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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sağlık Hizmetleri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Muayene ve Müdahale Odaları 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/12 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye muayene ve müdahale odalarını 

kullanıma hazır hâle getirmeyle ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi 

doğrultusunda muayene odasını hazır hâle 

getirebileceksiniz 

2. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi 

doğrultusunda müdahale odasını hazır hâle 

getirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, teknik oda 

Donanım: Bilgisayar, flash bellek, CD, resimler, teknik 

oda malzemeleri (hasta yatağı, muayene ve müdahale 

masası, çarşaflar, örtüler vb.) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hastalar çeşitli şikâyetlerle hastaneye müracaat ederler şikâyetlerine uygun 

polikliniklerde muayene olurlar. Doktorun gerekli gördüğü durumlarda küçük müdahale 

veya ameliyat gibi büyük müdahalelere maruz kalabilirler. Sizler sağlık çalışanı olarak 

ortamın hazırlanması ya da aletlerin hazırlanmasında yardımcı olacaksınız. Kullanılan 

malzemelerin temizliği ve bakımı hastane enfeksiyonları açısından son derece önemlidir. 

Hastaların temiz bir ortamda muayene ve tedavi olmasında sağlık çalışanlarının çok büyük 

payı vardır. 

 

Sizler; bu modülün sonunda hastane muayene ve müdahale odaları hakkında bilgi 

sahibi olacaksınız. Malzeme kullanımı ve temizlik kurallarına uygun davranacaksınız. 

 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda muayene odasını 

hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yakınınızda bulunan sağlık kuruluşuna giderek muayene odalarını dikkatle 

izleyiniz. Arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Muayene odalarında kullanılan malzemelerin listesini yapınız. 

 Muayene odalarında kullanılan malzemelerin bakımı hakkında sağlık 

çalışanından bilgi alınız. 

 Kullanılan malzemelerin temininde dikkat edilmesi gereken durumları sağlık 

çalışanından sorarak not alınız. 

 

1. MUAYENE ODALARI 
 

1.1. Muayene Odasının Özellikleri 
 

Muayene odaları, hasta veya yaralıların değerlendirildiği birimlerdir. Dala uygun 

pozisyon verme kapasitesi olan sedye ve muayene masaları ( jinekolojik muayene masası, 

diş muayene masası vb.),mahremiyeti korumak amacıyla muayene masalarını birbirinden 

ayıran perde ya da paravan ve portable (taşınabilir) oksijen tüpü bulunmalıdır. Hasta 

muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç gereç ve donanım, soyunma bölümü ve 

lavabo bulunur. Muayene odaları toplamda asgari 16m2alanda, gürültüden uzak, aydınlık, 

havadar, temiz, 18-22
o
C oda ısısına sahip olmalıdır. 

 

Her kliniğin kendine özgü muayene odaları olsa da genel olarak aşağıdaki 

kurallar sıralanabilir: 

 

 Hizmete erişimi kolaylaştırmak için muayene odalarının her yönden kolayca 

görülebilecek ve okunabilecek bir tabelası bulunmalıdır. 

 Muayene odasında hasta mahremiyetine yeterince önem verilmelidir. Muayene 

odasında muayene alanı paravanla tam olarak ayrılmış ya da muayene sedyesi 

etrafı ayaklı perde ile tam olarak kapanabilen tasarımda olmalıdır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Muayene odasındayken içeride görevli personel dışında kimse (hasta yakını 

hariç) bulunmamalıdır.  

 Muayene yapılan kişi muayene odasındayken içeriye aynı anda başka bir kimse 

alınmamalıdır. 

 Muayene odalarında, sağlık personeli ile başvuran bireyin etkili iletişim 

kurabilmesi; sağlık personelinin sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Muayene odalarında ilgili tarama programına göre, muayene için gerekli tüm 

ekipmanlar (muayene masası, paravan, tek kullanımlık ya da sürekli ütülü ve 

temiz muayene masa örtüsü, muayene koltuğu, vb.) olmalıdır. 

 Muayene odalarında otomasyon sistemine bağlı bilgisayar bulunmalıdır. 

 Odalar iyi havalandırılmış ve aydınlatılmış olmalıdır.  

 Her muayene odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri, sıvı 

sabun, kâğıt havlu vb.) bulunmalıdır.  

 Muayene odaları sağlık personeli ile başvuruda bulunan kişinin karşılıklı olarak 

oturabileceği bir düzenlemeye sahip olmalıdır.  

