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1.AMAÇ: Ameliyathaneye hasta ve personel giriş çıkış kurallarını belirlemek ve cerrahi alan enfeksiyonlarını
önlemek.

2.KAPSAM: Ameliyat olacak hastalar ve tüm çalışanları 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:
AMELİYATHANEYE GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

 Ameliyathaneye personel giriş ve çıkışları kontrollü olmalıdır ve gereksiz giriş çıkışlar önlenmelidir.

 Ameliyathane içerisinde kurum tarafından belirlenen, ameliyathaneye özgü forma (pantolon ve kısa
kollu üst)  giyilmeli, saçları tamamen örtecek şekilde bone/kep takılmalıdır.

 Ameliyathane içerisinde partikül miktarını artıracak kıyafetler (polar vb.) giyilmemelidir.

 Formalar, kep, bone ve maske günde en az bir kez değiştirilmelidir. Ameliyathane içerisinde giyilen 
formalara kan ve/veya vücut sıvısı sıçradığında ve enfekte hasta ile temas olduğunda forma 
değiştirilmelidir.

 Ameliyathanede giyilen formalar ameliyathane dışında giyilmemelidir.

 Ameliyat odasında steril malzemeler açılmadan önce herkesin maske takmış olması gerekmektedir. 
Ameliyat sırasında maske takılmalıdır. Maskeler gevşek bağlanmamalıdır ve ameliyat sırasında 
ıslandığında/kirlendiğinde değiştirilmelidir.

 Ameliyathane içerisinde ameliyathaneye özgü terlik/ ayakkabı giyilmelidir. Ameliyathane 
terlikleri/ayakkabıları ameliyathane dışında giyilmemelidir. Ameliyathane içerisinde steril alanlar 
arasında geçişte terlik/ayakkabı değişimine gerek yoktur.

 Ameliyat odasında kişi sayısı mümkün olan en az kişiyle sınırlandırılmalıdır.

 Ameliyat odalarındaki her türlü gereksiz aktivite (giriş çıkışlar, konuşma vb.) cerrahi alan 
enfeksiyonu riskini arttırmaktadır. Bu nedenle ameliyat başladıktan sonra, ameliyat odalarına 
gereksiz giriş çıkıştan kaçınılmalıdır. Gerekli malzemelerin ameliyat öncesi, ameliyat odasında hazır 
olduğundan emin olunmalıdır.

 Ameliyat süresince ameliyat odasının kapısı kapalı olmalıdır.

 Personel ameliyata girerken yüzük, bilezik, künye, kolye gibi takılarını çıkartmalıdır. Tırnaklar kısa 
olmalı ve oje veya suni tırnak kullanılmamalıdır. Ameliyat odalarında sakal ve bıyığı tamamen 
örtecek şekilde maske ve bone kullanılmalıdır.

 Hasta ameliyathaneye hasta gömleğini giymiş ve bone takılmış olarak kabul edilmelidir. Hastaların 
takıları ve protezleri ameliyathaneye getirilmeden önce serviste çıkarılmalıdır.

 Ameliyathane girişinde paspas veya yapışkan yüzeyli malzeme kullanılmamalıdır.

 Hasta, hasta yatağı ile ameliyat masasına kadar transfer edilmemelidir. Ameliyathane temizliği ve 
günlük sedye temizliğinin yapılması koşulu ile hasta yatağından alındığı sedye ile ameliyat odasına 
kadar götürülebilir. Ameliyathane girişinde hastanın farklı bir sedyeye alınması zorunlu değildir. Bu 
amaçla kullanılan sedyelerin günlük olarak tekerlekleri de dahil olmak üzere silinerek dezenfekte 
edilmesi gerekir. Ayrıca sedyeler kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olduğunda veya temas 
izolasyonundaki bir hasta için kullanıldığında mutlaka tekrar silinerek dezenfekte edilmelidir.

 Ameliyathaneye görevli personel dışında kimse giremez. Ancak mecburi hallerde yukarıda belirtilen 
kurallar dahilinde tek kullanımlık steril kıyafetlerle giriş sağlanabilir.


