
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi Ameliyathanesinin ameliyata hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane 

ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun sağlanması ile ilgili çalışma 

esaslarını açıklar.  
 

2.0 KAPSAM 

Ameliyathane çalışanları ve diğer çalışanları kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi. 

SÜ: Sterilizasyon Ünitesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim yardımcısı, sağlık ve bakım hizmetleri müdür yardımcısı, bütün cerrahi branş hekimleri, ameliyathane 

sorumlu uzman doktoru ve yardımcısı, anestezi uzman doktorları, ameliyathane hemşireleri, anestezi teknisyenleri, 

ameliyathane hizmetli ve temizlik personeli. 
 

5.0  TANIMLAR 

Antisepsi: Özellikle vücudun yüzeysel dokularının ve lezyonlarının kimyasal maddeler kullanılarak patojen 

mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. 
 

Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların, sporlar da dahil 

olmak üzere, yok edilmesi işlemidir. 
 

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok 

edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve mikro bakterileri etkileme seviyelerine göre; 

yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir. Bu işlem dezenfektan olarak 

kullanılan kimyasal maddelerle, mekanik temizlik ve ısı ile de sağlanabilir. 
 

Preoperatif: Ameliyat öncesi. 
 

Postoperatif: Ameliyat sonrası. 
 

Premedikasyon: Ameliyat öncesi ilaç desteği. 
 

Cerrahi Kontrol Listesi Sorumlusu: Cerrahi sürecin her aşamasında güvenli cerrahi kontrol listesini cerrahi ekip 

ve hastadan aldığı bilgiler doğrultusunda dolduran kişidir. 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Ameliyathanede; 
Toplam yedi adet ameliyat odası mevcuttur. Genel anestezi almış hastaların ameliyat sonrası izlendiği 1 uyandırma - 

premedikasyon ünitesi, ameliyathanede hastaya ve ameliyata özel kullanılacak ilaç ve malzemelerin temin 

edilebileceği 1 ameliyathane deposu, steril malzeme deposu, cerrahi personelin ve anestezi biriminin soyunma ve 

dinlenme odaları bulunur. 

 1 Lokal 

 5 GKDC (1 Acil), 

 1 Göz olmak üzere toplam 7 ameliyat salonu  
 

Her Ameliyat Odasında  
 1 ameliyat masası,  

 Anestezi cihazı,  

 Ameliyat odasında çelik malzeme dolabı, 1 adet ameliyat lambası mevcuttur Merkezi sistem oksijen, azot 

protoksit, 4-8 bar basınçlı hava (anestezi ve cerrahi cihazlar için) ve vakum sistemleri mevcuttur. 
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Ameliyat odaları içerisinde duvara monte kontrol panelleri üzerinde  
 Klima kontrol düğmeleri, 

 Dijital saat,  

 Kronometre,  

 Genel aydınlatma,  

 Ameliyat lambaları kontrol düğmesi 

 Isı-nem göstergeleri   

 Telefon bulunmaktadır. 
 

Ameliyathane Daimi Çalışanları  
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları, Anestezi Teknisyenleri, Ameliyathane Hemşireleri, Ameliyathane Hizmetli/ 

Temizlik Şirketi Personelleridir. Ameliyathanenin genel sorumluluğu, operatör doktor tarafından yürütülür. 

Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane sorumlu uzman doktorun teklifi ve Hastane Yöneticisi’nin onayı ile 

görevlendirilmiştir. 
 

Cerrahi Süreç Kuralları 

Tüm cerrahi işlemler, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Güvenli Cerrahi 

uygulama rehberine göre yapılır. 

Ameliyathane sorumlu hemşiresi ameliyathane hemşirelerinin, aylık nöbet listelerini tanzim eder. Sağlık ve Bakım 

Hizmetleri Müdürlüğüne onaylatır. 

 Ameliyathanede ameliyat hizmetleri genel olarak tüm vakalar mesai saatleri içinde ve acil vakalarda 24 saat 

kesintisiz olarak sürdürülür.  

 Cerrahi kliniklerde ertesi gün ameliyat olacak hastaların anestezi onamları alındıktan sonra ameliyat listesi 

(Ameliyat Bildirim Formu) 2 nüsha hazırlanır, hasta ve vaka adı mutlaka belirtilir. Doktor imzalar, kaşeler ve bir 

nüshası ameliyathaneye gönderilir. 

 Hastalar ameliyat listesine göre servis hemşiresi tarafından, ekibe ameliyathane hasta transfer formu ile  teslim 

edilir.  

 İlk ameliyatın başlangıç saati en geç 08.30’dur. En fazla 15 dk. gecikme payı vardır. Bu süre içerisinde gelmeyen 

vakalar sırasını kaybeder, ertesi güne ya da uygun zamana ertelenir. 

 Ameliyathanede öğle yemeği 11:30-14:00 saatlerinde iki ameliyat arasında 45 dakika verilir. Acil ve devam eden 

ameliyatlarda ameliyat bitiminde ya da uygun ekip değişikliği yapılarak yemek molası verilir.  

 Ameliyat günü dışında vaka alacak doktorların hastaları da bir gün öncesinden ameliyat listesine yazılarak 

bildirilir. Aynı gün bildirilen vakalar planlı ameliyatların bitiminden sonra alınır. 

 Acil ameliyatlar için acil ameliyathane odası mutlaka boş bulundurulur. Bu masaya acil dışında vaka alınmaz. 

Acil servisten ameliyatına karar verilen hastanın, uzman hekim tarafından tüm rutin tetkikleri istenir. 

Ameliyathane ekibine ve Anestezi uzmanına haber verilir. Hekim gerek görür ise, kan ve kan ürünü istemi de 

acil servisten yapılır. Kan merkezi birimine hastanın ameliyata alındığı ve gerektiği anda kan ürünlerinin 

alınacağı bilgisi aktarılır ve gerektiği anda kan transfüzyonu gerçekleştirilir. Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyon 

İzlem Formuyla takibi yapılır. Ameliyat sonrası ilgili kliniğe sağlık çalışanı eşliğinde  transferi sağlanır. 

