
Hasta Karyolası Çeşitleri ile Evde Bakım Fırsatı 

Hasta yatağı veya daha yaygın tabirle hasta karyolası, hastanelerde kullanılan hem 
hastanın hem de hastane personelinin işini kolaylaştıran sağlıklı ve konforlu yönüyle 
ön plana çıkan yataklardır. Hastaların durumuna göre üretim yapan firmalar birçok 
hasta karyolası çeşitleri tasarlıyor. Lazımlıklı hasta karyolası, elektronik hasta 
karyolası, otomatik hasta karyolası, iki veya daha fazla sayılı motorlu hasta karyolası 
gibi birçok hasta yatağı çeşitleri hem hastanelerde hem de evlerde kullanılıyor. 
Hastanın yatakta geçireceği zamanın tıbbi anlamda üst düzey hizmet vermesi aynı 
zamanda konforu için de ortopedik olması hasta karyolalarını evlerde kullanmaya iten 
avantajlardan. Özellikle yatalak hastalar için yumuşak dolgulu yatakların kullanılması 
bası yaralarını önlüyor. Hasta karyolası çeşitleri arasında karyola ile birlikte 
kullanılabilen şişme yataklar, banyo – duş yatakları yer alıyor. Bu yataklar çarşaf gibi 
karyolaya seriliyor ve hasta üzerine yerleştirildikten sonra küçük pompası ile 
şişirilerek havuz haline getirilerek hasta kişinin banyo yapmasını kolaylaştırıyor.  

Hasta karyolası çeşitleri esasında hastaneler haricinde evlerde de kullanılacağı için 
fonksiyonel kullanıma sahiptir. Banyo yaptırılmaya uygun olması bunun işaretlerinden 
yalnızca biri. Yatak modelleri teknolojik anlamda üst düzey bir hizmet sunsa da 
konfor, sağlık ve hijyenik anlamda da aynı verimi sunmalıdır. Firmalar; tam olarak bu 
unsurlar üzerinde durarak üretim yapıyor, hasta ve hastaya yardımcı olacak kişiler için 
(hasta yakınları, hasta personelleri, hemşire vb.) pratik kullanımı ön planda 
tutuyorlar. Hasta karyolası çeşitleri arasından en uygun ve verimli seçimi yapmak için 
hastanın tıbbi durumu göz önünde bulundurularak doktor görüşüyle alınması önerilir. 
Hastanın tedavi süresi, evdeki bakım şartları, fiziksel durumu gibi birçok etken hasta 
yatağı modelleri seçiminde belirleyicidir.  

Hastaların evdeki yaşamını kolaylaştırmak için önerilen hasta yatakları aynı zamanda 
hasta yakınlarının da hayatını kolaylaştırıyor. Yemek zamanı hastayı kaldırmak 
zorlayıcı bir fiziksel aktivitedir. Hem hasta zorlanır hem de bakan kişi fiziksel anlamda 
zahmete girer. Otomatik hasta yatağı kullanımında ise bu durum kolayca 
halledilebiliyor. Kumanda ile hastayı oturur pozisyona getirmek, ayaklarını havaya 
kaldırmak veya yatağı komple alçaltıp – yükseltmek mümkündür. Bu anlamda hasta 
karyolası çeşitleri kişiler için birçok seçenek sunuyor.  
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