
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ 

Hastanemizde  ameliyathane dışı sedasyon/ anestezi uygulaması acil servis, yoğun bakımlar, gastroskopi, 

kolonoskopi, endoskopik girişimlerin güvenli olarak uygulanmasını sağlamak.  
2.0 KAPSAM 

Ameliyathane dışı sedasyon/anestezi uygulamalarını kapsar.  
3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Anestezi Hekimleri, Anestezi Teknisyeni/Teknikeri, Tüm Sağlık Çalışanları. 
5.0 TANIMLAR 

Sedasyon: sedatif ilaçlarla hastanın tüm reflekslerinin korunarak, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku 
halidir. 
6.0 FAALİYET AKIŞI 

İşlem gerekli güvenlik önlemleri alınmış ortamda, Anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeninden oluşan ekip 
tarafından intravenöz yol aracılığıyla minimal biliçli veya orta derece bilinçli olacak şekilde sedasyon 

planlanarak uygulanır.  
Sedasyon uygulanmadan önce: Anestezi polikliniğinden, anestezi uzmanı tarafından cerrahi rutin tahlilleri ile 
değerlendirilerek mevcut genel durumu, ASA risk düzeyi, hava yolu değerlendirilmesi, açlık önerileri, preop 

mevcut tedavilerinin değerlendirilmesi ve gerekli konsültasyonlar tamamlandıktan sonra hastaya işlem için 
randevu verilir. Acil vakalarda hastanın vital bulguları o anda değerlendirilir ve hastaya müdahale edilir. 

AMELİYAT ÖNCESİ AÇLIK SÜRESİ  

Alınan gıda                        Minimal açlık süresi (saat) 

Berrak sıvı (su, çay, posasız meyve suyu vb.)                  2 

Anne sütü                  4 

Mama/ insan sütü dışındaki sütler                  6 

Hafif yiyecek (tost, Çay)                   6 

Kontrast madde                  1 

İşlem sonrası sedasyon uygulaması sonlandırıldığında hastanın dinlenme odasına alınması için vital bulguları 
stabil kabul edilebilir sınırlar içerisinde, uyanık ve oryante olmalıdır. Hasta taburcu edilirken yanında refakatçısı 
bulunmalıdır.  

Acil serviste sedasyon: Ortopedik manuplasyonlar, 3. Derece Yanık, Endotrekeal entübasyon, Toraks  tüpü 
takılması, Kardiyoversiyon, santral venöz katater takılması vb. durumlarda acil uzmanı tarafından sedasyon ve 

analjezi uygulanır. 
Ameliyathane dışı uygulanan sedasyonda bulunması gereken ekipmanlar 

 O2 kaynağı (merkezi sistem oksijen kaynağı veya oksijen tüpü)  

 Aspirasyon için vakum kaynağı,(merkezi veya seyyar aspiratör cihazı ve sondaları)  
 Monitor, (EKG, TA ölçümü, Pulseoksimetre vb.) 

 Acil müdahale çantası ve sarf malzemeleri (acil müdahale ilaçları, ambu, laringoskop,entübasyon tüpü, airway)  
 Transport ventilatör (solunum devresi, çeşitli boylarda anastezi maskesi) bulundurulur.  

Ameliyathane dışında anestezi uygulama alanları, yoğun bakım (genel ve koroner), endoskopi ünitesinde, acil 

servis de entübasyon, sedasyon, analjezik katater takılması vb. durumlar için ameliya thane dışı anestezi 
uygulamaları, anestezi uzmanı tarafından yapılmaktadır 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Refleks