 

 

Fotoğraf1.1: Muayene odaları örnekleri 

 

Hasta muayene odalarının kapısında hizmet verilen uzmanlık dalının adı, oda içinde 

hastaların görebilecekleri bir yerde o muayene odasında görev yapan tabibin diploma ve var 

ise uzmanlık belgesinin aslı veya mesul müdür tarafından tasdiklenmiş bir örneği ve mesul 

müdür tarafından düzenlenmiş Personel Çalışma Belgesinin aslı, duvarda asılı olarak 

bulunur.  
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1.2. Muayene Odasında Bulunan Araç Gereçler Ve Özellikleri 
 

09 Mart 2000 tarih ve 23988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 

genelgeye göre kliniklere göre muayenehanede bulundurulması zorunlu malzemeler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

İÇ HASTALIKLARI: GÖZ HASTALIKLARI: 

Muayene masası 1 adet Gözlük test kutusu ve 

deneme çerçevesi 

1 adet 

Tansiyon aleti 1 adet Retinaskop- 

oftalmoskop 

1 adet 

Stetoskop 1 adet Uzak ve yakın görme 

eşeli 

1 adet 

Refleks çekici 1 adet İndirektoftalmoskop 1 adet 

Negatoskop 1 adet   

Elektrokardiyografi* 1 adet ÜROLOJİ: 

  Muayene masası 1 adet 

GENEL CERRAHİ: Benike bujileri 1 adet 

Muayene masası 1 adet Foley, nelaton, 

tieman, peser 

sondaları 

Yeterli sayıda 

Stetoskop 1 adet   

Cerrahi aspiratör 1 adet KADIN DOĞUM: 

Küçük cerrahi seti Yeterli sayıda Muayene masası 1 adet 

Nazogastrik sonda Yeterli sayıda Jinekolojik masa 1 adet 

  Rahim küretleri 1 takım 

ORTOPEDİ: Vaginalspekulum 5 adet 

Muayene masası 1 adet Foley sonda (16-18 

numara) 

2 adet 

Refleks çekici 1 adet Çocuk kalp sesi 

dinleme aygıtı 

1 adet 

Alçı motoru 1 adet   

Alçı makası 1 adet RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI: 

Alçı  Yeterli sayıda Muayene masası 1 adet 

    

KULAK BURUN BOĞAZ: ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI: 

Spekulumlar 1 adet Muayene masası 1 adet 

Otoskop 1 adet Stetoskop 1 adet 

Larenks aynası 1 adet Bebek tartı aleti 1 adet 

Burun polipansı 1 adet   

Vejetasyon küreti 1 adet DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR: 

Alın aynası 1 adet Muayene masası 1 adet 

Elevatör (Kulak için) 1 adet Seyyar lamba 1 adet 

Burun aspiratör ucu 1 adet Böbrek küvet 1 adet 

Küret (kulak için)

  

1 adet Dişli ve dişsiz pens Yeterli sayıda 

Kulak yabancı cisim 

pensi 

1 adet Tromel 1 adet 



 

6 

Parasentez bıçağı 1 adet Mantar bistürileri Yeterli sayıda 

Buşon küreti 1 adet Puncbiopsi seti Yeterli sayıda 

Seyyar lamba  1 adet Lam, lamel Yeterli sayıda 

  Büyüteç 1 adet 

GENEL PRATİSYENLİK: ACİL ÜNİTESİ: 

Muayene masası 1 adet (Acil odasında bulunanlara ek olarak) 

Tansiyon aleti  1 adet Elektrokardiyograf
  

1 adet 

Stetoskop 1 adet Defibrilatör 1 adet 

Refleks çekici 1 adet Tekerlekli sedye ve 
iskemle  

1 adet 

Otoskop 1 adet Tetanoz aşı ve 
serumu 

Yeterli sayıda 

Oftalmoskop 1 adet Otoskop 1 adet 

Negatoskop  1 adet   

Elektrokardiyografi * 
1 adet   

ACİL ODASI: 

Muayene masası 1 adet Oftalmoskop 1 adet 

Sterilizatör 1 adet Seyyar oksijen Tüpü 1 adet 

Tansiyon aleti 1 adet Aspiratör 1 adet 

Stetoskop 1 adet Bistüri Yeterli sayıda 

Refleks çekici 1 adet Ambu cihazı 1 adet 

Dil basacağı Yeterli sayıda Laringoskop 1 adet 

İdrar torbası Yeterli sayıda Negatoskop 1 adet 

Küçük cerrahi müdahale 
seti 

Yeterli sayıda Acil ilaç dolabı 1 adet 

Çeşitli enjektör Yeterli sayıda Seyyar lamba 1 adet 

Nazogastrik sonda 3 adet Airway Yeterli sayıda 

  Endotrakeal tüp Yeterli sayıda 

Tablo.1. Özel sağlık kuruluşlarında tıp dallarına göre bulundurulması zorunlu asgari tıbbi 

malzeme ve donanım listesi 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi her kliniğin kendine özgü muayene malzemeleri 

bulunmaktadır. Aşağıda bu malzemelerden bir kısmı verilmiştir. Bazı durumlarda muayene 

odaları müdahale odaları olarak da kullanılmaktadır. 