 Klinik hemşiresi tarafından Güvenli Cerrahi Kontrol Formu’na göre hazırlanan hasta ameliyathane hasta transfer 

ekibine odasından sedye ya da tekerlekli sandalye ile Güvenli Hasta Transferi Prosedürü, Hasta Taşıma ve 

Kaldırma Talimatı ve Ameliyathane Hasta ve Hastaya Ait Materyalin Transferine Yönelik Talimata uygun olarak 

yapılır. Ameliyathanede, ameliyathane hemşiresine teslim edilir. Ameliyathane Hemşiresi tarafından Hasta 

Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü göre kimlik doğrulaması ve dosya kontrolü yapılır ve transfer ekibi 

tarafından hasta premedikasyon odasına ya da ilgili ameliyat odasına gönderilir.  

 Premedikasyon odasındaki görevli hemşire tarafından hasta teslim alınır. Premedikasyon biriminde Güvenli 

Cerrahi Kontrol Formunun 1. bölümü kontrol edilerek uygun olmayan hasta ilgili kliniğe geri gönderilir. 

Kontrolleri yapılmış hastaya ANTA takibi yapılarak varsa premedikasyonu yapılır. Taraf işaretlemesi olmayan 

hastalar premedikasyon ünitesinde bekletilir ve hastanın hekimine haber verilir. Hasta ameliyat salonuna 

gönderilmez. 
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 Hasta premedikasyon odasına ameliyatından 30-45 dk önce alınmalıdır.  

 Kontrolden geçen premedikasyonu yapılan hasta ameliyat masası hazır olduğunda personel tarafından ilgili 

masada görevli anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni ve ameliyat hemşiresine teslim edilir.  

 Kontrole tabi ilaçlar hastaya kullanıldıkça Anestezi Takip Formuna ve kontrole tabi ilaç defterine kaydedilir. 

Gün sonunda kullanılan ve eldeki miktar tespiti yapılır kontrol edilerek kayıt edilir.  

 Yapılan işlemler Anestezi Güvenlik ve Kontrol Formundan ve Anestezi Takip Formundan; kullanılan 

sarf/malzemeler ise ilgili listeden HBYS’ye kaydedilmek üzere sekretere verilir. 

Lokal Anestezi İle 

 Lokal ameliyat olacak hastaların hazırlıkları servis/ poliklinik veya ameliyathane lokal giyinme odasında görevli 

personel tarafından yapılır. Lokal-Ayaktan Hasta Ameliyat Tabelası Formu hasta ile birlikte doldurulduktan 

sonra, Ameliyat listesine (Ameliyat Bildirim Formu) eklenerek ameliyathaneye gönderilir.  

 Ameliyat listesine göre servis hemşiresi tarafından lokal ameliyat hemşiresine Güvenli Cerrahi Kontrol  

Formunun 1. bölümüne göre doğrulama yapılarak teslim edilir. 

 Hasta lokal ameliyat odasına alınır. Doktor ve ameliyat hemşiresi tarafından Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun 

2.3.4. bölümü sözlü ve yazılı olarak görevli sağlık personeli tarafından doğrulaması yapılır. Ameliyat işlemi 

gerçekleştirilir.  

Genel Anestezi İle; 
 Hasta, Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun 2.3.4. bölümü, görevli sağlık personeli tarafından sözlü ve yazılı 

olarak hasta ve taraf doğrulaması yapılıp, Ameliyat işlemi gerçekleştirilir. 

 Ameliyat sonrası hasta ilgili servise, ameliyathane transfer ekibi ile                                                                                                                                                                  

Güvenli Hasta Transferi Prosedürü’ne uygun olarak gönderilir. 

 Kullanılan sarf/malzemeler ise ilgili listeden HBYS’ye kayıt edilir. 
 

AMELİYATIN BAŞLAMASI, SONLANDIRILMASI, HASTANIN UYANDIRILMASI, İLGİLİ SERVİSE 

GÖNDERİLMESİ, AMELİYAT KAYIT İŞLEMLERİ 

Ameliyatın Başlaması 

 Ameliyat masasına alınan hastanın doğru hasta, doğru vaka, doğru taraf kontrolleri hastanın doktoru, anestezi 

doktoru, ameliyat hemşiresi ve hasta tarafından sözlü olarak doğrulanır. (Hasta Kimliğinin Doğrulanması 

Prosedürü ve Ameliyathane Hasta Kimliğinin Doğrulanmasına Yönelik Talimat) Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 

belirlenen liste sorumluları tarafından doldurulur ve imzalanır. (Belirlenen liste sorumlusu birim sorumlu 

hemşiresidir.) 

 Tüm ekip sözlü olarak formun aşamalarını doğrular. 

 Anestezi uzmanı tarafından Anestezi Güvenlik ve Kontrol Formuna göre kontrolü yapılarak anestezi uygulanır.  

 Anestezi uzmanı ve cerrahın kontrolünde hastaya ameliyat pozisyonu verilir.  

 Ameliyata girecek ekip, El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatına göre yıkanır. 

 Ameliyat hemşireleri ameliyat başlamadan önce ameliyata uygun alet ve sarf malzemeyi hazırlar. Ameliyatta 

Sayımı Yapılacak Malzeme Formuna kaydeder. Ameliyat esnasında sonrasında da formu yine doldurur.  

 Ameliyat hemşiresi asepsi/antisepsi kurallarını uygular. 

 Alet ve sarf malzeme içinde sterilizasyon kontrolü için indikatör ve sayı kontrolünü yapar. Ameliyat sonrası 

sonuçlar hasta dosyasına kayıt edilir ve indikatörler hasta dosyasına yapıştırılır. Ameliyat Malzemeleri 

Sterilizasyon Formu doldurularak Sterilizasyon Ünitesine  kullanılan aletler gönderilir.  

 İlaç ve Sarf Malzeme Liste ve Fişleri ve anestezi teknisyeni ve sirküler hemşiresi tarafından doldurulur 

sekreterliğe gönderilir. HBYS üzerinden hasta formunda ameliyat formuna girişleri sekreterlik tarafından yapılır. 

