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1. AMAÇ 

Hastanın ameliyata hazırlanmasında standart bir yöntem belirlemek ve oluşabilecek komplikasyonları önlemektir. 
2. KAPSAM 

Bu talimat ameliyat öncesi hasta hazırlama faaliyetlerini kapsar. 
3. SORUMLULAR 

Bu talimatın uygulanmasından görevli hemşire ve hekim sorumludur. 
4. UYGULAMA 

4.1. Ameliyattan Bir Gün Önce 
• Hastanın ameliyat için gerekli olan tetkikleri ve konsültasyonları kontrol edilir. Eksikler tamamlanır. 
• Anestezi onayının olup olmadığı kontrol edilir, yapılmamış ise anestezi onayı  alınır. 
• Hastanın ilaçları kontrol edilir. 
• Genel hijyenini yapması sağlanır.(Banyo, ihtiyaç varsa ameliyat bölgesinin temizliği, ağız bakımı vb.) 
• Hastaya ameliyat ile ilgili bilgi verilerek stresinin azalması sağlanır. 
• Hasta ve yakınlarına ameliyat öncesi ve sonrası beslenme hakkında bilgi verilir. 
• Solunum egzersizleri, öksürme eksersizleri, dönme ve ekstremite egzersizleri gösterilir, uygulatılır. 
• Hasta veya yakınlarından ameliyatla ilgili rızalar alınır. 
• Saat 24 ten itibaren aç kalması hiç bir şey yiyip içmemesi söylenir. 
• Gastrointestinal sistemin boşaltılması gerekiyorsa ordera uygun laksatif verilir veya lavman yapılır. 
• Makyaj, oje, takılarını ve kullandığı protezleri varsa çıkarması söylenir. 
• Hastanın istirahati sağlanır. 

4.2. Ameliyat Sabahı 
• Hastanın kimlik doğrulaması; hasta bilekliğinden, dosyasından ve sözlü olarak kendisine 
• sorularak yapılır. 
• Hasta ve yakınlarına ameliyat hakkında, öncesi ve sonrası uyulması gerekenler hakkında bilgi verilir.  
• Hastanın aç olup olmadığı kontrol edilir. 
• Bağırsak boşaltımının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 
• Mesane boşaltımı sağlanır. 
• Hastanın vital bulguları alınıp, hemşire gözlem ve ameliyat kağıdına kaydedilir. Kritik ve panik 

değerde olanlar varsa hekime bilgi verilir. 
• Ameliyat bölgesinin traşı isteniyorsa yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 
• Hastaya dişlerini fırçalaması varsa takma dişi çıkarması söylenir, kontrol edilir.(çıkarılmamış ise 

çıkarttırılarak tutanakla yakınlarına teslim edilir.)  
• Hastada makyaj , oje var mı kontrol edilir. Varsa temizlemesi söylenir.  
• Takıları çıkarttırılır, yakınına tutanak ile teslim edilir. 
• Hastaya ameliyat gömleği ve bone giydirilir. 
• Hasta dosyası, mayileri, malzemeleri ile birlikte ameliyathaneye taşıyıcı personel ve sağlık 
• çalışanı eşliğinde götürülür. Ø Ameliyathane çalışanlarına hasta hakkında bilgi verilerek teslim edilir. 
• Hemşire gözlem formuna hastanın hangi saatte, kiminle ameliyathaneye gönderildiği kaydedilir. 

 
 

SDÜDHF/TBH/TLM/05/YT-26.09.2014/REVNO-00 

	  

OPERASYON ÖNCESİ  
HASTA HAZIRLAMA 

TALİMATI  


