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Ünvanı: Ameliyathane Hemşiresi 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı, 

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 

Vekili:  

Nitelikler: Hemşirelikte lisans mezunu olmak 

 

Görev ve Sorumluluklar: 

1) Ameliyathane Steril (Scrub) Hemşire Görev, Sorumlulukları  

Hemşire görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

 Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır. 

 Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı (kontaminasyonu) önlemek için 

gerekli önlemleri alır. 

 Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular. 

 Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili     

hazırlık yapar. 

 Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır. 

 Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven 

giymesine yardımcı olur. 

 İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını sağlar. 

 Hastanın steril örtülmesine yardım eder. 

 Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi 

önceden belirleyerek verir. 

 Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak 

kullanıma hazır hale getirir. 

  İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaşan (sirküle) hemşire ile birlikte sayar ve 

kaydeder. 

 Ameliyat sırasında alınan klinik örnekleri tanımlayarak dolaşıcı (sirküle) hemşireye güvenli bir biçimde 

teslim eder. 

 Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril 

edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar. 

 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu’nu kendi işi ile ilgili kontrolleri yapar. 
 

2) Ameliyathane Dolaşan (Sirküle) Hemşire Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

 Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur. 

 Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarını sağlar. 

 Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini gözden geçirir. 

 Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlar. 

 Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada ekibi gözleyerek yardımcı olur. 
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 Uygun hasta bakımı ve hasta güvenliği için gereken tüm uygulamalarını yapar. 

 Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, güvenliğinin sağlanmasına 

yardım eder, mahremiyetini korur  

 Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeyi 

temin eder. Paket açma standartlarını uygular. 

 Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilmesi için 

sekreterliğe teslim eder ve laboratuvara gönderilmesini sağlar. 

 Cerrahi işlem öncesi, sırası ve sonrası ameliyatta sayımı yapılacak gaz kompres, tampon, uzun 

tampon, iğne, cerrahi alet gibi malzemeleri steril hemşire ile birlikte emin oluncaya kadar sayar ve 

kaydeder, imzalar.  

 Hastayı işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite hemşiresine yazılı ve sözlü şekilde teslim eder. 

 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu’nu kendi işi ile ilgili kontrolleri yapar. 

 Ameliyat salonu ile ilgili kayıtları tutar ve salonun sonraki vaka için hazırlanmasını sağlar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkiler:  

 