Ameliyatın Sonlandırılması, Hastanın Uyandırılması 
 Ameliyatı biten hasta; görevli taşıma personelleri ve anestezi teknisyeni tarafından Güvenli Hasta Transferi 

Prosedürü’ne ve Ameliyathane Hasta ve Hastaya ait Materyalin Transferine Yönelik Talimat ve Hasta Taşıma 

ve Kaldırma Talimatına uygun olarak uyandırma ünitesi hemşiresine teslim edilir. Gün içerisinde ameliyatı 

biterek iyice uyanan hastanın, anestezi uzmanı kararıyla güvenliği son kez kontrol edilir. Sonra ameliyathaneden 

transferlerden sorumlu sağlık çalışanı ve personel eşliğinde servisine götürülüp teslim edilir.   
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 Hastanın uyandırmadan kliniğe taşınmasında sağlık çalışanı olarak: Hafta içi gündüz görevli transfer sağlık 

çalışanı, hafta içi gece mesaisinde hastanın yatacağı klinikten bir sağlık çalışanı, hafta sonu mesaisinde anestezi 

teknisyeni görevlidir. 

 Hasta burada durumu stabil hale gelene kadar Uyandırma Ünitesi Hemşire Gözlem Formu ile; Hasta Uyandırma 

Prosedürü’ne uygun olarak takip edilir.  

 Hastayla ilgili tüm HBYS girişleri ameliyathane sekreterliği tarafından yapılır.  

 Ameliyat sonrası uzman doktor tarafından ameliyat defteri yazılır.  

 Ameliyatta kullanılan sarf ve malzemeleri cerrahi hemşiresi tarafından Ameliyathane Malzeme Sarfı Listesi ve 

Ameliyathane Göz Malzemeleri Sarfı Listesi doldurulur.  

 Anestezi Güvenlik ve Kontrol Formu, Anestezi Takip Formu, Anestezi Sarf Malzeme Ve İlaç Listesi ve 

Anestezi defterine kaydı anestezi uzmanı/ anestezi teknisyeni tarafından yapılır. Bir örneği hasta dosyasına konur 

ve sekretere gönderilir. 

 Ameliyat sırasında alınan tüm numune ve biyopsi örnekleri patoloji kaplarına konulup hasta etiketi/ barkodu ile 

etiketlenir, Ameliyathane Hasta ve Hastaya Ait Materyalin Transferine Yönelik Talimat uygun olarak, Biyopsi 

    Teslim Formunu eksiksiz doldurularak, aynı gün içerisinde lokal ameliyathaneye bakan görevli sağlık personeli  

tarafından patoloji laboratuvarına imza karşılığında teslim edilir.  

 Ameliyat sırasında alınan tüm numune ve biyopsi örneklerinin HBYS girişleri sekreterlik tarafından yapılır.  

 İki vaka arasında ameliyat salonunun temizliği o gün sorumlu temizlik personeli tarafından Hastane Hijyen 

talimatı, Ameliyathanede Kullanılan Dezenfektan Solüsyonların Kullanım Talimatı’na göre mutlaka yapılır.  

 Premedikasyon odasına hasta girişlerinin uygun zamanda yapılmasına özen gösterilir. 

 Enfekte hasta en son vaka olarak masaya alınır ve izolasyon talimatlarına dikkat edilerek ameliyatı yapılır.    

(İzolasyon Önlemleri Talimatı) 

 Ameliyat sırasında ihtiyaç duyulan tüm ilaç ve malzeme teminleri ameliyathane iç ve dış personelleri tarafından 

giderilir. (kan ve ürünlerinin kan bankasından alımı, tetkik gönderimi, eczaneden ilaç alımı vs.) 

Ameliyathane Alanları; üç bölümden oluşur.  

 Steril olmayan alan (kirli alan),  

 Yarı steril alan (temiz alan)  

 Steril alan (steril alan) olmak üzere tanımlanmıştır. 

Steril  (Birinci) Alan 

Ameliyat odaları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanlardır. Son Hemşire dinlenme alanının giriş kapısının 

önünden başlayarak, tüm ameliyathane odaları ve steril malzeme deposunun olduğu alandır. Bu alanın girişinde 

kesinlikle bone, maske takılır ve terlik değiştirilir ve ameliyat salonlarında boks gömleği giyilir. Hastalar bu alanda 

ameliyat önlüğü giymiş, bonesi takılmış bir halde ameliyat masasında bulunur. Dışta kalan acil ameliyathanenin iç 

bölümü steril alan olarak tanımlanır.  

Temiz (İkinci) Alan 

Steril ve steril olmayan alanlar arasında kalan alandır. 

Steril Olmayan (Üçüncü/Temiz olmayan/Kirli) Alan  
Ameliyathanenin diğer bölümler ile bağlantısının sağlandığı alanlardır. Bu alan Yoğun Bakımla başlayan koridorun 

bitiminden ve lokal ameliyathanenin girişinden başlar, Acil ameliyathanenin giriş kapısının ve lokal odasının önünü, 

koridorlar, dinlenme odaları, sekreter odası, sterilizasyon ünitesi kabul noktası ve transfer kapısını kapsar. Bu alanda 

dinlenme odaları dışında yeme-içme yasaktır. Maske ve bone kullanılır. Bu bölüm servis girişinden başlayıp 

soyunma odalarının girişi ve lokal odanın girişine kadar olan bölümü kapsar. Bu alanda personel tuvaletleri, 

soyunma odası vardır. Bu alanda personel normal kıyafetleri ile bulunabilir. Personel forma değişikliğini soyunma 

odalarında yaparak yarı steril alana yönelir. Steril olamayan alan hastaların ameliyathaneye giriş yeri olarak 

belirlenmiştir. Hastalar bu alanda ameliyat önlüklerini giymiş olarak bulunurlar. Hastalar bu alandan servis 

hemşiresinden ameliyathane hemşiresi tarafından teslim alınır. Lokal ameliyatlar için gelen hastalar da hasta 

önlüklerini bu alanda giyerler.  
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Steril Alanların Temizliği Ve Dezenfeksiyonu  

Steril alan yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir niteliktedir. 

Malzemeleri derzsiz malzeme ile kaplanmıştır. Bu nedenle temizliği kolay yapılabilmektedir. Mikroorganizma 

üremesi engellenmektedir. Her ay kültür alınarak üreme kontrolü yapılmaktadır. 

