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1. AMAÇ: Özel Dr.Fatih Öğüç Fertillife Afyon Hastanesi ameliyathanelerinde; Ameliyata kaç
adet gazlı bez, tampon, batın kompres, kesici için bir yöntem belirlemektir.-delici ve cerrahi
alet ile başlanıldığının bilinmesi, kaydedilmesi ve sayım hatalarının önlenmesi
2. KAPSAM: Ameliyathane hemşireleri, ameliyathane personelleri , tüm cerrahi branş
hekimlerini kapsar.
3. KISALTMALAR:4. TANIMLAR:
4.1. Gazlı Bez: Kullanım amaçlarına göre değişik boyutlarda kesilmiş ve katlanmış gazlı
bezdir. Ameliyatta kullanılan gazlı bezlere Ray-teks (iplik görünümünde opak madde) konulmuş
olması gerekir. Cilt temizliği ve anestezide kullanılan gazlı bezler içine Ray-teks konulmaz.
Spanç katlanırken iplik uçlarının iç kısımda kalması gerekir. Beşlik desteler halinde bağlanıp
paketlenmelidir. Her cerrahi girişinde sayım yapılır.
4.2. Batın Kompres: Daha büyük ölçüde kesilmiş ve çok katlı olarak dikilmiş gazlı bezdir.
Ray-tex konulması gerekir. Bütün büyük cerrahi girişimlerde batın kompres sayımı yapılır.
4.3. Fındık

Tampon:

