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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Anestezi ve Reanimasyon.Uzm. Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

 

 

 

 

1. Görev    Unvanı                   :  Anestezi Teknikeri-Teknisyeni 

2.Çalıştığı Bölüm                          :  Ameliyathane  

2.1. Bağlı Olduğu Birim                 : Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 

2.2. Kendisine Bağlı Birimler       :  _  

2.3. Yerine Vekalet Edecek Kişi     :  - 

2.4. Çalışma Saatleri        : Mevzuatta belirtildiği gibi 

3. Yetkinlik Bilgileri                      

3.1. Öğrenim                 :  Tercihen en az önlisans düzeyinde ilgili okul mezunu olmak. 

3.2.Deneyim                     : Tercihan en az 2 yıl deneyimli olmak 

3.3.Uzmanlık Sertifika                    :  Oryantasyon Eğitimi 

3.4.İşinde Gizlilik Gerektiren Durumlar: Hastaların kimlik bilgileri , özel hayatları , yapılan tetkik , 

müdahaleler  ve kurumla ilgili tüm bilgiler. 

3.5. Kullanması gereken cihaz ve ekipmanlar : Anestezi cihazları , monitörleri, entübasyon için 

gerekli tüm  malzemeler ( Laringeskop setleri , entübasyon tüpleri v.b.)seyyar 

pulsoksimetreler,defiblatör. 

4. Görev Tanımı   Anestezi doktorunu kontrolü altında önceden belirtilen anestezi tekniğine uygun olarak 

gerekli malzemeleri hazırlayarak hastanın uyanma  aşamasına kadar olan tüm gözlemleri yapmak. 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları       : 

5.1.Görevli olduğu bölümde Özel Çevre Hastanesi prosedür ve talimatlarına uygun davranır. 

5.2.Anestezi teknikeri, anestezinin başlamasında, idamesinde ve sonlandırılmasında Anestezi Ve 

Reanimasyon Uzmanına yardımcı olur. 

5.3.Ameliyat öncesi uygulanacak anestezi tekniğine uygun olarak Anestezi doktorunun isteği doğrultusunda 

gerekli demirbaşları , sarf malzemeleri ve ilaçları hazır bulundurur. 

5.4.Her ameliyat öncesinde anestezi cihazlarını , monitörleri ve gerekli teçhizatı çalışır vaziyette kontrol eder. 

5.5.Ameliyathane de Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanı bilgisi altında hastanın premedikasyonunu  yapmak, 

anestezi uygulaması öncesi , sırası ve devamında anestezi doktoruna yardımcı olur. 

5.6.Anestezi ve ameliyat devamınca hastanın tüm vital bulgularını (nabız , tansiyon , saturasyon , pupila , 

dudaklar , tırnaklar , kan rengi , cilt , ateş , terleme gibi görünür belirtilerini )kontrol eder . Bu kontroller 

hastanın durumuna göre her 5/10 dk da bir yapılır. Bu bilgileri ve hastaya uygulanan teknik ve ilaçları 

anestezi takip fişine kaydeder. 

5.7.Hastaya pozisyon verildiği sırada veya pozisyon verildikten sonra hastanın hayatını tehlikeye sokan bir 

durum tespit ettiğinde bunu Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanına bildirir. Gerekli önlemleri almada Anestezi 

Ve Reanimasyon Uzmanına  yardımcı olur.       
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5.8.Hastayı servis hemşiresine teslim etmeden önce , yapılan ameliyatı , ameliyat ve anestezi altında iken 

uygulanan ilaçlar serum ve yapıldıysa kan tranfüzyonu hakkında bilgi verir 

5.9.Anestezi demirbaş bakımından temizlenmesinden ve sterilizasyonundan , daima kullanılabilir halde 

bulundurulmasından sorumludur. Anestezi demirbaşların her türlü arıza durumlarında Anestezi Ve 

Reanimasyon Uzmanını bilgilendirir. 

5.10.Anestezi sarf malzemelerini düzenli olarak ilaç ve sarf malzeme deposundan istemek ve depolanmasını 

sağlar. 

5.11.Hastaya kullanılan her türlü ilaç ve malzemenin kayıtlarını düzenli yapar.  

5.12.Diğer birimlerle iyi bir iletişim ve koordinasyon içinde çalışır.  

5.13.Kurum politika ve hedefleri doğrultusunda çalışır. 

5.14.Hasta haklarına saygı gösterir. 

5.15.Hastalar ve hastane ile ilgili öğrendiği her bilgiyi saklamalı ve gizli tutmalıdır. Etik kurallara uygun 

davranır. 

5.16.Acil durumlarla ilgili (sel, yangın, deprem gibi) kurum içi yapılan eğitime katılır, kendi ünitesine 

adaptasyonunu sağlar. 

5.17.Eğitiminin devamlılığını sağlamakla sorumludur. 

5.18.Hemşirelik hizmetleri tarafından planlanan oryantasyon, hizmet içi eğitimler, bölüm içi eğitimlere ve 

toplantılara katılır. 

5.19.Kurum hasta güvenliği hedef ve politikalarına yönelik çalışmaları destekler ve bu konuda kendine 

verilen görevleri yerine getirir. 

5.20.Kurumun kalite politikası ve ilkeleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever 

çalışma ortamını sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ile daha da geliştirmeyi amaç edinir. 

5.21.Kalite Birimi ile gerekli olan durumlarda hastanedeki komite çalışmalarına katılır ve faaliyetlerine 

yardımcı olur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