AMELİYATHANEYE ÇALIŞAN VE HASTA GİRİŞ-ÇIKIŞ KURALLARI  
Ameliyathanenin hasta ve personel girişi ayrıdır. 
 

Personel; Soyunma odasında forma ve terlik değişikliği yapan personel, yarı steril alana kesinlikle kirli ayakkabı/ 

terliklerle basmaz. Bone ve maskesini takarak koridora geçer.  
 

Hasta; Transfer sedyesi gelen hasta, sedye değişimi yapılarak yarı steril alana alınır. Alınan hasta anestezi 

teknisyeni tarafından premedikasyon odasına alınır. Yoğun bakımdan gelen hastaları, ilgili birimde görevli anestezi 

teknisyeni tarafından yarı steril alanda teslim alınır. 

Çıkış  

Çalışan; Ameliyathaneden çıkacak personel Yarı steril alanın çıkışında belirtilen noktada terlik değişimi yapar, kirli 

terliklerini giyer, temiz terlikleri temiz terlik rafına koyar, soyunma odasına geçerek forma veya önlük değişimi 

yapar.  

Hasta; Ameliyathaneden çıkacak hasta, ameliyathane steril olmayan alanda, sağlık çalışanı tarafından bir diğer 

sağlık çalışanına ameliyat sürecine ilişkin bilgileri sözlü ve yazılı olarak iletilerek teslim eder.  

Hafta içi gündüz transfer elemanı, hafta içi gece klinik hemşiresi, hafta sonu ise anestezi teknisyeni tarafından hasta 

ilgili klinik ya da birim sorumlu sağlık çalışanına birebir teslim edilir. 

Lokal Hastalar; Yarı steril alanın başlangıcında lokal hasta giyinme odasında ameliyathane önlüğünü giyerek 

maske, bonesini ve galoşlarını takarak lokal hemşiresi tarafından karşılanır Yarı steril alana geçerler ve birer birer 

lokal odasına alınırlar. Ameliyathanede çalışmayan personel izinli giriş yapar ve ameliyathane giriş kurallarına 

uyarlar.  

Mahkum hastalar;  güvenlik görevlisi steril olmayan alanda bekleyecekse normal kıyafetiyle bulunabilir. Yarı 

steril alana girmesi gerekiyorsa mutlaka giriş kurallarına uygun alınır. Steril alana giremez. Hastane dışı hekim 

girişleri, sorumlu başhekim yardımcısı/Hastane başhekiminin onayı ile olur; izinli giriş yaparak ameliyathane giriş 

kurallarına uyarlar. Ameliyathanede çalışacak stajer öğrenciler; her masa için iki kişiden fazla olmamak koşuluyla 

ameliyathane giriş kurallarına uygun olarak girerler. Sterilizasyon ünitesi için getirilen malzemeler; Yarı steril alan 

girişinde sterilizasyon görevlisi tarafından teslim alınır. Malzeme teslimi için Yarı steril alana girilmez.  Malzeme 

kabulü hafta içi ve hafta sonu saat 23.00’a kadardır; resmi tatil günlerinde saat 15.00’a kadardır. Konsiye set ve 

implant malzemeleri sterilizasyon için 5 saat öncesinden  sterilizasyon ünitesine teslim edilir. Ameliyathane içine 

ziyaretçi kesinlikle kabul edilmez. Yarı steril ve steril alanda belirtilen kıyafetlerin dışında hiçbir şey giyilmez. 

Ameliyathanede yarı steril ve steril alana girmek zorunda olan diğer personel bu kurallara uymak zorundadır.  

Ameliyatta Hasta ve Çalışan Güvenliği 

 Hastanemizde yatışı yapılan her hastaya beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmaktadır. Ameliyathaneye gelen 

her hastanın kimliğindeki bilgiler Cerrahi Güvenlik hemşiresi tarafından hasta uyanıkken sözlü olarak 

premedikasyon odasında ve ameliyathane odasında doğrulanır. Hasta kimlik tanımlayıcılar barkotlu olmalıdır.  

Bu kimlik tanımlayıcılar hastanın getirildiği klinikte takılmış olarak gelmelidir. Ameliyathaneye kırmızı renkli 

kol bandı ile gelen hastalar alerjisi olan hasta olarak tanımlanır. Hastada reaksiyon yaratan alerjen hasta 

dosyasında kayıt edilmiş olmalıdır. Edilmemişse operasyondan önce mutlaka öğrenilerek gereken önlemler 

alınmalıdır.  

 Ameliyatın hazırlığından bitimine kadar bütün aşamalarında ameliyat ekibinin her üyesi Hasta Güvenliği 

Prosedürüne ve enfeksiyon kontrol komitesinin yayımlamış olduğu prosedür ve talimatlar doğrultusunda tüm 

enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.  

 Hastaya steril olarak kullanılması gereken tüm malzemenin steril olmasını sağlar.  

Çalışan Güvenliği için gereken önlemler koruyucu giysi ve ekipmanı kullanılır (Kişisel Koruyucu Ekipman 

Talimatı, Çalışan Güvenliği Prosedürü ve Çalışan Güvenliği Planı, Hastane Çalışanları Risk Analizi ve Sağlık 

Tarama Planı).  

 Çalışan Güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla Kişisel Sağlık Bilgi Formu doldurularak yılda bir sağlık 

kontrolleri yapılır. 
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 Kan ile bulaş ve delici ve kesici alet batmalarında Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu, Kan ve 

Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu doldurularak çalışan Güvenliği Birimine ve 

Enfeksiyon kontrol hemşiresine gönderilir.  
 Yaralanma ve Temas Durumunda yapılacak işlemler; Kesici-Delici Alet Yaralanmalarını İzleme Talimatlarına göre yapılır. 
 Hasta düşmelerine karşı gerekli önlemleri alır (Hasta Güvenliği Prosedürü; Düşme riskini önleme ve 

değerlendirme Prosedürüne göre yapılır). 

 Kullanılan cihazların bakım ve kalibrasyonu; kalibrasyon laboratuvarının yayınladığı yıllık bakım planına göre 

yapılır. 

 Kan  ve kan ürünlerinin istemi Kan İstem Formu ile HBYS’den yapılır ve Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon 

İzlem Formu ile Transfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürüne uygun hareket edilir. 

