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1.AMAÇ :KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde meydana
gelebilecek özel yangınlarda alınması gereken önlemleri ve uygulanacak hususları belirlemektir

2.KAPSAM :KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesi

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

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

5. SORUMLULAR:

5.1.İlgili Başhekim Yardımcısı
5.2.Sivil Savunma Amiri
5.3.Ameliyathane Sorumlu Hekimi
5.4.Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
5.5.Ameliyathane Sorumlu Anestezi Teknisyeni
5.6.Ameliyathane Personeli

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1 Tahliye söz konusu olduğunda yer alan kriterler doğrultusunda belirlenen tahliye kanalları
kullanılır.

6.2 Yangın, sabotaj ve acil durumlarda ilk iş olarak ve 110 İtfaiye aranır.

6.3 Ameliyat odasındaki hastanın tahliyesinden o odada ve o hasta başında çalışmakta olan
kişilerdir:  Operatör Doktor〉 Anestezi Uzmanı〉 Anestezi Teknisyeni〉 Ameliyat Hemşireleri〉
Ameliyathane Personeli〉

6.4 Diğer odalarda hasta yoksa veya hasta başında olmayan başka bir kişi varsa ihtiyaç olan odaya
yardım eder.

6.5 Ameliyat devam etmekte ise ve bitirilebilmesi için yeterli süre mümkün değilse hastanın
kanama kontrolü vs gibi en acil müdahalesi tamamlanır tamamlanmaz;

6.6 Cerrahi bölge steril batın / yeşil ile örtülür.

6.7 Hasta derhal sedyeye alınır.

6.8 Hasta sedye üstünde sıkıca bağlanarak tespit edilir.

6.9 Hasta entübe ise ambuya geçilerek ve aralıksız ambulanarak emniyetli bölgeye kadar taşınır.

6.10 Taşıma esnasında hastanın monitörleri fişten çıkarılarak hastanın bağlantısı devam ettirilir.
(monitörlerin iç bataryası ile 1 saat hasta izlemi mümkün olmaktadır.)

7.Güvenli Bölge

7.1.Güvenli Bölgede

7.2.Dedantör başlığı hazır, dolu O2 tüpleri bulunmalıdır.
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7.3.Steril bohça ve setler bulunmalıdır.

7.4.Işık kaynağı bulunmalıdır. ( Bu sayede kanama vs. gibi acil müdahalelerde ilk etapta kontrol
edilebilir.)

7.2.Servisten Tahliyede:  Mobilize olmayan hastaların tahliyesinden primer sorumlu, hastanın
sorumlu hemşiresi, cerrahi doktoru ve servis personelidir.

8.Hastanın Transfer Sedyesi Özellikleri:

8.1.Katlanabilir, fazla yer tutmadan saklanabilir olmalı.

8.2.Hastayı taşırken birden fazla noktadan bağlanabilecek düzeneği olmalı.

8.3.Hasta merdivenden indirilirken yerden yüksek olması, çarpmaması için katlanıp açılabilen
ayaklıklı olmalıdır.


