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1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi Ameliyathane Birimine giriş-çıkış yapan hastaların transferinin, hastanın sağlık çalışanı 
tarafından sağlık çalışanına teslim edilmesi ve ameliyat öncesi ve sonrası hasta teslimi sırasında ameliyat 

sürecine ilişkin bilgilerin sözlü ve yazılı olarak iletilmesi ile ilgili çalışma esaslarını açıklar. Hastaya ait 
materyalin etiketleme yapılarak laboratuvara ulaştırılmasını amaçlar.  
 

2.0 KAPSAM 

Klinikler ve Ameliyathane çalışanlarını kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Yardımcısı,  Ameliyathane Sorumlu Doktoru, Anestezi Sorumlu 

Doktoru ve Yardımcısı, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Anestezi Uzman Doktorları, Tüm Cerrahi Branş 
Doktorları,  Ameliyathane Hemşireleri, Anestezi Teknisyenleri, Ameliyathane Hizmetli ve  temizlik personeli. 
 

5.0 TANIMLAR 

Transfer: Bir yerden başka bir yere taşıma ya da götürme.  
Doku: Hücrelerin oluşturduğu topluluğa Doku denir. 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Hasta transferi en az bir sağlık çalışanı eşliğinde yapılmalı ve sağlık çalışanı tarafından sağlık çalışanına 

teslim edilmelidir; 
 Ameliyat öncesinde servisten sağlık ve taşıyıcı personel eşliğinde gelen hasta, kimlik doğrulaması yazılı ve 

sözlü yapıldıktan sonra sağlık personeli eşliğinde premedikasyon odasına alınır.  
 Hasta ameliyat edildikten sonra uyandırma odasına alınır. Burada uyandırma hemşiresi nezaretinde stabil hale 

gelene kadar bekletilir.  

 Hasta Ameliyat öncesi ameliyathaneye kabul edildiğinde ve tam olarak uyandığından emin olunduktan sonra 
sağlık görevlisi eşliğinde ameliyat sürecine ilişkin bilgiler sağlık görevlisine sözlü ve yazılı olarak 

iletilmelidir; (Teslim edilirken Güvenli Cerrahi Kontrol Formu ve ilgili diğer dökümanlardan birebir ve 
Güvenli Cerrahiye Yönelik Prosedür ve Güvenli Cerrahi El Kitabına uygun olarak anestezi teknisyeni & 
sağlık personeli tarafından hastanın yapılan tüm işlemleri tekrarlanır).  

 

Hastaya ait materyalin taşınması ve teslimi;  

 Ameliyata giren hemşire girdiği ameliyatın doku örneğini korumak, %10’luk formol içerisine koymak, 

ambalajlamaktan sorumludur. Patolojiye gidecek olan materyalin üzerinde hastanın adı-soyadı, doğum tarihi, 
cinsiyeti, örnek alınan organ/doku ve örneğin alınış şeklini içeren etiket yapıştırılır.  

 Hastanın kendine ait patolojik parçaları, hekim tarafından do ldurulan patoloji tetkik istem formuyla kayıt 
altına alındıktan sonra görevli sağlık personeli tarafından patoloji laboratuvarına biyopsi teslim formuyla 
teslim edilir. Bu kayıtlar ameliyathanede kalite standartlarına uygun bir biçimde dosyalanıp saklanmaktadır. 
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