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HAZIRLAYAN GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL EDEN ONAYLAYAN 
 

Süreç Sorumlusu Kalite Temsilcisi Başhekim  

  

 

 
AMELİYATHANEYE GİRİŞ İŞLEMLERİ 

TALİMATI 

1. Amaç 

Bu talimatın amacı patojen mikroorganizmaların ameliyathaneye girişini önlemektir. 

2. Kapsam 

Ameliyathane bölümünü  kapsar. 

3. Tanımlar 

4. Sorumlular  

Bu talimatın uygulanmasından ameliyathanede çalışan tüm personel, denetiminden ameliyathane 

sorumlu hemşiresi sorumludur. 

5. Uygulama 

5.1. Genel İlkeler: 

5.1.1. Ameliyathaneye ameliyathane forması ile girilir. 

5.1.2. Bone, maske ve ameliyathane terliği giyme zorunludur. 

5.1.3. Ameliyathane forma ve terlikleri yalnızca ameliyathanede kullanılır. Ameliyathane formaları 

her gün yıkanır. 

5.1.4. Personel ameliyata girerken bilezik, künye, kolye gibi takılarını çıkartır. Hastaların takıları ve 

protezleri ameliyathaneye indirilmeden önce klinikte çıkarılır. 

5.1.5. Ameliyathane içinde kullanılan tekerlekli sandalye ve sedyeler dış ortamda kullanılmaz. 

5.1.6. Ameliyathane temizliği “Ameliyathane Temizlik Talimatı”’na göre düzenli olarak yapılır. 

5.1.7. Ameliyathane personeli hastaya dokunmadan önce non - steril eldiven takar. Bu eldiveni 

başka hastaya dokunacağı zaman değiştirir. 

5.1.8. Ameliyathaneye girişte hastalar hasta kapısından girer. 

5.1.9. Personeller personel kapısından girer.  

5.1.10. Ameliyathane girişinde hareketlilik ve gereksiz giriş çıkışlar önlenir.  

5.1.11. Ameliyathane steril alanı içinde yeme-içme yasaktır. 

5.1.12. Ameliyathanede çalışan tüm personel bu kurallara uymakla yükümlüdür. 

5.1.13. Ameliyathane salonlarına yetkili hastane personeli dışında kişilerin giriş-çıkışları yasaktır. 

Özel durumlarda (cihaz bakım-onarımları, vb) ilgili kişiler ancak ameliyathane süreç sorumlusu ya 

da ameliyathane sorumlu hemşiresinin izniyle, salonlar aktif değilken ve mutlaka bir ameliyathane 

sağlık personelinin gözetiminde salonlara alınabilirler.  

5.2. Steril ve yarı-steril alanlara ilişkin kurallar, hastaların ve personelin girişi: 

5.2.1. Ameliyathane sekreterlerinin, doktor ve ekip dinlenme/soyunma odalarının bulunduğu alan 

non-steril alan olarak kabul edilir.  
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AMELİYATHANEYE GİRİŞ İŞLEMLERİ 

TALİMATI 

5.2.2. Personel soyunma odasında dışarıda giyilen kıyafetler çıkarılır, ayakkabılar çıkarılıp lacivert 

terlik ve ameliyathane formaları giyilir. Bu formalarla ve terliklerle ameliyathane dışına çıkılmaz.  

5.2.3. Ameliyathaneye personel girişi birinci (ekip dinlenme odası tarafındaki kapı) kapıdan 

sağlanır. Personel buradan geçerken bone, maske ve yeşil terlik giyer.  

5.2.4. Hastalar ameliyathane salonlarının bulunduğu alana ameliyathane önlüğü ve bone ile 

alınırlar. Hastalar ameliyathaneye ikinci kapıdan (doktor dinlenme odası tarafındaki kapı) kabul 

edilir.  

5.2.5. Ameliyathane steril alanı “Steril Alan” yazılarıyla işaretlenmiştir. 

5.3. Personelin ameliyathaneden çıkışı: 

5.3.1. Ameliyathaneden çıkarken personel birinci kapıda yeşil  terlikleri çıkarıp lacivert terlikleri 

giyer. Üstünü soyunma odasında değiştirir ve ameliyathane çıkışında lacivert terlikleri çıkarıp 

ayakkabılarını giyerek ameliyatheneden ayrılır. 

5.4. Hastaların ameliyathaneden çıkışı: 

5.4.1. Hasta transferi sırasında “Hasta Transfer Talimatı’”nda belirtilen ilkelere uygun davranılır. 

5.4.2. Genel anestezi ile ameliyat olan hastalar ameliyathaneyi sedye ile terk ederler. 

5.4.3. Ameliyathanede kullanılan hasta taşıma araçları (tekerlekli sandalye ve sedyeler) dış 

ortamda kullanılmaz. Hasta transferi (ameliyathane içi taşıma aracından diğer araca transfer) ikinci 

kapıda gerçekleştirilir. 

6. İlgili Dökümanlar 

6.1. Ameliyathane Temizlik Talimatı 

6.2. Hasta Transfer Talimatı 

   


