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1. AMAÇ 
Fertillife Hastanesi ameliyathane odalarının sıcaklık ve nem değerleini ayarlamak, enfeksiyon 
açısından  önlem almak için kurallarını belirlemek. 

2. KAPSAM 
Ameliyathane odalarının sıcaklık ve nem değerleini ayarlamak, enfeksiyon açısından  önlem almak için 
kurallarını kurallarını belirleme sürecini kapsar 

3. TANIMLAR: 
Serbest  Alanlar (Non Steril Alan): Ameliyathaneye hasta, personel ve ekipman girişinin 

kontrollü olarak sağlandığı bölümdür. Bu bölgede ameliyathane dışı kıyafete izin verilmektedir ve 

trafik sınırlı değildir. Ameliyathanenin giriş kısmı olup hasta ve personel giriş kapıları 

bulunmaktadır. Personel giriş kapısı ve koridoru, soyunma odaları, tuvaletler, atık odası bulunur. 

Temiz Alanlar (Yarı Steril Alan): Temiz alan cerrahi bölümün destek alanlarını içerir. Temiz ve 

steril malzeme ve cihazlar için depolama alanları, steril alanlara giden koridorlar burada 

tanımlanır. Yarı steril alanda idari, dinlenme ve personel soyunma odaları bulunmaktadır. Bu 

alandaki trafik yetkili personel ve hastalarla sınırlıdır.  

Steril Alan : Ameliyat odalarını ve El yıkama – ovalama alanını içerir. Cerrahi kıyafet giyilmesi, 

saç ve yüz kıllarının örtülmesi gereken alandır. Açık steril malzemenin veya temizlenmiş kişilerin 

bulunduğu yerlerde maske takılır. Girişinde otomatik kapı bulunur. Kesinlikle maske, bone ve 

ameliyathane forması olmadan girilmez. Ameliyathane personelleri haricinde hiç kimse giremez. 

 

Antisepsi: Özellikle vücudun yüzeysel dokularının ve lezyonlarının kimyasal maddeler 
kullanılarak patojen mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir  
Sterilizasyon: Bir madde ya da cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü 
canlı ve aktif şekillerinden arındırılması işlemidir.  
Dezenfeksiyon: Bir ortamdan patojen mikroorganizmaları elimine ederek ancak sporları 
etkilemeyen bir işlemdir. Bu işlem yalnızca dezenfektan denilen kimyasal maddelere, mekanik 
temizlik ve ısı ile de sağlanabilir.  
Postoperatif: Cerrahi uygulama sonrası süreci ifade eder.  
Preoperatif: Cerrahi uygulama öncesi süreci ifade eder.  
Premedikasyon: Ameliyat öncesi ilaç desteği. 

 
4. KISALTMALAR 

Pre-Op Bakim:Ameliyat Öncesi 
Post-Op Bakim: Ameliyat Sonrasi 

5. SORUMLULAR  
Fertillife Hastanesi ameliyathane çalışanları, hekimler,firma elemanları,radyoloji çalışanları, 
destek hizmet (temizlik ,biomedikal)elemanları 

6. FAALİYET AKIŞI: 
 Ameliyat odalarının sıcaklık ve nem değerleri geçekleştirilen ameliyat türlerine gore 

belirlenmelidir. 
 Sıcaklık ve nem her ameliyat odasında ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.konrol panellerinden 

ayarlama yapılmaktadır. 
 Ameliyat odasının sıcaklığı  20-23 derece olmalıdır 
 Ameliyatın türüne ve ihtiyaca gore 18-26 derece arasında ayarlanabilmktedir. 
 Bağıl nem minimum % 30 maksimum % 60 olmalıdır. 
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 Ameliyathane alanlarında sıcaklık ve nem kontrolleri ısı ve nem takip formu ile 
yapılmaktadır. 

7.ILGILI DÖKÜMANLAR: 
Günlük Ortam  Nem ve Sıcaklık Takip Çizelgesi(Ameliyathane) 
 