 Atıklar, Ameliyathane Atık Yönetimi ve Ayrıştırılmasına Yönelik Talimatına göre toplanır. 

 İlaç Yönetimi Prosedürüne uygun olarak ve Işıktan korunması gereken ilaç listesi, yüksek riskli ilaçlar listesi, 

ilaç uygulamalarında kullanılmaması gereken kısaltmalar listesi, yazılışları-söylenişleri benzeyen ilaç listesi, 

ilaç-besin etkileşimi, ilaç-ilaç çift etkileşim listesi, ilaçların pediatrik dozları, acil pediatrik ilaçlar listesine uygun 

olarak hareket edilir. 

     HBTC'nın ameliyathanede sorumlusu anestezi başteknisyenidir. HBTC’nın bakımı, temizliği ve kalibrasyonu 

sorumlu teknisyen tarafından yürütülür. HBTC’nin kalibrasyonu sorumlu teknisyen tarafından 2 ay da bir kez 

yaptırılır. 

 Ameliyathanede skopi çekimleri kurşun izolasyonu olan odalarda yapılır. Çalışanlar çalışan güvenliği için 

koruyucu giysi ve ekipmanı kullanır. (Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı) 

 Çalışan Güvenliğini tehdit eden saldırı durumunda Beyaz Kod Uygulama Talimatı uygun hareket edilir. 
 

Ameliyattaki Hastanın Yakınlarını Bilgilendirme  

Hasta yakınlarının bilgi alabilmeleri için ameliyathaneden bekleme salonlarına bilgisayar aracılığı ile hastanın 

durumu hakkında bilgi (hastanın adı-soyadı, ameliyatta, çıktı şeklinde) verilmektedir. Ayrıca ameliyathane kapı 

çıkışındaki telefon rehberi aracılığı ile hasta yakını telefon açarak geciken hastaların bilgisine rahatça 

alabilmektedir. 

 Ameliyatta bulunan hastanın yakınları için 2. katta dinlenme salonu bulunmaktadır. Burada oturma koltukları 

bulunmaktadır.  

 Bekleme alanlarının günlük periyodik temizlikleri yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.  

 Bekleme alanları merkezi klima sistemi ile havalandırılmakta ve iklimlendirilmektedir. 
 

Havalandırma sistemi; Dört adet ameliyathane salonumuzun havalandırma sistemi HEPA (High Efficiency 

Particulate Air) filtreve laminer hava akımı kullanılmaktadır. Böylece mikroorganizmaların hava ile odaya girişi 

engellenmektedir. Hava akımı steril alandan temiz olmayan alana doğru olmalıdır. Diğer HEPA filtre bulunan lokal, 

acil ve göz ameliyat odaları hepa filtre ile mikroorganizmalardan arındırılmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonu 

açısından yüksek riskli olan operasyonlar laminer hava akımının kullanıldığı odalarda yapılmalıdır. 

Havalandırma sisteminin bakımı periyodik olarak yapılmakta ve gerekli görülen aralıklarda filtreler 

değiştirilmektedir. Ameliyat sırasında zorunlu durumlar dışında kapılar kapalı tutulmaktadır. Ameliyathanede saatte 

en az 15 filtre edilmiş hava değişimi yapmalı ve bunlardan en az 3’ü (%20) temiz hava ile olmalıdır.   

Havalandırma sistemine yönelik performans testleri uygulanmaktadır. Hepa filtre uygunluğu (sızdırmazlık testi)  

hava debisi ve hava hızı ölçümü, steril alanlar arasında basınç farkları ve hava akış yönleri tespiti, sistem 

etkinliğinin ölçülmesi (yeniden temizleme), partikül ölçümü. 
 

Basma hava debisi minimum 2400 m3/h olmalıdır; Hava 03 mikron çapındaki partikülleri %99-97 oranında 

temizleyen hepafiltrelerden geçirerek yatay ve dikey yönde sabit hızda ameliyat alanı üzerinden üfler. Minimal hava 

türbülansı ile birlikte mikroptan arındırılmış temiz hava sağlanır. Hastanemizde basma hava debisi minimum 2400 

m3/h’dır. 
 

Taze hava debisi minimum 1200 m3/h olmalıdır; Ameliyathane odasından çıkan hava giren havadan bir miktar 

daha azdır. Oda içindeki pozitif basınç dış alandaki potansiyel kontamine havaların ameliyathane odası içine girişini 

engeller. Ameliyathane odasının, alet ve yüzeylerinin salgın dönemlerin dışında rutin kültür testleri yapılmaktadır. 

Taze hava debisi hastanemizde minimum 1200 m3/h’dır.  
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Ameliyathane odasındaki partikül sayısı tespitine dair periyodik ölçümler yapılmalıdır; Ameliyathane 

odasındaki partikül sayısı 6 aylık periyodik kontroller ile yetkili firma tarafından yapılmaktadır. Santral ve filtre 

ölçümleri hastanemizde 3 aylık periyodik kontroller ile yapılmaktadır. 

Periyodik otomasyon ölçümü 6 aylık kontroller ile yapılmaktadır. Santral ve grup bakımları 2 aylık periyodik 

kontroller ile yapılmaktadır.  
 

Ameliyathanede Isı, Nem ve Havalandırma Kontrolü 
 Ameliyat odalarında mevcut bulunan panolarda ısı göstergesi 20°C ve 23°C olmalıdır. Ameliyatın türüne göre 

(18 °C ile 26 °C) arasında olmalıdır. Sıcaklık ve nem her ameliyat odasında ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. 

 Bağıl nem,% 30 ve % 60 arasında olmalıdır. Bu göstergeler günlük olarak ameliyathanenin ilgili oda hemşiresi 

tarafından takip edilerek Isı ve Nem Takip Formu’na kayıt edilir. 

 Yukarıdaki rakamların dışına çıktığı zaman ameliyathane sorumlu hemşiresi haberdar edilir. 

 Herhangi bir arıza durumunda teknik servise Arıza Bildirim Formu ile bildirilir. 
 

Ameliyatta Kullanılan Aletlerin Temizliği ve Sterilizasyon 

 Ameliyathanenin Steril Malzemelere Yönelik Talimat, Ameliyathanede Kullanılan Dezenfektan Solüsyonların 

Kullanım Talimatı, ve Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü’ne göre çalışılır.  
 

