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1. BİRİMİ: Ameliyathane 

1.  GÖREV ADI: Ameliyathane Sorumlu Hemşire 

2. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

3. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen ameliyathane sorumlu hemşire yerine 

hemşirelik hizmetleri müdürü diğer hemşirelerden birine görevlendirme yapar. 

4. GÖREV AMACI:             

Ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. 

5. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKAR/YETKİLER: 

 Hemşirelik hizmetlerinin yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. 

 Ameliyathane için gerekli hemşire sayısı ve niteliğini belirler Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bilgi verir 

öneride bulunur. 

 Dolaşan  (sirküle)  ve  steril  (skrap)  hemşireleri  belirleyerek  günlük  çalışma  listelerini  hazırlar,  yemek  ve 

dinlenme aralarını düzenler, listeler ve kaydeder. 

 Her ameliyat için gerekli olan malzemelerin önceden hazırlanmasını sağlar. 

 Kullanılan malzeme sarfını planlar, yeni ve deneme aşamasındaki malzemelerin test edilmesini sağlar. İlgili 

birimlere geri bildirimde bulunur. 

 Hemşirelik  hizmetlerine  ilişkin  kayıtların  tutulmasını  ve  formların  düzenli  kullanımını  ve  muhafazasını 

sağlar. 

 Ameliyathaneye  gelen  hastanın  güvenli  cerrahi  kontrol  listesinde  bulunan  anestezi  verilmeden 

önce,ameliyat kesisinden önce ve ameliyattan çıkmadan önce bölümlerini doldurmak. 

 Ameliyat  sonrası  ameliyatta  sayımı  yapılacak  malzeme  formunu  kontrol  eder,  edilmesini  ve  belgelerin 

arşivlenmesini sağlar. 

 Ameliyat  sonrası  çıkan  kirli  malzemelerin  yıkanmasını,  sayılmasını,  listeye  uygun  şekilde  hazırlamasını, 

steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar. 

 Ameliyathanede kullanılan cerrahi setlerin standart listelerin oluşturulmasını ve güncelliğini sağlar. 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Sterilizasyon Bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin 

uygulanmasını sağlar. 

 İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlar. 

 Narkotik  ilaçları  kilitli  alanlarda  bulundurmak  ve  devir  teslimlerini  narkotik  ilaç  teslim  defterine  kayıt 

etmek. 

 Ayaktan  veya  yatan  hastanın  ameliyathaneye  kabulünü  sağlar,  mahremiyetine  özen  gösterir,  varsa 

emaneti  hasta  eşyaları  teslim  formunu  kullanır  ve  hastanın  ameliyathanede  bulunduğu  süre  içerisinde 

gerekli bakımı almasını sağlar.  
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 Hastanın  ameliyat  öncesi  gereksinim  duyduğu  destek  ve  yardımı  almasını,  gerekirse  yalnız  kalmamasını 

sağlar. 

 İlaç güvenliği, transfüzyon güvenliği, cerrahi güvenlik, hasta düşmeleri kan‐vücut sıvıları sıçramaları, kesici‐

delici alet yaralanmalarını güvenlik raporlama bildirim sistemi üzerinden bildirmek. 

 Gerektiğinde dolaşan ve steril hemşirenin görevlerini yerine getirir, rehberlik eder, rol modeli olur.  

 Ameliyathanenin  genel  olarak  günlük,  ameliyat  odalarının  ise  vaka  aralarında  temizliğinin  yapılmasını 

sağlar.  

 Eğitim  hemşiresi  ile  işbirliği  yaparak  hemşirelerin  eğitim  gereksinimlerine  yönelik  önerilerde  bulunur, 

hemşirelerin hizmet içi eğitimlere katılmasını sağlar. 

 Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun eğitim ortamı sağlar. 

 İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekâlet edecek kişiyi önerir.  

 Ameliyathanede tüm ekip üyeleri arasında uyumu ve işbirliğini sağlar. 

 Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar ve hasta hakları doğrultusunda yapar / yapılmasını sağlar 

 Kurumsal gelişim, toplam kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılır.  

   Mesai saatlerine riayet etmek, 

 Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinmek.  

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kendisine verilen eğitimler doğrultusunda uygulama yapmak. 

 
8.ETİK  İLKELER: TC.  Sağlık  Bakanlığı  Etik  Komisyonu  Tarafından Hazırlanan  Sağlık Meslek Mensupları  için  Temel 

Etik ilkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, optisyen ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun’da belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır.  

 

İnsan  ve  toplum  sağlığı  ile  ilgili  olmaları  bu  mesleklerin  ortak  özelliğidir.  663  sayılı  Kanun  Hükmünde 

Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği etik  ilkelerin amacı; Türkiye’de 

meslek  icra  yetkisine  sahip  sağlık  meslek  mensuplarının  meslek  icrası  sırasında  hastalarıyla,  toplumla  ve 

meslektaşlarıyla  ilişkilerini  belirleyen  tutum,  davranış  ve  eylem  biçimlerini  ortaya  koymaktır.  Etik  ilkeler 

belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin 

etik  çalışmaları  göz  önünde  bulundurulmuştur.  Bu  ilkelerin,  mesleki  ve  toplumsal  gelişimle  birlikte  değişebilir 

olduğu dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 Sağlık  hizmeti  sunarken,  aldığı  eğitim  ve  edindiği  deneyim  ile  sahip  olduğu  bilgi,  beceri  ve  imkânlarının 

tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 

 Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 
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 Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Hastanın  kendi  sağlığı  ile  ilgili  kararı  kendisinin  vermesi  hakkına  saygı  duyar.  Bunun  için  hastaya,  sağlık 

durumu  hakkında,  hastanın  kültürel,  toplumsal  ve  ruhsal  durumuna  özen  göstererek  doğru  ve  yeterli 

bilgilendirme yapar. 

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, 

yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer 

tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

 Mevcut  kaynakların  dağıtımını;  birey,  grup  veya  toplulukların  gereksinimlerini  dikkate  alarak,  hakkaniyet, 

adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm 

kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce 

mahremiyetine saygı gösterir. 

 Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular. Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, 

deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. 

 Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

 Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı 

kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

 

9. GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI 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. 

 


