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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. Anestezi güvenlik kontrol listesi formu 

doldurulur. Ameliyat uygunluğu için Anestezi uzmanı tarafından karar verilirse ameliyat hazırlık 

işlemleri yürütülür.  

 

6.2.Anestezi onayı alan hastaların listeleri 1 gün öncesinde saat 15:00’ a kadar servisler 

tarafından ameliyathane sekreterliğine gönderilir ve ertesi günün ameliyat listesinin planlaması 

ve organizasyonu yapılıp gerekli onaylardan sonra tüm servislere dağıtılır.  

 

6.3. Ameliyattan en az bir gün önce; Yapılacak işlem ve/veya işlemler ile ilgili hasta ve/veya 

hasta vasisi bilgilendirilerek ilgili rıza/onam alınır.  

 

6.4. Kanama Riski Varsa 
6.4.1.Preop anestezi hasta değerlendirilmesinde kanama riski varsa gerekli kan ürünü ilgili 

hekimi tarafından order edilmesi için kayıt düşülür. Hekim tarafından order edilerek, ameliyat 

zamanı hazır olması sağlanır. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarına bu konuda bilgi verilerek 

onamları alınır.  

 

6.5.Hasta ameliyata giderken ameliyat önlüğü giydirilir. Varsa takma dişleri ve takıları çıkartılır. 

Damar yolu kontrol edilir, personel tarafından sedyeye alınır. Hazırlanan dosyası ve 

malzemeleriyle birlikte sağlık personeli eşliğinde ameliyathaneye gönderilir.  

 

6.6. İlgili servis tarafından ameliyathaneye bildirilmiş ve ameliyata hazırlanmış hasta, görevli 

personel eşliğinde ameliyathaneye getirilir uyandırma odasında görevli anestezi teknisyenine 

dosyası ile birlikte teslim edilir. 

 

6.7. Ameliyata alınacak hasta, hazırlanan ameliyat salonuna alınır. 
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6.8. Ameliyat ekibi ile gerekli malzeme ve aletler aseptik şartlarda hazırlanır. 

  

6.9. 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. 

 

6.10. Gerekli görüldüğü durumlarda konsültasyon için ilgili hekim çağrılır. 

 

6.11. Ameliyat bitiminde hasta, uyandırma ekibi tarafından tam uyanıp şuurlu olduğundan emin 

olunana kadar uyandırmada tutulur.  

 

6.12. Sirküler hemşire tarafından ameliyat sırasında kullanılan malzemeler sayılarak Ameliyatta 

Sayımı Yapılacak Malzeme Formuna işlenir. 

 

6.13. Uyanan hasta dosyası ile birlikte görevli personel tarafından yoğun bakım ünitesine ya da 

ilgili servise gönderilir. 

 

6.14. Ameliyat esnasında kullanılan cihazlar ilgili Cihaz Çalıştırma Talimatlarına göre kullanılır. 

 

6.15. Ameliyat salonları, her ameliyattan sonra bir sonraki operasyona hazır olacak şekilde, 

temizden kirliye doğru Ameliyathane temizlik talimatına göre dezenfektan maddelerle 

temizlenir. Oda havalandırılarak bir sonraki operasyona hazır hale getirilir.  

 

6.16. Ameliyat esnasında kullanılan malzemeler yıkanıp kurulandıktan sonra Steril edilerek bir 

sonraki operasyona hazır hale getirilir  

 

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

 

6.18. Ameliyathanenin ilaç, sarf ve kırtasiye ihtiyacı için ameliyathane sorumlu hemşiresi 

tarafında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini sağlanır.  

 

6.19. Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin arızalanması durumunda 

bildirilerek arızanın giderilmesi sağlanır. 

 

6.20. Eğer patoloji numunesi alınmış ise solüsyon şişesine konularak, ameliyathane personeli 

tarafından kimliklendirilerek patoloji laboratuvarına gönderilir. 

 

6.21.Güvenli cerrahi formunun birinci aşaması hastayı gönderen servis hemşiresi tarafından , 

ikinci aşaması anestezi teknikerleri tarafından, üçüncü aşaması hastanın ameliyatını yapan hekim 

tarafından, dördüncü aşaması ameliyat hemşiresi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. 

 

6.21. Cerrahi süreçte gerçekleşen tıbbi hatalar ve ramak kala olaylar cerrahi hata sınıflandırma 

sistemine göre kodlanarak GRS den bildirilir. 

 

7.Acil Ameliyatlar 

 

7.1. Hastanemizde ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların ani gelişen durum değişikliği 

vb. durumlarda acil operasyon girişimini tanımlar.  
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7.2. Acil bir hastaya cerrahi müdahale gerektiğinde, değerlendirme süreci kısa bir zaman 

diliminde yapılmalıdır.  

 

7.3.Acil operasyonlar için hazır tutulan ve boş bırakılan 1 adet ameliyat odası 24 saat hazır 

bulundurulur.  

 

7.4.Operasyonla ilgili cerrahi süreç planlı ameliyat süreci gibi işler.  

 

7.5. Hasta Onayı: Ameliyatına karar verilen hastaya, durumu detaylı olarak ilgili hekim 

tarafından anlatılır. Hastanın bilinci kapalı ve hayati önem arz eden durumlarda müdahaleye 

hekim yetkilidir. Hastanın ya da hasta yakının ameliyatı kabul etmesi durumunda gerekli olan 

anestezi ve diğer konsültasyonları tamamlanır. Hasta bilgilendirilmesi ve rızası alınması 

prosedürü doğrultusunda; detaylı ameliyat onam formu hekim tarafından hastaya açıklama 

yapılarak imzalatılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


