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AÇIKLAMALAR 

ALAN Sağlık Hizmetleri 

DAL Hemşire Yardımcılığı 

MODÜLÜN ADI Ameliyathane, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Üniteleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye, sterilizasyon kurallarına uygun olarak 

ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin 

hazırlanması, ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım 

ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline 

yardım etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Aseptik kurallara uygun olarak ameliyathane çalışma 

prensipleri doğrultusunda ameliyathanenin 

hazırlanmasına yardım edebileceksiniz. 

2. Aseptik kurallara uygun olarak kalite yönetim 

standartları doğrultusunda reanimasyon ve yoğun bakım 

ünitelerinin hazırlanmasına yardım edebileceksiniz. 

3. Ameliyathanede yapılan işlemlerde ekip içerisinde 

sorumluluk alarak sağlık profesyoneline yardım 

edebileceksiniz. 

4. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan 

işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık 

profesyoneline yardım edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik laboratuvar 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, pozisyon vermeye 

yardımcı yastıklar, bone, galoş, gömlek, eldiven, maske, 

cerrahi aletler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile (Test, çoktan seçmeli, doğru 

yanlış vb.) kendinizi değerlendireceksiniz.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde ameliyat; hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan 

kesme ve dikme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Ameliyathane ise hastanelerde ameliyat 

işleminin yapıldığı özel bölümdür. Ameliyathanelerin belli kuralları ve çalışma prensipleri 

bulunmaktadır. 

 

Ameliyathanenin hasta için hazırlanması, güvenlik önlemlerinin alınması, ameliyat 

öncesi cerrahi el yıkama ve steril giyinme, hastaya pozisyon verilmesi,  ameliyat araç 

gereçleri ve bunların dekontaminasyonu, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde hastanın 

bakımı gibi konularda bilgili olmak hastanın sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde 

oldukça önemlidir. 

 

Bu modülde ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım işleyiş sistemi, burada 

yapılan uygulamalar anlatılmaktadır. Bu bilgiler sizlere meslek hayatınızda ışık olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Aseptik kurallara uygun olarak ameliyathane çalışma prensipleri doğrultusunda 

ameliyathanenin hazırlanmasına yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ameliyathane ve ameliyathane ünitelerini içeren görseller bulunuz. Bulduğunuz 

görselleri sınıf panosunda sergileyiniz.  

 Ameliyathane çalışanlarına yönelik alınması gereken güvenlik önlemleri 

nelerdir? Araştırınız, edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. AMELİYATHANE 
 

Ameliyathane bölümü; ameliyat odaları, koridorlar, temizlik odaları ve diğer 

yardımcı iş alanlarından oluşan, fiziksel olarak özel ayrılmış bir alandır. Ameliyathane; 

ameliyathane bölümü içerisinde ameliyatların gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanır. 

Günümüzde, sağlık hizmeti sunan modern hastanelerin en önemli birimlerinden birini 

ameliyathaneler oluşturmaktadır. 

 

1.1. Ameliyathanenin Hastane İçindeki Yeri ve Fizik Yapısı 
 

Ameliyathaneler, yataklı tedavi kurumlarının fonksiyonlarına, modern tıp ve 

cerrahinin gerektirdiği her türlü hizmete cevap verebilecek fiziki ve teknik yapı niteliğinde 

olup ameliyat sonrası bakım ve reanimasyon kısımlarını da kapsar. 

 

 Ameliyathaneler, hastanenin sakin bir yerinde, tozdan, kirden, kimyasal 

maddelerden, radyasyondan ve gürültüden uzak, güvenli bir ortamda yer 

almalıdır. 

 Ameliyathanelerde hasta ve personel girişi ayrı olmalıdır. 

 

 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1: Ameliyathane girişi 

 Ameliyathanenin duvar rengi yeşil, bej gibi parlamayı azaltan ve rahatlatan 

renklerde olmalıdır. 

 Yer döşemeleri antibakteriyel olmalı, yüzeyi mikroorganizmaların gelişmesine 

imkân vermeyecek kadar pürüzsüz olup aynı zamanda kaygan olmamalıdır. Yer 

döşemelerinin bakımı ve temizliği kolay olmalıdır. Kimyasal ve dezenfektan 

maddelerle sık sık temizlenmeye uygun olmalıdır.  

 Duvarlar ve yerlerde kullanılan malzemelerin küf oluşmasına ve bakteriyel 

kontaminasyona karşı dirençli olması gerekmektedir. 

 Elektronik donanım yoğunluğu nedeniyle, ameliyathanelerde zemin ve yüzeyler 

antistatik bir maddeyle kaplanmalıdır.  

 Zemin ve yüzeylerin ses emici özelliği olmalıdır. Zemin döşemeleri az ses 

çıkarmalıdır. 

 Ameliyathanelerde enfeksiyonları önlemek için her ameliyat odası için ayrı el 

yıkama alanı bulunmalıdır. Kullanılan lavabolar çelikten ve sıçramayı 

önleyecek kadarderin olmalıdır. Musluklar ve antiseptik solüsyon kapları ayakla 

çalışır veya fotoselli olmalıdır. 

 Kapılar, temizden kirliye geçiş sağlayan tek yönlü ve elektronik olmalıdır. 

Ancak gerektiğinde elle açılabilme özelliğine de sahip olmalıdır. 

 

 Havalandırma sistemi 

 Ameliyathanelerde hepafiltre (yüksek etkinlikte partikül yakalayıcı)   

veya hepafiltre benzeri, mikroorganizmaları süzebilen havalandırma 

sistemi bulunmalıdır. 

 Temiz olmayan ortamlardan ameliyat alanına hava akımını 

engellemelidir. Doğru bir havalandırma sistemi ameliyat sonrası ortaya 

çıkan enfeksiyonları önlemede önemli bir kriterdir. Oda içerisindeki 

pozitif basınç, dış alandaki potansiyel kontamine havanın ameliyathane 

odasına girişini engeller. Ameliyathane kapılarının kapalı tutulmalarının 

bir nedeni de budur. 

 Havalandırma sisteminin bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. 

 Ameliyathane odasındaki partikül sayısı tespitine dair periyodik ölçümler 

yapılmalıdır. 
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 Havadaki bakteri sayısını azaltmak ve böylece cerrahi enfeksiyonları 

önlemek için ameliyathanede çalışan kişi sayısı sınırlı tutulmalı ve 

gereksiz fiziksel hareketlerden kaçınılmalıdır. 

 

Resim 1.2: Tavan havalandırması 

 

 Sıcaklık ve nem 

Cerrahi operasyonlarda enfeksiyon riskini artıran en önemli faktörlerden biri de 

ortamın sıcaklığı ve nemidir. Sıcaklık ve nem iyi ayarlanmazsa 

mikroorganizmaların üremesi kolaylaşır. Ameliyat odasındaki ısı hasta ve 

ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmalıdır. Ameliyathane odalarının 

içerisinde hijyenik tip klima sistemi bulunmalıdır. Ameliyat odasının ısısı 20-

23°C olmalıdır. Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26  °C arasında 

ayarlanabilmelidir. 

 

Ameliyathanelerde en uygun nem oranı % 30 ve % 60 arasında değişir (% 40 

olması önerilir). Ameliyathane odasında ısı ve nem takibi yapılmalı; bu 

değerlerin periyodik ölçümlerini içeren çizelgeler hazırlanmalıdır. Hijyenik 

klima tesisatındaki bütün mekanik sistemlerin periyodik olarak bakımları 

yapılmalıdır. 

 

 Aydınlatma 

Ameliyathanelerde ışık kaynağı, tüm odaya yayılabilen, gerektiğinde artırılabilir 

özellikte olmalıdır. Işık, pozisyona göre ayarlanabilmeli ve gölge yapmamalıdır. 

Işık kaynağı minimum sıcaklık üretmeli ve kolay temizlenebilir özellikte 

olmalıdır. Işık kaynağı tavana monte edilmelidir. Ameliyathanelerde elektrik 

kesilmelerinde 10 saniyede devreye girebilen jeneratörler bulunmalıdır. 

 

Resim 1.3: Aydınlatma lambaları  
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1.2. Ameliyathane İçindeki Üniteler 
 

Ameliyathane; steril, yarı steril ve steril olmayan alan olmak üzere alanlara ayrılmıştır. 

Steril, yarı steril ve steril olmayan alanlara giriş koşulları ve giyilecek ekipmanlar farklıdır.  

Bu alanların ayrımı şerit, tabela gibi görsellerle yapılmıştır. 

 

 Steril olmayan  (yeşil)/serbest alan: Ameliyathanenin giriş kısmı olup hasta ve 

personel giriş kapıları bulunmaktadır. Giriş platformuna gelindiğinde 

ameliyathane terlikleri giyilir. Ayakkabılar personel ayakkabı dolaplarına 

bırakılır. Bu alanlarda forma ve ameliyathane terlikleri ile dolaşılabilir. Hasta 

sevkinde kullanılan kızaklı sedyenin getirilip ameliyathaneye hastaların transfer 

yapıldığı alan bu alandır. 

 

 Yarı steril (sarı)/temiz alan: Bu alanda ameliyathane kıyafeti giyilmesi ve 

bone kullanılması zorunludur. Yarı steril alanda idari odalar, sekretarya, 

dinlenme odaları ve personel soyunma odaları bulunmaktadır. 
 

 

Resim 1.4: Yarı steril alan 

 
 

 Steril (kırmızı) alan: Steril olmayan alan ile bağlantısı bulunmayan ameliyat 

odaları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanları kapsar. Bu alanda 

ameliyathane kıyafeti, bone, maske ve galoş ile dolaşma zorunluluğu vardır. 

Ameliyat aralarında maske değiştirilir. Yardımcı elemanlar steril giyinmese de 

mutlaka ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takar. Ameliyathane kıyafetiyle 

ameliyathane dışına kesinlikle çıkılmaz. Hastaları servisten getiren sedyeler 

hasta giriş katından kızak değiştirilerek içeri alınır. Tekerlekli alt bölüm dışarıda 

kalır. Bu alana ameliyathane personeli haricinde hiç kimse giremez. 

Ameliyathane formaları her gün değiştirilir. 
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Resim 1.5: Steril alana giriş  

 

1.3. Ameliyat Odasının Hazırlığı  
 

Ameliyatı gerçekleştirecek olan ekibin üyeleri cerrahi el yıkama talimatına uygun 

olarak yıkanır. Ameliyathane hemşiresi görev tanımında belirtildiği şekilde ameliyat 

odasının hazırlığını gerçekleştirir ve ekibin giyinmesine yardım eder. Ekibin her üyesi kendi 

görev tanımı çerçevesinde ameliyat öncesi hazırlıklara katkıda bulunur.   

 

Ameliyathane hemşiresi; 

 

 Bir gün önceden ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile 

ilgili hazırlık yapar.  

 Hasta ameliyat odasına alınmadan ameliyat lambası, oda ışıkları ve elektrikli 

cihazların çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapar.  

 Ameliyatın özelliğine göre steril olan ve steril olmayan malzemeleri ameliyat 

öncesinde hazırlar. Steril malzemelerin sterilitesini kontrol eder.  

 Ameliyat öncesi ve sonrası spanç, iğne ve alet sayımını yaparak ameliyatta 

sayımı yapılacak malzeme formunu doldurur.  

 Ameliyat sonrası çıkan kirli cerrahi aletleri yıkatır, listeye uygun şekilde 

hazırlar. Steril edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesini sağlar. 

 Bir sonraki ameliyat için ameliyat odasının dezenfeksiyonunu yaptırır ve 

denetler. 

 

Ameliyat ekibinin hazırlığı 

 

Cerrahi müdahale öncesinde cerrahi asepsi kuralları çerçevesinde steril giyinmek 

gerekir. Steril giyinmek için öncelikle kep/bone ve cerrahi maske takılmalı ardından cerrahi 

tekniğe uygun olarak eller yıkanıp steril havlu ile kurulanmalıdır. 

 

 Bone takma: Saçların, işlemler esnasında sıçrayacak partiküllerden korunması 

ya da saçlardan oluşacak döküntülerden cerrahi müdahale sırasında hastanın 

korunması için bone veya kep kullanılmalıdır. Bone takılırken; 
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 Bone, lastikli kısmından iki elle tutulup açılır. 

 Bonenin lastikli kısmı alına yerleştirilir. 

 Bone, saçları tamamen içine alacak şekilde başa yerleştirilir. 

 

Resim 1.6: Bonenin takılması 

 

 Cerrahi maske takma: Cerrahi müdahaleye yardımcı olurken tek kullanımlık 

cerrahi maske kullanılır. Maskeler; kâğıt, bez, köpük veya sentetik 

materyallerden yapılmış olabilir.  

