
 
 
 

İzolasyon katı / yoğun 
bakım ünitesinden gelen 
hastalar: klinik hemşirelerine 
güvenliği sağlama adına 
hastayı ameliyathaneye 
göndermeleri için 30 
dakikalık ek süre 
verilmelidir. 

 
Sorumlu 
Hemşire 

 
Ameliyathane 

Yardımcı 
Personeli 

 
Ameliyathane 

Hemşiresi / Cerrah 

 
Aneztezi Hekimi ya 

da Teknisyeni 

 
Ameliyathane 

Teknikeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazırlık Aşaması 

 
*Ekibi belirler 

*Enfeksiyon etiketlerini 
kapılara asar, Ameliyat 
odası kapısının kapalı 
tutulmasını sağlar 

*Tam KKE ve / veya 
varsa PAPR giyer 

 
*Teknisyen varsa PAPR’in 
mevcut ve çalışır durumda 
olmasını sağlar 

 
*Tam KKE giyer ve 
ameliyat odasını 
kurallara uygun 
olarak hazırlar 

*Ameliyathaneyi hazırlar *Tam KKE ve / veya varsa 
PAPR giyer 

*Scrub hemşire: Cerrahi 
yıkanma sonrası steril 
alet ve masaları hazırlar 
 
*Cerrah: Cerrahi yıkanma 
sonrası ameliyatı yapar 

*İlaç dolabı anahtarı, 
tüm kapılardan giriş 
sağlayacak giriş kartını 
hazırlar 

*KKE arabasını koridora 
ya da odaya yerleştirir 

*Enjeksiyon ve entübasyon 
arabasından gerekli sarf 
malzemeleri ve ilaçları alır ve 
hazırlar *Alkollü el antiseptiği 

hazırlar 
*Hastaya pozisyon 
verilmesinde 
yardımcı olur 
 *Ameliyathane 

personeline verilir: 
• Cep telefonu 
• KKE dolap anahtarı 
• Tüm giriş kapılarını 

açan kimlik kartı 

*COVID için ayrılan 
ameliyathane bölümüne 
hastayı alır. 
 
* Hastanın sedyesini içeri 
girerken uygun 
dezenfektan ile siler 
(özellikle tekerlekleri) 

*Sirküle hemşire: Hasta 
ameliyat odasına 
alınmadan, sarf 
malzemeleri / aletleri 
ameliyat odasına getirir 

*İlaç tepsisini ve hava yolu 
eklerini ilgili arabaya 
yerleştirir ve ameliyat 
odasına getirir 

**Mutlaka gerekli olmadıkça ameliyat odasına girmekten kaçının** 

Ameliyathanede COVID-19 Hastalarının Yönetimi 
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Ameliyat Sırası 
Dönem 

 *Hasta ameliyat 
masasına yatırıldıktan 
sonra sedyeyi bekleme 
odasına alır 
 
*Talep edilen 
malzemeleri bir 
arabayla ameliyat 
odası girişine yerleştirir 

Ameliyat odasında bulunan ve kullanılmayan 
sarf malzemeleri ve ilaçlar kontamine kabul 
edilir, ATILMALIDIR. 

 

Başka bir malzeme gerektiğinde ameliyathane yardımcı personeli ile 
iletişime geçilmeli, 
İstenilen malzemeler ameliyat odası girişinde teslim alınmalıdır 

Ameliyat Sonrası 
Dönem 

• Hastanın ameliyat sonrası transferini kolaylaştırmak için hasta çıkış kapısı belirlenir (Hasta 
ameliyat odasında uyandırılmalıdır) 
• Hastayı izolasyon katına geri göndermek için sirküle hemşire ve personel (hasta kliniğe 

gönderilmeden 30 dakika önce haber vererek Çalışan Güvenliğini etkinleştirir) 
• Hastayı yoğun bakım ünitesine göndermek için sirküle hemşire ve anestezist (hasta yoğun bakım 

ünitesine gönderilmeden 30 dakika önce haber vererek Çalışan Güvenliğini etkinleştirir) 

 

   
Patoloji Örneği: 

*Hasta ameliyathaneden 
ayrılmadan önce hastaya 
verilen ilaçları kontrol eder 

 

*Numuneler çift torbaya 
konulmalıdır 

*Kullanılan tüm tek 
kullanımlık malzemeyi atar 

*Soğutucu kutusu 
aracılığıyla doğrudan 
labaratuara gönderilir  

*Tüm anestezik monitörler 
/ ekranlar/ bilgisayarlar için 
yeni şeffaf naylon 
koruyucuları takar 

*Taşıyıcı sadece 
taşıma sırasında 
eldiven giymelidir 



 

 3 

Ameliyat Sonrası 
Dönem 

Dezenfeksiyon kuralları: Sirküle hemşire 
malzeme sayımı 
yaparken: 

KKE ve PAPR'nin çıkarılması: 

*Klor içeren temizleyici: zemin, ameliyat 
masaları, tabureler dahil olmak üzere tüm mobilya 
yüzeyleri 

  
*Çift eldiven giyer 

*Ameliyat odasında çıkarılacaklar: sırasıyla dış 
eldiven, cerrahi önlük, galoşlar, yüz siperliği ve 
gözlük, cerrahi maske, su geçirmez önlük ve iç 
eldivenler çıkarılır. İç eldivenler çıkarılıncaya kadar 
her bir malzeme arasında alkol bazlı dezenfektanla 
iç eldivenler temizlenmelidir 

*Alkol bazlı hızlı yüzey dezenfektanı: Bilgisayar 
ekranları ve tıbbi ekipman 

*Koruyucu önlük giyer *Ameliyat odasının dışında hijyenik el yıkama 
sonrası N95 maske çıkartılır, bone, kullanıldıysa 
PAPR *Siperli maske takar 

*Alkollü mendiller: Gözlük 

Takip Aşaması *Ameliyathane 
personeline verilen 
anahtar, kapı açma vb. 
geri alınır 

* Giriş kartı ve ilaç dolabı 
anahtarı vb. kullanıktan 
sonra sorumlu hemşireye 
iade eder 

*Cerrahi setleri doğrudan 
sterilizasyon ünitesine 
gönderilir. 
*Bu setler için farklı ek bir 
uygulamaya gerek yoktur 

Kullanılmış PAPR’ı 
dezenfeksiyon için belirlenen 
kutuya ve arabaya yerleştirir. 
PAPR pillerini şarj eder. 

 

*Sirküle hemşire, klinik 
hemşiresi ile hasta 
devretme işlemini telefon 
üzerinden yapar 

*Gerekli malzemelerin 
tekrar temin edilmesini 
sağlar 

 Kullanılan malzemelerin yerine yenileri konur ve ameliyathane hazır olarak bekletilir. 
TÜM PERSONEL AMELİYATTAN SONRA DUŞ ALMALIDIR! 