 

 Tansiyon aleti 

 

Tansiyon aleti, kan basıncının ölçülmesine yarayan bir araçtır. Üç tipi vardır. Bunlar 

civalı, havalı ve elektroniktir. Havalı tipleri bir stetoskop ile birlikte kullanılır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kan_bas%C4%B1nc%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Civa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Stetoskop
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Fotoğraf1.2:Tansiyon aletleri 

 

 Stetoskop 

 

Stetoskop tansiyon aletinin bağımsız bir parçasıdır. Tansiyon ölçerken damardaki ilk 

ve son atımı (dalgalanmayı) duymaya yarar. Bazı manşetlere monte edilen stetoskoplar 

vardır. 

 

Fotoğraf 1.3:Stetoskop 

 

 Aspiratör 

 

Aspirasyon (aspiratör) cihazları hastane, ambulans veya ev gibi yerlerde vakum 

yöntemi ile sıvı veya partikül çekmeyi gerektiren tüm işlemlerde kullanılabilir. Bu tip 

cihazlar yüksek emiş gücü ile tüm acil uygulamalarda rahatlıkla kullanılmaktadır. 

Hastanelerde genellikle yoğun bakım, ameliyathane ve acil ünitelerinde kullanıldığı gibi tüm 

branşlarda da kullanılabilmektedir. 

 

Aspirasyon cihazları üzerinde vakum basıncını ayarlayabilmek amacıyla bir buton 

bulunmaktadır. Bu buton çevrilerek istenilen maksimum vakum değeri ayarlanabilir. 

Çocuklarda ve yetişkinlerde farklı basınçlar kullanıldığı için bu buton sayesinde ihtiyaç olan 

maksimum vakum basıncı ayarlanabilmektedir. 

  

http://sesanltd.com.tr/hizmetlerimiz/ambulans-hizmeti/
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Fotoğraf 1.4:Aspiratör çeşitlerinden bazıları 

 

 Kültür çubukları 

 

Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir 

şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesinde kullanılırlar. 

Kültür alınan bölgeye göre veya kliniğe göre bu çubuklar farklılık göstermektedir. 

 

Fotoğraf 1.5:Kültür çubukları 

 

 Muayenehane lambası 

 

Muayene esnasında yardımcı ışık olarak kullanılır. 

 

Fotoğraf 1.6: Muayenehane lambası 
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 Oftalmoskop 

 

Oftalmoskop, göz doktorlarının gözün içini yani, göz küresinin, fundus (göz dibi) 

denilen iç kısmını muayene etmek için kullandığı bir alettir. 

 

Fotoğraf1.7: Oftalmoskop 

 Alın Lambası 

 

Kulak Burun ve Boğaz uzmanlık sahasının içindeki anatomik bölgeler muayene 

edilirken zorluk çıkaracak kadar derinde ve karanlıktadır. Bu nedenle muayenede öncelikle 

iyi bir aydınlatmaya ve daha sonra özel muayene aletlerine ihtiyaç vardır. Aydınlatmada 

sıklıkla lamba ve alın aynası kullanılır. 

 

Fotoğraf1.8: Alın lambası 

 

 Termometre 

 

Hastaların ateşini ölçmek için kullanılır. 

 

Fotoğraf1.9: Termometre  
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 Dil basacağı 

 

Dile bastırılarak ağız boşluğunun arka kısmını görmek için kullanılan uzun, yassı, 

pürüzsüz çubuktur. 

 

Fotoğraf 1.10:Dil basacağı 

 Steril eldiven 

 

Vücudun steril bölgelerine yapılan müdahalelerde, açık yaralarda ve kullanılan 

malzemenin sterilliğinin korunması durumunda steril eldiven giyilmelidir.  

 

Fotoğraf 1.11 Steril eldiven 

 

 Turnike 

 

Hastadan kan alma veya damar yolundan ilaç verilme durumunda damarın belirgin 

duruma gelmesi amaçlı kullanılır. 

 

Fotoğraf 1.12: Turnike 

  

https://tr.wiktionary.org/wiki/dil
https://tr.wiktionary.org/wiki/a%C4%9F%C4%B1z_bo%C5%9Flu%C4%9Fu
https://tr.wiktionary.org/wiki/arka
https://tr.wiktionary.org/wiki/uzun
https://tr.wiktionary.org/wiki/yass%C4%B1
https://tr.wiktionary.org/wiki/p%C3%BCr%C3%BCzs%C3%BCz
https://tr.wiktionary.org/wiki/%C3%A7ubuk
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 EKG cihazı 

 

Kalbin elektriksel aktivitesinin özel kâğıtlara yazdırılma işlemine elektrokardiyografi 

(EKG) denilmektedir. Kalbin elektriksel aktivitesi deriye yerleştirilen küçük metal diskler 

(elektrotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir. Elektrotlar hastanın göğsüne, kollarına ve bacaklarına 

yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elektriksel aktiviteyi kâğıt üzerindeki şekle dönüştüren 

cihaza bağlanmaktadır. 