Setler ve Ameliyat Bohçaları 
 Ameliyat öncesi kullanılacak set, sarf malzeme ve ameliyat bohçaları salonda görevli sirküler hemşire tarafından 

hazırlanır. 

 Yüksek düzey dezenfeksiyon için solüsyonlar, Alet Temizliği (dezenfektan) Kullanma Talimatına ve 

Ameliyathanede Kullanılan Dezenfektan Solüsyonların Kullanım Talimatına göre kullanılır.  MEK kontrolü 

haftada iki kez birim sorumlu hemşiresi tarafından yapılarak, Dezenfeksiyon Takip Formu veya Dezenfektan 

Kontrol Formu ile kayıt altına alınır. 

 Malzemelerin istemi ameliyathane deposu ve sterilizasyon deposundan yapılır. Koordinasyonu birim sorumlu 

hemşiresi yapar. 

 Ameliyatta kullanılan aletler ve malzemeler hemşire tarafından kirli poşetine ve kutulara konulur.  

 Sterilizasyon ünitesi kirli üniteye teslim edilir. 
 

Ameliyathanenin Temizliği 
 Ameliyathanenin günlük temizliği günün ilk temizliği ameliyat arası ve ameliyatların bitiminde Hastane Hijyen 

Talimatı, Ameliyathane Temizliğine Yönelik Talimat, Ameliyathanede Kullanılan Dezenfektan Solüsyonların 

Kullanım Talimatına göre temizlik personeli tarafından yapılır. Ameliyathane Temizlik Planı ve Takip Formu ile 

kayıt altına alınır.  
 

Ameliyathanede Tıbbi Atık Yönetimi 
 Ameliyathanede üretilen evsel, tıbbi ve ambalaj atıklarının bina içinde, Atık Yönetimi Talimatına ve 

Ameliyathane Atık Yönetimi ve Ayrıştırılması Talimatı’na göre ayrıştırılır ve toplanır. 
 

Ameliyatta Kullanılan İlaçların Temini  

 Hastanemize satın alınan ilaçların, satın alınması, teslim alınması ile güvenli depolanması ve dağıtılmasının 

sağlanması İlaç Yönetim prosedürü ve Eczane İşleyiş Prosedürü’ne göre yapılır. Hastalara kullanmak için 

kliniklere gelen ilaçlar için güvenli saklanma koşullarının oluşturulması ve hastaya güvenli ilaç uygulamalarının 

yapılmasını sağlamaktır. İlaç uygulamalarında oluşacak hataları önlemek, istenmeyen ilaç etkilerinin acil 

müdahalelerle yok edilmesini sağlamak ve hastalarımıza güvenli sağlık hizmeti sunmaktır. 

    Ameliyathane sorumlu hemşiresi ve sorumlu Anestezi Teknisyeni ameliyathane malzemelerinden birinci derece 

sorumludur. Her gün masalarda görevli olan anestezi teknisyeni ve hemşire tarafından odalardaki ilaç ve sarf 

malzemeler kontrol edilir eksikler sorumlu hemşire ve teknisyenden alınır. 

 

 Her gün miat ve miktar kontrolü yapılarak eksikler tespit edilir, miadı geçmek üzere olan ilaçlar yerine konur.  
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 Kontrole tabi ilaçlar her gün mesai başlangıcında anestezi teknisyeni tarafından sorumlu teknisyenden Anestezi 

Kontrole Tabi İlaç Defteri ile kayıt altına alınarak teslim alınır, mesai bitiminde kullanılmayanlar aynı formla 

teslim edilir. 

 Anestezi ve Reanimasyon doktorunun ameliyatta hastaya kullanacağı ilaç, solüsyon ve sarf malzemeleri anestezi 

teknisyeni tarafından temin edilir.   

 Bu ilaçların miat ve stok kontrolleri sorumlu anestezi teknisyeni ve çalışan teknisyenler tarafından yapılır.  

 Bu ilaçlar ve ameliyatta kullanılacak olan diğer solüsyon, merhem, antibiyotik v.b. ilaçlar da hastanın doktoru 

tarafından order edilir. Servis hemşiresince hastane eczanesinden alınarak ameliyathaneye dosya ve sarf 

malzemesi ile teslim edilir. 
 

Ameliyathanede Kan ve Kan Ürünü Temini ve Güvenliği: 
 Hastanın doktoru tarafından vakanın türüne ve özelliğine göre hasta için ne kadar kan veya kan ürünü 

gerekebileceği önceden belirlenir. Hasta klinikte iken kan merkeziyle iletişime geçilerek hasta için gerekebilecek 

kan veya kan ürünü hazırlatılır. 

 Ameliyat sırasında kullanım ihtiyacı doğarsa; kan  ve kan ürünlerinin istemi Kan İstem Formu ile ameliyathane 

dış personeli transfüzyon merkezinden alır. Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem Formu ile takip edilir. 
 

Ameliyathanenin Tıbbi Cihazlarının Yönetimi 
 Ameliyathanedeki tüm tıbbi cihazların envanteri bulunmaktadır. 

 Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik planı vardır; 

Ameliyathanedeki tüm tıbbi cihazlar bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonları yetkili firma tarafından 

     teknik servis aracılığı ile periyodik olarak yapılmaktadır. Ameliyathanedeki cihazların ölçmesi, ayarı, 

kalibrasyonu plan dahilinde aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık şeklinde yapılmaktadır.  

 Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi vardır; Ameliyathanedeki kalibrasyonu yapılan cihazların  

kalibrasyon etiketleri cihazların üzerinde ya da dosya içerisinde saklanmaktadır. Burada kalibrasyonu yapan 

firmanın adı, kalibrasyon tarihi, geçerlilik süresi, sertifika numarası bulunmaktadır. Cihazların periyodik 

kontrolleri hariç olağan dışı durumlarda bozulan cihazlar teknik servis aracılığı ile hemen durumları saptanır ve 

tamiri onarımı sağlanır. Gerekli görüldüğü durumlarda yetkili firmaya gönderilir. Gerekirse 24 saat içerisinde 

yetkili firma servisçe çağrılır.  
 

