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Evet - Hayır Kartı 
Eğer hasta konuşmakta güҫlük ҫekiyorsa ve/veya ventilatöre bağlı ise sorularınıza cevap alabilmek 
amacıyla bu kartı kullanabilirsiniz. Kartın doğru kullanımı iҫin gerekli aҫıklamalar aşağıdaki 
şekildedir: 

• Hastanın kartı iyi görebilmesi iҫin uygun ortam ışığı sağlayınız. 
• Uygun aҫıda kartı hastaya (yaklaşık 30cm ila 40cm arası) yaklaştırınız. 
• Hasta gözlük kullanıyorsa gözlüğünü takınız. 
• Hasta konuşamıyorsa başını aşağı yukarı sallayarak, göz kırparak veya başparmağı ile “tamam” 

işareti yaparak cevap verebilir.  

Etkili kullanım iҫin: 

• Hastanın cevabını kolaylaştırmak iҫin evet / hayır kartının gösterildiği süre boyunca soldan 
sağa doğru ilerleyin. Her bir ögenin üzerine gelin ve bunun hastanın cevabı olup olmadığının 
onayını alın. 

• Hasta, “evet” cevabını kullanarak istediği yanıtı işaret ettiğinizi onaylayacaktır. 
• Hastanın yanıtını kendiniz sözle ifade ederek tekrar onaylatın ve gerekirse emin olana kadar 

tekrarlayın.  

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

• Maske takmak konuşmayı ve konuşmanın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bundan ötürü yavaş ve 
anlaşılır konuşmaya dikkat edin gerekirse sesinizi yükseltin. Basit ve kısa cümleler kullanın. 
Bunlara rağmen hastayla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız iletişim kartlarını kullanın. Hazırlayan: Uzm. 

DKT/SLP Ümit Daşdöğen©      
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Hasta iletişim panosu 

Eğer hasta konuşmakta güҫlük ҫekiyorsa ve/veya ventilatöre bağlı ise sorularınıza cevap alabilmek 
amacıyla bu kartı kullanabilirsiniz. Kartın doğru kullanımı iҫin gerekli aҫıklamalar aşağıdaki 
şekildedir: 

• Hastanın kartı iyi görebilmesi iҫin uygun ortam ışığı sağlayınız. 
• Uygun aҫıda kartı hastaya (yaklaşık 30 cm ila 40 cm arası) yaklaştırınız. 
• Hasta gözlük kullanıyorsa gözlüğünü takınız. 
• Hasta konuşamıyorsa başını aşağı yukarı sallayarak, göz kırparak veya başparmağı ile “tamam” 

işareti yaparak cevap verebilir.  

Etkili kullanım iҫin: 

• Hastanın cevabını kolaylaştırmak iҫin hasta iletişim panosunun gösterildiği süre boyunca satır 
satır ilerleyin. Her satırı sırasıyla işaret ederek istenen mesajın o satırda olup olmadığını sorun.  

• Hasta, “evet” cevabını kullanarak bir satır seҫecektir.  Seçimi yüksek sesle doğrulayın. 
• Seçilen satırdaki her görselin üzerine tek tek gelin. Hastanın yanıtını kendiniz sözle ifade 

ederek tekrar onaylatın ve gerekirse bunu tekrar edin.  
• Hasta “evet” cevabını kullanarak istediğiniz mesajı işaret ettiğinizi gösterecektir. 
• Hasta yanıtını kendiniz sözle ifade ederek tekrar onaylatın ve gerekirse bunu tekrar edin.  

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

• Maske takmak konuşmayı ve konuşmanın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bundan ötürü yavaş ve 
anlaşılır konuşmaya dikkat edin gerekirse sesinizi yükseltin. Basit ve kısa cümleler kullanın. 
Bunlara rağmen hastayla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız iletişim kartlarını kullanın.  
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Evet - Hayır Kartı 

Eğer hasta konuşmakta güҫlük ҫekiyorsa ve/veya ventilatöre bağlı ise sorularınıza cevap alabilmek amacıyla bu kartı 
kullanabilirsiniz. Kartın doğru kullanımı iҫin gerekli aҫıklamalar aşağıdaki şekildedir: 

• Hastanın kartı iyi görebilmesi iҫin uygun ortam ışığı sağlayınız. 
• Uygun aҫıda kartı hastaya (yaklaşık 30cm ila 40cm arası) yaklaştırınız. 
• Hasta gözlük kullanıyorsa gözlüğünü takınız. 
• Hasta konuşamıyorsa başını aşağı yukarı sallayarak, göz kırparak veya başparmağı ile “tamam” işareti yaparak 

cevap verebilir.  

Etkili kullanım iҫin: 

• Hastanın cevabını kolaylaştırmak iҫin evet / hayır kartının gösterildiği süre boyunca soldan sağa doğru ilerleyin. 
Her bir ögenin üzerine gelin ve bunun hastanın cevabı olup olmadığının onayını alın. 

• Hasta, “evet” cevabını kullanarak istediği yanıtı işaret ettiğinizi onaylayacaktır. 
• Hastanın yanıtını kendiniz sözle ifade ederek tekrar onaylatın ve gerekirse emin olana kadar tekrarlayın.  

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

• Maske takmak konuşmayı ve konuşmanın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bundan ötürü yavaş ve anlaşılır konuşmaya 
dikkat edin gerekirse sesinizi yükseltin. Basit ve kısa cümleler kullanın. Bunlara rağmen hastayla iletişim kurmakta 
zorlanıyorsanız iletişim kartlarını kullanın. 
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Hasta iletişim panosu 

Eğer hasta konuşmakta güҫlük ҫekiyorsa ve/veya ventilatöre bağlı ise sorularınıza cevap alabilmek amacıyla bu kartı 
kullanabilirsiniz. Kartın doğru kullanımı iҫin gerekli gerekli aҫıklamalar aşağıdaki şekildedir: 

• Hastanın kartı iyi görebilmesi iҫin uygun ortam ışığı sağlayınız. 
• Uygun aҫıda kartı hastaya (yaklaşık 30 cm ila 40 cm arası) yaklaştırınız. 
• Hasta gözlük kullanıyorsa gözlüğünü takınız. 
• Hasta konuşamıyorsa başını aşağı yukarı sallayarak, göz kırparak veya başparmağı ile “tamam” işareti yaparak 

cevap verebilir.  

Etkili kullanım iҫin: 

• Hastanın cevabını kolaylaştırmak iҫin hasta iletişim panosunun gösterildiği süre boyunca satır satır ilerleyin. Her 
satırı sırasıyla işaret ederek istenen mesajın o satırda olup olmadığını sorun.  

• Hasta, “evet” cevabını kullanarak bir satır seҫecektir.  Seçimi yüksek sesle doğrulayın. 
• Seçilen satırdaki her görselin üzerine tek tek gelin. Hastanın yanıtını kendiniz sözle ifade ederek tekrar onaylatın 

ve gerekirse bunu tekrar edin.  
• Hasta “evet” cevabını kullanarak istediğiniz mesajı işaret ettiğinizi gösterecektir. 
• Hasta yanıtını kendiniz sözle ifade ederek tekrar onaylatın ve gerekirse bunu tekrar edin.  

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

• Maske takmak konuşmayı ve konuşmanın anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bundan ötürü yavaş ve anlaşılır konuşmaya 
dikkat edin gerekirse sesinizi yükseltin. Basit ve kısa cümleler kullanın. Bunlara rağmen hastayla iletişim kurmakta 
zorlanıyorsanız iletişim kartlarını kullanın.  
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