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1.

AMAÇ
Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesidir.

2.

KAPSAM
Cerrahi kliniği ve ameliyathanede çalışan tüm personeli kapsar.

3. UYGULAMA
3.1. Ameliyathaneler giriş-çıkışı kontrol altında olan rutin hasta trafiğinden etkilenmeyen ayrı alanlar olarak
planlanmalıdır.
3.2. Ameliyathaneler tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir
nitelikte ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
3.3. Ameliyathanenin iç donanımı minimal seviyede tutulmalı ve kolay temizlenebilir eşyalar kullanılmalıdır.
3.4. Ameliyathane içerisinde steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar belirlenmelidir.
Belirlenen bu alanlar uyarıcı yazılarla tüm personel tarafından görülebilecek şekilde belirtilmelidir.
3.5. Temiz ve kirli malzeme akışı fizik olarak mümkünse ayrı ulaşım yolundan sağlanmalıdır. Eğer sağlanamıyorsa
malzemelerin taşınmasında kirli ve temiz malzemelerin birbirine temas etmeyecek şekilde zamanlama ve
taşınma kuralları oluşturulmalıdır.
3.6. Ameliyathane sıcaklığı 20–23 Cº olmalı, ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18–26 Cº arasında
ayarlanabilmelidir. Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır. Ameliyathanenin özel havalandırma
sistemi olmalıdır.
3.7. Ameliyathane içinde kişi ve aktivite sayısı minimum düzeyde tutulmalıdır.
3.8. Ameliyathane içinde ameliyathaneye özgü kıyafet kullanılmalı ve bu kıyafetler bölüm dışında kullanılmamalıdır.
3.9. Enfeksiyon bulaşı açısından yüksek riskli hastalarda delici-kesici yaralanmalara karşı koruyucu özel eldivenler
veya çift eldiven giyilmeli ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
3.10.
Cerrahi maske ağız ve burnu tam olarak kapatmalı, bone tüm saçlı deriyi örtmelidir.
3.11. Steril cerrahi setler kullanılmadan önce içinde yer alan sterilizasyon işlem indikatörleri kontrol edilmeli, uygun
olmayan sonuçların varlığı halinde malzemeler kullanılmamalı ve tüm indikatörler kayıt altında tutulmalıdır.
3.12.Ameliyat sırasında tüm çalışmalarda cerrahi asepsi ilkelerine uyulmalıdır.
3.13. Operasyon öncesinde eller ‘‘Cerrahi El Yıkama Tekniğine” uygun olarak yıkanmalıdır.
3.14.
Cerrahi el yıkama sonrası eller steril bir havlu ile kurulanmalı, steril operasyon önlüğü ve steril eldiven
giyilmelidir.
3.15.Cerrahi giysiler görünür bir şekilde kirlendiğinde veya kan vb. potansiyel enfeksiyöz bir materyal ile kontamine
olduğunda değiştirilmelidir.
3.16.
Cilt antisepsisi uygun bir antiseptik solüsyon olan %10 povidon iyod ile yapılmalıdır.
3.17.Cilt antisepsisi yapılırken antiseptik solüsyon insizyon hattından dışa doğru dairesel hareketlerle
uygulanmalıdır.
3.18.
Ameliyatlarda kullanılmış aletler, cerrahi aletlerin sterilizasyon/ dezenfeksiyonuna uygun olarak
temizlenmeli ve sterilizasyonu sağlanmalıdır.
3.19.
Sterilitesi, konusunda şüpheye düşülen malzemeler kullanılmamalıdır.
3.20.
Ameliyathane temizliği rutin genel temizliği gün sonunda prosedürlere yoğun olarak yapılmalıdır.
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