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1.AMAÇ 

Bu talimatın amacı özel bir birim olan ameliyathanenin genel temizliğinin yapılmasında gereken işlem 

basamaklarını ve kurallarını belirlemektir. 

2.KAPSAM 

Bu talimat ameliyathane temizliğinin uygulanması ve sağlanmasında izlenecek kuralları  ve işlem basamaklarını 

Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane temizlik personelini kapsar. 

3.KISALTMALAR 

Özel bir tanım bulunmamaktadır. 

4.UYGULAMA 

4.1.KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER 

Kova, bez, paspas arabası, paspas ve kuru mop, maske, eldiven, önlük, bone, 1/100’lük sodyum hipoklorit veya 

diğer dezenfektan solusyonlar 

4.2.AMELİYATHANE TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN GENEL OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

4.2.1.Toz kalkmayacak şekilde ve her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 

4.2.2.Tüm temizliklerden önce mutlaka eldiven giyilir. 

4.2.3.Zeminde kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmaz.  

4.2.4.Her ameliyat odasında ve koridorda farklı kova, bez, paspas arabası, paspas ve kuru    mop kullanılır.  

4.2.5.Gün içerisinde  koridor temizliği tekrarlanır. 

4.2.6.Temizliğe başlamadan önce paspas ve temizlik bezlerinizin kuru olmasına dikkat edilir    

(ıslak ve nemli temizlik bezi kullanılmaz). 

4.2.7.Temizlik solüsyonlarını her oda için ayrı  hazırlanır. 

4.2.8.Temizlik solüsyonlarında kesinlikle deterjan ile çamaşır suyu karıştırılmaz. 

4.3.GÜNÜN İLK AMELİYATINDAN ÖNCE 

4.3.1.Odada bulunan tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların, tozu hav bırakmayan nemli bezle   

silinir. 

4.3.2.Zemin, odaya ait malzeme ve dezenfektanlı suyla paspaslanır.  

4.4.AMELİYAT ARALARINDA ve HER AMELİYATIN SONUNDA 

4.4.1.Görevli temizlik personeli uygun kıyafet giymiş olarak ( maske, eldiven, önlük, bone) ameliyathaneye 

girerek işleme başlar. 

4.4.2. Ameliyat sırasında yere düşen materyalleri dışarı alır. Kirli kompreslerin aralarında cerrahi aletler 

kalmışsa, ameliyat odasındaki hemşireye teslim eder.  

4.4.3.Kirli kompresleri kirli çamaşır arabasına atar. 

4.4.4.Kesici/delici atıklar ''Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı''na göre mutlaka özel plastik 

toplama kapları içine atılır. 

4.4.5.Tıbbi atıklar, ''Atık Yönetim Prosedürü''ne uygun olarak ortamdan uzaklaştırılır . 

4.4.6.Çöp kovasına kırmızı çöp poşeti geçirilir.  
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4.4.7.Zemin çekçek ve faraşla kaba kirden arındırılır.  

4.4.8.Önce tüm malzemelerin yüzeyi sonra zemin için; oda için ayrılmış temizlik malzemelerini kullanarak, 

aşağıdaki işlem basamakları uygulanır. 

4.4.9.Dezenfeksiyon için, ön temizlik yapıldıktan sonra ''Alet Dezenfeksiyon Planı''nda belirtilmiş olan uygun 

dezenfektan madde kullanılır.Solüsyon ''Dezenfektan Kullanım Planı'' içerisinde belirtilmiş ölçülerde 

hazırlanarak kullanılır. 

4.4.10.Ameliyat aralarında odada bulunan yüzeylerde (anestezi makinesi, monitör, hasta masası vb) gözle 

görülür kirlenme yoksa sprey dezenfektanı kullanılır.. 

4.5.HER GÜNÜN  SONUNDA 

4.5.1.Odadaki tüm taşınabilir aletleri dışarı çıkartılır. 

4.5.2.Odadaki lambaları, dolapları, ameliyat masasını ve benzeri aletleri, odaya ait temizlik malzemelerini 

kullanarak, ''Dezenfektan Kullanım Planı''  nda belirtilen dezenfektan ile  silip kurulanır. 

4.5.3.Dezenfeksiyon için''Alet Dezenfeksiyon Planı''nda belirtilmiş olan uygun dezenfektan         madde 

kullanılır.Solüsyon ''Dezenfektan Kullanım Planı'' içerisinde belirtilmiş ölçülerde hazırlanarak kullanılır  

4.5.4.Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerleklerine; odaya ait temizlik malzemelerini kullanarak, 

aşağıdaki işlem basamakları uygulanır. 

 Deterjanlı suyla silinir.  

 Kovadaki suyu boşaltıp, bezi yıkanır. 

Dezenfeksiyon için' Alet Dezenfeksiyon Planı''nda belirtilmiş olan uygun dezenfektan madde 

kullanılır.Solüsyon ''Dezenfektan Kullanım Planı''içerisinde belirtilmiş ölçülerde hazırlanarak kullanılır  

4.5.5.Malzemeler odaya yerleştirilir. 

4.5.6.Aspiratörlerin temizliği ''Aspiratör Temizlik Talimatı''na uygun olarak yapılır.. 

4.5.7.Cerrahi el yıkama lavabosunu kaba kirlerinden sıvı deterjan, ovma maddesi ve su ile arındırdıktan sonra, 

1/100’lük çamaşır suyu (1 litre suya 10 cc)  ile fırçalayarak temizleyiniz.  

4.5.8.Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyleri gün sonunda 1/100’lük çamaşır suyu ile silinir. 

4.5.9.Hasta nakil sedyeleri gün sonunda 1/100’lük çamaşır suyu ile silinir.  

4.5.10.Çöp kovaları gün sonunda deterjanlı su ile yıkandıktan sonra, 1/100’lük çamaşır suyu ile dezenfekte 

edilir. 

4.6.HAFTALIK TEMİZLİK 

4.6.1.Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkartılır. 

4.6.2.Kapı, kapı kolu, menteşeler, kaplamalar, pencere önleri ve cam aralarını önce odaya ait temizlik 

malzemelerini kullanarak, deterjanlı suyla silinir. 

4.6.3.Ameliyat masasını, aspiratörleri, askıları, oksijen tanklarının hortumlarını, dış yüzeylerini, kovaları, 

dolapları ve benzeri aletleri deterjanlı su ile yıkanır ve kurulanır. 

4.6.4.Kovadaki su boşaltıp, bez yıkanır. 

4.6.5.Sözü edilen tüm alanların ve oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerleklerinin dezenfeksiyonu 

için; 1/100’lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) veya klorsept tabletle (5 litre suya 1 tablet) 

hazırlanmış solüsyon ile temizlenir. 

4.6.6.Duvarları temiz bezle silinir ve kurulanır. 
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4.6.7.Oda zemininin dezenfeksiyonu için; 1/100’lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) veya 

klorsept tabletle (5 litre suya 1 tablet) hazırlanmış solüsyon veya alkol bazlı yüzey dezenfektanı kullanılır. 

4.7.BANYO DUŞ ve TUVALET TEMİZLİĞİ  

4.7.1.Ameliyathane içinde yer alan banyo, duş ve tuvaletlerin temizliği ''Banyo – Wc Temizlik  

Talimatı''na uygun olarak yapılır, ek olarak 1/100’lük sodyum hipoklorit ile yer ve yüzey dezenfeksiyonu yapılır. 

4.7.2.Tüm işlemlerin sonunda kovalardaki su boşaltılarak,bezler ve paspas temizlenir ve kuruması için ayrılan 

yere bırakılır. 

4.7.3.Eldivenler kırmızı tıbbi atık torbasına atılır. 

4.7.4.İşlem sonrası eller mutlaka ''El Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı''na 

uygun olarak yıkanır. 

4.7.5.Her temizlik işleminden sonra temizliği yapan personel'' Ameliyathane Temizlik Takip ve Kontrol  

Formu ''na tarih ve saatini yazarak imzalar. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ATK.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü 

ENF.TL.02 El Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Talimatı 

ATK.TL.04 Kesici Ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı 

KLN.TL.18 Banyo – Wc Temizlik Talimatı 

AML.FR.07 Ameliyathane Temizlik Takip ve Kontrol  Formu 

AML.TL.17 Aspiratör Temizlik Talimatı 

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı 