 

 Eller yıkanır.  

 Maske ele alınır.  

 İpleri kontrol edilir.  

 Maskenin telli kısmı, burun üzerine oturtularak katlı kısım dışta olmak 

üzere, ağız ve burun örtülecek şekilde yerleştirilir.  

 Üst uçtaki ipleri kulakların üzerinden geçirilerek başın arka üst kısmında 

fiyonk şeklinde bağlanır.  

 Alt uçtaki ipler, boynun arka kısmında fiyonk şeklinde bağlanır.  

 

Resim 1.7: Cerrahi maskenin takılması 

 

 Kullanılmış maskenin çıkarılması: Maskenin; önce alt, sonra üst ipleri 

çözülür. Karşıya bakan ön yüzüne dokunmadan maske çıkarılır. Maske, 

tıbbi atık torbasına atılır. Eller yıkanır.  

 

 Cerrahi el yıkama tekniği 

 

 Eller ve kollardaki takılar çıkarılır. Kıyafetin kolları, dirseklerin dört 

parmak üstüne kadar katlanır.  

 Yıkanma için steril fırça hazırlanır.   
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 Eller ve kollar ılık su altında ıslatılır.  

 Yeteri kadar antiseptik içerikli solüsyon avuç içine alınır.  

 Tırnak uçlarından başlanarak; parmak ve parmak araları, el, kol, dirsekten 

dört parmak yukarıya kadar ovalanarak yıkanır, durulanır.  

 Tırnaklar ve tırnak dipleri, parmak araları steril fırça ile fırçalanır.  

 Yıkama işlemi ve durulama işlemi ellerden dirseğe doğru yapılır. 

Durulama sırasında eller dirsekten yukarıda olacak şekilde tutulmalıdır. 

 Durulama işlemi birkaç kez tekrarlanır.  

 Cerrahi el yıkamada yıkanma süresi, kullanılan solüsyonunun özelliğine 

göre değiştiğinden işlem 3–5 dakika kadar sürdürülür.  

 Yıkanma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, (ellerin 

yanlışlıkla bir yere değdirilmesi gibi) eller kontamine kabul edilerek 

işlem tekrarlanır.  

 Kurulama işlemi steril havlu ile parmak uçlarından dirseğe doğru dairesel 

hareketlerle tampon yapılarak gerçekleştirilir. Diğer elin kurulanması için 

ayrı havlu veya aynı havlunun diğer ucu katlanarak kurulanır. Havlu kirli 

torbasına atılır. 

 

Resim 1.8: Cerrahi el yıkama 

 

 Steril gömlek giyme 

 

 Ellerdeki ve kollardaki takılar çıkarılır.  

 Saçlar, bone veya kep takılarak toplanır.  

 Cerrahi maske, tekniğine uygun olarak takılır.  

 Eller, dirseklere kadar cerrahi yıkama tekniğine uygun olarak yıkanır, 

kurulanır. 

 Steril bohça içindeki özel katlanmış steril gömlek, boyun hizasından 

tutulur.  

 Gömleğin kendi kendine yere doğru tamamıyla açılması sağlanır. 

 Gömleğin iç kısmı giyen kişiye bakar (elle tutulan kısım gömleğin iç 

kısmıdır, dış kısmına el ile dokunulmaz.) 

 Kollar omuz seviyesine kaldırılarak her iki kol, gömleğin kollarına doğru 

geçirilir. 

 Steril giyinmemiş olan ikinci bir kişinin, arkadan, omuzların iç kısmından 

tutarak her iki kolunda gömleğin bilek kısmına kadar oturmasına yardım 

etmesi ve gömleği arkadan bağlaması sağlanır.  
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 Gömleğin bel bağı açılıp bir ucu steril giyinen ikinci kişiye verilerek 

bağlatılır. 

 

Resim 1.9: Steril gömlek giyme 

 

 Steril gömlek giydirme 

 

 Özel katlanmış steril gömlek, boyun kısmından tutularak serbest kısmı 

yere doğru salınıp kendi kendine açılması sağlanır.  

 Gömleğin iç kısmı, gömleği giyecek kişiye doğru çevrilir. Dış kısmı 

giydirene bakacak şekilde tutulur.  

 Steril gömlek giyecek kişinin kollarını öne doğru uzatarak gömleği 

giymesi sağlanır. 

 Gömleğin bileklik kısmının bileğe oturması sağlanır. 

 Gömleğin boyun ve sırt bağları steril olmayan üçüncü bir kişi tarafından 

bağlanır. 

 Steril gömlek giydirilen kişinin bel bağı tutulur. Kendi ekseni etrafında 

döndürülerek bel bağı bağlanır. 

 

 

Resim 1.10: Steril gömlek giydirilmesi 

 

 Steril eldiven giyme 

 

 Yapılacak işlem için uygun teknikle eller yıkanır ve kurulanır.  

 Steril eldiven paketi, içindeki ikinci kâğıt tabaka yırtılmadan açılır.  

 Paketteki eldivenlerin bilek kısmı giyecek kişiye doğru çevrilir.  

 Bir el ile eldivenin kıvrılmış olan bilek kısmından (iç kısım) tutulur. 

 Diğer elin parmakları içeriye doğru kaydırılarak eldiven giyilir. 
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 Giyilen eldivenin halen katlı olan ucundan çekerek ele yerleştirilir. 

 Eldivenli elin 2., 3., 4., 5. parmakları ile diğer elin eldiveni, kıvrılmış olan 

bilek kısmının altından (dış kısım) tutulur. 

 Diğer elin parmakları eldivenin içine doğru kaydırılır. 

 Steril eldivenli aktif elin yardımı ile el eldivenin içine yerleştirilir. 

 Her iki elin parmaklarını kilitleyerek eldivenlerin ellere tam olarak 

oturması sağlanır. 

 

Resim 1.11: Steril eldiven giyilmesi 

 

 Kullanılmış eldivenin çıkarılması 

 

 Elin 1. ve 2. parmağı ile diğer eldeki eldivenin bilek kısmından kavranır. 

 Eldiven tutulan bölgeden çekilerek dış yüzeyi içeride kalacak şekilde 

çıkarılır.  

 Çıkarılan eldivenin çıplak elle dış yüzeyine dokunmadan, eldivenli elin 

avuç içine alınır.  

 Eldivensiz elin 1.2. ve 3. parmağı ile diğer eldeki eldiven bileğinin iç 

yüzeyinden sıkıca tutulur.  

 Tutulan bölgeden çekilerek eldivenin dış yüzeyi ve diğer eldiven teki 

içeride kalacak şekilde çıkarılır.  

 Eldivenler tıbbi atık torbasına atılır. Eller yıkanır.  

 

Resim 1.12: Kullanılmış eldivenin çıkarılması  
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 Nonsteril (steril olmayan) eldiven: Mutlaka steril ortamlarda yapılması 

gereken işlemler (cerrahi operasyonlar vb.) dışında steril eldiven kullanmaya 

gerek yoktur. Vücut sıvıları, kontamine materyal ve yüzeyler ile temastan önce 

eldiven giyilmelidir. Eldiven kullanılırken unutulmaması gereken en önemli 

nokta eldivenin bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmadığıdır.  Bu nedenle 

eldiven, el yıkama yerine kullanılmamalıdır. Eldiven giymeden önce ve eldiveni 

çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Bulaşma riskinin fazla olduğu 

durumlarda çift eldiven giyilebilir. Nonsteril eldiven çoklu ambalajlarda 

bulunur. Kullanımı kolaydır. 

 

 

Resim 1.13: Nonsteril eldiven 

 

1.4. Ameliyatta Kullanılan Cerrahi Aletler 
 

 Bisturiler: Ameliyatta kesi açmaya yarayan çok keskin aletlerdir. Bisturi; kesici 

kısım (bisturi ucu)  ve sap olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bisturi ucu 

takılıp çıkarılırken yaralanmaların önlenmesi için dikkat edilmelidir. 

 

Resim 1.14: Bisturi -Bisturi ucunun çıkarılması 

 Makaslar: Makaslar fonksiyonlarına göre ikiye ayrılır. 

 

 Diseksiyon (kesip açma) makası: Göz, plastik ve mikroskobik cerrahide 

kullanılan küçük makaslardır. 

 Dikiş (sütür, mayo) makası: Değişik uzunlukta, ucu kıvrık ve düz 

şekillerde olanları vardır. Ucu kıvrık makaslar dokuyu kesmek ve açmak, 

ucu düz makaslar ise dikiş ve dokuyu düz kesmek için kullanılır. 

Makaslar kâğıt veya tüp kesmek için kullanılmamalıdır.  
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Resim 1.15: Mayo makası 

 

 Klemp/pens: Çeşitli uzunlukta dişli ve dişsiz olarak yapılmış araçlardır. 

 

 Çamaşır klempi: Çamaşır, örtü, kompres ve bazı aletlerin çamaşıra 

tutturulmasında kullanılan klemptir. 

 

Resim 1.16: Çamaşır klempi 

 

 Tampon klempi: Kanamayı durdurmada ve hastanın cilt temizliğinde 

kullanılır. 

 

Resim 1.17: Klemp çeşitleri 

  



 

13 

 Ekartör: Ameliyatta kesi bölgesini daha fazla açmak için kullanılır. 

 

Resim 1.18: Ekartör çeşitleri 

 

 Portegü: Dikiş atmak için iğnelerin tutulmasında kullanılan alettir. Farklı 

uzunlukta olabilir. 

 

Resim 1.19: Portegü 

 

 Biyopsi iğneleri: Mikroskobik incelemelerde sıvı ve dokunun çıkarılması için 

kullanılan iğnelerdir. Değişik boy ve çeşitte, paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

Tekrar kullanılabilen iğnelerin kullanım öncesi kontrolleri yapılmalı, uçlarında 

tırtık olmamalıdır. Tırtıklı iğneler dokunun zarar görmesine neden olur. Tek 

kullanımlık iğnelerin ucunu kontrol etmeye gerek yoktur. 

 

Resim 1.20: Biyopsi iğneleri 

  



 

14 

 Aspiratör uçları: Ameliyat sırasında anatomik yapıların daha rahat görülmesi 

için kan, doku ve sıvıyı çıkarmak için kullanılan aletlerdir. Aspiratör ucu 

hortum ile aspiratör cihazına bağlanarak aspirasyon işlemi yapılır. 

 

Resim 1.21: Aspiratör uçları 

 

Cerrahi aletlerin içeriği, ameliyatın türü, hastanın yaşı, beden yapısı, anatomisi ve 

cerrahın tercihine göre değişir. 

 

Resim 1.22: Çeşitli cerrahi aletler 

 

1.5. Ameliyathanede Pozisyon Vermede Kullanılan Yardımcı 

Aparatlar 
 

Anestezi uygulamalarında ve cerrahi girişim sırasında;  cerrahi müdahalenin 

kolaylaştırılması,  genel anestezi uygulamasının güvenliğinin artırılması ve genel anestezi 

sırasında pozisyona bağlı ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesi amacıyla 

pozisyon destekleme ve tespit malzemeleri kullanılır. Pozisyon destekleme malzemeleri, 

deri, vinleks, içi jelle doldurulmuş,  antialerjik ve dezenfeksiyona uygun maddelerden 

üretilmiştir. 
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 Ameliyat masası: Baş, sırt, oturma ve ayak olmak üzere dört parçadan oluşur. 

Bu parçaların her birinin ayrı hareket etme ve masanın yükselip alçalma özelliği 

kullanılarak hastaya pozisyon verilebilir. 

 

Resim 1.23: Ameliyat masasıyla pozisyon verme 

 

 Kol tahtası: Hastaya damar yolu açmada ve cerrahi müdahalede kolaylık 

sağlar. Hasta uyuduktan sonra hastanın kolları kol tahtasına bağlanarak tespit 

edilir. Böylelikle kolun aşağıya düşmesi engellenir. Ameliyat sonrası pozisyona 

bağlı kol ağrıları da önlenmiş olur.  

 

Resim 1.24: Kol tahtası 

 

 Anestezi çerçevesi: Anestezi ekibinin, hastanın yüzünü görmesine olanak 

sağlayan steril örtülerin tutturulduğu madeni çubuktur. 

 

Resim 1.25: Anestezi çerçevesi 
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 Vücut desteği: Masanın kenarında bulunan ve vücudu desteklemede kullanılan 

aksesuardır. 

 Omuz desteği: Hastanın masadan kaymasını önleyen desteklerdir. 

 

Resim 1.26: Omuz desteği 

 

 Diz desteği: Dizlerin istenen pozisyonda tutulmasını sağlar. 

