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1.AMAÇ  
1.1. Fakültemiz Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ameliyathanesin de yürütülen faaliyetlerin 

tamamlanması, ameliyat olacak hastalar için uygun şartların sağlanması operasyon yapılan 

hastaların komplikasyon risklerinin en aza indirmek, etkin güvelinir, sağlık hizmeti 

sunmak. 
 
2.KAPSAM  
2.1. Ameliyathanenin hazırlanması, hastanın güvenli cerrahi süreci, malzeme temini ve 

hastanın tedavisi tamamlanıncaya kadar ameliyathanede geçirdiği süreyi kapsar. 

2.2. Ameliyathane çalışanlarını kapsar. 
 
3. TANIMLAR  
3.1.Antisepsi: Özellikle vücudun yüzeysel dokularının ve lezyonlarının kimyasal maddeler 

kullanılarak patojen mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. 

3.2.Sterilizasyon: Bir madde ya da cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların, 

her türlü canlı ve aktif şekillerinden arındırılması işlemidir. 

3.3.Dezenfeksiyon: Bir ortamdan patojen mikroorganizmaları elimine ederek, ancak 

sporları etkilemeyen bir işlemdir. Bu işlem yalnızca dezenfektan denilen kimyasal 

maddelerle, ayrıca mekanik temizlik ve ısı ile de sağlanabilir. 

3.4.Scrub: İşleme steril olarak giren (steril giyinen) kişi 

3.5.Sirküle: Steril giyinmeden, işlemi dışarıdan asiste eden kişi 

3.6.Temizlik: Kir ve organik artıkların fiziksel olarak uzaklaştırılması. 

3.7.Yüksek seviye dezenfeksiyon: Tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile 

bakteri sporlarının bir kısmının eliminasyonu. 

3.8.Dezenfektan: Cansız ortamda mikroorganizmaları inaktive etmek için kullanılan 

maddeler. 

 

4. SORUMLULAR 

. Ağız, diş ve çene cerrahisi bölümü başkanı,    

. Ameliyathaneyi kullanacak öğretim üyeleri, 

. Ameliyathane sorumlu araştırma görevlileri, 

. Ameliyathane hemşireleri, 

 

5. UYGULAMA  
5.1. Ameliyathane Giriş -Çıkış Kuralları: Ameliyathanemiz de personel ve hasta girişi 

aynıdır. 

Personel için: Ameliyathane personeli otomatik kapıdan giriş yapar. Soyunma odasına 

giriş yapar, ameliyathane forması giyer, çıktıktan sonra terlik değişimi yapar yarı steril 

alana geçiş yapar, ellerini yıkar, maske ve bonesini takarak işleme başlar. 

. Ameliyathanemiz de personel formasını giydikten sonra ellerini asepsi kurallarına göre 

ellerini yıkar. 

. Giriş-çıkış kuralları, yarı steril alana göre düzenlenmiştir. 
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Hasta için: Hasta otomatik kapıdan içeriye alınır, yarı steril alana geçmeden önce galoş 

giyer, uygun ünite alınır. Hasta ameliyat işlemi bittikten sonra aynı kapıdan çıkış yaparak 

kirli galoşu çöp kutusuna atar. 
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5.1.1. Steril Olmayan Alan ve Bulunma Koşulları:  
- Personel İçin: Personel giriş kapısı ve koridoru, soyunma odası  bu alanlara girişte galoş 

giyilerek, soyunma odasına geçilir, ameliyathane formaları giyilir. 

- Hasta İçin: Ameliyathane girişindeki alan olarak belirlenmiştir. 
 

    5.1.2.Yarı  Steril Alan ve Bulunma Koşulları: 

- Personel İçin: Ameliyat odaları yarı steril alan olarak kabul edilir. Personel bu alanda 

bulunmak için ameliyathane forması giyer, maske ve bone takar. Ameliyat sırasında ise 

forma üzerine ayrıca steril boks gömleği giyilir. 

- Hasta İçin: Personel için yarı steril alan kabul edilen yerlerle aynı bölümlerdir. Hasta bu 

bölümde ayağında galoş ile bekletilir. Ameliyat sırasında ise üzeri steril örtü ile örtülür.  

