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1.AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesine hastanın kabulü ve
ameliyat hizmetlerinin tanımlanması

2.KAPSAM: Ameliyathane

3.KISALTMALAR: - - - - - - - - - - - - -

4.TANIMLAR: - - - - - - - - -- - - - -

5.SORUMLULAR

3.1.Sorumlu Başhekim Yardımcısı,
3.2.Sorumlu Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı,
3.3.Anestezi Sorumlu Uzman Doktoru,
3.4.Anestezi Uzman Doktoru,
3.5.Anestezi Sorumlu Teknisyeni,
3.6.Anestezi Teknisyenleri,
3.7.Ameliyathane Bilgi İşlem Personeli

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Tetkikleri ve konsültasyonu yapılan hastayı anestezi uzmanı ameliyattan en az bir gün önce
görür. Hastanın tüm tetkiklerini, konsültasyonları ve fiziki görünümünü inceler, hastanın
durumuna göre anestezi öncesi hastayı değerlendirir.
Hasta anestezi uygulamaları hakkında bilgilendirilir ve imza alınır.

6.2. İlgili servis tarafından ameliyathaneye bildirilmiş ve ameliyata hazırlanmış hasta, görevli
personel eşliğinde ameliyathaneye getirilir uyandırma odasında görevli anestezi teknisyenine
dosyası ile birlikte teslim edilir.

6.3. Ameliyata alınacak hasta, hazırlanan ameliyat salonuna alınır.

6.4. Ameliyat ekibi ile gerekli malzeme ve aletler aseptik şartlarda hazırlanır.

6.5. Hasta ve hasta dosyasının Anestezi uzmanı ve teknisyeni tarafından son kontrolleri
yapıldıktan sonra anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeni tarafından hasta uyutulur. Hastanın
cerrahi ve anestezi ekibi ile ameliyatı gerçekleştirilir.

6.6. Gerekli görüldüğü durumlarda konsültasyon için ilgili hekim çağrılır.

6.7. Ameliyat bitiminde hasta, uyandırma ekibi tarafından tam uyanıp şuurlu olduğundan emin
olunana kadar uyandırmada tutulur.

6.8. Sirküler hemşire tarafından ameliyat sırasında kullanılan malzemeler sayılarak Ameliyatta
Sayımı Yapılacak Malzeme Formuna işlenir.

6.9. Uyanan hasta dosyası ile birlikte görevli personel tarafından yoğun bakım ünitesine ya da
ilgili servise gönderilir.

6.10. Ameliyat esnasında kullanılan cihazlar ilgili Cihaz Çalıştırma Talimatlarına göre kullanılır.
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6.11. Ameliyat salonları, her ameliyattan sonra bir sonraki operasyona hazır olacak şekilde,
temizden kirliye doğru dezenfektan maddelerle temizlenir. Oda havalandırılarak bir sonraki
operasyona hazır hale getirilir.

6.12. Ameliyat esnasında kullanılan malzemeler yıkanıp kurulandıktan sonra Steril edilerek bir
sonraki operasyona hazır hale getirilir

6.13. Eğer ameliyat olan hastanın bulaşıcı hastalığı varsa (Hepatit-C, AİDS, Gazlı Gangren, Kist
hidatikler vs.) kullanılan cerrahi set ve bütün malzemeler odadan çıkarılmadan, operasyon
odasında en az 2 saat dezenfeksiyonu sağlanır.

6.14. Ameliyat esnasında oluşan atıklar Tıbbi Atık Talimatına göre imha edilir.

6.15. Ameliyathanenin ilaç, sarf ve kırtasiye ihtiyacı için ameliyathane sorumlu hemşiresi
tarafında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini sağlanır.

6.16. Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin arızalanması durumunda
bildirilerek arızanın giderilmesi sağlanır.

6.17. Eğer patoloji numunesi alınmış ise Solüsyon şişesine konularak, ameliyathane personeli
tarafından patoloji laboratuvarına gönderilir.


