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I. Kl n kten Ayrılmadan Önce
1. Hastanın;

Rev zyon Tar h : -

II. Anestez Ver lmeden Önce
10. Hastanın kend s nden

Kimlik bilgileri

Kimlik bilgileri

Ameliyatı

Ameliyatı

Ameliyat bölgesi
doğrulandı.

Evet

Hayır………………………

4. Amel yat bölges tıraşı yapıldı mı?
Hayır………………………

İşaretlenme
uygulanamaz

12. Anestez Güven l k Kontrol l stes
tamamlandı mı?

Hayır

6. Hastanın kıyafetler tümüyle çıkarılıp amel yat
önlüğü ve bones g yd r ld m ?
Evet

Hayır………………………

7. Amel yat ö nces gerekl özel şlem var mı?
Lavman

Mesane Kateterizasyonu

Varis Çorabı

Özel Tedavi protokolü

Diğer

Hayır

8. Amel yat ç n gerekl olacak özel malzeme,
mplant, kan veya k an ürünü hazırlığı tey t ed ld m ?
Evet

Hayır

9. Hastanın gerekl laboratuvar ve radyoloj tetk kler
mevcut mu?

13. Pulse oks metre hasta üzer nde ve
çalışıyor mu?

Hastanın R sk Değerlend rmes
14. Hastanın b l nen b r alerj s var mı?
Var

15. Gerekl görüntüleme c hazları var mı?
Yok

Var

16. Hastada 500 ml ya da daha fazla kan
kaybı r sk var mı?

Yapılan ameliyat,
Ameliyat bölgesi,
teyit edildi.

Evet
19. Kr t k olaylar gözden geç r ld m ?
Tahmini ameliyat süresi
Beklenen kan kaybı
Ameliyat sırasında gerçekleşebilecek
beklenmedik olaylar

27. Alet, spanç/kompres ve ğne
sayımları yapıldı mı?
Evet/Tam

Hayır

Hastanın pozisyonu
20. Proﬁlakt k ant b yot k sorgulandı mı?

Kullanılmaz
21. Kullanılacak malzemeler hazır mı?
Evet

Hayır

28. Hastadan alınan numune et ket nde
Hastanın adı doğru yazılı
Numunenin alındığı bölge yazılı
29. Amel yat sonrası kr t k gereks n mler
gözden geç r ld m ?
Anestezistin önerileri:

22. Malzemeler n Ster l zasyonu uygun mu?
Evet

Hayır

23. Kan şeker kontrolü gerekl m ?
Evet

Cerrahın önerileri:

Hayır

Yok
24. Ant koagülan kullanımı var mı?
Var; uygun damar yolu erişimi ve
sıvı planlandı.

Evet

Evet

Hayır

25. Der n Ven Trombozu proﬁlaks s gerekl m ?
Evet

Liste Sorumlusu:
Ad-Soyad, İmza

26. Gerçekleşt r len amel yat ç n sözlü
olarak
Hasta,

Kesiden önceki son 60 dakika içerisinde
uygulandı

Evet

Yok

IV. Amel yattan Çıkmadan Önce

Olası anestezi riskleri

Evet
5. Hastada makyaj/oje, protez, değerl eşya var mı?
Evet………………

III. Amel yat Kes s nden Önce

18. Ek pten b r k ş sesl olarak hastanın k ml ğ n ,
yapılan amel yatı, amel yat bölges n tey t ett m ?

Hastanın ameliyatı ile ilgili rızası
Doğrulandı.

Var

Evet

Sayfa:4/4

Evet

11. Amel yat bölges nde şaretleme var mı?

3. Hasta aç mı?

Rev zyon No: 00

17. Ek ptek k ş ler kend ler n ad, soyad ve
görevler le tanıttı mı?

Ameliyat bölgesi

2. Hastanın rızası kontrol ed ld m ?

Evet

Amel yat/Bölges

Liste Sorumlusu:
Ad-Soyad, İmza

* Her bölüm, lg l sorumlular tarafından sesl olarak kontrol ed lerek şaretleme yap ılmalıdır.

Liste Sorumlusu:
Ad-Soyad, İmza

30. Hastanın ame l yat sonrası g deceğ
bölüm tey t ed ld m ?
Evet

Hayır
Liste Sorumlusu:
Ad-Soyad, İmza

