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1. AMAÇ: Acil olarak ameliyat kararı verilen hastaların işlemlerinin hızlandırılması ve bir an 

önce ameliyathaneye alınabilmesi için en doğru yöntemin oluşturulmasını sağlamak. 

2. KAPSAM: Tüm üniteler 

3. KISALTMALAR: - 

4. TANIMLAR: - 

5. SORUMLULAR: Acil servis çalışanları, yatan hasta katları, poliklinikler, ameliyathane 

çalışanları ve tüm cerrahlar sorumludur. 

6. FAALİYET AKIŞI: 

6.1.1. İlgili cerrah ameliyat kararı verince kendisi veya bölüm sorumlu hemşiresi vaka 

hakkında hemen ameliyathaneye ve anestezi doktoruna haber verir, ameliyathane hızla 

hazırlanır ve hasta ameliyathaneye doktor ve / veya hemşire eşliğinde götürülür ve teslim 

edilir. 

6.1.2. Anestezi tekniker/teknisyeni anestezide kullanılacak olan tüm cihaz ve ekipmanları, 

uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaçları, anestezi uygulamaları ve monitörizasyon 

için hastayı hazırlar ve anestezi uzmanına bilgi verir.  Hastanemizde 7/24 anestezi uzmanı 

bulunduğundan ve yasa uyarınca anestezi işlemleri uzmanı tarafından ve gözetimi altında 

yapılır. 

6.1.3. Ameliyata alma hazırlıkları yapılırken aynı anda vezne elemanı hastanın yatışını 

yapmalıdır. Kimsesiz ve kimliği belirsiz hastalar için  “Kimsesiz Ve Şuuru kapalı Hasta 

Kabul Prosedürü” ne uygun olarak (Bay/Bayan 1) kod ile yatış yapılır.  

6.1.4. Hastanın şuuru ameliyat için rıza almaya  uygun değilse ve hastanın yanında rıza 

alınabilecek bir yakını yoksa hastanın acil durumunu göz önüne alınarak iki doktor (acil servis 

doktoru ve ameliyatı yapacak olan operatör doktor) hastanın tıbbi durumunu bildirir bir tutanak 

hazırlar ve imzalar. Ancak bu durumda hasta ve yakınlarının onamı olmaksızın hasta acil 

operasyona alınabilinir. 

6.1.5. Hayati tehlikesi olan acil ameliyat edilmesi gereken hastalarda taraf cerrahisi 

işaretlemesi yapılmadan  hasta ameliyathaneye transfer edilebilir. 

6.1.6. Hastaya müdahale önceliklidir, hasta dosya bilgilerinin tam olması ilk değerlendirmede 

mecburi değildir.   

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

7.1. Kimsesiz Ve Şuuru Kapalı  Hasta Prosedürü 

7.2. Hastaların Bilgilendirilmesi ve Onamlarının Alınması Prosedürü 

8. REFERANS DOKÜMANLAR 

8.1. 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete  