 

Resim 1.27: Diz desteği 

 

 Baş simidi veya yastığı: Hastaya verilen prone pozisyonda baş, göz ve burunda 

oluşabilecek basıncı azaltarak bu bölgeleri güvenlik altına almak, supin 

pozisyonda boynu koruyarak basınç dağılımını kolaylaştırmak, lateral 

pozisyonda kulağı korumak amacıyla kullanılır.  Kullanım öncesi temizliği 

kontrol edilerek masaya yakın yerde bulundurulur. 

 

Resim 1.28: Baş simidi 
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 Yastıklar: Hastaya pozisyon verilirken destek amacıyla kullanılır.  Vücudun 

hangi bölgesine kullanılacakları yapılacak girişimin şekline göre farklılık 

gösterir. Yastıkların kullanım öncesi temizliği mutlaka kontrol edilmeli ve 

kullanım sonrasında dezenfeksiyonu yaptırılmalıdır. 

 

Resim 1.29: Pozisyon destek yastığı 

 

 Ayak/bacak destekleme aparatları: Genellikle doğum ve jinekolojik, 

işlemlerde girişim öncesi pozisyon verilirken kullanılır. Bu aparatlar cerrahi 

ekip veya ameliyathane çalışanları tarafından ameliyat masasına yerleştirilir. 

 

Resim 1.30: Taban desteği 

 

1.6. Ameliyathanede Çalışanların Taşıması Gereken Özellikler 
 

 Ameliyathane çalışanı soğukkanlı olmalıdır. 

 Heyecanlandığında kendini kontrol edebilmelidir. 

 Dikkatli ve titiz olmalıdır. 

 Eli çabuk olmalıdır. 

 Ani değişiklikleri fark edip duruma uygun davranabilmelidir. 

 Sorumluluk taşıyabilmelidir. 

 Ameliyathanedeki araç gereçleri çok iyi tanımalı ve korumalıdır. 

 Temiz ve düzenli olmalıdır. 

 Bildiklerini uygulayabilmeli ve başkalarına öğretebilmelidir. 

 Takı takmamalıdır. 

 Tırnakları kısa olmalıdır. 

 Ameliyathane kurallarına uygun olarak giyinmelidir. 

 Kendine güvenen ve ekip çalışmasına yatkın olmalıdır. 
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1.7. Ameliyathanede Acil Durumlar ve Alınacak Emniyet Tedbirleri 
 

Ameliyathanelerde en önemli fiziksel tehlikeler yangın, elektrik sistemi ve anestezik 

gazlardan kaynaklanan kazalardır. Ortamda nem oranının yüksek olması, uçucu gaz ve 

sıvılar, oksijen kullanımı, disposable kâğıt ürünler, lazer, elektrikli cerrahi aletler 

yangın/patlama gibi risklere neden olmaktadır.  

 

Her ameliyat odasında acil durumu bildirecek, duyulabilir ve görülebilir sinyalizasyon 

sistemi olmalıdır. Uyarı ışığı kapının dışında olmalı, sinyal sesi sorumlu hemşire odasından 

ya da anestezi hazırlık bölümünden de duyulabilmelidir. 

 

1.7.1. Hastalara Yönelik Güvenlik Önlemleri 
 

 Servislerden transfer sedyesi veya tekerlekli sandalye ile gelen hastaların yarı 

steril alana geçişleri esnasında yaşanabilecek düşmelerin önlenmesi için transfer 

iki sağlık çalışanı tarafından sağlanmalıdır.   

 Doğru hastaya doğru işlemin yapılması için kimlik doğrulama yapılmalıdır (ad, 

soyadı, doğum tarihi ve hasta numarası). 

 Hastanın ameliyat bölgesi klinikteki doktor tarafından işaretlenmelidir. Hasta 

ameliyathaneye teslim alınırken bu işaret kontrol edilmelidir. 

 Yarı steril alan bekleme koridoruna alınan hastanın yattığı sedyenin 

korkulukları kaldırılmalıdır.  

 Hastanın ameliyat masasına transferi, düşmeyi önlemek için en az dört sağlık 

personeli tarafından yapılmalıdır. 

 Hasta ameliyat masasına, ayarlanabilir özel tespit kuşakları ile uygun şekilde 

bağlanmalıdır.  

 

Resim 1.31:Hastanın masaya bağlanması 

 

 Ameliyata başlamadan önce mutlaka doğru hastaya, doğru cerrahi işlemin 

uygulanıp uygulanmayacağı sorgulanmalı ve bundan emin olunmalıdır. 

 Cerrahi operasyon öncesi ve sırasında sterilizasyon kurallarına özen 

gösterilmelidir. Kullanılan alet, malzeme ve örtülerin sterilliğinden emin 

olunmalıdır. Odaların temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. 

 Hastaya verilecek ameliyat pozisyonu, eğitimli personel yardımı ile verilmeli ve 

pozisyon verilirken düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.   
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 Hasta ısıtıcıları yanıklara neden olacağından dikkatli kullanılmalıdır.  

 Koter plağı oda personeli tarafından bağlanıp sirküle hemşire tarafından kontrol 

edilmelidir. 

 Enfekte vakalarda, kapıya enfeksiyon durumunu bildiren tabela asılmalıdır. Bir 

sonraki vaka alınmadan önce oda temizliği enfekte vakalarda ameliyat odası 

temizliği talimatnamesine uygun şekilde yapılmalıdır. 

 

1.7.2. Çalışanlara Yönelik Güvenlik Önlemleri 
 

Ameliyathane çalışanları, fiziki koşulların uygunsuzluğu, atık gazlar, radyasyon, 

lateks alerjisi ve travma nedeniyle risk altındadır. Diğer potansiyel riskler ise; tükenmişlik 

sendromu, kesici-delici alet yaralanmaları, enfeksiyon, kimyasal etkenler ve tıbbi atık 

maruziyetidir. 

 

 Ameliyathanede klima arızaları çalışanda terleme, dezenfektanların etkisinin 

artması gibi sorunlar yaratabilir. Aydınlatmanın iyi olmaması göz problemlerine 

neden olabilir. Klima sistemi arızalandığında veya aydınlatmalar 

arızalandığında ameliyathane sirküle hemşiresi durumu ameliyathane sorumlu 

hemşiresine bildirmeli ve teknik servis en kısa zamanda sorunu çözmelidir. 

 Anestezi cihazlarından kaynaklanan gazlara maruz kalınmaması için solunum 

devreleri ve atık gaz toplama sistemi bağlantıları kaçağa izin vermeyecek 

şekilde yapılmalı, anestezi cihazları kullanılmadığında akım metreleri 

kapatılmalıdır.  

 Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve 

müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman (eldiven, yüz maskesi, gözlük 

vb.) bulundurulmalıdır. 

 El hijyeni programı uygulanmalıdır. Sağlık hizmeti verilen alanlarda alkol bazlı 

el antiseptik solüsyonu bulunmalıdır. 

 Radyasyona maruz kalarak çalışan tüm personel, radyasyondan koruyucu 

ekipman kullanmalıdır. Dozimetre takılmalı ve belirli aralıklarla dozimetre 

kontrolleri yaptırılmalıdır. 

 Lateks alerjisi olan ameliyathane çalışanları, alerji riski düşük eldivenler 

kullanmalıdır. Lateks alerjisine yönelik tedbirlere rağmen devam eden alerjisi 

olanlar görev yeri değişikliği için idareye bildirilmelidir.  

 Enfekte vakalarda kapıya enfeksiyon durumunu bildiren tabela asılmalıdır. 

Odaya girişlerde çalışanlar disposible önlük giymelidir. 

 İğne ve diğer kesici araçlarla oluşan yaralanmaları önlemek için kullanım 

esnasında ve sonrasında, temizlenmesinde veya atılmasında koruyucu önlemler 

alınmalıdır. Kullanılan çeşitli tipte iğne ve enjektör uçları için iğne kutuları 

bulunmalıdır. 

 Riskli alanlarda çalışan personelin aşılaması (hepatit B aşısı gibi) yapılmalıdır. 

 Kayma ve düşmeleri önlemek için yerlerin kuru olmasına dikkat edilmelidir. 

Temizlik nedeniyle ıslanan alanlara tabela yerleştirilerek önlem alınmalıdır. 
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 Gluteraldehit içeren yüksek etkili dezenfektanların solunum yolu ile alınmaması 

için hazırlanması esnasında koruyucu ekipman kullanılmalıdır.  

 Formaldehit içeren patoloji kapları sürekli kapalı tutulmalıdır. Bu kaplar 

açıldığında uzun süre solumamaya özen gösterilmeli ve eldiven ile tutulmalıdır.  

 Çalışanların yıllık kan tahlilleri yapılmalıdır. 

 

1.7.3. Çevreye Karşı Alınacak Güvenlik Önlemleri 
 

 Havalandırma, temizlik, dezenfeksiyon, ısı ve nem kontrolü yapılmalıdır. Tıbbi 

atık uygulamaları konusunda eğitimler verilmelidir. 

 Cihaz ve elektrik güvenliği sağlanmalıdır. 

 Yangın güvenlik önlemleri alınmalıdır. Yangın çıktığında yapılması gerekenler 

konusunda çalışanlar bilgilendirilmelidir. 

 Ameliyathane içerisinde alarm düğmeleri ve koridorlarda yangın söndürme 

tüpleri bulunmalıdır. Yangın söndürme cihazları ve alarm düğmeleri düzenli 

olarak ayda bir sorumlu personel tarafından kontrol edilerek kayıtları 

tutulmalıdır.  Son kullanma tarihleri geçenler yenilenmelidir.  

 Ameliyathanede bulunan acil çıkışların önünü kapatacak şekilde eşya 

konulmamalıdır.  

 Ameliyathane temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli aralıklarla yapılmalıdır. 

Çalışanlar öncelikle kendilerini korumak için gerekli önlemleri almalıdırlar. 

(eldiven, maske, bone vb. ) 

 Odalar, atıklar toplandıktan sonra uygun dezenfektanlarla dezenfekte 

edilmelidir. Temizlik bittikten sonra vaka yoksa odanın kapısı kapatılmalıdır. 

 

ETKİNLİK 1: 10. sınıf meslek esasları dersinde atıkların çeşidine göre farklı 

renklerde çöp torbası kullanıldığını öğrendiniz. Öğrendiğiniz bu bilgileri hatırlayarak atık 

çeşidine uygun renkte çöp torbası eşleştirmesini ok kullanarak yapınız. 

 

UYGUN  RENK ÇÖP TORBASI  ATIK ÇEŞİDİ 

SARI EVSEL ATIKLAR 

KIRMIZI AMBALAJ ATIKLAR 

MAVİ TIBBİ ATIKLAR 

SİYAH TEHLİKELİ ATIKLAR 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek aseptik kurallara uygun olarak 

ameliyathane çalışma prensipleri doğrultusunda ameliyathanenin hazırlanmasına yardım 

edebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Maske ve bone takınız. Nonsteril 

eldiven giyiniz. 

 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar 

okuyabilirsiniz. 

 Konuyla ilgili video izleyebilirsiniz. 

 Boneyi, saçları tamamen toplayacak 

şekilde takmaya dikkat ediniz. 

 Maskenin, ağız ve burunu tamamen 

kapattığına emin olunuz. 

 Ameliyathanenin ameliyat için 

hazırlığında sağlık profesyoneline 

yardım ediniz.  Ameliyathane sorumlu hemşiresinin 

verdiği görevler doğrultusunda çalışınız. 
 Ameliyat ekibinin steril giyinmesine 

yardım ediniz 

 Cerrahi aletlerin dekontaminasyonunu 

sağlayınız. 

 Plastik kovada % 0,5 klor solüsyonu 

hazırlayınız.  

 Kullanılan aletleri hiçbir yere değdirmeden 

kovanın içine atınız. 

 10 dakika süreyle aletleri bu kovada 

bekletiniz. 

 Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz. 

 Aletleri kovadan çıkararak yıkama için 

kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz. 

 Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri 

temizleyiniz. 

 Akan su altında durulayınız. 

 Durulanan aletleri kurulayıp paketleyiniz. 

 Hazırlanan aletleri sterilizasyon merkezine 

götürünüz/ gönderiniz. 

 Çevreye karşı güvenlik önlemlerini 

alınız. 

 Eldiven giyiniz. 

 Oda zeminini uygun dezenfektanla 

paspaslayıp kurulatınız. 

 Havalandırma, temizlik, dezenfeksiyon, ısı 

ve nem kontrolü yapınız.  

 Cihaz ve elektrik güvenliğini sağlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tıbbi atıkları uygun olarak ayrıştırınız. 

 Kesici, delici, batıcı materyalleri tıbbi atık 

kutusuna atınız.  

 Delici kesici atık kutuları ¾ oranında 

dolunca yerine yenisini koyunuz. 

