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1. AMAÇ:  Ameliyathaneye giriş ve çıkışların Enfeksiyon Kontrol Önlemleri doğrultusunda 
yapılmasını sağlamaktır. 
2. KAPSAM: Cerrahi bölümlerin hekim, hemşire ve porterlerı anestezi hekimleri ve 
teknikerleri, ameliyathane hemşireleri ve porterlerı 
3. KISALTMALAR: - 
4. TANIMLAR: - 
5. SORUMLULAR: Tüm Ameliyathane Çalışanları, Tüm Cerrahi Branş Hekimleri. 
6. FAALİYET AKIŞI: 
6.1. Ameliyathaneye personel girişi kontrollü olmalıdır.  
6.2. Ameliyathanede çalışanlar ameliyathaneye personel girişinden girmeli, ilk giriş kapısında 
ayakkabılarının üzerine temiz galoş giyerek soyunma odasına gitmelidir. Ayakkabılar erkek ve 
bayan soyun odalarında bulunan dolaplara konularak özel ameliyathane sabosu giyilir. 
Hastanenin belirlediği terlikler dışında herhangi bir terlik giyilmemelidir. 
6.3. Kıyafet değişikliği için kullanılan dolapların olduğu yerde dış kıyafetler çıkarılır, dolaplara 
yerleştirilir ve her gün temizlenip ütülenmiş olarak hazır bulunan özel ameliyathane kıyafetleri 
giyilir. 
6.4. Saçları tamamen kapatacak şekilde bone takılır, boyuna ameliyat maskesi bağlanır. Saat, 
yüzük, bileklik gibi aksesuarlar çıkartılır. 
6.5. Yarı steril alan olan dinlenme odasından terlik değişimi yapılarak steril alan olarak kabul 
edilen ameliyathane koridoruna ulaşılır. 
6.6. Ameliyat odalarına girilirken ameliyat maskesi ağız ve burunu kapatacak şekilde baş 
üzerinden bağlanır. Ameliyat odasından çıkınca maske açılabilir. 
6.7. Steril alan olan ameliyathane koridorundan çıkarken yarı steril alan olan ve dinlenme 
odasına geçerken, terlik değişimi yapılarak kıyafet değişimi için kullanılan dolapların olduğu 
alana geçilir. 
6.8. Bone ve maske çöp kovasına, özel kıyafetler çıkarılarak kirli sepetine atılır. 
6.9. Ameliyathaneden çıkarken terlikler çıkartılarak terlikler için hazırlanmış raflara konulur. 
6.10. Ameliyathane ekibi ameliyathaneye özgü alt üst kıyafetlerini giyerler, ameliyathane 
dışına çıkarken kıyafetlerini değiştirirler. Özel ameliyathane kıyafetler ile ameliyathane dışına 
çıkılmamalıdır. 
6.11. Temiz alan steril ve steril olmayan alanlarla bağlantısı olan yerlerdir. Bu alanlarda 
ameliyathane forması giyilmelidir. Bone takılmalıdır, özel yeşil ameliyathane terliği giyilmelidir. 
6.12. Steril alanlar steril olmayan alan ile bağlantısı bulunmayan ameliyat salonları ve cerrahi 
el yıkama işleminin yapıldığı alanlardı. Bu alanlarda özel ameliyathane forması, özel yeşil 
ameliyathane terliği giyilir ve maske bone takılır. 
6.13. Kıyafet değişikliği yapılmadan ameliyathane dışına çıkılması gerektiği acil durumlarda 
personel ameliyathaneye girişini çıkış yaptığı yerden değil personel girişinden yapmalı ve tekrar 
ameliyathaneye girerken özel ameliyathane terliği ve formasını değiştirmelidir. 
 
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: - 

 