Demirbaş ve Sarf Malzemeleri Temini 

 Ameliyat listesi ilgili klinik tarafından hazırlanarak bir gün önceden ameliyathane hemşiresine teslim edilir. 

 Hemşire, bir sonraki gün yapılacak ameliyatlar için gerekebilecek alet ve sarf malzemeleri gözden geçirir. 

Bunlardan steril edilmesi gereken vb. hazırlık gerektiren malzemeler için gerekli önlemleri alır. 

 Ameliyatın türüne göre uygun alet setini steril vaziyette hazır bulundurur. (Ameliyathanenin Steril Malzemelere 

Yönelik Prosedürü) 

 Hemşire,  ameliyatın türüne göre kullanılacak olan steril tekstil bohçalarını ve tek kullanımlık ameliyat örtülerini 

ameliyathane deposundan teslim alır. 

 Spanç,  kompres, fındık tampon, ped, eldiven v.b.gibi steril sarf malzemelerin ise stok ve miad kontrollleri 

ameliyathane sorumlu hemşiresi tarafından yapılır. Bu tür sarf malzeme ameliyathane steril malzeme deposunda 

muhafaza edilir.  

 Ameliyat öncesinde hemşire tarafından ameliyatın türüne göre ve hekim istemine uygun miktarda Ameliyat 

Dikiş, Sarf ve Tıbbi Sarf Malzeme Listesi hazırlar ve ameliyathane eczanesinden temin eder. 

 Ameliyatta kullanılacak olan antiseptik solüsyonlar, alet dezenfektanları v.b. malzemelerin de stok ve miat 

kontrolleri ameliyathane sorumlu hemşiresi tarafından yapılır.  

 Ameliyathane sorumlu hemşireleri tarafından haftalık olarak eczane ve ayniyat deposundan teslim alınır. Ancak 

bunun dışında da malzeme ihtiyacı doğarsa ameliyathane hemşiresi tarafından sorumlu hemşire bilgilendirilir. 

Sorumlu hemşire malzemeyi temin eder. 

 Ameliyatın türüne göre kullanmak gereken özel cihaz ve malzemeler ameliyathane hemşiresine ilgili doktor 

tarafından önceden bildirilir. Eğer hastanemizde mevcut olmayan bir malzeme söz konusu ise ilgili doktor 

ameliyat öncesinde bunun teminini sağlayarak, ameliyathane hemşiresine teslim eder.  

 Ameliyathane sorumlu hemşiresi, eksik malzemeleri tespit ederek satın alma istemlerini Lüzum Müzekkeresi ile 

yapar. 
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 Ameliyathane ve anestezinin ihtiyaçları, bilgisayar kayıtlarından depolarındaki stok miktarı ve tahmini sarf 

durumuna göre tespit edilir. Ameliyathane sorumlu hemşiresi ve sorumlu Anestezi Teknisyeni tarafından HBYS 

üzerinden Taşınır İstem Fişi ile Birim sorumlu hekimleri tarafından imzalanır. Sarf malzemeler kullanıldıkça 

birim sorumlusu tarafından çıkış fişi ile düşüşü yapılır.  
 Revizyon operasyonları sonrası hastalardan çıkarılan vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar tıbbi atık olarak 

değerlendirilir.(geçici kalp pili takılmakta, kalıcı kalp pili 3.basamak hastanelerde yapılmaktadır. Beyin pili için 

de bir üst basamak hastanelere sevk edilir.) 

 Eczane İşleyiş Prosedürüne göre sıhhi sarf, malzeme depodan temin edilir ve depoda olmayan ilaç ve sarf 

malzemelerin temini ise yine Eczane İşleyiş Prosedürüne göre yapılır. Eksilen veya yeni ihtiyaç duyulan 

demirbaş malzeme listesi Başhekimlikçe onaylandıktan sonra temin için şartnamesiyle birlikte Satın Alma 

Birimine gönderilir. 
 

Ameliyathane Ekibinin Çalışmalarının Düzenlenmesi 

 Ameliyathanede Sağlık Çalışanı Ekibinin; Tanıtımı ve Çalışması Talimatı’na göre yapılır.  

 Ameliyat listeleri cerrahi klinik tarafından bir gün önceden hem ameliyathane hemşiresine hem de anestezi 

doktoruna gönderilir. 

 Ameliyat programı bir gün önceden saat 15:00’te yapılır. Akşam saat 16:00’ya kadar elektif vakalar alınır. 

16:00’dan sonra nöbet başlar. 

 Uzaması muhtemel ameliyatlar mümkün olduğu kadar erken saatlerde alınarak mesainin uzatılmamasına dikkat 

edilir.  

 Hafta sonlarında ve resmi tatil günlerinde mümkün olduğunca acil ameliyatlar dışında ameliyat alınmaz.  
 

Ameliyathanede Olağanüstü Durumlar  
 Mesai saatleri dışında yedek listesi hazırlanır.  

 Telefon ve adres değişiklikleri revize edilerek gözetmen hemşire, şoför odasına ve santrale verilir. 

 Yoğun bakım, klinik, acil serviste bulunan hastalara, nöbetçi travma uzmanı tarafından acil göz veya GKDC 

ameliyatına karar verilir.  

 İlgili icapçı doktor aranarak durum bildirilir. 

 İcapçı doktor tarafından ameliyatına karar verilirse, nöbetçi gözetmen hemşireye bildirilir.  

 Gözetmen hemşire santrale ve hastane şoförüne bildirerek ekibin toplanmasını sağlar. 

 İcaba gelen ekip geliş ve gidiş saatlerini gözetmen hemşire bildirir. İcap defterine notunu düşer. 
 

Ameliyathane Ex Hasta Süreci:  

 Ameliyathane ex durumlarının morga transferine kadar geçen sürede gerçekleşen işlemlerdir. 

 Ameliyathanede ex olan hastanın vital bulguları ilgili anestezi uzmanı tarafından kontrol edilir. 

 Hastanın Ex olduğuna karar verilirse düz EKG’si çekilir, uzman doktor tarafından dosyasına not düşülür.  

 Çenesi ve ayakları bağlanır 

 Hemşire tarafından doldurulan cenaze kimlik kartını nöbetçi uzman doktor imzalar. Kart ex’in ayağına bağlanır.  