 Tıbbi atık kovasının kapağını kapalı 

tutunuz. 

 Çöp poşetine basınç uygulamayınız.  

 Yaptığınız her işlemden sonra ellerinizi 

hijyenik el yıkama tekniğine uygun olarak 

yıkamayı unutmayınız. 

 “Sağlık Bakanlığı Tıbbi Atık Yönetmeliği” 

doğrultusunda hareket ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ameliyat odasının ısısı 20-23°C olmalıdır. 

2. (   ) Yarı steril alanda bone ve maske takmak zorunludur. 

3. (   ) Steril eldiven giyme tekniğine göre; ilk eldiveni giymek için çıplak elle eldivenin 

iç kısmı tutulmalıdır. 

4. (   ) Nonsteril eldivenle ameliyathanedeki steril araç gereçlere dokunabiliriz. 

5. (   ) Portegü dikiş atmak için iğnelerin tutulmasında kullanılan alettir. 

6. (   ) Ameliyathanede çalışanların takı takmaması gerekir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Aseptik kurallara uygun olarak kalite yönetim standartları doğrultusunda reanimasyon 

ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yoğun bakım ünitelerinin genel özelliklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 İzolasyon odası nedir araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

2. REANİMASYON VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ 
 

Yoğun bakım ünitesi, tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane 

hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, yerleşim biçimi özel olarak tasarlanmış ve yüksek 

teknolojili tıbbi cihazlarla donatılmış bir bölümdür. 

 

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların etrafında çok sayıda kablo, plastik tüpler, 

serumlar ve tıbbi cihazlar vardır. Hastanın kalp atımı, kan basıncı, oksijen satürasyonu, 

solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulgularını sürekli gösteren monitörler, gerekli 

durumlarda yapay solunum desteği vermek için ventilatörler, sıvı ve ilaç vermek için 

perfüzörler burada bulunan tıbbi cihazların en önemlileridir. 

 

Resim 2.1: Yoğun bakım ünitesi 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1. Reanimasyon ve Yoğun Bakım Üniteleri İle İlgili Kavramlar 
 

Reanimasyon (yeniden canlandırma): İleri derecede bozulmuş ya da geçici olarak 

durmuş yaşamsal işlevleri normale döndürmek amacıyla kullanılan yöntemlerin bütünüdür. 

Yeniden canlandırma birimlerinin hastanın yaşamsal işlevlerinin sürekli izlenmesini 

sağlayan elektronik sistemler, yapay solunum aygıtı ve kalp defıbrilatörü gibi aletlerle 

donatılmış olması gereklidir.   

 

Recovery room: Genel anestezi uygulanmış hastanın, bilinci açılıncaya kadar kontrol 

altında tutulduğu ilk bakım odası; narkozdan açılma odası; derlenme odasıdır. 

 

PACU: İngilizce açılımı " Post-op Anesthesia Care Unit" olan PACU'nun Türkçe 

anlamı ameliyat sonrası bakım ünitesidir. Bu ünite klasik bir yoğun bakım değildir. Buradaki 

hastalar yoğun bakıma gidecek kadar ağır durumda olmayan hastalardır. Anestezi sonrası 

tansiyon yüksekliği gibi sorunları olan hastalar servislerine gönderilmeden önce buraya 

alınır. 

 

Yoğun bakım: Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev 

bozuklukları veya yetmezliklerinin izlem, tanı ve tedavisi ile bu işlevlerin sürdürülmesi için 

uygulanan yöntemlerin tümüdür. 

 

2.2. Yoğun Bakım Ünitelerinin Genel Özellikleri 
 

 Yoğun bakım üniteleri hastanedeki diğer birimlerden, ziyaretçi ve hastane 

personelinin genel kullanım alanlarından ayrı, tercihen asansör, ameliyathane, 

acil servis, laboratuvar ve görüntüleme birimlerine yakın olacak şekilde 

yapılandırılır. 

 Hastaların yoğun bakım ünitesi ile ambulans girişi arasındaki naklinin hızla ve 

kolaylıkla sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılır. 

 Yoğun bakım ünitesinde her yatak arasında bir perde ya da paravan bulunur. 

 

 

Resim 2.2: Yoğun bakım yatakları arasında bulunan perdeler 
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 Yoğun bakım ünitelerinde personel tarafından tüm hastaların görülebilmesine 

olanak sağlayan merkezi bir deskle veya deskte bulunan merkezi bir monitörle 

hastaların sürekli izlemi sağlanır. 

 Yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odaları dâhil her yatak için ayrı olmak 

üzere hasta başı en az on iki çıkışlı elektrik paneli bulunur.  Erişkin ve çocuk 

yoğun bakım ünitelerinde en az iki basınçlı hava çıkışı, üç oksijen çıkışı ve iki 

vakum sistemi bulunur. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en az iki basınçlı 

hava çıkışı, iki oksijen çıkışı, iki vakum sistemi bulunur. 

 Hasta alanları dışında, hasta bakımı için sık kullanılan malzemeler ile gerekli 

ilaç ve serumların muhafaza edileceği, direkt ışıktan korunacak şekilde 

düzenlenmiş uygun bir depo alanı ayrılır. 

 Eczaneden hazır olarak temin edilemeyen ve servis içerisinde hazırlanması 

gereken ilaç ve infüzyonlar için ayrı bir hazırlama alanı oluşturulur. 

 Her yatağın yanında hasta takip formlarının ve dosyalarının tutulduğu bir 

düzenek bulunur. 

 

Resim 2.3: Yoğun bakım ünitesi girişi ve hemşire deski 

 

2.3. Yoğun Bakım Servislerinin Fiziki Şartları 
 

 Hastane içinde, tercihen yoğun bakım servisi yakınında hasta yakınları için 

bekleme salonu bulunur. 

 Yoğun bakım servislerinde kayıtların tutulması ve muhafazası, iletişim ve 

sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, personelin kısa süreli dinlenmesi, kadın 

ve erkek personelin kıyafet değiştirmesi için uygun ve yeterli destek hizmet 

alanları ayrılabilir.  

 Yoğun bakım servislerinde sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre 

veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi 

bulunur. 

 Yoğun bakım servislerinde, hasta yataklarının bulunduğu alan içerisinde tuvalet 

bulunmaz. 

 Zemin yüzeylerinde kolay kırılmaz, yüzeyi mat ve kaymayı önleyen, sık 

temizlemeye uygun ve mikroorganizma üremesini en aza indirgeyebilen, 

kimyasallara gerek duyulmadan ve kolayca temizlenebilir, antistatik özellikte 

malzeme kullanılır.  
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 Yoğun bakımlarda sıcaklık 21-24 °C, nem oranı %30-%60 arasında olmalıdır. 

Yeni doğan yoğun bakım servisinde sıcaklığın 24-27 °C, nem oranının %30-

%60 arasında olması sağlanmalıdır. 

 Yoğun bakımlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması koşuluyla 

pencerelerin açılabilir nitelikte olması ve tercihen hasta alanlarının gün ışığı 

alması sağlanır. Hastaların, damar içi sıvıların, monitör ve ekranların gün 

ışığından doğrudan etkilenmemesi ve hastaların mahremiyetini sağlamak için 

gerekli düzenlemeler yapılır. 

 Yoğun bakım girişinde en az bir ve hasta alanında en az dört yatağa bir adet 

olacak şekilde muslukları bulunan, suyun çevreye sıçramasını ve göllenmesini 

önleyecek genişlik ve derinlikte, sabun ve kâğıt havlu yeri mevcut, lavabo ve el 

antiseptiği bulunur. 

 Yoğun bakım servislerindeki muslukların dirsek veya ayakla kontrol edilmesi 

veya otomatik açılır kapanır olması tercih edilir. 

 Yoğun bakım servislerinde temiz ve kirli işlemler için ayrılmış odalar 

bulunmalıdır. Kirli oda olarakkullanılan yerde, kirli çamaşırlar için kapalı 

çamaşır torbası veya arabası,  temizlik için kullanılabilecek malzemeler, 

yeniden kullanılacak tıbbi gereçlerin yıkama ve dezenfeksiyonunu 

sağlayabilecek bir lavabo bulunmalıdır.Temiz oda olarak kullanılan yerde ise; 

temiz çamaşırlar, steril paketli malzemeler  vb. bulunmalıdır. Eğer iki ayrı oda 

sağlanamıyorsa temiz malzemeler için hastalara uzak bir bölümde kapalı 

dolaplar kullanılmalıdır. 

 Yoğun bakım servislerinde izolasyon odası veya odaları bulunur. 

 

2.4. Yoğun Bakım Servislerinin Asgari Donanım, Personel Ve 

Hizmet Standartları 
 

Yoğun bakım servislerinin asgari donanım, personel ve hizmet standartları aşağıdaki 

tabloda açıklanmıştır. 

 

 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Tanım 

Yaşamsal risk 

doğurabilecek tıbbi 

durumların yakın takip 

edildiği, invaziv olmayan 

monitorizasyon 

yöntemlerine sahip, temel 

destek tedavilerin ve ilk 

stabilizasyonun 

sağlanabildiği, 

gerektiğinde ilgili 

kliniklerin içinde de 

yapılandırılabilen, 2. veya 

3. seviye yoğun bakım 

servislerine hasta transferi 

yapabilen birimlerdir. 

Temel monitörizasyon ve 

temel destek tedavilerin 

yanında, invaziv 

monitorizasyon ve 

tedavilerinin de 

yapılabildiği, 3. Seviye 

yoğun bakım servislerine 

hasta transferi yapabilen 

yoğun bakım servisleridir. 

Çoklu organ işlev 

bozukluğu gibi tüm 

komplike hastaların kabul 

edildiği, solunum desteği 

gibi destek tedavilerin 

sağlanabildiği, en üst 

düzeyde tıbbi bakım ve 

tedavi hizmeti verilen 

yoğun bakım servisleridir. 



 

28 

Hasta 

Özellikleri 

1. Tek organ 

yetmezlikleri, (böbrek, 

kalp yetmezliği vb.) 

2. Yaşamsal 

fonksiyonların aniden 

bozulma olasılığı 

bulunan ve sürekli 

gözlemi gereken 

hastalar, 

3. Cerrahi sonrası yakın 

takibi gereken 

hastalar, 

4. Psikiyatrik, nörolojik 

acil vakalar. 

I. seviye yoğun bakım 

hasta özelliklerine ilave 

olarak; 

1. Kısa süreli, detaylı ve 

nitelikli gözlem, 

girişim gereksinimi 

bulunan hastalar, 

2. Tek organ 

yetmezliğinin acil 

tedavisi gereken tıbbi 

durumları (diyaliz 

vb.), 

3. Cerrahi öncesi yoğun 

hazırlık ve destek 

ihtiyacı olan riskli 

hastalar, 

4. Hayatı tehdit eden 

zehirlenmeler ve 

kanamalar, 

5. Ağır enfeksiyonlar, 

(peritonit vb.) 

I. ve II. seviye yoğun 

bakım hasta 

özelliklerine ilave 

olarak; 

1. Çoklu organ 

yetmezliği gelişmiş 

hastalar, 

2. Kontrol edilemeyen 

kanamalar, 

3. Organ bozukluğu 

yapan zehirlenmeler, 

4. Kalp cerrahisi sonrası 

hastalar, 

5. Çoklu travma 

hastaları, 

Verilmesi 

Gereken 

Sağlık 

Hizmeti 

Entübasyon, torasentez,  

defibrilasyon, 

kardiyopulmoner 

resusitasyon. 

I. seviyeye ilave olarak; 

1. Hemodiyaliz kateteri 

yerleştirilmesi işlemi,  

2. Arteriyel 

kateterizasyon, 

3. Lomber ponksiyon, 

4. Beslenme tüpü 

takılması vb., 

II. seviyeye ilave olarak; 

1. İleri hava yolu 

uygulamalarının 

yapılması, 

2. Trakeotomi, 

3. Servis içinde sürekli 

veya aralıklı 

hemodiyaliz vb. 

Tıbbi 

Cihaz ve 

Donanım 

1. Her yatak için bir 

monitör,  

2. İki adet laringoskop, 

3. Transport özelliği olan 

ventilatör, 

4. Kolay ulaşılabilir 

defibrilatör,  

5. Resusitasyon için 

gerekli donanım. 