- Hasta giriş kapısından galoş giyerek ameliyathaneye girer. 
 
5.2. Ameliyat Kararı: Poliklinikte görevli öğretim üyesi veya araştırma görevlisi 

tarafından ameliyat kararı verilen hasta, randevu alması için öğretim görevlisi tarafın dan 

verilir. Hastamıza tok karnına gelmesi söylenir. 
 
5.3. Hasta Onayı: Hastaya öğretim üyesi veya araştırma görevlisi tarafından tüm riskler, 

tedavi süreci gibi konular anlatılır. Hasta tedaviyi kabul ederse ameliyat ile ilgili 

‘Bilgilendirilmiş Onam Formu’ doldurulup imzalatılır. 
 
5.4. Ameliyat Öncesi İşlemler: Hasta, öğretim üyesi veya araştırma görevlisinin verdiği 

karar doğrultusun da ameliyatı kabul ederse, ameliyat öncesi yaptırması gereken kontroller 

veya tetkikler konusun da bilgilendirilir. 
 
5.5. Ameliyat Planlaması:  
5.5.1. Ameliyat Gününün Belirlenmesi: Ameliyathane randevuları, klinik bölümünde, 

ameliyat takvimine göre en yakın boş olan günlere verilir. 

5.5.2. Ameliyatta Temin Edilecek Malzemeler ve İlaçlar: Ameliyathanede sürekli 

kullanılan sarf malzeme ve ilaçlar, ameliyathane deposunda muhafaza edilir. Malzemelerin 

kritik stok seviyeleri, ameliyathane hemşiresi tarafından takip edilir. Stoklar, kritik stok 

limitinin altına düştüğünde malzemelerin temini için fakülte deposundan talepte bulunulur. 

Bunun yanında fakültemizde bulunmayan ekipman, ilaç ve benzeri (özellikle Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda kullanılan plak, vida, implant vb) malzemelerin 

ameliyattan önce tedarik edilmesi sağlanır. 
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5.5.3. Ameliyathanenin Ameliyata Hazırlanması: Ameliyathane odalarının sıcaklık ve 

nem takibi, temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılır. 
 
5.5.4. Ameliyatın Gerçekleşmesi: Ameliyat olacak hastaya ameliyat ekibinde bulunan 

öğretim üyesi veya araştırma görevlisi tarafından ameliyatla ilgili bilgi verilir, Hasta Onam 

Formu kontrol edilir, 

 Ameliyat bitiminde hastanın bilgi-işlem doküman kayıtları, ameliyathane öğretim üyesi 

veya araştırma görevlisi tarafından otomasyon sistemine girilir. 
 
5.6. Ameliyathaneden Çıkış: Hasta ameliyat tamamlandıktan sonra post-op dönemde 

dikkat etmesi gerekenler ve kontrollere ilişkin yazılı ve sözlü bilgilendirilir, reçetesi 

verilerek gönderilir. 
 
5.7. Ameliyatta Hasta ve Çalışan Güvenliği: Ameliyat hazırlığından bitimine kadar tüm 

aşamalarda ameliyat ekibinin her üyesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin yayımlamış 

olduğu talimatlar doğrultusunda tüm enfeksiyon önlemlerini alır. Ameliyatta kullanılması 

gereken tüm malzemelerin steril olması sağlanır. Kişisel koruyucu giysi ve ekipman 

kullanılır, kullanılan aletlerin bakım ve kalibrasyonu tam ve zamanında yapılır. Ameliyata 

alınan her hasta, kan yoluyla bulaşan hastalıklar yönünden potansiyel enfekte olarak kabul 

edilir ve standart kişisel koruyucu önlemler alınır. 
 
5.8. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Uygulamalar: Ameliyathane 

temizliği, ilgili personel tarafından Temizlik Talimatı’na uygun olarak yapılır. 

Ameliyathanede ortaya çıkan atık malzemeler, kesiciler (iğne ucu, bisturi v.b.) delinmeyen 

enfekte tıbbi atık bidonlarda muhafaza edilerek imhaya gönderilir. Atıklar kaynağında 

ayrıştırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


