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Amaç : ÖZET Bariatrik cerrahi hastaları, obezitenin beraberinde getirdiği metabolik sorunlar,
zorlu havayolu açıklığı, dolaşım bozuklukları gibi hemodinaminin zor sağlandığı hasta
gruplarıdır. Bu hasta grubu cerrahi girişime verdikleri stres yanıt açısından diğer ameliyatlara
oranla daha risklidir. Ameliyat sonrası derlenme, iyi bir perioperatif tedavi ve izlem
gerektirmektedir. Obezite cerrahisinde Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Topluluğu,
Avrupa Obezite Araştırmaları Birliği, Uluslararası Obezite Araştırmaları Birliği, Uluslararası
Obez Hastanın Perioperatif Bakımı, Uluslararası Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi
Federasyonu gibi toplulukların da içinde bulunduğu yedi tane birlik perioperatif bakım
rehberlerini 2013 yılında güncellemiştir. Bu rehberler içerisinde preoperatif, postoperatifve
taburculuk sonrası dönemi içeren öneriler bulunmakta olup, İntraoperatif döneme ilişkin
önerilere rastlanmamıştır. Perioperatif sürecin önemli bir bölümü olan İntraoperatif
dönemdeki tedavi ve bakım yaklaşımları hasta sonuçlarını olumlu etkilemektedir.
Hemodinamik stabilizasyonun sağlanmaya çalışıldığı intraoperatif süreç multidisipliner bir
yaklaşımı gerektirmektedir. Obezite cerrahisinde güvenli çevrenin oluşturulmasından hasta
bilgilendirilmesine kadar tüm aşamalarında cerrahlar, anestezistler, hemşireler ve diğer
sağlık profesyonelleri birlikte çalışmalıdır. Bu süreçte koordinatör görevini üstlenmesi
önerilen hemşirelere ameliyathanede önemli görevler düşmektedir. Yurt dışında bariatrik
cerrahi hastalarının İntraoperatif bakımında hasta güvenliği uygulamaları, havayolu yönetimi,
oksijenizasyon, sıvı yönetimi, ilaç uygulama, ağrı yönetimi, uygun hasta pozisyonu,
premedikasyon, hemodinamik monitörizasyon ve psikolojik destek gibi sorumlulukları
bulunmaktadır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde steril (scrub) , dolaşan (sirküle ) ve
sertifikalı anestezi hemşireleri rol almaktadır. Ülkemize bakıldığında ameliyathanelerde
sadece steril ve dolaşan hemşireler bulunduğundan, havayolu yönetimi, sıvı yönetimi ya da
hemodinamik stabilizasyon hemşirenin sorumlulukları arasında yer almamaktadır.
Ülkemizde, hemşire obez hastalara güvenli cerrahi kapsamında uygun pozisyon verme,
psikolojik destek sağlama, malzeme ve ekipman sağlanarak fiziksel çevre kontrolü
yapmaktadır. Literatürde obez hastalar için intraoperatif dönemdeki bakım uygulamalarına
ilişkin kısıtlı sayıda çalışma yer aldığından, bu derlemede ameliyathane hemşirenin görev
yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakım uygulamaları tartışılmıştır.
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