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1.AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinin ortamına giriş ve
çıkışları kontrol altında tutmak, enfeksiyon açısından önlem almak için hasta, hekim, çalışan ve
ziyaretçi girişlerinin kurallarını belirlemek.

2.KAPSAM : KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde çalışan tüm
doktor, hemşire, sağlık memuru,stajyer öğrenciler ve personeller sorumludur.

3.KISALTMALAR: --------------

4.TANIMLAR:------------

5.SORUMLULAR: Başhekim, Başhekim Yrd. Ameliyathane Sorumlu Uzman Doktoru, Bütün
Cerrahi Branş Hekimleri, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Ameliyathane Hemşireleri,
Ameliyathane Teknikerleri. Ameliyathane Temizlik Personelleri

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1. Ameliyathane Personelinin Ameliyathaneye Giriş –Çıkışı

6.1.1. Ameliyathaneye girişler soyunma odalarından yapılır. Soyunma odası kıyafet değiştirildiği
bölümdür.
6.1.2. Soyunma odasından ameliyathane koridoruna geçişte kıyafetle ilgili tüm hazırlıklar
tamamlanmış olmalıdır.
6.1.3. Ameliyathaneye ait alt üst takım giyilir. Ayakkabılar çıkarılır. Sadece steril alanda giyilen
ameliyathane terlikleri giyilir. Bone takılır.
6.1.4. Ameliyathane terlikleri ile hastane genelinde dolaşılmaz, ameliyathane terlikleri sadece
ameliyathane içinde giyilir.
6.1.5. Ameliyathaneye girişte her türlü takı ve aksesuarlar çıkarılır.
6.1.6. Maske ameliyat salonlarında takılır.
6.1.7. Sivil kıyafetlerle ya da sivil kıyafet üzerine giyilen boks gömleği ile ameliyathane içine
girilemez. Kıyafetlerin tamamen değişmesi gereklidir.
6.1.8. Ameliyathane takımları içine uzun kollu kıyafet giyilmez.
6.1.9. Dışarıda kullanılan hırkalar ameliyathane içinde kullanılmaz.
6.1.10. Hastane genelinde giyilen forma ve önlükler ameliyathane girişinde mutlaka değiştirilir.
6.1.11. Ameliyathane kıyafetleri günlük kullanım için olmakla birlikte kan, sekresyon ya da
solüsyonla kirlenmeleri halinde gün sonu beklenmeden mutlaka değiştirilir. Kirli çamaşırlar kirli
sepetinde toplanarak uygun şekilde çamaşırhaneye ulaştırılır.
6.1.12. Oje ve takma tırnak kullanılmaz.
6.1.13. Hasta giriş çıkış kapısından ameliyathane personeli giriş çıkış yapamaz.
6.1.14. Konsinye malzeme kullanımı için gelen firma yetkilisi ameliyatta malzeme kullanacaksa
ameliyathaneye sorumlu hemşire kontrolünde alınır. Bu durum dışında ilaç firma ve medikal
temsilcileri ameliyathaneye alınmaz.
6.1.15. Ameliyathane çalışanları kuralların uygulanmasından ve takibinden sorumludur.
6.1.16. Başörtü kullananların dışarıda veya hastane içerisinde kullandıkları başörtüsüyle
ameliyathane içerisine girmeleri yasaktır.
6.1.17.Öğrencilerin(tıpfakültesi,hemşirelik,,anestezi)kendilerineait formalarla ameliyathaneye
girişleri yasaktır ameliyathaneye ait formaları giymeleri gerekir.
6.1.18.Ameliyathaneye ait formalar kesinlikle ameliyathane dışında giyilemez.
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7.Ameliyathaneden Yemeğe ve Servislere Çıkış

7.1.Yemekhaneye veya servise çıkacak olan hemşire, personel ve hekim ameliyathane forması
ile dışarı çıkamaz.
7.2.Dışarı için ayrı bir forma giyip o şekilde ameliyathane dışına çıkabilir.
7.3.Ameliyathane terlikleri giriş kısmında bulunan temiz terlik rafına kaldırılır.
7.4.Kirli bölge tarafında dış terlikler giyilir.
7.5.Geri dönüşte tekrar ameliyathane terlikleri ve kıyafetleri uygun bir şekilde giyilerek giriş
yapılır.

8.Mesai Bitiminde Ameliyathaneden Dışarı Çıkış

8.1.Soyunma odasında ameliyathane kıyafetleri çıkarılır.
8.2.Özel kıyafetleri giyilir. Bone ve maske çöpe atılır.
8.3.Terlikler giriş kısmında bulunan kirli rafa bırakılır ve kirli bölgesinde kişiler kendi
ayakkabısını giyer.

9. Ameliyathaneye Hasta Giriş -Çıkışı

9.1. Ameliyathaneye hasta girişinin yapılabilmesi için idari ve protokol işlemlerinin yapılmış
olması gereklidir. Dosya açılmamış ve ameliyat onayı alınmamış hastalar ameliyathaneye
alınmaz.
9.2 Klinikte hazırlıkları tamamlanan hasta ameliyathaneye istenir.
9.3. Hasta ameliyathaneye sedye ile uygun şekilde transfer edilir.
9.4. Hasta anestezi teknisyeni / premedikasyon hemşiresi tarafından sedye transfer alanında
karşılanır. Hasta dosyasında, anestezi onayı, hasta bilgilendirilmiş onam formları, hasta kimlik
bilgilerinin doğruluğu ve cerrahi alan işaretlemesi kontrol edilir.
9.5. Hasta yarı steril alana geçerken sedye değişimi yapılır. Hasta premedikasyona alınır.
9.6. Ameliyat odası hazır ise; premedikasyondan ameliyat salonuna ve ameliyat masasına alınır.
9.7. Ameliyata alınmış hastanın sedyesi belirlenmiş alanlarda bekletilir.
9.8. Hastalar kesinlikle ameliyathaneye yürütülerek getirilmez.
9.9. Ameliyat gömleği giymemiş hastalar (acil ve özel durumlar dışında) ameliyathaneye kabul
edilmez
9.10.Hastaların servislerde kullanılan çarşaf, nevresim, örtü ve kıyafetler ile ameliyathaneye
giremez. (acil durumlar hariç)
9.11. Ameliyathaneye hasta yakını alınmaz.
9.12.Ameliyat bitiminde hasta sedye ile post op odasına alınır.
9.13.Postop ta hastaya gerekli tedavi hemşire tarafından uygulanır.
9.14.Hasta stabil hale gelince postop hemşiresi hastanın gideceği bölüm hemşiresini arayarak
hastasını teslim almaya gelmesi gerektiğini söyler.
9.15.Hastanın çıkacağı bölümü ameliyatı yapan cerrah ve anestezi uzmanı birlikte karar verir.
9.16.Hasta ameliyathane girişinden sedye değişimi yapılarak servis / yoğun bakım yatağına
hemşire ve sedyeci personel eşliğinde götürülür.


