
 

 

Birimi: Anestezi ünitesi 

Görev Adı: Anestezi hekimi 

Üst Amirler: Başhekim  

Görev Devri: Anestezi hekimi  

Görev Amacı: Hastanın sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verir.  

Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Kendisine bir gün önceden verilecek ameliyat listelerine göre vaka’ların niteliklerini ve ameliyat sürelerini göz önüne 

alarak günlük ameliyathane çalışma listelerini düzenler.  

 Ameliyat olacak hastaların ameliyata hazırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve bu 

hastaların premedikasyonunu sağlar.  

 Narkoz ve ameliyat sonrası bakım yerlerinde çalışan personelin hizmetle ilgili amiri olup, onların düzenli ve verimli 

çalışmalarını ve hizmet içi eğitimlerini sağlar. 

 Hastanın sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapılmayacağı hususunda karar verir.  

 Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğinin ve hastanın genel durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle hastaya 

ameliyat masasında en uygun pozisyonu verip anestezi tekniğini tespit ederek gerekli anestetiği hastaya uygulamak veya 

kendi kontrolü altında teknisyenlere uygulatır.  

 Anestezi ve ameliyat altında iken hastanın durumunu, normal şartlarda seyrini temin için bütün kontrolleri (teneffüs 

sistemi, Üriner sistem, serebral sistem, kan ve elektrolitler, anoksiya, hastanın ateşi, terlemesi vs.) yapar veya kendi 

sorumluluğu altında teknisyenlere yaptırır; Anestezi şekli ve seyrini ameliyat kağıdına kaydeder.  

 Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri 

uygular, bu hususta operatörle ve lüzum gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon yapar ve ameliyathane ve sterilizasyon 

işlerinde ameliyathane sorumlusuna yardımcı olur. 

 Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz, alet, ilaç ve sıhhi malzemenin sağlanması, bakım, 

muhafaza ve sarfından sorumludur. 

 Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve   iletişim planında belirtilen 

birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini  sürdürür. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili DÖF ( Düzeltici Önleyici Faaliyet )  başlatmak. 

 Kalite yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışır. 

 SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER  

 Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri yararlılık, zarar vermeme, adalet ve 

özerklik ilkeleridir. 

 Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, ırk, 

cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder. 

 Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın ölmesi ya da o  

 hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

 Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye sokması durumunda, 

hastanın kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü değildir. 

 Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması anlamına gelmez. 

 Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu ileri sürerek bu görevlerinden 

çekilebilir. 

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve 

çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek 

çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının 

farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak  tutarlar. 
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