
 

 

AMELİYATHANE HEMŞİRESİ 
GÖREV TANIMI 

Doküman No İK.GT.24 

Yayım Tarihi 01.08.2009 

Rev. No 00 

Rev.Tarihi  

Sayfa No 2/1 
 

 

 

Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Başhemşire Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

 

 

1. Görev    Unvanı                  : Ameliyathane Hemşiresi 

2.Çalıştığı Bölüm                            : Ameliyathane 

2.1. Bağlı Olduğu Birim Yöneticisi  : Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 

2.2. Kendisine Bağlı Birimler       : Temizlik personelleri 

2.3.Yerine Vekalet edecek Kişi        : Ameliyathane Hemşiresi  

2.4. Çalışma Saatleri        : Mevzuatta belirtildiği gibi 

3. Yetkinlik Bilgileri                      

3.1.Öğrenim                    : En az SML. mezunu olmak. (Tercihen SMYO) 

3.2.Deneyim                     : Tercihen 1 yıl deneyimli olmak 

3.3 Uzmanlık / Sertifika                     : Oryantasyon Eğitimi  

3.4. Kullanmanısı Gereken Cihaz ve Ekipmanlar : Skopi cihazı,sheweer,mikroskop cihazı,cerrahi setler,lokal 

anestezi ilaçları,cerrahi suturlar,aspiratör,koter,enjektörler,pomadlar,tamponlar,ateller,eldivenler vb. 

3.5. İşinde Gizlilik Gerektiren Durumlar :   Hastane ve hasta ile ilgili tüm bilgiler. 

4. Görev Tanımı: Ameliyat olacak hastanın en sağlıklı koşullarda ameliyat olmasına yardımcı olmak ve 

ameliyathaneden mümkün olan en sağlıklı biçimde ayrılmasını sağlamak. 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları       : 

5.1. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları tutar. 

5.2. Sorunlar, gereksinimler ve çalışmalara ilişkin sorumlu hemşiresine gerektiğinde bilgi verir, danışır. 

5.3. Yeni başlayan hemşirelerin işe uyumunda ameliyathane sorumlu hemşiresine yardım eder. 

5.4. Mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi / kurum dışındaki seminer ve toplantılara katılır. 

5.5. Diğer hizmet birimleriyle koordinasyon sağlar. 

5.6. Sorumlu hemşirenin olmadığı durumlarda bölümün yönetim sorumluluğunu alır. 

5.7. Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili hazırlık 

yapar. 

5.8. Hasta ameliyat odasına alınmadan ameliyat lambası, oda ışıkları ve elektrikli cihazların çalışıp 

çalışmadığının kontrolünü yapar. 

5.9. Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında aseptik tekniklere uyar / uyulması konusunda ekip ile iş birliği 

yapar. 

5.10.Ameliyatın özelliğine göre steril ve steril olmayan malzemeleri ameliyat öncesinde hazırlar, steril olan 

malzemelerin sterilitesini kontrol eder. 

5.11.Steril teknikleri uygular, gözler ve uygulatır. Şüphe duyulan kontaminasyonlarda malzemeyi ortamdan 

uzaklaştırır. 
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Ameliyat öncesi ve sonrası spanç, iğne ve alet sayımını yaparak Ameliyatta Sayımı Yapılacak Malzeme Formu’nu 

doldurur. 

5.12.Hastaya istenildiği şekilde pansuman, sargı uygular. 

5.13.Bir sonraki ameliyat hazırlığı için ameliyat odasının dezenfeksiyonunu sağlar ve denetler. 

5.14.Ameliyat odasının bir sonraki işleme hazırlanması amacı ile temizlik elemanlarını yönlendirir ve denetler. 

5.15.Hafta sonu ve gece nöbetlerinde tüm ameliyathanenin sorumluluğunu üstlenir. 

5.16.Bir sonraki ameliyat günü için gerekli hazırlıkların yapılması (bohça, steril malzeme vb.) sağlar ve denetler. 

5.17.Bölümün araç gereç, aletlerinin bakım ve korunmasını sağlar. 

5.18.Bozuk ve fonksiyon göremeyen alet ve malzemeleri sorumu hemşiresine bildirir. 

5.19.Dolaşan ve steril hemşire görevlerini yerine getirir. 

5.20.Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


