personeline transfer kemerleri ile
sabitlenmelidir

sahip olmalıdır.

2.

Hasta tekerlekli sandalyeden muayene masasına
transfer tahtası üzerinde kaydırılarak geçirilir

Hasta liftleri yere ya da tavana sabitlenmiş olabileceği gibi portatif özellikte de olabilir. Sağlık
kurumlarında engelli hasta lifti kullanılması gerek engelli hastanın gerekse personelin sağlığı
ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla çok önemlidir.
Birçok sağlık kuruluşu, engelli hastalar için portatif
liftleri kullanmayı tercih etmektedir. Bu şekilde
lift, ihtiyaç olan servis ya da muayene odasına
götürülerek kullanılabilir. Ancak, sağlık kuruluşu
aynı

anda

gelen

tüm

engelli

hastalara

bekletmeden eksiksiz hizmet sunacak sayıda lifte
sahip olmalı, bir hasta muayene olurken diğer
hastalar bekletilmemelidir.

Portatif lift kullanarak hasta transferi

Liftleri kullanacak sağlık personeli mutlaka liftin kullanımı konusunda eğitim almalıdır. Aksi
durumda yanlış lift kullanımı daha ciddi sorunlara ve yaralanmalara sebep olabilir.
Portatif liftler ile ilgili olarak:


Lift için muayene odasında gerekli alan, kullanılacak liftin marka ve modeline göre
değişiklik gösterebilir. Sağlık kurumları lift satın alırken muayene alanlarının durumuna
dikkat etmelidir.
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Portatif liftin ayakları muayene masasının altına girebilmelidir. Lift seçerken muayene
masasının özelliklerine ve uyumluluğuna dikkat edilmelidir.



Boyu daha düşük ya da düşürülebilen, ayakları katlanabilen liftler daha kolay ve hızlı
bir şekilde bir odadan diğerine transfer edilebilir ve daha kolaylıkla saklanabilir.

Tavana sabitlenmiş liftler sürekli olarak muayene
odasında mevcut durumda bulunurlar ve tavan
bağlı oldukları için muayene odasında ek manevra
alanına ihtiyaçları olmaz. Ancak bu liftler
çıkartılarak başka bir odada kullanmak için
transfer edilemezler.
Yere

sabitlenmiş

liftler,

engelli

muayene

odalarında kullanılabilecek bir diğer lift çeşididir.
Bu liftler tavana değil yere monte edildikleri için
odada ek bir yeri işgal edeceklerdir. Tavanın lifti
taşıyabilecek yapısal özelliklere sahip olmaması
durumunda ya da muayene alanında yeterli alanın
bulunması halinde bu tür liftlerin kullanımı sağlık

Tavana sabit lift kullanımı
1.

Tavanın yapısı liftin ve hastanın toplam ağırlığını
kaldırabilecek güçte olmalıdır

2.

kurumları için daha cazip olabilir.

Tavana sabit raylı sistemlerde lift kolaylıkla
kullanılabilir ve toparlanıp saklanabilir

Bazı çok özel durumlarda, örneğin portatif liftlerin yanaşamadığı ancak sabit liftlerin
kullanımının teknik sebeplerle mümkün olmadığı (örneğin bazı radyolojik tetkikler
durumunda) hastalar sedye yardımı ile transfer edilebilir.
Bu tür durumlarda iki aşamalı bir yaklaşım gerekecektir. Hasta öncelikle yüksekliği
ayarlanabilen (45 cm’ye düşürülebilen) bir tekerlekli sedyeye geçirilir. Daha sonra sedye
hastanın son olarak transfer edilmesi gereken yüzeye yanaştırılır ve sedyenin yüksekliği
yeniden ayarlanır. Hasta buradan kendi başına ya da transfer tahtası / çarşafı kullanarak
istenilen muayene yüzeyine geçirilir. Bu yöntem sadece hastanın lift ile transferinin mümkün
olmadığı durumlarda kullanılmalıdır.
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Radyolojik Ekipman
Günümüzde çok çeşitli radyolojik tetkik
ekipmanları

bulunmaktadır.

