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DAĞITIM YERLERİNE
Covid-19 Pandemisi normalleşme sürecinde Elektif Cerrahi Vaka Yönetim Talimatı
ekte sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
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Kadın Doğum Uzmanları
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Genel Cerrahi Uzmanı
Üroloji Uzmanı
Göz Uzmanları

Ek: Elektif Cerrahi Vaka Yönetim Talimatı
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Bilgi için: Serap FİLİZCAN
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Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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1.0 AMAÇ: Bulaşıcı Hastalık-Pandemi (Covıd-19) Normalleşme Döneminde elektif cerrahi vaka yönetimini
sağlamak ve ameliyathanede asepsi kuralları çerçevesinde, enfeksiyon kontrol önlemlerinin doğru uygulanmasını
sağlayarak çalışan tüm personeli ve hastaları bu süreçte korumak, enfeksiyon riskini en aza indirmek ve
oluşabilecek cerrahi alan enfeksiyonlarını ortadan kaldırmak için ameliyathaneye personel, hasta, malzeme giriş
ve çıkışlarını belirli kurallara bağlayarak kontrolü sağlamaktır.
2.0 KAPSAM: Poliklinik, Ameliyathane Personeli,
3.0 KISALTMALAR:
3.1 KKE: Kişisel Koruyucu Ekipman
3.2 PCR : Polymerase Chain Reaction
4.0 TANIMLAR:
5.0 SORUMLULAR: Başhekim, Ameliyathaneden Sorumlu Başhekim Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü, Ameliyathane Sorumlu Hekimi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Anestezi Sorumlu Hekimi, Anestezi
Sorumlu Teknisyeni ve Ameliyathanede Görevlendirilmiş Tüm Personel (Kadın Doğum Uzman Doktoru,
Anestezi Uzman Doktoru, Scrub Hemşire, Anestezi Teknisyeni, Destek Hizmet Personeli)
6.0 FAALİYET AKIŞI: Elektif operasyonlar için dahiliye ve anestezi uzmanı tarafından onay verildikten sonra,
operasyon gününden 48 saat önce PCR testi yapılır. Sonuç negatif (-) ise, hasta en fazla 7 gün içinde operasyona
alınmalıdır.
6.1 Covid-19 pandemisinde normalleşme döneminde hastanemizde elektif cerrahi vakaların yönetimi
Ameliyathane Çalışma Prosedürüne bağlı kalınarak yapılır.
6.2 Kliniklerde yatan PCR testi negatif (-) olan hastalar için test sonucunun yalancı negatiflik durumu
gözetilerek, ameliyat listesi bir gün öncesinden yapılarak HBYS’den paylaşım yapılır. Ameliyat listeleri bir
(1) gün önce saat 14:00’a kadar başhekimlik onayına sunularak ameliyathaneye bildirilir.
6.3 Acil durumlar dışında liste dışı ameliyat alınmaması uygundur.
6.4 Saat 15:00’dan sonra planlı vaka listesinde olsa bile ameliyat alınmamalıdır.
6.5 Elektif vaka planlaması yapılırken ameliyat süreleri dikkate alınmalıdır. Planlı vakaların bitişinin saat
16:00’ı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi yapılmalıdır.
6.6 Ameliyathane sorumlu hemşiresi ameliyat listelerine göre ameliyathane salon dağılımını, ameliyathane
hemşire ve personellerinin görev dağılımını planlar.
6.7 Operasyon günü, maske ve bonesi takılı olan hasta, uygun KKE giymiş hasta taşıma personeli ve servis
hemşiresi tarafından ameliyathaneye transfer edilir.
6.8 Ameliyathaneye gelen hasta pre-op odasında bekletilmeden doğrudan ameliyat salonuna alınır.
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6.9 Entübasyon (solunum veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun
korunması) ameliyat salonunda yapılır, anestezi indüksiyonu ve entübasyon tamamlanana kadar ameliyatta
görevli olan cerrahi ekip ameliyat salonu dışında beklemelidir.
