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HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

Süreç Sorumlusu Kalite Temsilcisi Başhekim  

  

 

 
PRE – OP HASTA HAZIRLIĞI  

TALİMATI 

1. Amaç 

  Ameliyat olacak hastanın ameliyata hazırlanması ve ameliyathaneye transferi işlemleri için 

yöntem tanımlamak. 

2. Kapsam 

Ameliyata girecek  hastaları kapsar 

3. Tanımlar 

4. Sorumlular 

Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşireleri 

5. Uygulama 

5.1. Hasta kliniğe Kabul edildiğinde klinik hemşiresi tarafından “Hasta Tanılama Formu” , 

“Düşme Riski İzlem Formu” doldurulur. 

5.2. Hastanın vital bulguları alınıp, “Yaşam Bulguları İzlem Formu”na kaydedilir. Kritik ve 

panik değerde olanlar varsa hekime bilgi verilir. 

5.3. “Hemşirelik Raporu Formu”na hastanın hangi saatte, kiminle ameliyathaneye 

gönderildiği ve hangi saatte kimin tarafından ameliyathaneden teslim alındığı kaydedilir. 

5.4. Tüm hazırlık süreci, (bilinci açık ise)  hasta ile isbirliği içinde, kendisine adı-soyadı ve 

doğum tarihi sorularak gerçekleştirilir, hastanın bilinci kapalı ise hasta kimlik bandı ve hasta 

kayıtları üzerinden hastanın adı-soyadı ve TC kimlik numarası kontrol edilerek kimlik doğrulama 

yapılır. 

5.5. Hasta ve yakınlarına ameliyat hakkında,öncesi ve sonrası uyulması gerekenler hakkında 

bilgi verilir. 

5.6. İşleme özel aydınlatılmış onamının alınıp alınmadığı kontrol edilir, alınmamışsa ilgili hekime 

haber verilir. 

5.7. Hastanın aç olup olmadığı kontrol edilir. 

5.8. Oral verilmesi gereken ve önemli olan ilaçları çok az suyla içirilir. 

5.9. Taraf işaretinin olup olmadığı kontrol edilir, yoksa hekimle görüşülerek taraf işaretlemesinin 

yapılması hatırlatılır. 

5.10. Ameliyat olacak hastaya hekim istemine göre ameliyat öncesi premedikasyon uygulanır. 

Diabetik ve/veya kalp hastalığı olan hastalara ise hekim istemine göre gereken mayi hazırlanır ve 

takılır. 

5.11. Ameliyat bölgesinin traşı isteniyorsa yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 

5.12. Hastaya kan istemi yapılmışsa kanın hazır olup olmadığı kontrol edilir. 
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5.13. Hastanın dosyası ve varsa istenen malzemenin hazır olup olmadığı kontrol edilir. 

5.14. Hastaya takma dişi varsa çıkarması, makyaj, oje varsa temizlemesi ve takılarını 

çıkartması söylenir. 

5.15. Hastaya ameliyat gömleği,bone ve hekim tarafından istenmişse anti-emboli çorap giydirilir. 

5.16. “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi”nin “Klinikten Ayrılmadan Önce” bölümü servis 

hemşiresi tarafından doldurularak imzalanır. Form hasta dosyasına eklenir. 

5.17. Hasta; dosyası, mayileri, malzemeleri ile birlikte ameliyathaneye taşıyıcı personel ve 

hemşire eşliğinde “Hasta Transfer Talimatı”na uygun şekilde götürülür. 

5.18. Ameliyathaneye gelen hasta ve dosyası, anestezi teknikerine ve ameliyathane 

hemşiresine teslim edilir. 

6. İlgili Dokümanlar 

6.1. Hasta Tanılama Formu  

6.2. Düşme Riski İzlem Formu 

6.3. Yaşam Bulguları İzlem Formu  

6.4. Hemşirelik Raporu Formu 

6.5. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi 

6.6. Hasta Transfer Talimatı 

 

 

 


