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1. AMAÇ
Ameliyathanede asepsi kuralları çerçevesinde, enfeksiyon kontrol önlemlerinin doğru uygulanmasını sağlamak,
enfeksiyon riskini en aza indirmek ve özellikle oluşabilecek cerrahi alan enfeksiyonlarını ortadan kaldırmak için
ameliyathaneye malzeme ve personel giriş ve çıkışlarının belirli kurallara bağlanarak kontrolünü sağlamaktır.
2. KAPSAM
Genel olarak ameliyathaneye kirli ve temiz malzemelerin, personel giriş ve çıkışlarının işleyiş sürecini
Ameliyathaneye giren ve malzeme transferi yapan tüm hastane çalışanları
kapsar.
3. TANIMLAR
İlgili bir tanım ve kısaltma yoktur
4.UYGULAMA
4.1.Kullanılan Cihazlar / Malzemeler
 Ameliyathane iç,dış ve ameliyat odası terlikleri
 Alt üst yeşiller
 Bone
 Maske
 Transfer sedyesi
 Kirli Temiz Arabası
 Önlük
4.1.Ameliyathaneye Çalışanlarının Ameliyathaneye Giriş ve Çıkışı
4.1.1.Ameliyathaneye yetkilendirilmiş sağlık çalışanları, Ameliyathane Soyunma odasından giriş yaparlar.
4.1.2.Ameliyathane soyunma odasından sensörlü kapıya kadar olan alan 'Yarı Steril Alan ', sensörlü kapıdan
itibaren içerisi “Steril Alan ” olarak tanımlanır.
4.1.3.Ameliyathane terlikleri bariyerin temiz alan bölümüne konulur, kirli ayakkabılar kirli bölgesindeki rafa konur ve
temiz terlikler giyilir.
4.1.4.Giyinme odasına geçilir.
4.1.5.Dışarıda giyilen tüm kıyafetler ameliyathane soyunma odası dolaplarında bırakılır.
4.1.6.Ameliyathane üniforması giyilir, saçları tamamen kapatacak şekilde bone ve maske takılarak terlikler tekrar
değiştirilir, ameliyathaneye girilir.
4.1.7. Steril alana dış kıyafetlerle veya dış kıyafetin üstüne giyilmiş bir gömlek ile girilmez. Dışarıda giyilen ve
ameliyat formasının dışında kalan kıyafetler çıkarılır.
4.1.8.Ameliyat odalarına maske takılmadan girilmez. Maske ağız ve burunu birlikte kapamak zorundadır. Yarım
takılmaz.
4.3.Mesai Bitiminde Ameliyathaneden Dışarı Çıkış
4.3.1.Soyunma odasında ameliyathane kıyafetleri çıkarılır ve kirli sepetine koyulur.
4.3.2.Özel kıyafetleri giyilir. Bone ve maske çöpe atılır.
4.3.3.Terlikler belirlenen bölgeye bırakılır ve kirli bölgesinde kişiler kendi ayakkabılarını giyer.
4.4.Ameliyathaneye Hasta Girişi ve Çıkışı
4.4.1.Hasta Giriş Kapısından Hasta Giriş ve Çıkışı
4.4.1.2.Hasta ameliyathanedeki kirli bölgesine sedye ile gelir.
4.4.1.3.Sedyeden transfer sedye ile temiz bölgedeki sedyeye Hasta Transfer Prosedürü'ne göre yapılır.
4.4.1.4.Sedye ile kabul edilen hastanın ameliyathaneden çıkışı sırasında temiz bölgeden kirli bölgeye yine,
sedyeden transfer sedye ile temiz bölgedeki sedyeye Hasta Transfer Prosedürü'ne uygun olarak transfer edilir.
4.4.1.5.Hastanın ameliyathaneye girişinde, servisten hasta gömleği giyilmiş ve bone takılmış olarak kabul edilir.
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4.4.2.Acil Hasta Girişi ve Çıkışı
4.4.2.1.Hasta acilden ameliyathaneye alınacaksa, transfer sedye ile hasta giriş bölümünden ameliyathaneye alınır.
4.4.2.2.Hastanın kıyafetleri ve pre-op hazırlığı hastanın durumuna göre acilde veya servis de yapılır.
6.4.2.3.Hasta çıkışı, temiz bölgeden kirli bölgeye yine sedyeden transfer sedye ile temiz bölgedeki sedyeye Hasta
Transfer Prosedürü''ne göre yapılır.
4.5.Kirli çamaşır ve atıkların ameliyathaneden çıkışı;
4.5.1.Kirli çamaşır ve tıbbi atıkların toplanması Atık Yönetimi Prosedürü'ne göre yapılır.
4.5.2.Tıbbi atıkların transferi, kirli bölümde toplanarak tıbbi atık enfekte torbasına konularak ağzı kapatılır,tıbbi atık
torbasının üzerine tarihi ve alındığı yeri belirten etiket yapıştırılır.
4.5.3.Ameliyathaneden çıkan tüm çamaşırlar enfekte kabul edilir ve kirli çamaşırların transferi ise ameliyathane
hasta giriş kısmındaki kapıdan yapılır.
4.6.Ameliyathaneye Malzeme Kabulü
4.6.1.Ameliyathaneye kabul edilen tüm malzemeler, kutularından çıkarılır. Kirli bölgedeki depoya açılan
pencereden sorumlu hemşire tarafından kabul edilir.
4.6.2. Özel ameliyatlar için istenilen malzemeler kutuları ile , diğerleri ise kutusuz olarak kabul edilir.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR
ACL.PR.06 Hasta Transfer Prosedürü
ATK.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü

