
 

 
 
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye Devlet Hastanesi Ameliyathane Biriminin temizliğine yönelik çalışma esaslarını kapsar.  

 
2.0 KAPSAM 

Ameliyathane ünitesini kapsar 
 
3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Bütün cerrahi branş doktorları, Ameliyathane sorumlu 
uzman doktoru, Anestezi uzman doktorları, Ameliyathane sorumlu hemşiresi, Sterilizasyon hemşiresi, 

Ameliyathane hemşireleri, Anestezi teknisyenleri, Ameliyathane hizmetli personeli. 
 

5.0 TANIMLAR 

Ultraviyole : Çeşitli mikroorganizmaları öldürebilme yetisine sahip kısa dalga boylu ve yüksek enerjili ışınlardır. 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Hastanenin temizliği şirket elemanlarınca temizlik prosedürüne göre yapılır. Olağanüstü durumlarda (bulaşıcı ve 
enfeksiyon) enfeksiyon kontrol komitesine sorularak, direktifleri doğrultusunda yapılır. Takibi servis sorumlu 

hemşireleri tarafından yapılır. Her birimin kendine ait temizlik talimatı vardır. Bu doğrultuda temizlikleri yapılır.  
Bölüm Bazında Temizlik Planı Bulundurulmalıdır:  

Günün İlk Ameliyat Öncesi Temizliği; 

 Sarı bez, sarı kova, sarı eldiven kullanılmalıdır.  
 Tüm aletler, eşyalar ve lambalar nemli bez ile silinir.  

 Lambaların reflektör alanları temizlenmelidir.  
 Oda zemini ıslak deterjanlı paspas ile temizlenmelidir.  

Ameliyat Alanlarında Temizlik ve Dezenfeksiyon; 

 Ameliyathane temizlenmeden bir sonraki hasta içeri alınmamalıdır. 
 Ameliyat sırasında yere düşen materyaller dışarı alınır. Ameliyat masası ve tavanı organik madde ile 

kirlenmemiş ise düşük düzeyli bir dezenfektan, kirlenmiş ise iyice temizlendikten sonra orta düzey bir 
dezenfektan kullanılır.  

 (Düşük düzey dezenfektan; 1000 ppm ( 4 litre suya 3 klor tablet), orta düzey dezenfektan 5000 ppm ( 1 litre 
suya 3 klor tablet).  

 Kirlenmiş gömlek, havlu gibi eşyalar hemen çamaşırhaneye gönderilir.  

 Ameliyathane lambalarının her ameliyattan sonra düşük düzeyli bir dezenfek tan ile silinmesi yeterlidir.  
 Temizlik amacı ile fırça kullanılmamalıdır.  

 Ameliyathanede kullanılan tüm çöpler kırmızı atık torbasına konularak uzaklaştırılmalı, her ameliyattan sonra 
değiştirilmelidir.  

 Temizlik için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir ve paspaslar ıslak bırakılmamalıdır.  

 Cerrahi el yıkama lavaboları temizlenmeli, kaba kirden arındırıldıktan sonra musluk başları çamaşır suyu ile 
temizlenmelidir. 1000 ppm ( 4 litre suya 3 klor tablet). 

Gün Sonunda Temizlik; 

 Günlük temizlik için ameliyathanede bulunan tüm taşınabilir eşyalar dışarıya çıkarılmalıdır. Bu eşyalar 
özellikle tekerlekli sandalyeler düşük düzeyli dezenfektan ile silinir.  

 Çöp kovaları, paspaslar için kullanılan kovalar deterjanlı su ile yıkandıktan sonra düşük düzeyli bir 
dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir. Paspaslar günlük değiştirilmelidir. 
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 Kan ve diğer organik maddelerle yoğun olarak kirlenmiş yüzeyler orta düzey dezenfektanla temizlenmelidir. 
Personel koruyucu önlüğü ve tıbbi eldiven giyerek kağıt havlu ile kirin kabasını alıp kırmızı torbaya atmalıdır  

 Daha sonra orta düzey dezenfektan dökülerek temizlenip durulanmalıdır. İşlem sonrası personel mutlaka 
ellerini yıkamalıdır.  

 Ameliyathanelerin dezenfeksiyonunda rutinde düşük düzey dezenfektan kullanılmalıdır. Dezenfektanlar EPA 
(Enviranmental Protection Agency) onaylı olmalıdır. Oda zeminine ıslak vakum yap ılmalıdır. 

Haftalık Temizlik; 

 Günlük temizlik kurallarına ek olarak dışarıya alınan malzemelerin sökülebilen parçaları çıkarılır, iyice 
temizlenir ve düşük düzey dezenfektan ile silinir.  

 Ameliyathane tabanı, tüm koridorlar, duvarlar, malzeme sağlanan tüm üniteler, fırçalanma alanı mümkün ise 
depolar önce temizlenir ardından düşük düzeyli bir dezenfektan ile dezenfekte edilir.  

 Temizlik malzemesi her oda için ayrı olmalıdır.  

 Temizlik solüsyonları işlemden hemen önce hazırlanmalıdır.  
Risk Düzeylerine Göre Temizlik Kuralları Belirlenmelidir; 

Hastaların personellerin ve ameliyat odalarının enfeksiyon kapma ve taşıma tehlikelerini azaltmak için aşağıdaki 
önlemler alınmıştır.Operasyona alınacak hastalar rutin tetkiklerden geçirildikten sonra ameliyata alınır. Şüpheli 
olan vakalarda (HIV, HCV, Hbs, vb.) gerekli tedbirler alınır, operasyon sonunda oda enfeksiyon kontrol 

komitesinin direktifleri doğrultusunda önerilen süre ve koşullarda dezenfekte edilir.  
Risk düzeyine göre II. Derecede kirli olarak kabul edilen vakalar (apse,ileus, app, fistül, gangren, kist hidatik vb.) 

aynı koşullarda enfeksiyon komitesinin verdiği talimatlar doğrultusunda temizlenir.  
Örneğin tür vakalarda ameliyattan çıkanca ameliyat odası; gluteraldehid %2, hidrojen peroksit %7,5, perasetik 
asit %0,2, hipoklorid 10.000 ppm( 1 litre suya 7 klor tablet) ile temizlenir. Temizliğin sıralanmasına özellikle 

dikkat edilir. Bu alanlar için ayrı temizlik malzemesi kullanılır. Ameliyat odası, tüm yüzey duvarları, masalar, 
lambalar, anestezi cihazı ve ekipmanları odada bulunan tüm taşınır malzemeler 10.000 ppm ( 1 litre suya 7 klor 

tablet)  su ile silinir. Kullanılan cerrahi aletler kan ve atıkları giderildikten sonra 10.000 ppm ( 1 litre suya 7 

klor tablet)  su içerisinde bir saat bekletilir. Hava temizleme cihazı ile ultraviyole lambası çalıştırılarak oda 
kapatılır. Enfeksiyon kontrol komitesinin verdiği talimat sonucunda daha sonraki operasyon için oda açılır. 

Operasyon sırasında kullanılan çamaşır, gömlek, maske, bone, ped, spanch, hastadan çıkarılan kan ve atık 
maddeler çift paketleme yöntemi ile su sızdırmaz kaplar yolu ile dikkat işareti takılarak tıbbi atık deposuna 

gönderilir. Bu işlemlerdeki amacımız hasta ve personeli çapraz enfeksiyon riskinden korumak ve ortamı 
istenmeyen mikroorganizmalardan korunmasını sağlamaktır.  
Temizlik Malzemeleri Ve Malzemelerin Kullanımı İle İlgili Kurallar Belirlenmelidir;  

 Cerrahi el dezenfeksiyonunda %7,5 povidone iyotlu temizleyici 4-5 ml. kullanılır. 
 Cerrahi alet temizliğinde 8 lt.’lik suya 1/100 konsantrasyon gereği 50 ml. (2 pompa)                               

dezenfektan atılır. Sodyum hipoklorid, klor tablet ya da enzimatik temizleyicilerden birisi kullanılabilir.  
 Cerrahi işlemden önce hastanın opere edilecek bölgesi %9 povidon iyotlu cilt      temizleyici ile temizlenir. 
 Paspas ve kovaları her ameliyat aralığında deterjanlı su ile yıkandıktan sonra orta düzeyli dezenfektan olan 1 

birim sodyum hipoklorid+9 birim su ile temizlenir. 
 Kan ve organik maddeler ile kirlenmiş olan odanın yer ve yüzeyleri orta düzeyde dezenfektan ile temizlenir.  

 Ameliyat odaları dışındaki tüm birim düşük düzeyde dezenfektan ile temizlenir. 1000 ppm ( 4 litre suya 3 klor 

tablet). 

 Kullanılan terlikler yıkama ünitesinde asit ve alkali bazlı deterjanlar (20 cc.) kullanılarak temizliği sağlanır. 

Hava temizleme için 20 C’lik ortam sıcaklığında 45 m3 hava temizleme cihazı çalıştırılır.  
 Buhar, kuru hava ve etilen oksit ile steril edilmeyen malzemeler 1000g’de gluteraldehid 20g ile 1 saat-20 dk 

arasında bekletilerek dezenfeksiyonu sağlanır.  
 Oda zeminleri ıslak vakum ile temizlenir.  
 Temizlik malzemeleri her oda için ayrı ayrı kullanılır. Solüsyonlar işlemden önce hazırlanır.  

 Temizlik yapılırken sarı bez, sarı kova ve sarı eldiven kullanılır.  
 Ameliyathane atıklarının uygun koşulda taşınmasında; evsel atıklar siyah, ambalaj atıklar mavi, tıbbi atıklar 

kırmızı çöp poşetlerinde toplanır. Delici ve kesici aletler için korumalı diyaliz su bidonları kullanılır.  

 Tıbbi atıklar ve kirli çamaşırlar kapalı konteynırlar ile taşınmaktadır.  
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Tüm Kapalı Ve Açık Alanların Temizlikleri Kontrol Edilmelidir; 

Ameliyathane bulunan; tüm kapalı ve açık alanları belirlenen kişi tarafından saatlik ve günlük olarak kontrolleri 

yapılır. Tuvalet temizliklerinin günlük ve saatlik olarak kontrolleri yapılır. Ameliyat sahaları her ameliyat 
aralığında, diğer alanlarda günde 2 kez kontrol edilmektedir. Günün sonunda ameliyat sahaları son temizlik 

işleminden geçirilerek kontrolleri yapılır. 
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