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1. AMAÇ: Hastayı operasyona hazırlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemektir. 

 

2. KAPSAM: Bu talimat; ameliyattan bir gün önce, ameliyat akşamı ve ameliyat sabahı hastanın 

tanılanması ile operasyona gönderilme sürecini kapsar. 

3. KISALTMALAR: 

 

4.TANIMLAR: Preoperatif: Ameliyat öncesi 

 

5.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hekimler ve hemşireler sorumludur. 

 

6.FAALİYET AKIŞI: 

6.1.Ameliyat öncesi hazırlık hasta bilgilendirilmelidir. 

6.2.Hastanın ameliyat öncesi gece 24:00’ dan sonra aç kalması sağlanmalıdır. 

6.3.Hazırlıklar yapılırken hastanın operasyon hakkında bilgilendirilmesi ve psikososyal destek 

sağlanması ihmal edilmemelidir. 

6.4.Ameliyat öncesi genelde hasta ve yakınlarında uyuma problemi yaşanır. En azından hastalar 

istirahat etmesi yönünde desteklenmelidir.  

 

7.ARAÇ ve GEREÇLER: 

7.1.Vücut temizliği için gerekli malzemeler. 

7.2.Orderde bulunan ilaçlar. 

7.3.İlgili formlar (Hemşire İzlem Formu, Hasta Eşyaları ve İlaçları Teslim Formu vb.) 

7.4.Ameliyat önlüğü ve bonesi 

8.İŞLEM BASAMAKLARI: 

8.1.Planlı ve acil ameliyatlar öncesi cerrahi uygulamaya yönelik yapılması gereken tüm hazırlık ve 

kontroller  Ameliyat Öncesi Hazırlık Ve Ameliyat Sonrası Takip Formu” ile hasta dosyasında 

yada HBYSden kayıt altına alınır. 

8.2.Hasta preoperatif devrede anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek değerlendirme 

sonucuna göre anestezi yöntemi planlanır. 

8.3.Gerekli görülen premedikasyon ameliyathanede uygulanır. 

8.4.Kanama açısından risk olduğu düşünülen vakalarda kan veya kan ürünleri için gerekli 

hazırlıklar yapılır. Vakaların risk durumuna göre hekimler ile görüşülerek Kan bankasından kan 

hazırlığı yaptırılır. 

8.5.Cerrahi ve anestezi uygulamaları hakkında cerrah ve anestezi uzmanı tarafından hastaya Hasta 

Bilgilendirilmesi ve Hasta Rızasının Alınması Prosedürü ’ne uygun olarak bilgilendirme yapılarak 

rızası yazılı olarak alınır. 

8.6.Hasta ve hasta yakınları cerrahi uygulama öncesi hazırlıklar ve dikkat etmesi gereken hususlar 

hakkında Ameliyat Öncesi Hazırlık ve  Ameliyat Sonrası Formundaki bilgilerle bilgilendirilir. 

8.7.Sağlık çalışanları tarafından hazırlıklara yönelik gerekli kontroller Ameliyat Öncesi Hazırlık 

Ve Ameliyat Sonrası Takip Formu ile değerlendirilir. 

8.8 Ameliyat öncesi hastaya ait çıkarılabilen protezler ve değerli eşyalar hasta yakınına Hasta 

Eşyaları Teslim Formu ile  teslim edilir, hasta yakınına teslim edilemiyorsa  Hasta Eşyaları  ve 

İlaçları Teslim Formu ile hemşire tarafından teslim alınarak hasta taburcu olacağı zaman yeniden 

hastaya teslim edilir. 

8.9.Ameliyat öncesinde cerrahi bölge işaretlemesi (taraf işaretlemesi) hekim tarafından Taraf 

İşaretleme Talimatına uygun olarak yapılır. 
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 8.10.Taraf işaretlemesinde hasta ameliyathaneye götürülmeden önce  silinmeyen bir 

kalemle(asetatlı) hekim tarafından çarpı işareti ile (x) ameliyat bölgesi işaretlenir. Aynı zamanda 

da ameliyat bölgesi form üzerinden de belirtilir. 

8.11.Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin "Klinikten Ayrılmadan Önce" bölümü doldurulur. 

 

9.UYGULAMA 

9.1.Preoperatif bir gün öncesi: 

9.1.1.Orderına uygun olarak beslenme programına uyup uymadığı kontrol edilir. 

9.1.2.Hastanın genel vücut hijyeni sağlanır. Sakıncası yoksa genel vücut banyosu yapması 

sağlanır. 

9.1.3.Rutin tetkikleri için diğer ekip üyeleri ile koordineli çalışılarak tetkikler tamamlatılır. 

Anestezi hazırlığı sağlanır. 

9.1.4.Derin Solunum ve Öksürme Egzersizi uygulanır. 

9.1.5.Hasta ve yakınlarının ameliyatla ilgili soruları yanıtlanır. 

 

10.AMELİYAT AKŞAMI HAZIRLIKLARI: 

10.1.Rutin tetkikler kontrol edilir, gerekli olan kan ve ilaçlar temin edilir. 

10.2.Hastanın değerli eşyalarını yakınının alması sağlanır. Yakını yoksa daha sonra teslim edilmek 

üzere tutanak karşılığı teslim alınır. 

10.3.Hastada mevcut ise oje ve makyajı çıkartılır. 

10.4.Ameliyat bölge temizliği yapılır. 

10.5.Orderına uygun olarak varsa lavman uygulaması yapılır. 

10.6.Gece 24’den sonra oral alımı kapatılarak aç kalması sağlanır. 

10.7.Ameliyat Öncesi Hazırlık Ve Ameliyat Sonrası Takip Formu”ndaki ilgili alan 

doldurularak tüm işlemler gözden geçirilir. 

10.8.Hastanın gece uyuyabilmesi için uygun ve rahat bir ortam sağlanır. 

 

11.AMELİYAT SABAHI HAZIRLIKLARI: 

11.1.Vital bulguları talimatlarına uygun olarak alınıp kaydedilir. 

11.2.Hastada mevcut olan çıkarılabilir protezler çıkartılıp teslim edilir veya tutanak karşılığı 

teslim alınır. Takı, oje, makyaj varlığı tekrar kontrol edilir. 

11.3.Mesanenin boşaltımı sağlanır. 

11.4.Hastanın kıyafetlerinin çıkartılarak, ameliyat gömleği ve bonesi giydirilir. 

11.5. Ameliyat Öncesi Hazırlık Ve Ameliyat Sonrası Takip Formu”ndaki ilgili alan 

doldurularak tüm işlemler gözden geçirilir. 

11.6.HBYS den Güvenli cerrahi formu doldurulur ve hasta üzerinde cerrahi işaretleme 

yapılır. 

11.7.Tüm elde edilen bilgi ve bulgular “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedilir. 

11.8.Hasta ameliyat zamanı geldiğinde hasta dosyasıyla beraber, Hasta Transfer ve Taşıma 

Talimatı’’na uygun olarak ameliyathaneye gönderilir. 

11.9.Post operatif dönem için hasta odası ve yatağı hazırlanır. 

 


