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Birimi: Ameliyathane Ünitesi
Görev: Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Amiri: Ameliyathane Sorumlu Hekimi
Görev Devri: Diğer görevlendirilen Hemşire
Nitelik Profili: Yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek mezunu Olmak
Görev Amacı: Cerrahi girişimlerin yapılabilmesi için gerekli ameliyathane ortamının, personelinin, malzeme ve ekipmanın 
planlanmasını ve organizasyonunu sağlamak 

                                                         GÖREV YETKİ VE TEMEL İŞ SORUMLULUKLARI
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

 Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyumu sağlar. Bunları 
sorumluluğu altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetir. Politikalardan sapmayı önleyici 
tedbirler alır.

 Kurumun hemşirelik hizmetleri ile koordine çalışır ve hizmetin günün koşullarına göre geliştirilmesini sağlar.

 Ameliyathane için gerekli hemşire sayısı ve niteliğini belirler, bilgi verir.

 Hemşirelerin çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler, sağlık bakım hizmetleri müdürüne onaya sunar.

 Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.

 Hemşirelerinin terfi, yer değiştirme ve disiplin gibi özlük işleri ile ilgili konularda Sağlık bakım hizmetleri 
müdürüne önerilerde bulunur.

 Dolaşan ve steril hemşireleri belirleyerek günlük çalışma listelerini hazırlar. Yemek ve dinlenme aralarını 
düzenler, listeler ve kaydeder.

 Gerekli araç-gereci temin eder. Uygun koşullarda korunmasını, kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.

 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.

 Ameliyat sonrası çıkan kirli malzemelerin yıkanmasını, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril 
edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.

 Ameliyathanede kullanılan cerrahi setlerin standart listelerinin oluşturulmasını ve güncelliğini sağlar.

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

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve sterilizasyon bölümü ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin 
uygulanmasını sağlar.

 Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlama amacıyla ilgili birimlerle 
bağlantı kurar.

 İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve muhafaza edilmesini sağlar. Narkotik ilaçların kullanımını, 
saklanmasını kontrol eder, kayıt altına alır bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.

 Ayaktan veya yatan hastanın ameliyathaneye kabulünü sağlar, mahremiyetine özen gösterir ve ameliyathanede 
bulunduğu süre içerisinde gerekli bakımı almasını sağlar.

 Hastanın ameliyat öncesi gerek duyduğu destek ve yardımı almasını, gerekirse yalnız kalmamasını sağlar.

 Hastanın ilgili bölüme güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar, hastaya refakat ederek servis hemşiresine sözlü ve 
yazılı olarak teslim edilmesini sağlar

 Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket eder/edilmesini sağlar.
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