 Flastere hastanın adı, adli vaka ise (özellikle kırmızı kalemle) adli vakadır diye yazılır ve hastanın göğsüne 

yapıştırılır ve ex /ceset torbası alınır.  

 Hastanın dosyasına ex notu doktor tarafından yazılır. Serviste, özel durum defterine kaydı düşülür. ÖLÜM 

BELGESİ acil hekimi tarafından; uzman doktor müdahale etmişse, ilgili uzman hekim tarafından hazırlanır. Altı 

(6) nüsha olarak çıkarılır. Bir nüsha hasta yakınına, bir nüshası hasta dosyasına ve diğer dört (4) nüshası ex 

kimliği ile birlikte fatura birimine teslim edilir.  

 Ex olan hastanın ilaçları, resüstasyonda kullanılan malzemeleri, kateter, foley sonda, nazogastrik sonda vb. 

malzeme kullanımı varsa, bilgisayar girişi yapılır. İlgili kat veya yoğun bakım personeli ile eczaneden aldırılır. 

 Ex gündüz gerçekleşmişse, imama ve morg görevlilerine, gece gerçekleştiyse nöbetçi gözetmen hemşireye haber 

verilir. 

 Kat personeli ve güvenlik personeli yardımıyla ex’in morga transferi sağlanır. Ölü yakını, gömme izin belgesi ile 

morga giderek “Morg Kayıt Defteri”ne ölüm kaydını yaptırır. Ölü yakınının adı soyadı yazılır, imzası alınarak 

cenaze teslim edilir.  

 Acil ya da yataklı kliniklerde adli vaka durum tespiti yapılan hastalar, ex olursa ölü yakınlarına teslim edilmeden, 

polis/ nöbetçi amir haberdar edilir. Geliş saati, kimlik bilgileri ve geliş nedeni elektronik ortamda kaydedilerek 

adli raporu hazırlanır.  
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Not: Ameliyathane de gerçekleşen amputasyon işleminden sonra ampute edilen vücut parçası hasta yakınına teslim edilir. 

Ameliyathane Konsültasyon 

 Ameliyathanede hastaların tedavilerine yön vermek amacıyla bir başka hekim tarafından hastanın hastalığına ilişkin 

görüş/tedavi alınmasını sağlamak amacıyla yapılır.  

 Uzman doktor tarafından hastanın şikayetine ve klinik tablosuna göre hangi birimden konsültasyon isteneceğine karar 

verilir. 

 Acil olarak telefon ile ilgili çağrı yapılır. Otomasyon girişi yapılır. 

 Konsültan doktor hastayı ameliyathanede gelip görerek önerilerini konsültasyon istem formuna yazar, imzalar. Otomasyon 

girişi yapılır. 

 Acil durumlarda konsültan hekime hastane santrali ile ulaşılır ve durum hakkında bilgi verilir. Kayıt işlemleri sonra 

gerçekleştirilir. 

Ameliyathane Personelinin Eğitimi 

 Ameliyathanede çalışan personeller hizmet içi eğitimlerine katılmaktadır. 

 Ameliyathaneye yeni başlayan personele bölüm içi adaptasyon eğitimi oryantasyon rehberine göre verilir. Bazı teknik 

konularda ise uygulamalı olarak eğitim verilir. Hemşirenin bilgi ve becerisi doğrultusunda sorumlu hemşire tarafından 

değerlendirilerek aktif çalışmalarda görevlendirilir. 

 Ameliyathanede planlı ya da plansız eğitimler için Eğitim Talep Formu doldurularak talep edilir.  

Afet Durumunda Ameliyathane Tahliyesi 

Afet durumlarında aranacak telefon numaraları:  

 Baştabip: 3001          

 Bölüm sorumluları: Santral aranır ve santral tarafından tüm bölüm sorumlularına ulaşılır  

 İdari Mali İşler Müdürü: 3003 

 Sivil Savunma Amiri: 1114  

 Teknik Birim Sorumlusu: 1110  

 Santral: 0 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: 3004 

 İtfaiye: 110 

Yangın 

 Herhangi bir yangın durumunda yangın butonuna basılır ve 3232 kırmızı kod verilir. Yangın var diyerek sesli uyarılarda 

bulunulur ve en yakında bulunan yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale edilir. Böylelikle yangının büyümesi 

engellenmiş olur. İlgili birimler olaydan derhal haberdar edilir. Olay anında panik ve kargaşaya mahal verilmeyecek şekilde 

gerekli tedbirler alınır. Gerekirse de hasta ve yakınlarına durum hakkında bilgi verilir. 

 Olayı duyan tüm görevliler çağrı beklemeksizin müdahale amaçlı olay yerine intikal ederler.  

 Tahliye söz konusu ise buna kurum amiri karar verir. Eğer itfaiye olay yerine gelmiş ise tüm çalışanlar itfaiye amirinin 

emrinde çalışırlar. Tahliyede triaj kuralları göz önünde bulundurulur, triaja ise ancak hekim karar verir. Asansörler tahliye 

sırasında kullanılmaz, yönlendirme levhaları takip edilerek çıkışa ulaşılır. Tahliye kanalları: Yatay tahliye olarak ön girişten 

ana binanın 2. katına geçilecektir. 

 Tahliyede öncelikli olarak; Hastalar, hasta yakınları ve personel taşınır. İkinci öncelikli olarak; Tıbbi cihazlar, tıbbi 

dökümanlar, araç-gereçler ve diğer malzemeler taşınır. Taşıma işlemleri; Arama-kurtarma servisi yükümlüleri, özel 

güvenlikçiler ve diğer görevliler tarafından yerine getirilir.  

 Taşınma sonrasında alandaki güvenliği Emniyet ve Kılavuz servisi yükümlüleri koordinesinde özel güvenlik personeli 

sağlar. 

 Toplanma alanı olarak hastane ön bahçesi veya karşıdaki park kullanılır. 

Elektrik kesintisi  

 Genel şehir cereyanında kesinti olacak olursa; Ameliyathanede Elektrik Kesintisine Yönelik Talimata uygun olarak 

davranılır.  

Not: Herhangi bir nedenle tahliye kararı gerektiğinde, Hastane Afet Planı  uygulanır. 
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