Bu

ekipmanların büyük bir çoğunluğu hastanın
yatar durumda olmasını gerektirmektedir.
Bu cihazların kullanımındaki erişilebilirlik
ihtiyaçları, daha önce ele aldığımız muayene
masalarına benzer şekildedir. Ancak, teknik
özellikleri nedeniyle bu cihazların çoğu
masaları ile entegre şekildedir ve portatif
liftlerin

yanaşmalarına

olanak

Engelli hastanın sedyeden transferi:
1.

sağlamamaktadır. Bu nedenle, bu tür
ekipmanın
cihazların

bulunduğu
teknik

odalarda,

özellikleri

bir

eğer
sorun

yüksekliğine uygun olarak ayarlanır
2.

tür liftlerin kullanılması gerekmektedir. Lift

Sedyenin yanaşabileceği ve manevra edebileceği
yeterli alan mevcut olmalıdır

3.

yaratmıyorsa, sabit liftlerin bulunması ve
engelli hastaların cihazlara geçişlerinde bu

Sedye yüksekliği, transfer edilecek yüzeyin

Sedye transfer sırasında hareket etmemesi için
kilitlenmelidir

4.

Engelli hasta transfer tahtası / çarşafı aracılığıyla
muayene yüzeyine geçirilir

kullanımının radyolojik cihazın teknik özellikleri nedeni ile mümkün olmadığı durumlarda,
yüksekliği ayarlanabilir sedye yardımı ile geçişler gerçekleştirilebilir.
Birçok radyolojik tetkik, hastanın muayene sırasında hareketsiz durmasını gerektirmektedir.
Bu durum, engelli hastalar için zorluk oluşturabilir. Sağlık personeli bu durumu göze alarak
hastaya yardımcı olmalı, gerekirse yastık, rulo yapılmış battaniye ve benzeri destek unsurlarını
hazır bulundurmalıdır.
Mamografi Ekipmanı
Mamografik tetkikler genellikle hastanın ayakta olmasını gerektirir. Tekerlekli sandalye
kullanan bireyler mamografi cihazlarını kullanırken zorluk yaşayabilirler. Sağlık kuruluşlarında
kullanılacak mamografi cihazları mutlaka yüksekliği ve konumlanması tekerlekli sandalye
kullanan hastaya uygun olacak şekilde olmalıdır. Sağlık personeli, hastanın cihazdan tam ve
doğru olarak yararlanmasını sağlayacak şekilde hastaya yardımcı olmalıdır.
Beyaz Bülten – Sağlık Hizmetlerinde Erişilebilirlik Gereklilikleri (v.1.0 – 0517)

13

Erişilebilir Terazi
Hastaların ağırlıkları, teşhis ve tedavi sırasında bilinmesi gereken önemli bir veridir. Ancak çoğu
zaman, ortopedik engelli hastalar sağlık kuruluşlarında tartılmamaktadır. Bunun nedeni, sağlık
kuruluşlarında erişilebilir terazilerin mevcut olmamasıdır. Tüm sağlık kuruluşları, tekerlekli
sandalyelerin rahatlıkla üzerine çıkabileceği ve her tür tekerlekli sandalye ağırlığına uygun
erişilebilir terazilere sahip olmalıdır. Bir diğer alternatif ise, sağlık kuruluşlarında, hastanın
ağırlığını ölçebilen tedavi masaları, liftler ve hasta yatakları kullanılmasıdır.
1.

Terazi, tekerlekli sandalyenin çıkışına uygun eğimli
girişe sahip olmalıdır

2.

Terazinin kenarları, sandalyenin kaymasını
engelleyecek şekilde korunaklı olmalıdır

3.

Terazi tüm tekerlekli sandalyelere uygun büyüklükte
olmalıdır

4.

Teraziye ulaşımın engelsiz, manevra alanının mevcut
olması gerekmektedir

Sağlık Personelinin Eğitimi
Engelli hastalar doğru, eşit, erişilebilir sağlık hizmeti verilmesinde çok önemli ancak genellikle
gözden kaçırılan bir nokta, doktorların ve diğer sağlık personelinin engelli hastalar ile ne
şekilde ilgilenmeleri gerektiğine yönelik eğitimlerin sağlanmasıdır. Sağlık çalışanları, engelli bir
hasta geldiği zaman hangi prosedürlerin uygulanması gerektiğini, hangi ekipmanın nerede
saklandığını, bu ekipmanın nasıl kullanılması gerektiğini bilmeleri gereklidir. Sağlık kurumları,
çalışanlarına bu konuda hem temel eğitimleri hem de periyodik olarak hatırlatıcı eğitimleri ve
tatbikatları sağlamalıdır.

Detaylı bilgi için:
İD Erişilebilirlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Ahlat Sokak, No: 7/3, Balçova, 35330 İzmir
t: 0 (232) 277 07 91

f: 0 (232) 277 07 92

e: bilgi@idturkiye.com

www.idturkiye.com
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