6.10 Ameliyat odasına görevlendirilen ekip dışında giriş çıkış yapılmamalıdır.
6.11 Ameliyata katılacak tüm ekip uygun KKE giymiş olarak zamanında ameliyat salonunda bulunmalı,
ameliyat sırasında mümkün olduğunca personel değişiminde bulunulmamalı ve ameliyat bitmeden
çıkılmamalıdır.
6.12 Ameliyat sırasında ameliyat salonunun kapısı kapalı olmalıdır.
6.13 Ameliyat odasında operasyon için gerekli olandan fazla cerrahi alet, cihaz ve tıbbi sarf malzemesi
bulundurulmamalıdır.
6.14 Hastanın tıbbi kayıtları ameliyat salonu dışında yapılmalıdır.
6.15 Operasyon sonrası hastanın ameliyat salonunda uyandırılıp, post-op derlenme odasına teslim edilerek
takibi yapılır.
6.16 Uygun KKE giymiş post-op derlenme odası çalışanı hastayı uygun şartlar oluştuğunda ilgili servis
hemşiresine teslim etmelidir.
6.17 Operasyon aralarında yeterli temizlik yapılması için 30 dakika süre olmalıdır.
6.18 COVİD-19 Pandemisi Normalleşme Sürecinde Ameliyathane Çalışanlarının Dikkat Etmesi
Gereken Kurallar:
6.18.1 Ameliyathane çalışanları, Covid-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün kendini
sorgulamalıdır. Semptomları olan kişi sorumlusuna haber vermelidir.
6.18.2 Ameliyathane çalışanlarının tümü (hasta taşıma personeli dahil) yarı steril alan ve steril alanda
uygun KKE kullanmalıdır.
6.18.3 Ameliyathaneye girmeden baş ve boyundaki tüm aksesuarlar çıkarılmalı, saçlar toplanmalıdır.
6.18.4 Bez veya tek kullanımlık bone takılmalıdır. Sakalı olan çalışanlar tüm sakalı kapatacak şekilde
bone ve maske kullanmalıdır.
6.18.5 Ameliyathane çalışanları el hijyenine dikkat etmelidir.
6.18.6 Ameliyathane çalışanları, N95/ FFP2 maske, gözlük ve/veya yüz koruyucu takmalıdır.
6.18.7 KKE ameliyat salonu dışında takılmalı ve uygun sırayla çıkarılmalıdır. Operasyon sırasında
kullanılan cerrahi maske en son çıkarılarak tıbbi atığa atılmalıdır ve el hijyeni sağlanarak yeni bir maske
takılmalıdır.
6.18.8 Yarı steril alanda da tüm kurallara dikkat edilmeli uygun KKE mutlaka kullanılmalıdır.
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6.19 COVİD-19 Pandemisi Normalleşme Döneminde Ameliyathane Temizliğinde Dikkat Edilmesi
Gereken Kurallar:
6.19.1 Ameliyathane temizlik görevlisi uygun KKE kullanmalı, işlem öncesi ve sonrasında el hijyenini
sağlamalıdır.
6.19.2 Hasta transfer sedyeleri her hastadan sonra %1 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. Dezenfektanın temizlenen yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanmalıdır.
6.19.3 Ameliyathane her sabah operasyonlar başlamadan önce %1 sulandırılmış çamaşır suyu ile
dezenfekte edilmelidir.
6.19.4 Her operasyon sonrası ameliyat salonu ve çevresi temizlenmelidir.
6.19.4.1 Hastaya ait kan, mukus vb. ile kirlenmiş yüzeyler önce kâğıt havlu ile temizlenmeli sonra
1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
6.19.4.2 Her ameliyat sonrası, ameliyat masası, malzeme masası, ameliyat lambaları, koter cihazı,
aspiratör, anestezi cihazı 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
6.19.4.3 Her ameliyat sonrası, ameliyat salonu zemini %1 sulandırılmış çamaşır suyu ile
dezenfekte edilmelidir.
6.19.5 Ameliyat sonrası tüm atıklar Ünite İçi Atık Yönetim Prosedürüne uygun transfer edilmelidir.