I.seviyeye ilave olarak; 

1. Her yatak için  bir 

monitör, 

2. Her 2 yatak için bir 

ventilatör,  

3. Portable röntgen 

cihazı  

4. İnfüzyon pompası, 

5. Servis içerisinde 

defibrilatör, 

6. Kesintisiz güç 

kaynağı, 

7. Portable EKO cihazı  

II. seviyeye ilave olarak; 

1. Her 4 yatak için bir -

üç ventilatör, 

2. Kan, serum ve hasta 

ısıtma sistemleri, 

3. Beslenme pompası vb. 

Personel 

(hemşire) 

Günün her saatinde, 

serviste 5 yatağa kadar bir 

hemşire 

Günün her 

saatinde,serviste her 3 

yatak için en az bir 

hemşire 

Günün her saatinde, 

serviste her 2 yatak için 

en az bir  hemşire 
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2.5. Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü 
 

Yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonu gelişme riski diğer kliniklere göre 5-10 

kez daha yüksektir. Enfeksiyonlar hasta güvenliği ve sağlık çalışanları için önemli bir 

tehdittir. Yoğun bakım ünitelerinde kalma süresi arttıkça enfeksiyon gelişme riski artar. 

 

Yoğun bakım ünitelerinde 11.08.2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” 

doğrultusunda etkin enfeksiyon kontrol programlarının uygulanması zorunludur. 

 

 Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon riskini artıran faktörler 

 

 Yapılan invaziv girişimler 

 

o Üriner kateter  

o İntravasküler kateter,  

o Endotrakeal tüp 

 

 Hastaya ait faktörler (hastanın yaşı, bağışıklık durumu, altta yatan 

hastalıklar ve beslenmesi) 

 

Enfeksiyonların bulaşmasında; çalışan personelin elleri, ortam yüzeyleri ve kontamine 

araç gereçler önemli rol oynar. Yüzeylerde bulunan mikroorganizmalar sağlık çalışanlarının 

elleriyle ya da temizlenmemiş tıbbi cihazların hastalar arasında transferiyle bulaşır. Yoğun 

bakım üniteleri hastane enfeksiyonları yönünden riskli birimlerdir. Bu birimde görev alan 

tüm personel, yoğun bakım konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır. Ünitede yeni 

çalışmaya başlayan personele oryantasyon (uyum) eğitimi verilmelidir. 

 

 Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon oluşumunu engellemek için; 

 

 Yoğun bakımlarda en önemli ve en sık bulaş temas yolu ile olur (Sağlık 

çalışanlarının elleri ya da tıbbi malzemeler).  El yıkama önerilerine uyum 

en etkili koruyucu önlemdir. 

 Ünite, hastane enfeksiyon kontrol komitesi ‘hastane temizliği talimatına’ 

uyularak temizlenmelidir. Yüzey dezenfeksiyonu gereken durumlarda 

1/100 oranında çamaşır suyu kullanılır. 

 Hasta steril tekniğe uygun şekilde aspire edilir. Her hasta için ayrı 

aspiratör olmalıdır. Hastaya özel ve tek kullanımlık plastik aspiratör 

kavanozları tercih edilir. 

 Aspiratör sıvısı günlük olarak boşaltılmalı, kavanozu temizlenip 

dezenfekte edilmelidir. Aspirasyon sondasının takıldığı bağlantı hortumu 

değiştirilmeli veya dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.  

 Aynı hastada art arda yapılan iki aspirasyon arasında, aspirasyon ara 

bağlantı hortumundan 1/100 çamaşır suyu ve ardından distile su geçirilir 

ve hortum kuru olarak saklanır.  
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 Aspirasyon mayi, drenaj mayi ve idrar gibi vücut sıvıları ayrı bir odada, 

el yıkama amacıyla kullanılmayan lavabo, gider vb. boşaltılmalıdır. Tek 

kullanımlık olmayan kaplar ve sistemin gider kısmı deterjanlı su ile 

temizlenip, 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

 Aspiratör hortumları kullanılmadığında, kontamine olmasına imkan 

vermeyecek şartlarda temiz vekuru olarak muhafaza edilir. 

 Nazal oksijen kateterleri ve maskeler görünür bir kontaminasyon 

olduğunda veya fonksiyonu bozulduğunda değiştirilir. 

 Ventilatör devrelerinin değişimi kirlendikçe yapılır. 

 

Hava yolunu nemlendirmek için nemlendirici ve bakteri filtresi kullanılır. Sistemdeki 

tüm nemlendiricilerde steril su kullanılır ve bu sular günlük olarak değiştirilir. 

 

 Yoğun bakım ünitelerinde enfeksiyon takibi ise şöyle yapılır; 

 

 Yoğun bakımda yatan bütün hastalar her gün enfeksiyon doktoru 

tarafından değerlendirilir. Tedavide yapılacak değişiklikler yoğun bakım 

ekibine bildirilir.  

 Yatan hastanın rutin tahlilleri alınırken ELİZA, CRP ve TİT için numune 

örneği alınır. Hastanın ateşi 38 derecenin üstüne çıktığında veya 36 

derecenin altına düştüğünde kan kültürü alınır.  

 Hastaya uygulanan bütün invaziv işlemler steriliteye uyularak yapılır. 

Yapılacak her türlü müdahale ve uygulamalarda uygun koruyucu 

ekipman kullanılır.  

 Her yatak başında alkol bazlı el dezenfektanı bulundurulur. 

 Hasta ile her temastan önce ve sonra eller yıkanır.  

 Yoğun bakım temizlik personeli tarafından, “Yoğun Bakım Temizlik 

Planı ve Takip Formu”nda yer alan temizlik kurallarına uyularak temizlik 

yapılır sorumlu hemşire tarafından kontrol edilir. 

 

 Yoğun bakım ünitesi temizliğinde temel ilkeler 

 

 Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven 

giyilmeli, işlem bitiminde eldiven çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır.  

 Ellerinde yara ve çizik gibi bulunan temizlik personeli toz alma işlemi 

sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir. 

 Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmeli, bez ve kova renkleri 

kullanım alanına göre belirlenmelidir. 

 Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.  

 Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra 

kullanılmalıdır. 

 Dezenfektan solüsyonlar kullanacağı zaman hazırlamalı, işlem bitiminde 

bekletmeden dökülmelidir. 

 Dezenfektan ve deterjanlar asla karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde 

dezenfektanın etkinliği azalır.  
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 Temizlik malzemeleri temizlik sonrası uygun şekilde yıkanıp 

kurutulmalıdır. 

 Dezenfektanlar kesinlikle göz kararı sulandırılmamalıdır. 

 Bulaşıcı hastalık belirti ve bulguları olan personel bu süreçte ünitede 

çalıştırılmamalıdır. 

 Tırnaklar kısa olmalı, tırnak cilası ve oje kullanılmamalı, büyük yüzükler 

(hatta mümkünse tüm yüzükler) ve yapma tırnaklar çalışma sürecinde 

takılmamalıdır. 

 

2.6. Yoğun Bakım Ünitesi İzolasyon Odası 
 

Bir enfeksiyonun hastadan hastaya veya hastadan sağlık çalışanlarına bulaşmasını 

engelleyecek en etkin önlem izolasyon işlemidir. Bu amaçla hazırlanan odaya izolasyon 

odası adı verilir. 

 

Resim 2.4: İzolasyon odası 

 

İkinci seviye yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile tüm üçüncü seviye yoğun bakım 

ünitelerinde en az bir tane izolasyon odası bulunur. Yatak sayısı 6’dan fazla olan çocuk ve 

erişkin yoğun bakım ünitelerinde her 6 yatak için en az bir izolasyon odası oluşturulur. 

 

 İzolasyon odalarının teknik özellikleri 

 

 İzolasyon odası yoğun bakım ünitesiyle aynı katta ve yakından izlenebilir 

şekilde olmalıdır. 

 İzolasyon odaları tek kişilik olmalıdır. 

 İzolasyon odalarının kapıları otomatik açılıp kapanmalıdır. Kapıları 

direkt yoğun bakım ünitesine açılmamalıdır. 

 Odaların sıcaklığı 22-26 °C aralığında olmalıdır. 

 İzolasyon odası duvarları, tavanı antibakteriyel olmalı ve dezenfeksiyon 

uygulamalarına uygun olmalıdır.  

 Odaların zemini antistatik malzeme ile kaplanmış olmalıdır. 
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 Oda girişinde standart uygulama malzemeleri için bir dolap ve bu dolapta 

bone, maske, önlük, el dezenfektanı vb. bulunmalıdır. 

 Her izolasyon odası için ayrı bir tuvalet ve el yıkama düzeneği olmalıdır. 

Kullanılan sabunluk ve kurutma fotoselli olmalıdır. 

 Hasta yatağının yanında hasta takip formu ve dosyalarının bulunduğu bir 

muhafaza çekmecesi olmalıdır. 

 

2.7. Yoğun Bakım Ünitelerinde Alınacak Güvenlik Önlemleri 
 

Yoğun bakım ünitelerinde hastanın, hasta yakınlarının ve çalışanların emniyetini 

sağlamak için aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. 

 

 Yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışlar mümkün olduğunca en az sayıda 

planlanır. Kontrol noktaları ünite girişine yakın ve görülebilecek şekilde 

yapılandırılır. 

 Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin yoğun 

bakım ünitesine girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak engellenir 

ve gerektiğinde girişlerin yeterli sayıda güvenlik kamerası ile izlenmesi 

sağlanır. 

 Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve 

bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunması esastır. 

 Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilir. Personel muhtemel elektrik 

tehlikeleri konusunda bilgilendirilir. 

 Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Yoğun 

bakım üniteleri hastaların acil veya afet durumlarında kolaylıkla ve süratle 

tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılır. 

 

2.8. Yoğun Bakım Ünitesinde Ziyaretlerin Düzenlenmesi 
 

Hastasını yoğun bakımda dahi ziyaret etmek hasta yakınının en doğal hakkıdır. Ancak 

yoğun bakım üniteleri fiziksel ortam, kullanılan teknik donanım ve çalışma biçimi nedeniyle 

hastanenin diğer ünitelerden farklı olup bu ünitelerde hasta ziyaretleri yasak veya kısıtlıdır.  

Hasta ziyaretleri ve ziyaretçi sayısı doktor tarafından belirlenmek kaydı ile günde en az iki 

kez olmak üzere planlanmalıdır.  Ziyaretçiler yoğun bakım ünitesi içerisine alınmadan önce 

galoş, bone, maske ve gömlek giyilmesi konusunda bilgilendirilmeli ve el hijyeni sağlanarak 

girişleri sağlanmalıdır. Hasta yakınlarının ziyaret süreleri hastanın klinik durumuna göre 

belirlenir. Ziyaret sonlandırıldığında hasta yakınının kullandığı malzemeler tıbbi atık 

yönetmeliğine uygun olarak atılır. Ziyaretçiye alkol bazlı el dezenfektanı kullandırılarak 

yoğun bakım ünitesinden çıkması sağlanır. 

 

2.8.1. Yoğun Bakım Ünitesi Ziyaretlerinin Hasta, Hasta Yakını Ve Hemşire 

Üzerine Etkileri 
 

Yoğun bakım ünitesine giriş hem hastalar hem de aileleri için oldukça stresli bir 

deneyimdir.   
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 Hasta üzerine etkileri: Hasta bireyin aile üyeleri ve arkadaşları ile birlikte 

olamaması, alışkanlıklarını sürdürememesi yalnızlık duygusunun gelişmesine 

neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda aile üyesinin/üyelerinin ziyaretinin 

hasta üzerine olumlu sonuçları olduğu belirtilmektedir. Sevdiği bir kişi ile 

birlikte olma hastaya umut ve güç vererek hayata bağlanmasına ve hastalık ile 

mücadele etmesine yardım eder. 

 Hasta ailesi üzerine etkileri: Kritik bir hastalık nedeniyle yoğun bakım 

ünitesine kabul, hasta kadar hasta ailesi için de krize neden olan durumlardan 

biridir. Ailede kriz durumunu hazırlayıcı faktörlerden biri de yoğun bakım 

ünitesinin yabancı bir ortam oluşu, ünitenin kurallarını bilmeme ve kısıtlı 

ziyaret saatleridir. Yapılan çalışmalarda, yoğun bakım ünitesinde yapılan hasta 

ziyaretinin, hem hasta hem de hasta yakını için yararlı etkileri olduğu 

saptanmış; bununla beraber ziyaretlerin sınırlı olması gerektiği belirtilmiştir. 

 Hemşireler üzerine etkileri: Ziyaret politikası uygulanan yoğun bakım 

ünitelerinde hemşireler, hastaları daha fazla stresten korumak ve dinlenmelerini 

sağlamak için genellikle kapı bekçisi rolü üstlenmektedirler. Ayrıca hasta ve 

ziyaretçilerin kontrolü hemşirenin iş yükünü artırabilmekte ve hastanın bakımı 

için ayrılan zamanda azalmaya neden olabilmektedir. 

