
                                                                                                                      

 

BOYUNLUK (SERViKAL KOLAR) UYGULAMA BECER ĐSĐ 
 

KONU:  Boyunluk takma becerisi  
 
AMAÇ:  Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve 
sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir. 
 
GEREKL Đ ARAÇLAR:  Servikal kolar, ATT 0740 Yetişkin Ayarlı Boyunluk 
 
DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLER Đ 
1.GELĐŞTĐRĐLMESĐ GEREKĐR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 
sırasında uygulanmaması 
2.HENÜZ OLGUNLA ŞMAMI Ş: Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında 
eksikliklerin olması 
3.YETERL Đ: tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin 
olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması 
4.ĐYĐ SEVĐYEDE:  Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve 
sırasında uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması 
5.USTALAŞMI Ş: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında 
uygulanması 
 
Katılımcının adı-soyadı: 
Eğitim tarihi: 
 
Basamak no Đşlem basamakları Uygulama (1-5)*  

1.  Çevre ve kendi güvenliğinizi kontrol ediniz.      
2.  Mümkünse eldiven giyiniz.      
3.  Hastayı yerinden oynatmayınız.      
4.  Hastanın boynunu oynatmayınız.      
5.  Yardımcı ile hastanın basını ve boynunu sabit 

tutunuz. 
     

6.  Uygun boyuttaki boyunluğu hazırlayınız.      
7.  Boyunluğu açıp çene bölgesi önde kalacak 

şekilde boynunun arkasına yerlestiriniz. 
     

8.  Boyunluğun çene oyuntusu çeneye oturacak 
şekilde yerleştiriniz. 

     

9.  Boyunluğu çok gevşek olmayacak ve çok 
sıkmayacak şekilde sabitleyiniz. 

     

10.  Boyunluk altında kalan kulak meme ve 
kepçesini çıkartınız 

     

11.        
*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan üzerinden 4 
puan) 
Eğitimcinin adı-soyadı: 
Đmzası: 
Anabilim Dalı: 
 



                                                                                                                      

 

 
 

SIRT TAHTASI ĐLE HASTA TAŞIMA BECERĐSĐ 
 

KONU:  Sırt tahtası ile hasta taşıma  
 
AMAÇ:  Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve 
sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir. 
 
GEREKL Đ ARAÇLAR:  Servikal kolar, sırt tahtası, ATT 0110 Kaşık Sedye, PP02725U Tam Boy Yetişkin 
Đlkyardım Mankeni 
 
DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLER Đ 
1.GELĐŞTĐRĐLMESĐ GEREKĐR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 
sırasında uygulanmaması 
2.YETERL Đ: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması fakat eksikliklerin olması ve/veya 
eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması 
3.USTALAŞMI Ş: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında 
uygulanması 
 
Katılımcının adı-soyadı: 
Eğitim tarihi: 
 
Basamak no Đşlem basamakları Uygulama (1-5)*  



                                                                                                                      

 

12.  Çevre ve kendi güvenliğinizi sağlayınız.      
13.  Mümkünse eldiven giyiniz.      
14.  Hastaya boyunluk takınız.      
15.  Bir kişi hastanın başına geçerek baş-boyunu aynı düzlemde 

tutacak pozisyonu almalı ve boynu stabilize etmeli. 
     

16.  Diğer iki kişi hastanın bir tarafına (sağ veya sol yanına) 
geçmeli. 

     

17.  Bir kişi hastanın omzundan ve kalçasından diğer kişi de 
hastanın kalçasından ve baldırından tutmalı. 

     

18.  Baştaki kişinin komutu ile hastayı 90 derece döndürünüz.      
19.  Baştaki kişinin komutu ile hastayı 90 derece döndürerek 

tahtanın üstüne yerleştiriniz. 
     

20.  Dört kişi aynı anda hastayı tahta üstünde tam ortaya 
getiriniz. 

     

21.  Hastanın tahta üzerinde posizyonun korunması için ayak ve 
göğüs kemerlerini takınız. 

     

22.  4 kişi tahtanın iki yanına geçerek aynı anda tahtayı 
kaldırmalı ve hastayı taşımalı. 

     

 TEK KĐŞĐ DURUMUNDA HASTA TAŞIMA      
23.  1 ve 2. işlem basamaklarını yapınız.      
24.  Hastayı boynunu ve omurlarını mümkün olduğunca 

koruyarak sırt üstü çeviriniz. 
     

25.  Kazazedenin koltuk altından ellerinizi geçirerek kavrayınız, 
boynunu iki elinizin arasına alarak stabilize ediniz. 

     

26.  Hastanın baş kısmını 30 derece kaldırınız ve  ayakları yerde 
sürünerek çekiniz. 

     

27.  Hastanın genel durumunu değerlendirerek 112 acil servisi 
çağırınız.  

     

*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan üzerinden 4 
puan) 
Eğitimcinin adı-soyadı: 
Đmzası: 
Anabilim Dalı: 
 


