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1. AMAÇ
Enfekte malzeme, çamaşır ve atıkların ameliyathane ortamından uzaklaştırılması, ameliyat salonunun
dezenfeksiyonu işlemlerinin belirlenmesidir.
2. KAPSAM
Enfekte vaka sonrası nazokomiyal enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususları ameliyathane
hemşireleri, servis hemşireleri ve yardımcı personelleri, kapsar.
3. TANIMLAR
Özel bir tanım yoktur.
4..UYGULAMA
4.1.MRSA, VRE saptanan hastalar, kan yoluyla bulaşan enfeksiyonu olan hastalar ameliyathaneye, servis
hemşireleri tarafından bildirilir.
4.2.Ameliyatların yazıldığı panoda enfeksiyon hastası kırmızı kalemle yazılarak ekibe duyurulur.
4.3.Enfekte vaka cerrahi aletleri eklemlerinden açılarak yerleştirilir.
4.4.Kirli ve temiz tüm cerrahi aletler kontamine kabul edilir.
4.5.Tüm çamaşırlar enfekte kabul edilerek ''Çamaşır Toplama ve Yıkama Talimatı''na uygun olarak toplanır ve
çamaşırhaneye gönderilir.
4.6.Kirli çamaşırlar kırmızı poşete toplanıp,ağızları sıkıca bağlanarak kirli çamaşır arabasına bırakılır. Yardımcı
Sağlık Personeli tarafından en kısa sürede alandan uzaklaştırılması sağlanır. Tıbbi atıklar ''Atık Yönetim
Prosedürü'' ve ''Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı''na uygun olarak toplanır.
4.7.Çöp poşetlerinin ağızları standart olan çift bağlama yöntemi ile sıkıca kapatılır.
4.8.Tıbbi atıklar en kısa sürede alandan uzaklaştırılır.
4.9.Ameliyat salonunda kullanılan yıkamaya elverişli tüm malzemeler ve kablolar yıkanıp dezenfekte edilir.
4.10.Operasyonda kullanılan tüm cerrahi malzemelerin uygun sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu sağlanır.
4.11.Enfekte hasta atıkları toplamak için tek kullanımlık aspiratör kavanozu kullanılır. Aspiratör kavanozlarının
kapakları sıkıca kapatılıp tıbbi atık poşeti ile alandan uzaklaştırılır.
4.12.Ameliyat masasının tüm parçaları sökülerek dezenfektan ile silinir. Elle ulaşılamayan yerlere alkol bazlı sprey
dezenfektan uygulanır.
4.13.Ameliyat salonundaki tüm cihazlar alkol bazlı sprey dezenfektan ile silinir.
4.14.Anestezi cihazına ait sökülebilen parçalar dezenfekte edilir.
4.15.Ameliyat salonu ''Ameliyathane Temizlik Talimatı''na uygun olarak temizlenir.
4.16.Paspas ve temizlik bezleri temizlik bitiminde yıkamaya gönderilir.
4.17.Paspas kovası temizlik bitiminde alet yıkama odasında dezenfekte edilir.
5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü
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AML.TL.20 Ameliyathane Temizlik Talimatı
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