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BİRİM
: Sağlık İşleri Müdürlüğü
GÖREV ADI
: Ameliyathane Nöbetçi Cerrahi Hemşiresi
AMİR ve ÜST AMİRLER : Sağlık İşleri Müdürü ve Müdür Yardımcıları
GÖREV DEVRİ
: Diğer Ameliyathane Hemşireleri
GÖREV AMACI
:-EĞİTİM VE TECRÜBE : En az Sağlık Meslek Lisesi mezunu.
TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLAR:
• Vardiya saatinde ameliyathaneden sorumlu kişidir.
• Nöbetçi cerrahi hemşire nöbet tesliminde devam eden ameliyata ve acil gelen ameliyatlara girer.
• Günlük ameliyat listesindeki ameliyatlar bittik den sonra ameliyat salonlarını dolaşıp temizliğini
kontrol eder.
• Gün sonu setlerin ve parça malzemelerin teslimini alır.
• Hafta sonu nöbetlerinde ameliyathanenin genel temizliğini kontrol eder, setlerin ve parça
malzemelerin teslimini alır.
• Cerrahi ekip üyelerinden öğrenerek ameliyatın cinsine ve yerine göre cerrahi ekibin düşünceleri
de alınarak gerekli olan set, parça malzeme ve sütur materyelleri vb. hazırlar.
• Steril bohça ve set uygun şartlarda alet masalarına açılır.
• Set ve bokça indikatörleri kontrol eder, indikatör kayıt formunu doldurur.
• Sağlık da kalite standartları ve işleyiş açısından gerekli olduğu bildirilen formları uygun şekilde
doldurur.
• Cerrahi el yıkama talimatına uygun olarak fırçalanır. Steril kompres ile kurulanır.
• Steril box gömleğini ve eldivenini giyer.
• Cerrahi ekibin steril giyinmesine yardımcı olur.
• Cerrahi aletlerini ve ameliyat süresince kullanacağı spanç, gaz kompres, pedi pamuk, fındık
tampon vb. sayımını yaparak, steril örtülerin üzerine en uygun kullanım şekliyle yerleştirir.
• Sayılan spanç, gaz kompres, pedi, pamuk, fındık tampon vb. sayısını ameliyat başlamadan önce
oda personeline ‘Ameliyat Sonu Malzeme Sayım Çizelgesine’ kaydettirir.
• Sayım sonu malzemesinde çıkan eksikliği sorumlu cerrahi hekime bildirip ‘Ameliyat Sonu
Malzeme Sayım Çizelgesini’ imzalattırır.
• Ameliyat süresince Cerrahi hemşire, vakayı takip ederek gereken malzemeleri steril şartlara
uygun olarak ve zaman kaybına yol açmadan asiste ederek devamlılığı sağlar.
• Ameliyat bitimine yakın tekrar malzeme sayımı yapılarak ameliyat sahasında alet, spanç,
kompres v.b. kalmamasını takip eder. Gerekirse hekimi uyarır.
• Ameliyat esnasında kullanılan koter, bipolar, aspiratör vb. malzemeler yönünden hastanın
güvenliği sağlanır. Ameliyat bitiminde uçları silinerek ve steril su çektirilerek temizliği yapılır ve
ikinci vaka için hazırlanır.
• Ameliyat bitiminde kullanılan aletleri eksiksiz toplar ve alet yıkama odası görevlisine teslim
eder.
• Hastadan alınan spesmeni oda personeline numaraları ya da materyal ismi kullanarak teslim eder.
• Ameliyat salonunda ex olan hastanın hazırlığını ‘Kliniklerdeki Hemşirelik Hizmetleri Talimatı’
hükümlerine uygun olarak yapar.
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