 

ETKİNLİK 2: Aşağıda bulunan tabloya yoğun bakımın seviyesine uygun hasta 

özelliğine iki örnek yazınız. 

 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek aseptik kurallara uygun olarak kalite 

yönetim standartları doğrultusunda reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına 

yardım ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel koruyucu önlemleri alınız. 

 Kendinizi korumaya özen gösteriniz. 

 Ellerinizi hijyenik el yıkama tekniğine 

uygun yıkayınız. 

 Mikroorganizmaların taşınmasını 

önlemek için önlük/gömlek giyiniz. 

 Tekniğine uygun maske ve bone takınız. 

 Maske ve bonenin kullanılmamış 

olmasına dikkat ediniz. 

 Eldivenlerin sağlam ve yeni olmasına 

dikkat ediniz. 

 Reanimasyon ve yoğun bakım 

ünitelerinin hazırlanmasına yardım 

ediniz. 

 Reanimasyon ve yoğun bakım 

ünitelerinde bulunan araç gereçlerin 

çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.  

 Arızaları teknik servise haber veriniz. 

 Arıza ve eksiklikleri çok kısa sürede 

çözmeye dikkat ediniz. 

 Sarf malzemelerinin son kullanma 

tarihlerini ve stok durumunu kontrol 

ediniz. 

 Kullanılan araç gereçlerin 

dekontaminasyonunu sağlayınız.  

 Ördek ve sürgüleri kesinlikle kirli 

bırakmayınız. 

 Dezenfektanları hazırlarken enfeksiyon 

kontrol komitesinin önerdiği oranlara 

uyunuz. 

 Tıbbi atıkları uygun olarak ayrıştırınız. 

 Tıbbi atıkların yönetmeliklere uygun 

olarak toplanmasını sağlayınız. 

 Atıkların ve çöplerin zamanında 

toplanmasını sağlayınız. 

 Uygun renkte çöp poşetleri 

kullanılmasına dikkat ediniz. 

 Ortam güvenlik önlemlerini alınız. 

 Sorumlu olduğunuz bölümlerde çevreyi 

olumsuz yönde etkileyen sorunların 

ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemleri belirleyerek sorumlu 

hemşireye bilgi veriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. İleri derecede bozulmuş ya da geçici olarak durmuş yaşamsal işlevleri normale 

döndürmek amacıyla kullanılan yöntemler bütününe ……………………adı verilir. 

2. Yoğun bakımlarda sıcaklık ……………..,nem oranı …………….. arasında olmalıdır. 

3. Bir enfeksiyonun hastadan hastaya veya hastadan sağlık çalışanlarına bulaşmasını 

engellemek amacıyla hazırlanan odaya ……………………………adı verilir. 

4. Yoğun bakımlarda enfeksiyon oluşumunu önlemek için en etkili koruyucu önlem 

…………………….. 

5. Genel anestezi uygulanmış hastanın, bilinci açılıncaya kadar kontrol altında tutulduğu 

ilk bakım odasına ……………………………….adı verilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Ameliyathanede yapılan işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık 

profesyoneline yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hastalara ameliyat için verilen pozisyonlarla ilgili araştırma yapınız. 

Pozisyonları gösteren resimleri sınıf panosunda sergileyiniz. 

 Scrub ve sirküle hemşirenin görevlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. AMELİYATHANE İŞLEMLERİ 
 

Ameliyat döneminde bakım; hastanın karşılanmasını, hastanın değerlendirilmesini, 

cerrahi alanın ve asepsi kontrolünün sağlanmasını, hastaya uygun pozisyon verilmesini, 

işlem sırasında doktora asiste edilmesini ve hasta güvenliğine ilişkin kontrollerin yapılmasını 

kapsamaktadır. 

 

Ameliyat dönemi; hastanın ameliyathaneye alınması ile başlar, hastanın anestezi 

sonrası bakım ünitesine veya yoğun bakım ünitesine alınması ile sonlanır. Anestezi sonrası 

bakım ünitesinde kalış süresi, verilen anestezi miktarına bağlı olmakla birlikte, yarım saat ile 

2 saat arasında değişebilir. Hastanın öğürme ve yutma refleksinin geri gelmesi anestezinin 

sonlandığını gösterir. Hastaya spinal anestezi yapılmışsa hastanın ekstremite hareketleri 

başlayana kadar burada kalacağı, birkaç saate kadar normal hissedeceği, durumun geçici 

olduğu söylenmelidir.  Hastaya, anestezi tekniğine göre uygun pozisyon verilmelidir. 

 

Ameliyathane hazırlandığında, hasta ameliyat odasına alınır. Hasta ameliyat masasına 

yatırılarak ameliyatına uygun pozisyon verilir. Hastaya ameliyata uygun pozisyon verilmesi, 

cerrah, anestezist ve hemşire tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Ameliyatta ideal hasta 

pozisyonu; cerrahi alanı en uygun biçimde görme ve ulaşmayı, anestezi ve yaşam 

fonksiyonlarını iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve sürdürmeyi sağlar. 

 

 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

37 

 

Resim 3.1: Hastaya ameliyatta verilebilecek pozisyonlar 

 

Hastaya pozisyon verildikten sonra hastanın yaşam bulguları ölçülür. Ameliyat için 

üzeri örtülür. Tüm hazırlıklar bittikten sonra hastaya anestezi uygulanır. Ameliyat sırasında 

hastanın güvenliğinin sürdürülmesi gereklidir. Bu amaçla; 

 

 Ameliyat için hastaya uygun pozisyon verilmelidir. 

 Preoperatif cilt hazırlığı doğru yapılmalıdır. 

 Ameliyat sırasında steril araçlar hazırlanmalı ve doğru biçimde açılmalıdır. 

 Steril olması gereken ilaçlar ve solüsyonlar temin edilmelidir. 

 Kateterler, tüpler, drenler doğru biçimde hazırlanmalı ve uygun şartlarda 

korunmalıdır. 

 Gazlı bezler ve kesici araçlar gibi malzemeler ameliyat öncesi ve sonrası 

sayılmalıdır. 

 Scrub hemşire tüm aletleri ve gazlı bezleri saymadan cerrah ameliyat 

insizyonunu (kesisini) kapatmamalıdır. 

 

Ameliyat sırasında alınan örnekler uygun kaplara konularak, hastanın adı soyadı, 

protokol numarası, tarihi ve örnek bilgilerini içeren etiket kap üzerine yapıştırılır. Alınan 

örnek ile ilgili bilgiler kaydedilir. Örnek ilgili laboratuvara gönderilir. Hasta ameliyat 

bitiminde uyanma/derlenme odasına alınarak anestezinin etkisi geçene kadar burada takip 

edilir. Hasta, derlenme odasından taburcu olabilme kriterlerini karşıladığında anestezi 

uzmanının bilgisi dâhilinde hastanın yattığı kliniğine bilgi verilir. Hastanın klinikteki 

hemşiresi derlenme odasının hemşiresinden hastayı görerek ve dosyasının kontrol ederek 

teslim alır. 

 

 

3.1. Ameliyathane Ünitelerinde Hastanın Hazırlanması 
 

Klinikten hasta transferi en az bir sağlık çalışanı eşliğinde yapılır, hasta 

ameliyathanedeki görevli sağlık çalışanına yazılı ve sözlü olarak teslim edilir. 

 

Hasta ameliyathanede ilk olarak bekleme odasına alınır. Hastanın duygusal ve fiziksel 

olarak rahatını sürdürmek için bu odada geçen zaman kısa olmalıdır. Bekleme odasında 

preoperatif kontrol listesindeki bilgiler doğrulanır, gerekirse cilt hazırlığı (tıraş) yapılır. 

Anksiyeteyi azaltmak için hastaya müzik dinletilebilir.  



 

38 

Hastaların anestezi ve yan etkileri konusunda endişeleri olabilir. Böyle bir durumda 

anestezi verilmeden önce bu yan etkilerin uygun ilaçlarla önlenebileceği konusunda hastaya 

bilgi verilmelidir.  

 

Ameliyathaneye alınan hastanın damar yolu açılır, ameliyat öncesi ilaçlar verilir. 

Ameliyat odasında uygun pozisyonda yatırılır. Cerrahi boyama yapılarak üzeri örtülür. 

 

3.2. Anestezi /Ameliyat Pozisyonu Vermede Dikkat Edilecek 

Hususlar 
 

Hasta sedyeden ameliyat masasına alındıktan sonra supine pozisyonunda yatırılır.    

Bu pozisyondayken anestezi uygulanır, daha sonra ameliyat pozisyonu verilir ya da pozisyon 

verildikten sonra anestezi uygulanır. 

 

 Hastanın herhangi bir bölgesinde kırık veya çatlak varsa bu bölge hareket 

sırasında sabitleştirilerek pozisyon verilir. 

 Hastanın ameliyat masasındaki pozisyonu, kayışlarla tespit edilerek sürdürülür 

ve çoğunlukla kemik çıkıntıları petlerle desteklenir. Pozisyonda, hastanın 

normal eklem hareketlerinin ve vücudunun dengede olduğuna dikkat 

edilmelidir. 

 Hastanın çıplak bölgelerinin masanın metal kısımlarına değmemesi 

sağlanmalıdır. 

 Hasta yavaş, planlı ve dikkatli bir şekilde hareket ettirilmelidir. 

 Hastaya pozisyon verirken boyun ve omurganın aynı hizada olması 

sağlanmalıdır. 

 Anestezi altındaki hasta anestezist izin vermediği sürece hareket 

ettirilmemelidir. 

 Hipotermiyi önlemek ve vücut ısısını korumak için hasta mümkün olduğunca 

örtülmelidir. 

 Damar yolu, kataterler ve hava yolu tüpünün çıkması ve baskı altında kalmasını 

önleyici önlemler alınmalıdır. 

 Pozisyon verme sırasında hastanın mahremiyetine saygı gösterilmeli, hastanın 

üzerinin gereksiz yere açılması önlenmelidir. 

 Supine pozisyon verilirken hastanın bilinci açıksa işlem hakkında bilgi verilir. 

Kol tahtası ameliyat masasına monte edilir. Hasta, düz bir şekilde sırtüstü 

yatırılır. Avuç içleri yukarı bakacak şekilde, önkol dışa dönük konuma getirilir. 

Kollar 90 dereceyi geçmeyecek şekilde açılarak kol tahtasının üzerine konur. 

Belin altına yumuşak bir destek konulabilir. 

 Prone pozisyonu verilirken bilinci açık hastaya yapılacak işlem hakkında 

açıklama yapılır ve yüzüstü yatırılır. Baş yana çevrilir, başın altına ince bir 

yastıkla destek yapılır. Kollar yana uzatılır veya başın altına alınır. Emniyet 

kemeri dizüstünden bağlanır. Göğüsleri ve karnı büyük hastalarda göğüs altına 

ince bir yastıkla destekleme yapılır. Ayaklar, bileklerin altından yastıkla 

desteklenir. 
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 Trendelenburg pozisyonu verilirken bilinci açık hastaya açıklama yapılır ve 

sırtüstü yatırılır. Kollar ve bacaklar düzgün bir şekilde yerleştirilir. Hastanın 

kaymaması için omuzlukla desteklenir. Kollar ve bacaklar tespit edilir. 

Ayakucu, bacaklar yukarı gelecek şekilde 10-30 derece yükseltilir. 

 Ters Trendelenburg pozisyonu verilirken hasta sırtüstü pozisyona getirilir. Baş 

kısmı 10–30˚ arasında yükseltilir. Dizler üzerinden bir kemerle bacaklar tespit 

edilir. Kollar 90˚yi geçmeyecek şekilde açılarak kol tahtasının üzerine konulur. 

 Lateral pozisyon verilirken, bilinci açık hastaya açıklama yapılır. Hasta 

operasyona göre sağ veya sol tarafa yatırılır. Bacaklar düz uzatılır veya 

operasyona göre alttaki bacak fleksiyona getirilip diğeri düz uzatılır. Avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde, ön kol dışa dönük konuma getirilir. Hasta omuz ve 

kalçadan masaya tespit edilir. Başın altına ve bacaklarının arasına yastık 

yerleştirilir. Hastanın altta kalan gözü ve kulağı simit veya uygun bir malzeme 

ile korumaya alınır. 

 Litotomi pozisyonu verilirken bilinci açık hastaya yapılacak işlemle ilgili 

açıklama yapılır. Masaya ayaklıklar monte edilir. Hasta sırt üstü yatırılır. 

Hastanın başının altına yastık yerleştirilir. Bacaklar kaldırılarak önceden 

takılmış olan ayaklıklara yerleştirilir. Ayaklar ayaklığa tespit edilir. 

 Sims pozisyonu verilirken hastaya açıklama yapılır ve yüzüstü yatırılır. 