Kullanım

amaçlarına
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çeşitli

boylarda

kesilmiş

ve

fındık

büyüklüğüne getirilmiş Ray-tex'li gazlı bezlerdir. Her cerrahi girişim öncesi ve sonrası sayımı
yapılır. Beşli desteler şeklinde paketlenerek kullanılır
4.4. Cerrahi Set: Operasyon başlamadan ve bittikten sonra kullanılacak/kullanılan cerrahi
aletler sayılır.
5. SORUMLULAR: Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Çalışanları,
Ameliyathane Hemşireleri, Tüm Cerrahi Branş Hekimleri.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Ameliyat odasında daha önceden ya da bir önceki ameliyattan herhangi bir malzeme kalıp
- kalmadığı kontrol edilir.
6.2. Alet, spanç, batın kompres, kesici-delici sayımı scrub ve sirküle hemşire tarafından
birlikte yapılır. Sirküle hemşire tarafından “Ameliyathane Set ve Sterilizasyon Formu”
“Ameliyathane Hasta Güvenliği Formu”na kayıt edilir.
6.3. Sayım scrub hemşire tarafından tüm gazlı bez, batın kompres, fındık tamponlar
birbirinden ayrılarak tek tek sesli olarak sayılır. sirküle hemşire gözle takip ederek sayıma
katılır.
6.4. Sayım Pre-op, Peri-op, Post-op olmak üzere en az 3 kez tekrarlanır. Ayrıca ihtiyaç
görüldüğünde ve istendiği zaman tekrar edilir.
6.5. Sayım esnasında gazlı bez, batın kompres, fındık tamponlarda eksik ya da fazla varsa
tamamı iptal edilerek ameliyat odası dışına çıkartılır. Sterilizasyon görevlisine haber verilir.
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6.6. Sayım esnasında gazlı bez, batın kompres, fındık tamponlarda X- Ray kontrolü yapılır.
6.7. Ameliyata başlamadan önce setteki aletlerin sayımı yapılır, eksik var ise “Ameliyathane
Set ve Sterilizasyon Formu”na kayıt edilir ve sterilizasyon görevlisine bilgi verilir.
6.8. İlave açılan aletler “Ameliyathane Set ve Sterilizasyon Formu”na scrup \ sirküle
hemşire tarafından kaydedilir.
6.9. Açılan tüm bisturi ve sütur iğneleri sayılır ve sayım formuna kaydedilir.
6.10. Ameliyat sırasında hemşire değişimi yapılırsa (scrub veya sirküle) değişim sırasında
mutlaka sayım yapılır.
6.11. Cerrahi ekip/cerrahi alan değiştiğinde sayım yapılır. Eğer sayım tam ise tüm spanç ve
kompresler çöpe atılır, çöpler kapatılır ve yenileri açılır.
6.12. Laparoskopik ameliyatlarda da ameliyat başlamadan önce mutlaka sayım yapılır.
6.13. Ameliyat masasında kesici ve deliciler için ayrı bir alan oluşturulur. Sütur iğneleri,
bisturiler, klipler, enjektör iğneleri gazlı bez ve batın kompreslerden uzak tutulur.
6.14. Ameliyat esnasında batına/vücut boşluklarına gazlı bez/batın kompres konulduğunda
scrub hemşire sirküle hemşireye sesli olarak bildirir.
6.15. Sayımı yapılan hiçbir malzemenin ameliyat odası dışına çıkartılmasına izin verilmez.
6.16. Sirküle hemşire herhangi bir malzeme açacağı zaman arka masaya açar, scrub hemşire
Saydıktan sonra mayo masasına alır ve sayım formuna sayıldıktan sonra kayıt edilir.
6.17. Komplike, uzun süren, fazla gazlı bez/batın kompres kullanılan ameliyatlarda anatomik
katların kapatılması beklenmeden ara sayımlar yapılır.
6.18. Cerrahi girişim bölgesi kapatılmadan önce; gazlı bez, batın kompres, alet ve kesici-delici
sayımı scrub ve sirküle hemşire tarafından yapılır. Her anatomik kat kapatılırken sayım yapılır.
6.19. Sayımda eksik olduğunda cerraha bilgi verilerek yaranın kapatılması engellenir.
6.20. Sayım tekrar yapılır. Cerrahi alan, mayo masası, örtülerin altı, enstrüman masası,
zemin, çöpler, sayım küveti kontrol edilir.
6.21. İkinci bir sirküle hemşire odaya çağrılır ve aynı kontroller tekrar yapılır.
6.22. Eksik gazlı bez, batın kompres, alet ya da malzeme bulunamaz ise Radyoloji ünitesinden
teknisyen çağrılır ve skopi çekilmesi sağlanır. Görüntülenirse gazlı bez, alet ya da kompres
alınır. Şayet görüntülenemez ise cerrahi girişim bölgesi cerrahın kararı ile kapatılır.
6.23. Skopide görülemezse portable röntgen cihazı ile tüm cerrahi girişim bölgesinin röntgeni
çekilir.
6.24. Cerrahi girişim sonunda eksik “Ameliyathane Set ve Sterilizasyon Formu”na ve
“Ameliyathane Hasta Güvenliği Formu”na kaydedilir. Skopi çıktısı ve röntgen görüntüleri
ameliyathanede saklanır. “Güvenlik Raporlama (Olay Bildirim) Formu” doldurularak Kalite
yönetim Birimi'ne iletilir ve Hasta Güvenliği Komitesi'nde görüşülür.
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6.25. Scrub, sirküle hemşire ameliyat sonunda “Ameliyathane Hasta Güvenliği Formu”
Ameliyathane Set ve Sterilizasyon Formu”nda ilgili alanları imzalar.
6.26. Ameliyat sonunda açılan setler tekrar sayılır. Açılan set hiç kullanılmamış bile olsa
sayımı yapılır.
6.27. Kesici-delici aletler sayımı yapılarak sharp-box'a atılır.
6.28. Set sayımı yapıldıktan sonra scrub hemşire “Ameliyathane Set ve Sterilizasyon
Formu” ile birlikte setleri sterilizasyona teslim eder.
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
7.1. Güvenlik Raporlama (Olay Bildirim) Formu
7.2. Ameliyathane Set ve Sterilizasyon Formu
7.3. Ameliyathane Hasta Güvenliği Kontrol Formu

