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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 
 
 

Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 

1. AMAÇ 
Hastanın ameliyathaneye güvenli olarak transferini sağlamak için yöntemleri tanımlamaktır. 
 
2. KAPSAM 
Özel Çevre  Hastanesi ameliyathanesine gelen hastaların ameliyathane kuralları dahilinde ameliyathaneye 
alınma ve  ameliyat masasına kadar uygulanan işlemleri Anestezi  teknikerleri, Anestezi hekimleri, 
ameliyathane hemşireleri ve ameliyathane yardımsı personelleri kapsar. 
3..TANIMLAR  
Özel bir tanım yoktur. 
4.UYGULAMA 
4.1.Anestezi uzmanı tarafından değerlendirilen hasta ameliyata alınacağı zaman ameliyathane personeli 
tarafından servisten sedye ile alınır. 
4.2.Servis hemşiresi ameliyat öncesi Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Hemşire Takip Formu'na göre hasta 
hazırlığını yapar. 
4.3.Hasta hemşire gözetiminde Hasta Taşıma Kaldırma Talimatı'na göre hasta sedyeye alınır. 
4.4.Yardımcı personel sedyeyle hasta dosyası ile kattan hastayı ameliyathaneye getirir. 
4.5.Yardımcı sağlık personeli hastayı ameliyathane hasta giriş transfer kapısına getirir. 
4.6. Anestezi teknisyeni yada ameliyathane yardımcı personeli, hastayı ameliyathane hasta giriş  transfer 
kapısında karşılar. 
4.7.Hastanın bilekliğini kontrol ederek hasta dosyası ile uygunluğunu doğrular. 
4.8.Anestezi uzmanı / ameliyathane hemşiresi aşağıda belirtilen fiziksel hazırlıkların ameliyat için uygunluğunu 
kontrol eder 

 Makyaj ve ojelerin çıkartılması 

 Takma diş 

 Kontak lens 

 İşitme cihazı 

 Gözlük 

 Protez 

 Pacemaker 

 Takılar 

 Ameliyat gömleği ve bone olması 
4.9.Aşağıda belirtilen pre-operatif tetkiklerin ve muayanelerin kontrolü yapılır. 

 Hemogram, 

 Biyokimya, 

 EKG, 

 Akciğer grafisi, 

 Kan ve kan ürünlerinin temini, 

 Ameliyat Öncesi Hasta Ziyaret Formu  
4.10.Asağıda belirtilen,ameliyat için gerekli belgeleri kontrol eder. 

 Ameliyata Özel Aydınlatılmış Onam Belgesi 

 Anestezi  Bilgilendirme ve  Onam Formu 

 Kan Transfüzyonu Bilgilendirilmiş Onam Formu 
4.11.Yukarıda belirtilen kontroller yapıldıktan sonra, Hasta Taşıma Kaldırma Talimatı’na göre, anestezi 
teknikeri ve yardımcı sağlık personeli, hastayı steril bölgedeki sedyeye transfer edip ameliyat odasına alır. 
4.12.Hasta acil olarak alınacaksa, cerrahi ekibin uygun görmesiyle hasta hazırlığı ve dosya hazırlığı 
tamamlanmadan da hasta ameliyat odasına alınır. 
4.13.Ameliyathaneden Hasta Çıkarma; 
4.13.1.Ameliyat bitiminde ameliyathane yardımcı sağlık personeli tarafından sedye masaya uygun şekilde 
yaklaştırılır.Frenleri kapatılır.Aneztezi doktoru talimatı ile birinci kişi baş bölümünden ikinci kişi ayak 
bölümünden ‘1-2-3’komutu ile hasta sedyeye alınır. Sedyenin korkulukları kaldırılır.Frenleri açılır. 
4.13.2.Sedyenin ön ve arka tarafına geçilir ve yönü belirlendikten sonra  steril alandan yarı steril alana transfer 
sedye yardımı ile geçişi sağlanır. 
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4.13.3.Hastanın sedyeye alınması /taşınması sırasında hastaya takılmış olan tüm bağlantılara (paranteral 
mayi,Angiocut, ilgili cihazlar v.b.)ve hasta mahrumiyetine azami özen gösterilir 
. 
4. İLGİLİ DOKÜMANLAR 
KLN.FR.10 Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Hemşire Takip Formu  
ACL.TL.02 Hasta Taşıma Kaldırma Talimatı 
KLN.FR.09 Ameliyat Öncesi Hasta Ziyaret Formu  
YÖN.RB.04 Anestezi  Bilgilendirilmiş Onam Formu 
TRF.RB.01 Kan Transfüzyonu Bilgilendirilmiş Onam Formu 