Hastanın başı yan çevrilir ve altına yastık koyulur. Hastanın vücudu hafif yan 

çevrilir. Altta kalan kol vücuda paralel olarak aşağı doğru uzatılır. Hastanın 

bacakları öne doğru kıvrılır. Üst bacak biraz daha fazla olmak üzere bacaklar 

fleksiyon durumuna getirilir. 

 

3.3. Cerrahi Boyama Tekniği 
 

Hastaya pozisyon verildikten sonra ameliyat alanı ve çevresi antiseptik solüsyonla 

temizlenir.  

 

 Boyamada kullanılan solüsyonun sıcaklığı vücut ısısında olmalıdır. 

 Masa üzerinde antiseptik solüsyon içeren boyama seti açılmalıdır.  

 Boyama yaparken steril eldiven giyilir. 

 İnsizyon yapılacak bölgeden başlayarak çevreye doğru gittikçe genişleyen 

şekilde ameliyat alanı boyanır. Kirli tamponla temiz bölgeye gidilmez.  

 Derideki kir ve mikroorganizmaları çıkartmak için bu işlem kuvvetli sürtme 

hareketleriyle yapılır. 

 Boyanacak alanın her iki tarafına emici steril kompresler konur. İşlem bittikten 

sonra kompresler alınır.  

 Boyama işlemi yaklaşık 5 dakika sürmelidir.  

 

Hastanın steril örtülmesi  

 

Ameliyat alanına örtüler katlanmış olarak getirilir. Dikkatlice açılır ve uygun şekilde 

örtülür. Örtü bir kez örtülünce bir daha hareket ettirilmez. Örtüler silkelenmez ve örtü 

üzerine vurulmaz.   
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Bu tür hareketler (vurma, düzeltme) hava akımı oluşturur ve toz kalkmasına neden 

olur. Örtünün silkelenmesi sırasında steril olmayan alanlara değebilir. Örtüler önce insizyon 

alanına, sonra çevresine doğru örtülür. Ameliyat masasının karşı tarafı örtülecekse ameliyat 

masasının üzerinden uzanılmaz. Çevresinden dolaşarak karşı tarafa geçilir. Örtüler 

tutturulurken delik açmayan penslerle tutturulur. Steril örtülere steril eldivenlerle dokunulur. 

Steril örtüler hasta üzerine örtülünceye kadar bel seviyesinin üzerinde tutulur. 

 

Resim 3.2: Hastanın steril örtülmesi 

 

3.4. Scrub (Steril) Hemşirenin Görevleri 
 

Steril hemşire ameliyathane hemşiresinin genel görevleri yanı sıra cerrahi işlem 

süresince steril olarak cerrahi ekipte yer alır. 

 

 Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır. 

 Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Kontaminasyonu 

önlemek için gerekli önlemleri alır. 

 Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar 

ve uygular. 

 Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve 

malzeme ile ilgili hazırlık yapar. 

 Hasta ameliyat odasına alınmadan ameliyat lambası, oda ışıkları ve elektrikli 

cihazların çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapar. 

 Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır. 

 Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin 

steril gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olur. 

 İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve 

kullanımını sağlar. 

 Hastanın steril örtülmesine yardım eder. 

 Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın 

ihtiyacı olan malzemeyi önceden belirleyerek verir. 

 Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri 

kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir. 
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 İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları sirküle hemşire ile birlikte 

sayar ve kaydeder. 

 Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak sirküle hemşireye 

güvenli bir biçimde teslim eder. 

 Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, listeye uygun şekilde 

hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar. 

 Hastaya istenildiği şekilde pansuman, sargı uygular. 

 

3.5. Sirküle (Dolaşan) Hemşirenin Görevleri 
 

Sirküle hemşire; ameliyat odasının, ameliyata uygun şekilde hazırlanması, ameliyattan 

sonra bir sonraki ameliyat için hazır hale getirilmesi ve ameliyat sonuna kadar scrub 

hemşireye yardımcı olmaktan sorumlu hemşiredir. 

 

 Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyacını sağlar. 

 Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek verir. 

 Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada yardımcı olur. Örneğin; 

ameliyat odasının nem ve ısısını kontrol eder. Ameliyat lambası, oda ışıkları ve 

elektrikli cihazların çalışıp çalışmadığının kontrolünü yapar. 

 Cerrahi ekibin ve scrub hemşirenin giysilerini bağlar. 

 Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini gözden geçirir. 

 Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, 

güvenliğinin sağlanmasına yardım eder. 

 Scrub hemşire ile birlikte ameliyat öncesi spanç, iğne ve alet sayımını yapar. 

 Steril malzeme ve araçları scrub hemşireye verir. 

 Cerrahi doku örneklerini uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder. 

Ameliyathane sorumlu hemşiresi ile iş birliği yaparak laboratuvara 

gönderilmesini sağlar. 

 Hastanın ameliyat sonunda sedyeye alınmasına ve ayılma odasına taşınmasına 

yardım eder. 

 Ameliyat sonrası temizlik işlerine yardım eder/yönetir. 

 Kullanılan malzemeleri sterilizasyon için temizleyip dekont amine eder ve 

paketler. 

 Ameliyat odasını sonraki işlem için hazırlar.  
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ETKİNLİK 3: Aşağıdaki tabloda yer alan görsellerin yanına pozisyonların adını 

yazınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek ameliyathanede yapılan işlemlerde 

ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık profesyoneline yardım ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel koruyucu malzemeleri tekniğine 

uygun kullanınız. 

 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar 

okuyabilirsiniz. 

 Konuyla ilgili video izleyebilirsiniz. 

 Yapılacak işlemler için hastanın 

hazırlanmasına yardım ediniz. 

 İşlemler sırasında hastaya nazik 

davranınız. 

 Sabırlı ve hoşgörülü olunuz. 

 Yapılan işlemlerinin özelliğine göre 

hastaya pozisyon verilmesine yardım 

ediniz. 

 Hastaya pozisyon vermek için kullanılan 

yardımcı malzemeleri hazır 

bulundurunuz.  

 Kol tahtasını ameliyat masasına monte 

ediniz. 

 Hastayı kemer ile güvenli şekilde 

bağlayınız. 

 Hasta uyutulana kadar hastanın sorularını 

yanıtlayınız ve psikolojik destek 

sağlayınız. 

 Anestezi altındaki hastayı anestezist izin 

vermediği sürece hareket ettirmeyiniz. 

 Anestezi ve ameliyat süresince sağlık 

profesyoneline yardım ediniz. 

 Hastanın örtülmesi ve boyanmasına 

yardım ediniz. 

 Biyopsi kutusunu hazırlayınız. 

 Alınan örneği uygun şekilde hazırlayıp, 

etiketleyerek laboratuvara gönderiniz/ 

götürünüz. 

 Gazlı bez, batın kompresleri, cerrahi alet, 

iğne ve bisturi uçlarını sayınız. 

 Alınan örneği ilgili birime 

götürdüğünüzde mutlaka kaydettiriniz. 

 Ameliyatta kullanılan araç gerecin 

dekontaminasyonuna yardımcı olunuz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Anestezi altındaki hasta anestezist izin vermediği sürece hareket ettirilmez. 

2. (   ) Hastanın enfeksiyonlardan korunması için ameliyat sırasında mümkün olduğunca 

az örtülmesi gerekir. 

3. (   ) Trendelenburg pozisyonu verilirken ayakucu, bacaklar yukarı gelecek şekilde 10-

30º yükseltilir. 

4. (   ) Hastanın ameliyat bölgesi boyanırken nonsteril eldiven giyilir. 

5. (   ) Boyama işlemi yaklaşık 5 dakika sürmelidir.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemlerde ekip içerisinde 

sorumluluk alarak sağlık profesyoneline yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemleri araştırınız. 

Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan araç gereçleri araştırınız.  

Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. REANİMASYON VE YOĞUN BAKIM 

ÜNİTELERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 
 

Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan veya 

her an bozulma riski taşıyanlar kritik hasta olarak tanımlanır. 

 

Kalp krizi, ritim bozuklukları, beyin kanamaları, zehirlenmeler, ciddi solunum 

yetmezlikleri, ağır travmalar, büyük ameliyatlar sonrası gibi yakın gözlem gerektiren 

durumlarda hastalar yoğun bakım ünitesinde takip edilir. 

 

Yoğun bakımlarda kritik hastaların, solunum ve dolaşım gibi yaşamsal fonksiyonları 

gelişmiş cihazlar ve modern tedavi yöntemleri ile desteklenir. Destek ihtiyacı olmayan ama 

genel durumu her an bozulabilecek kritik hastalar ise sürekli olarak yakın gözetim altında 

tutularak gerekli müdahalelerin vakit kaybetmeden yapılabilmesi sağlanır. 

 

Yoğun bakımlarda tedavi saatleri doktor orderlarına göre düzenlenir. Sabah tedavi ve 

pansumanlar yapılır, hastalara öz bakım verilir, hasta yataklarının düzeni sağlanır.  

 

4.1. Yoğun Bakım Ünitesinin İşleyişi  
 

Yoğun bakımlara acil servis, ameliyathane, klinikler ve diğer hastanelerden hasta 

kabulü yapılmaktadır.  

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Yoğun bakım ünitesine kabulü planlanan hasta için, hastanın yatışını yapan doktor ile 

görüşülerek hastanın klinik durumuna uygun olarak yatağı ve cihazlar hazırlanır 

(monitörizasyon cihazı, ventilatör, infüzyon pompaları vb.). Hasta teslim alındıktan sonra 

yoğun bakım yatan hasta protokol kayıt defterine yatış kaydı yapılır. 

 

Hasta ve/veya hasta yakını bilgilendirildikten sonra “Yoğun Bakım Ünitesi 

Bilgilendirme ve Rıza Formu” hastanın şuuru açık ise kendisine, kapalı ise yakınlarından 

birisine (mümkünse 1.derece yakınına, 1. derece yakını yok ise yakınlık derecesine göre en 

yakınına) doldurtularak imzalatılır. Eğer hastanın bilinci kapalı, yanında yakını yok veya 

ulaşılamıyor ise tedavi eden doktor ve hemşire yakınının olmadığını belirterek imza atar, 

durumu hastane polisine bildirir. Yoğun bakıma hastayı kabul eden hemşire tarafından 

“Hemşire Anamnez Formu” tam ve eksiksiz olarak doldurulur. 

 

Hastanın yoğun bakım yatağına alınması: 

 

 Hastanın üzerindeki giysileri, takıları ve değerli eşyaları (para, anahtar, bilezik, 

cüzdan vb.) çıkarılır. “Hastaya Ait Eşya Teslim Alma Formu” doldurularak 

imza karşılığında hasta yakınına teslim edilir. Hasta yakınının olmaması 

durumunda form hastane müdürüne onaylatılarak güvenlik birimine teslim 

edilir.  

 Hasta monitörize edilir. Manşon uygun koluna takılır. Pulse oksimetre probu 

parmağına takılır. Vital bulguları alınıp yoğun bakım ünitesi hasta takip 

formuna kayıt edilir.  

 Eğer hasta entübe ise, solunumu değerlendirilir. Solunumu yüzeysel veya yok 

ise mekanik ventilatör cihazına bağlanır. Entübe değil ise doktor ve hemşire 

tarafından hastanın solunumu değerlendirilir gerekirse entübasyon için hazırlık 

yapılır.  

 Hastanın damar yolu açılır. Damar yolu açık gelmişse damar yolunun çalışıp 

çalışmadığı kontrol edilir. Gerekirse yeni bir damar yolu açılır. 

 Ordere uygun şekilde tedavi yapılır.  

 Hastaya gerekli ise sonda takılır.  

 Laboratuvar tetkikleri için bilgisayar girişi yapıldıktan sonra numune alınarak 

laboratuvara gönderilir.  

 Hasta ajite ise hastayı korumaya yönelik tedbirler alınır.  

 Yoğun bakıma kabul edilen hastaya düşme riski değerlendirmesi yapılır. 

 Yüksek riskli hastalarda gerekli tedbirler alınır.  

 Bası yarası olan hastalar yoğun bakım ünitesi hasta takip formunun bası yarası 

izleme bölümü doldurulup, doktor orderında yer alan tedavi ve bakım yapılır.  

 Hasta yanında ilaçları ile gelmiş ise ilaçlar tek tek son kullanma tarihleri ile 

kontrol edilip, “Hastanın Yanında Getirdiği İlaçları Teslim Alma Formu”na 

kayıt edilir.  

