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1.AMAÇ: Ameliyat alanlarının tanımlanması ve alanlara yönelik kuralları belirlemek.

2.KAPSAM: Ameliyat olacak hasta ve ameliyathane çalışanlarını kapsar.

3.SORUMLULAR:  Başhekim/Başhekim Yardımcısı,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,Ameliyathane Sorumlu
Hekimi,  Sorumlu  Anestezi  Uzmanı,Cerrahi  Branş  Hekimleri,Sorumlu  Ameliyathane  Hemşiresi,  Sorumlu
Anestezi  Teknikeri/Teknisyeni,  Ameliyathane  Hemşireleri/Ebeler,  Anestezi  Teknikerleri/Teknisyenleri,
Ameliyathane Teknikerleri/ Teknisyenleri, Ameliyathane Hizmetli Personelleri, Ameliyathane Sekreteri

4.FAALİYET AKIŞI:
Ameliyathaneye hasta ve çalışan giriş çıkışı ile ilgili uygulamalar:  Ameliyathanemizde personel ve hasta
girişi  ayrılmıştır.  Giriş-çıkış  kuralları  Nonsteril,  Yarısteril  ve  Steril  alana  göre  düzenlenmiştir.
Ameliyathaneye görevli personel dışında kimse giremez.
Steril alan;, ameliyat odaları ve steril aletlerin hazırlandığı odalardan oluşur.
Yarı steril alan; ameliyat odalarına giden koridorlar, postoperatif hasta takibinin yapıldığı odalar, dinlenme
odalarından oluşur.
Non-steril alanlar; ise hasta bekleme odaları, uyandırma odaları, giyinme odaları, üniteye giriş koridoru,
tuvaletlerden  oluşur.  Bu  malzemelerin  temizliği  hastanemiz  sterilizasyon  ve  enfeksiyon  talimatı
doğrultusunda yapılmaktadır.

Nonsteril Alan ve Bulunma Koşulları:
Personel için nonsteril alan: Personel giriş kapısı ve koridoru, soyunma odaları,  tuvaletler, atık odaları. Bu
alandan soyunma odasına geçilerek ameliyathane formaları giyilir. Bu alanda yiyecek, içecek bulundurmak
yasaktır.
Hasta için nonsteril alan: Ameliyathane girişindeki alan olarak belirlenmiştir. Hastalar bu alana serviste
ameliyat önlüğü. galoş. bone giymiş vaziyette gelirler.

Yarısteril Alan ve Bulunma Koşulları:
Personel için yarı steril alan: Terlik değiştirme, ameliyat odalarına giden koridorlar, maske ve bone takma
alanından itibaren Ameliyathane steril alanına kadar olan bölümdür. Bu bölümde bariyeri geçmeden temiz
terlik  rafından terlik  alınarak giyilir  ve çıkarılan ayakkabılar karşı taraftaki kirli  rafına konulur.  Nonsteril
alanda  giyilen  ayakkabı  ile  bu  bölüme  basılmaz.  Bu  bölümde  ameliyat  forması  dışında  bir  giysi  ile
bulunulmaz.
Hasta için yarı steril alan: Yarı steril alan, nonsteril alan ile ameliyathane hasta girişi  arasındaki bariyerden
sonraki kısım olarak belirlenmiştir ve bu alan steril odaya kadar devam eder. Ameliyat gömleği ile gelen
hastaya sedyeye alınır. Hasta giriş kapısından sedyenin tekerlekli alt bölümü dışarıda kalır, nonsteril ile yarı
steril  alan  arasındaki  bariyerden  sedye  transferi  ile  yarı  steril  alana  alınır.  Hasta  bu  alanda  kesinlikle
yürütülmez.

Steril Alan ve Bulunma Koşulları:
Personel için steril alan: Yarı steril alanın bitiminden başlayan ameliyat odaları, koridorlar, steril malzeme
odaları ve malzeme dolapları steril alan kabul edilir.
Hasta için steril alan:  Personel için steril alan kabul edilen yerlerle aynı bölümlerdir. Hasta bu bölümde
sedye üzerinde ve ameliyat önlüğü, bonesi takılı vaziyette bulunabilirler
Ameliyathane  duvar  ve  zemini  dezenfeksiyon  ve  temizlemeye  uygun  olup,  ameliyat odasında;  duvar
birleşim noktaları düzgün, köşesiz ve çıkıntısızdır.


