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1.

AMAÇ
Cerrahi süreci için hastaların ameliyathaneye ve ameliyathaneden de ilgili bölüme güvenli bir şekilde
taşınmasını ve transferini doğru olarak tanımlamak için izlenecek yolları belirlemektir.

2.

KAPSAM
Bu talimat, ameliyathanede hasta transfererinin uygun ve güvenli bir şekilde nasıl yapılması gerektiğini
kapsamaktadır.

3.

SORUMLULUKLAR
Hastanın hemşiresi, cerrahı, anestezisti, Ameliyathane Hemşiresi ve Ameliyathane Yardımcı
sorumludur.

4.

Personeli

TANIMLAR
PACU: Post akut care unıt ( Uyanma odası )

5. KISALTMALAR
6. FAALİYET AKIŞI
6.1.
Ameliyathaneye gidecek olan hastanın hazırlığı “Cerrahi Uygulama Öncesi (Pre‐Op) Hazırlık Prosedürü” ne
uygun olarak yapılır ve “Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü” doğrultusunda ameliyathaneye gönderilir.
6.2.
Ameliyathane personeli, kata yada YBÜ’ne ameliyat olacak hastayı almak için ‘ Ameliyathane Hasta İstem
Formu ‘ nu beraberinde getirir.
6.3.
Kat hemşiresi ,personel yardımı ile hastanın ameliyathaneye transferini sağlar ve Ameliyathane Hemşiresi veya
Anestezi Teknisyenine teslim eder.
6.4.
Hastanın bulunduğu bölümdeki hemşire; ameliyathane hemşiresine hastanın nakli için gerekli olan özel
ekipmanı bildirir. ( Örn: oksijen, aspiratör, traksiyonlu yatak vb. )
6.5.
Ameliyathane hemşiresi/ Anestezi teknisyeni, bölüm hemşiresinden “ Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi” nin
kontrolünü yapar..
6.6.
Hastanın “Ameliyat Öncesi hasta Hazırlık Teslim ve Cerrahisi İnvaziv İşlem Doğrulama Formu” ile hasta
ameliyathane hemşiresine / anestezi teknisyenine teslim edilir.
6.7.
Ameliyathane hemşiresi / Anestezi Teknisyeni ;
6.7.1. Tamamlanmış olan “Bilgilendirme Ve Hasta Riza Belgesi” nin varlığını kontrol eder.
6.7.2. Ameliyathaneye gidişlerde ve ameliyathaneden dönüşlerde hastanın rahatı ve güvenliği sağlanır:
 Hastanın özel ihtiyaçlarına uygun nakil ekipmanının kullanılması(Örn: Beşik, yatak veya sedye)
 Hastayı sedyeye koyarken veya sedyeden alırken, sedye tekerleklerinin kilitli olduğundan emin olmak.
 Sedyenin yan barlarını transfer esnasında her zaman kalkık tutmak.
 Hastanın üzerini battaniye veya pike ile örtmek.
6.8.
Ameliyathaneden yoğun bakıma transfer edilecek olan hastalar için yatak ayarlaması,anestezi doktoru
tarafından yapılarak ameliyat günü yatağın varlığı teyit edilir..
6.9.
Ameliyat sonrası yoğun bakıma gidecek olan hasta için anestezi teknisyeni vakanın bitimine 20 dakika kala
durumu yoğun bakım sorumlusuna haber verir.
6.10. Yoğun bakıma nakledilecek olan hasta; cerrahı, anestezisti, anestezi teknisyeni ve personel tarafından yoğun
bakım yatağına kadar refakat edilerek teslim edilir ve yine bu kişiler; hastanın yoğun bakım yatağına alınmasına
ve düzenlenmesine yardımcı olurlar.
6.11. Ameliyattan sonra yatan hasta katına çıkarılacak olan hastalar doğrudan PACU (uyanma) bölümüne anestezi
ekibi tarafından transfer edilerek, uyanma bölümünde hastanın durumunun düzenlenmesine yardımcı olurlar.
Hasta uyanma sürecinde; Anestezi doktoru/anestezi teknisyeni veya hemşire tarafından izlenerek anestezi
doktorunun birimine gönderilebilir onayından sonra kata gönderilir.
6.12. Hastanın yattığı birime Anestezi teknisyeni ve personel tarafından transferi sağlanır
6.13. Ameliyathaneden herhangi bir bölüme nakledilen tüm hastalara “Ameliyat Sonrası (Post‐Operatif) Hasta
Bakım Prosedürü” ve ‘’ Cerrahi Uygulama Sonrası (Post‐Op) Bakım Prosedürü’’doğrultusunda bakım verilir.
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