 Yoğun bakım ünitesinde yatan bütün hastalar her gün enfeksiyon doktoru 

tarafından değerlendirilir. Yoğun bakım hastasına uygulanacak olan antibiyotik 

tedavisine hastane enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri doğrultusunda 

başlanır. Tanı ve tedavide yapılacak değişiklikler konusunda yoğun bakım ekibi 

bilgilendirilir.   
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 Nöbet değişimi sırasında nöbeti devreden hemşireler, nöbeti devralan 

hemşirelere önce deskte hasta teslim defteri üzerinden teslim eder ve imzasını 

atar. Daha sonra hastaları yatak başında vizit yaparak devreder. Hemşire nöbet 

teslim defterini yazarak nöbet teslimini yapar.  

 Yoğun bakımda kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Hastalara kimlik tanımlayıcı 

olarak “Hasta Bilekliği Uygulama Tablosu”na göre bileklik takılır. 

 

4.2. Reanimasyon ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastanın Bakımı 
 

 Hasta ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine gelmeden önce tüm malzemeler 

hazır bulundurulur. 

 Yatak etrafına paravan çekilir. 

 Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir. 

 Hasta, güvenli biçimde ve gizliliği korunarak üniteye anestezi teknikeri/anestezi 

doktoru/ameliyathane teknisyeni eşliğinde alınır. 

 Hasta ile birlikte ameliyata ilişkin bilgiler ve hasta dosyası da teslim alınır. 

 Olası kusma probleminde aspirasyonu önlemek amacıyla hastanın başını yan 

tutması sağlanır ve böbrek küvet başın yan tarafına yerleştirilir.  

 Damar yolu açıklığı, cilt rengi kontrol edilir. Gerekirse oksijen verilir, oksijen 

tedavisinden önce sekresyon varsa hasta aspire edilir. 

 Hastanın yaşam bulguları ameliyattan sonra ilk 3 saat 15 dakikada bir, sonraki 2 

saat 30 dakikada bir, daha sonra saatte bir izlenir. 

 Hastanın bilinç durumu değerlendirilir. Hastaya adıyla seslenerek nerede olduğu 

söylenir. 

 Hasta bulantı, kusma ve kanama belirtileri açısından her 15 dakikada bir takip 

edilir. 

 İdrar miktarı ve özelliği kontrol edilir. Dren kontrolü yapılır. 

 Ameliyat bölgesi kontrol edilir, gerekirse pansuman yapılır. 

 Hastaya dönme ve öksürme konusunda yardım edilir. 

 Titremeyi azaltmak için battaniye ya da sıcak su torbaları ile vücudun ısınması 

sağlanır. 

 Dudaklara nemlendirici sürerek çatlaması önlenir. 

 Ağrının yeri ve şiddeti değerlendirilir. Yaşam bulguları stabil ise önerilen 

analjezik tedavisi düzenli olarak yapılır. 

 

4.3. Reanimasyon ve Yoğun Bakım Ünitelerinde Yapılan 

Uygulamalar  
 

Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde hastanın monitörizasyonu, hava yolunun 

açılması, mekanik ventilatöre bağlanması, intravasküler kateter yerleştirilmesi, temel yaşam 

desteği, bronkoskopi, trakeostomi gibi uygulamalar gerekebilir. 
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Hastanın monitorizasyonu 

 

 Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığı kontrol edilir (sürekli takılı durması 

gerekir).  

 Hasta kablolarının cihaza takılı olup olmadığı kontrol edilir. 

 Cihaz açılarak, cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.  

 Hastaya elektrotlar takılır. 

 Tansiyon aleti marşonu hastanın uygun koluna takılır.  

 Saturasyon probu kırmızı ışık tırnak üzerinde olacak şekilde hastanın parmağına 

takılır.  

 Derece probu hastanın koltuk altına yerleştirilir.  

 Cihazda anormallik varsa teknik servise haber verilir. 

 

Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması ve gözlenmesi  

 

Solunumun bozulmasına yol açan etkenler ortadan kaldırılıncaya kadar gaz değişimi 

ventilatör adlı cihaz aracılığı ile yapay olarak sürdürülür. Hastalar bu alanda uzmanlaşmış bir 

ekip tarafından izlenmeli ve tedavi edilmelidir. 

 

 Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması doktor tarafından gerçekleştirilir.  

 Hava yolunun sürekliliğini sağlamak ve sekresyon atılımına yardımcı olmak 

amacıyla tekniğe uygun olarak gerektikçe ve düzenli olarak hasta aspire edilir.  

 Hava yolunun nemli olması sağlanır. Nemlendirici ısısı ve su seviyesi kontrol 

edilir. 

 Solunum tedavisi araç ve gereçleri 24 saatte bir yenisiyle değiştirilir.  

 Ağız bakım solüsyonları ile ağız bakımı verilir. Çatlamış dudaklara 

nemlendirici sürülür. 

 Pulse oksimetre ile hastanın oksijen saturasyonu takip edilir. Extremiteler renk 

ve ısı açısından değerlendirilir. 

 İki saatte bir pozisyon değiştirilerek sekresyonların birikmesi önlenir. 

 Ventilasyondaki hastanın başında ambu hazır bulundurulmalıdır.  

 Bilinci kapalı hastalar veya sedasyon altındaki hastalar göz kırpma refleksini 

kaybettikleri için gözler serum fizyolojik ile nemlendirilmiş steril spanç ile 

kapatılır. 

 

 

 

Resim 4.1: Mekanik ventilasyon 
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Hastanın mekanik ventilasyon desteğinden ayrılması  

 

 Hastanın şuuru açık ise mutlaka bilgilendirilmelidir.  

 Ekstübasyon (tüpün çıkarılması) malzemeleri ve acil arabası hastanın başında 

hazır bulundurulmalıdır. 

 Ekstübasyonda kullanılacak nemli oksijen sistemi hazırlandıktan sonra 

ekstübasyon sağlanmalıdır. 

 Hastaya öksürme egzersizleri yaptırılmalıdır. 

 Hastanın vital bulguları ve genel durumu sürekli değerlendirilmeli ve herhangi 

bir değişiklik olursa doktora haber verilmelidir. 

 

Exitus (ölüm) süreci 

 

 Hasta ex olmuş ise; doktor hastanın yaşam bulguları ve EKG’sini kontrol 

ederek ex durumunu tespit eder.  

 Hasta ex olduktan sonra ex bilgisi yakınlarına doktor tarafından verilir.  

 Ölen hastanın üzerindeki tüm giysiler iç çamaşırları dâhil kesilerek çıkarılır. 

Takma dişleri, idrar torbası, nazogastrik sonda, varsa kateterleri çıkartılır. 

Kanayan pansumanı varsa yenilenir.  

 Ölen hastanın altına bir çarşaf serilir. Çenesi ve ayak başparmakları birbirine 

bağlanır, kolları yanlara uzatılır ve çarşaf ile sarılır. Ölüm saati ve tarihi ile 

kimlik bilgilerinin olduğu açıklayıcı bir etiket veya bileklik takılır. 

 Eğer hasta adli vaka ise hastane polisine haber verilir.  

 Morg görevlilerine haber verilerek hasta morga indirilir.  

 

Ebe/ hemşire yardımcısı veya sağlık bakım teknisyeni servis sorumlu hemşiresi ve 

hemşirelerinin direktif ve sorumluluğu altında servislerin genel temizliğini yaparlar. Hasta 

yemeklerini mutfaktan getirirler, yemek servisini yaparlar. Hastaları bir yerden bir yere 

(laboratuvar, servis vb.) götürüp getirirler. Laboratuvara gidecek muayene materyalini 

götürürler ve kendilerine söylenen saatte sonuçları alırlar.  

 

Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları, ağırlaşan hastaların 

durumunu nöbetçi hemşireye derhal bildirirler, kendilerine teslim edilen hasta ve kurumun 

eşyasından sorumludurlar.  

 

Yoğun bakım ünitelerinde sık temas edilen tüm yüzeyler (etajer, monitör ve ventilatör 

yüzeyleri, desk, musluk başı, kapı kolu, kuvözler vb.) günlük temizliğe ek olarak dezenfekte 

edilir. (Kullanılan araç gereçlerin dekontaminasyonu için 1. uygulama faaliyetine bakınız.) 

 

Yoğun bakım odalarında kullanılan bilgisayar ve klavyeler temiz tutulmalı, her gün ve 

kirlendiğinde dezenfekte edilmelidir. 

 

Kirli çamaşırlara uygulanacak işlemler için önceden belirlenmiş protokole kesinlikle 

uyulmalıdır. Tekrar kullanılabilir kirli çamaşırlar sıvı geçirmeyen ve ağzı sıkıca bağlanmış 

torbalarla çamaşırhaneye gönderilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek reanimasyon ve yoğun bakım 

ünitelerinde yapılan işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık profesyoneline 

yardım ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel koruyucu malzemeleri tekniğe 

uygun kullanınız. 

 Modüldeki konu ile ilgili bölümleri 

tekrar okuyabilirsiniz. 

 Yapılacak işlemler için hastanın 

hazırlanmasına yardım ediniz. 

 Modüldeki konu ile ilgili bölümleri 

tekrar okuyabilirsiniz. 

 Hastaya uygulanan anestezi tekniğine 

göre uygun pozisyon veriniz. 

 Yapılan işlemlerinin özelliğine göre 

hastaya pozisyon verilmesine yardım 

ediniz. 

 Hastaya uygulanan anestezi tekniğine 

göre uygun pozisyon veriniz. 

 Spinal anestezi ile ameliyat olmuş 

hastaya düz yatış pozisyonu veriniz. 

 Hastayı genel durum değişiklikleri 

açısından gözlemleyiniz. 

 Hastanın yaşam bulgularını ameliyattan 

sonra ilk 3 saat 15 dakikada bir, sonraki 2 

saat 30 dakikada bir, daha sonra saatte bir 

izleyiniz. 

 Kullanılan araç gereçlerin 

dekontaminasyonunu sağlayınız. 

 Modüldeki konu ile ilgili bölümleri 

tekrar okuyabilirsiniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Hasta monitörize edilirken derece probu hastanın alnına yerleştirilir. 

2. (   ) Bilinci kapalı hastalar göz kırpma refleksini kaybettikleri için; gözleri serum 

fizyolojik ile nemlendirilmiş steril spanç ile kapatılır. 

3. (   )Ameliyat sonrası olası kusma probleminde aspirasyonu önlemek amacıyla hasta 

sırtüstü yatırılır. 

4. (   ) Hastalık veya travma sonucu yaşam fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan 

veya her an bozulma riski taşıyanlar kritik hasta olarak tanımlanır. 

5. (   ) Mekanik ventilasyon desteğinden ayrılan hastaya öksürme egzersizleri 

yaptırılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise“Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına ve burada 

yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım ediniz.  

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Maske ve bone taktınız mı?   

2. Nonsteril eldiven giydiniz mi?   

3. Ameliyathanenin ameliyat için hazırlığında sağlık profesyoneline 

yardım ettiniz mi? 

  

4. Ameliyat ekibinin steril giyinmesine yardım ettiniz mi?   

5. Cerrahi aletlerin dekontaminasyonunu sağladınız mı?   

6. Tıbbi atıkları uygun olarak ayrıştırdınız mı?   

7. Çevreye karşı güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

8. Kişisel koruyucu önlemleri aldınız mı?   

9. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım 

ettiniz mi? 

  

10. Ameliyat için yapılacak işlemler hakkında hastaya bilgi verdiniz mi?   

11. Yapılacak işlemler için hastanın hazırlanmasına yardım ettiniz mi?   

12. Yapılan işleme göre hastaya uygun pozisyonu verdiniz mi?   

13. Anestezi ve ameliyat süresince sağlık profesyoneline yardım ettiniz 

mi? 

  

14. Reanimasyon ve yoğun bakım ünitesindeki hastayı genel durum 

değişiklikleri açısından gözlemlediniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ETKİNLİK 1 DEĞERLENDİRME 

 

Atık çeşidine uygun çöp torbası rengi aşağıda gösterilmiştir. 

 

Kırmızı : Tıbbi Atıklar 

Mavi : Ambalaj Atıklar 

Siyah : Evsel Atıklar 

Sarı : Tehlikeli Atıklar 

 

ETKİNLİK 2 DEĞERLENDİRME 

 

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Psikiyatrik acil hastalar Diyaliz hastaları Çoklu organ yetmezliği olan 

hastalar 

Böbrek yetmezliği olan 

hastalar 

Zehirlenmesi olan hastalar Kalp cerrahisi sonrası 

hastalar 

 

ETKİNLİK 3 DEĞERLENDİRME 

 

1. Trendelenburg pozisyonu 

2. Supine pozisyonu 

3. Prone pozisyonu 

4. Lateral pozisyon 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 reanimasyon 

2 
21-24 c- %30-

%60 

3 izolasyon odası 

4 el yıkama 

5 recovery room 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 
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