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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Psikiyatri servisi yatan hastalarında kısıtlamaya yönelik sistemi
tanımlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat tüm Psikiyatri Anabilim Dalı çalışanlarını kapsar.
3. KISALTMALAR:-4. TANIMLAR:
Kısıtlama : Psikiyatri servislerine yatırılan, gerçeği değerlendirme yetisi ve farkındalıkları bozulmuş,
halüsinasyon, hezeyan gibi psikotik belirtileri ve duygu durum değişiklikleri olan, kendine ya da
çevresine zarar verme davranışı sergileyen hastaların, ortam düzeni ve güvenliğini tehlikeye atan bazı
çatışma davranışlarında bulunması halinde kullanılan yöntemler kısıtlama yöntemidir.
5. SORUMLULAR:
• Psikiyatri Hekimleri
• Psikiyatri Anabilim Dalı Tüm Personeli
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1-MEKANİK KISITLAMA:
Hastanın hareketlerini kısıtlamak ve tamamen hareketsiz hale gelmesini sağlamak amacı ile bağlama
kayışları veya diğer araç gereçler kullanılarak yapılan bir kontrol altına alma girişimidir.
6.2-FİZİKSEL KISITLAMA: (BEDENSEL TESPİT-TEDAVİ EDİCİ TUTMA):
Hastanın hareket etmesini engellemek amacı ile hastanın elle tutulmasıdır. Fiziksel kısıtlama; mekanik
kısıtlama izolasyon, kimyasal uygulama gibi girişimlerin ilk basamağıdır.
6.3-İZOLASYON (TECRİT):
Klinik bir durumu kontrol altına almak için hastanın bir odada tutulmasıdır. İzolasyon odasının şekli ve
büyüklüğü her hastanede farklılıklar gösterir. İzolasyonla ilgili en önemli özellik, hastanın servisteki
kalabalıktan ayrı tutulması ve uyaran içermeyen bir ortamda kalmasının sağlamasıdır.
6.4-AÇIK ALAN İZOLASYONU:
Hastanın belirli bir alanda hemşire eşliğinde izole edilmesidir. Hasta asla yalnız bırakılmaz, en az bir
sağlık personelinin hastaya eşlik etmesi gerekir.
6.5-MOLA VERME YÖNTEMİ:
Hastaların kendi odalarında yalınız kalması veya izolasyon odasında kalıp kapının kilitlenmemesidir.
Şiddet ve agresyonun kontrol altına alınmasında izolasyona göre daha az kısıtlayıcı bir yöntem olarak
kabul edilmektedir.
6.6-ÖZEL GÖZLEM:
Kendine ya da başkalarına zarar verme riski olan hastaların görevlendirilmiş bir sağlık personeli
tarafından gözlenmesidir. Özel gözlem yöntemi ikiye ayrılır.
 ARALIKLI GÖZLEM: Zarar verme eğiliminde henüz olmayan ancak bu riski taşıyan hastanın
yaklaşık 5-10 dakikalık aralıklarla düzenli kontroller yapılarak gözlenmesidir.
 SÜREKLİ GÖZLEM: Zarar verme riski yüksek olan hastaların gözlemi yapan çalışanın daima
görüş alanında ve kollarıyla ulaşabileceği mesafede olacak şekilde gözlenmesidir.
6.7-LÜZUM HALİ TEDAVİ UYGULAMASI:
Rutin tedaviye ek olarak gerektiğinde herhangi bir şekilde oral, enjeksiyon vb. hastanın rızasıyla
uygulanan ilaç tedavisi şeklinde tanımlanmaktadır. Lüzum hali ilaç uygulaması genellikle hastanın
durumu ve ihtiyacına göre doktorun kararı ile uygulanmaktadır. Temel adım hastanın tam olarak
değerlendirilmesidir.
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6.8-KİMYASAL KISITLAMA-ZORLA İSTEM DIŞI İNRTAMÜSKÜLER SEDASYON:
Agresyon ve şiddet davranışını önlemek amacı ile hastanın isteği dışında kas içine kimyasal ilaç
uygulanmasıdır. Acil durumlar için kas içi formülasyonu olan tipik anti psikotikler tercih edilmektedir.
6.9.HASTANIN KISITLAMA SÜRESİ:
Hasta kısıtlama kararı ilgili hekim veya nöbetçi uzman hekim tarafından verilerek tedavi planında
belirtilir. İlgili hekim tedavi planında uygulamanın başladığı saat, tarih, tipini, uygulamanın hangi
aralıklarla kontrol edileceği, uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.
6.10.UZUN SÜRELİ KISITLAMALARDA:
Hekimin belirleyeceği aralıklarla hastanın mobilize edilmesi sağlanmaktadır. Kısıtlama
komplikasyonları yönünden hasta ajite ise 30 dakikada bir değilse 2 saatte bir değendirilir. Eğer hasta
kendisine çevresine zarar verecek davranışları planlanan zamandan önce azaltırsa ve gereklilik ortadan
kalkar ise hekim ile irtibata geçilerek kısıtlamanın sonlandırılmasına karar verilir.
6.11.KISITLAMA YAPILAN HASTALARA BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR
İlgili hekim hastaya uygulanacak kısıtlamamaların sebeplerini ve önemini hastanın anlama düzeyine
uygun olarak açıklar. Hangi kısıtlamaya ihtiyaç olduğunu ve yatıştırılmaya çalışılan davranışın ne
olduğunu sebebi ile birlikte anlatır ve bilgilendirme yapar.
6.12.ACİL DURUMLARDA:
Sözel istem ile kısıtlama kararı verildiğinde hasta ilgili hekim veya nöbetçi uzman hekim tarafından ilk
15 dk. içinde görülmektedir.
6.13.KISITLAMA UYGULAMASI:
Tıbbi personel, hastanın hemşiresi ve gerektiğinde güvenlik personeli tarafından yapılır.
6.14.KISITLAMA İÇİN KULLANILAN MALZEMELER:
Hastanın hareket etmesini sağlayacak, hastanın dolaşımını sağlayacak niteliktedir. Tespit bağı ile
hastanın cildi arasında 1-2 parmak boşluk kalmasına dikkat edilmelidir. Bağlar kesinlikle çok sıkı ve
dolaşımı bozacak şekilde bağlanmamalıdır. Tespit bağlarının uçları yatak kenarına güvenli bir şekilde
bağlanmalıdır. Kısıtlama için kullanılan yatak kemerleri hastaları yatakta tutmak ve yatak kenar
parmaklıkları üzerinden tırmanmasını engellemek için kullanılır. Hastanın beline uygulanan kemer asla
ince olmamalı hasta ile bel bandı arasında el girecek kadar boşluk olmasına dikkat edilmelidir.
Kısıtlama altındaki hasta gözlemleri hemşire gözlem formuna kaydedilir.
7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
• --
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