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1. AMAÇ 
Bu talimatın amacı, ameliyat odalarının her vaka sonrası ya da genel olarak temizlenmesi ve 
hazır hale getirilmesi için izlenecek yolları belirlemektir. 

 
2. KAPSAM 

Bu talimat, ameliyat odasının nasıl hazırlanacağını kapsamaktadır. 
 
3. SORUMLULUKLAR 

Ameliyathanenin temizlenmesi ve hazırlanmasından Ameliyathane Temizlik Personeli, 
Ameliyathane Teknisyeni ve Ameliyathane Hemşireleri sorumludur. 

 
4. TANIMLAR 
 
5. İZLENECEK YOLLAR 
5.1. Ameliyathane Hemşirelerinin Yapacağı Hazırlıklar 
5.1.1. Malzeme raflarını kontrol eder, eksik malzemeleri tamamlar. 
5.1.2. Yapılacak ameliyatın niteliğine göre setlerin ve ekstra malzemelerin hazır bulunmasını 

sağlar. 
5.1.3. Ameliyat lambası, aspiratör, koter, negatoskop, görüntü kayıt sistemleri, ameliyathane 

bilgisayarları ve musluklar gibi elektrikli malzemelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 
Herhangi bir sorun var ise sorumlu hemşireye haber verir. 

5.1.4. Ameliyat odasının temizliği ve düzenini kontrol eder, ameliyathane teknisyenlerinin yaptığı 
işlemleri denetler. 

5.1.5. Havalandırma ve oda ısısı kontrolünü yapar. Arıza durumlarında Teknik Servise bilgi verir.  
5.1.6. Ameliyat mikroskobu, motorlar vb. özellikli aygıtların çalışmaya hazır hale gelmesini 

sağlar.  
5.1.7. Ameliyathane Hemşiresi merkezi sterilizasyon ünitesinden istediği malzemeleri temin eder.  
5.1.8. Ameliyatta konsinye malzemeler kullanılacaksa kontrolünü yapar.  
5.2. Ameliyathane Teknisyenlerinin Yapacağı Hazırlıklar 
5.2.1. Ameliyathane hemşiresi ile birlikte ameliyat odasında bulunan düz yüzeyli tüm cihazların 

(Koter, aspiratör, ameliyat masası, alet masası gibi) ve elektrikli malzemelerin çalışıp 
çalışmadığını kontrol eder. 

5.2.2. Çöp kovalarını kullanıma hazır halde ameliyat masasının yanına yerleştirir.  
5.2.3. Koteri, ameliyat masasına yaklaştırır. Koter plağının ve kablosunun sağlam olup olmadığını 

kontrol eder. 
5.2.4. Sayılarının yeterli olup olmadığını kontrol eder. 
5.2.5. Hasta pozisyonunda kullanılacak malzemeleri hazırlar. 
5.2.6. Ameliyat mikroskobu, motorlar vb. özellikli aygıtların çalışmaya hazır hale gelmesini 

sağlar.  
5.2.7. Ameliyat lambası, aspiratör, koter, negatoskop, görüntü kayıt sistemleri, ameliyathane 

bilgisayarları ve musluklar gibi elektrikli malzemelerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 
Herhangi bir sorun var ise, sorumlu hemşireye haber verir. 

5.2.8. Hatalı gaz ve gaz karışımı verilmesini önlemek amacıyla, ameliyat öncesi gerekli kontrolleri 
yapar. 

5.3. Ameliyathane Temizlik Elemanının Yapacağı Hazırlıklar 
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5.3.1. Ameliyat odalarının zeminini her vaka sonrası dezenfektan solüsyon ile siler. 
5.3.2. Ameliyat odasında bulunan çöpleri ve kirli çamaşırları poşet içinde dış alana götürür. 
5.3.3. Her sabah ameliyathanelerin oda kapılarını dezenfektan solüsyon ile siler. 
5.3.4. Her gün uygun saatlerde kapı açma düğmelerini dezenfektan solüsyon ile siler. 
5.3.5. Her sabah ve her kirlilik gözlenen durumda ameliyathane dış koridorunu dezenfektan 

solüsyon ile siler. 
5.3.6. Her saat başı giyinme odalarını ve tuvaletleri dezenfektan solüsyon ile siler. 
5.3.7. Mayo masası ve alet masasının temizliğini yapar. 
5.3.8. Serum askılarını temizler. 
5.3.9. Yıkanma lavabosunu temizler, 
5.3.10. Ameliyathane odasının temiz ve düzenli olmasını sağlayarak vaka almaya hazır hale getirir. 
5.3.11. Çöp kovalarının ve kirli çamaşır arabalarının temizliğini sağlar. 
 
 