 

Fotoğraf 1.13: EKG cihazı 

 Refleks çekici 

 

Nörolojik muayene aşamasında hastanın reflekslerini ölçmek için kullanılan bir alettir.  

 

Fotoğraf 1.14: Refleks çekici 

 

 Boy ölçer ve tartı 

 

Hastanın boyunu ve kilosunu ölçmek için kullanılır. Boy ölçer ve tartı ikisi bir arada 

olabileceği gibi ayrı ayrıda olabilir. 

 

Fotoğraf 1.15: Boy ölçer ve tartı  
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 Muayene Masası 

 

Hasta muayenelerinde en önemli malzemelerin başında muayene masaları 

gelmektedir. Muayene masalarının çeşitli şekilleri bulunmaktadır. Tasarımlar arasından 

seçim yaparken öncelikle kullanım amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Sabit ayaklı, baş 

kısmı katlanır muayene masası modeli genelde tercih edilen türüdür. 

 

Fotoğraf 1.16: Muayene masası 

 

 Paravan 

 

Muayene esnasında hastaların görünmesini engelleyen araca paravan denir. Amaç 

muayene odasında hasta mahremiyetinin sağlanmasıdır. Kalabalık muayene ortamlarında 

araya perde çekilerek de hasta mahremiyeti sağlanmaktadır. 

 

Fotoğraf1.17: Paravan çeşitleri 

 Eskabo 

 

Hastaların muayene masasına erişebilmesi için kullanılır. Çeşitli modelleri 

bulunmaktadır. Bir kaç basamaklı olduğu gibi tek basamaklı olanları mevcuttur. Tamamen 

ahşap ve madeni malzeme kullanılarak yapılan modelleri bulunmaktadır. Kaymayan ve 

sağlam olmaları önem arzetmektedir.  

 

Fotoğraf1. 18: Eskabo çeşitleri  
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 Ultrasonografi-Doppler Cihazları 

 

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını 

kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. 

Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.  

 

Fotoğraf1.19 : Doppler ultrason cihazı 

 

 Malzeme dolabı  

 

Acil durumlarda kullanılan ilaçlar yanında stetoskop, tansiyon aleti, enjektör, pamuk 

vs. gibi tıbbi malzemelerin muhafazası için kullanılır. Her poliklinik veya klinik muayene 

odalarında bölüme göre ilaçlar veya tıbbi malzemeler bulunur.  

 

Fotoğraf 1. 20:  İlaç dolabı 

 Koruyucu Sedye Rulosu 

 

Muayene esnasında veya enjeksiyon gibi uygulamalarda hasta için temiz ortam 

sağlamakta kullanılır. Her uygulamadan sonra sedyeye serilir. Tek kullanımlık örtülerdir. 

 

Fotoğraf 1. 21: Koruyucu sedye rulosu 
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1.3. Muayene Odasında Bulunan Araç Gereçlerin Temizliği ve 

Bakımı 
 

Genel anlamda temizlik kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması 

işlemidir. 

 

Genel temizlik ilkeleri aşağıdaki gibidir: 

 

 Temizlik temizden kirliye doğru yapılır. 

 Temizlik malzemeleri her bölümde kullanılan araç gerecin özelliğine göre 

farklılaşabilir. 

 Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır. 

 Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir. 

 Temizlik bitiminde malzeme uygun şekilde yıkanıp kurutulur. 

 Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz. 

 Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbirine karıştırılmaz. 

 

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde fiziksel veya kimyasal 

yöntemlerle bir yüzey ya da malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak 

güvenli hale getirme işlemidir. 

 

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların 

(bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir.  

 

Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm 

mikroorganizmaların, sporlar da dâhil olmak üzere yok edilmesi işlemidir. 

 

Hastanelerde kullanılan araç ve gereçler enfeksiyon oluşturma risklerine göre üç 

grupta toplanmıştır. 

 

Kritik Araçlar: Steril olan dokulara, vücut boşluklarına ve vücut sıvılarına doğrudan 

temas eden araçlar (cerrahi aletler, rahim içi araçlar, kateterler, iğneler vb.). Bu guruptaki 

araç ve gereçlerin güvenli kullanımı için steril olmaları önerilmektedir. 

 

Yarı Kritik Araçlar: Mukozalara yada bütünlüğü bozulmuş cilde temas eden ancak 

vücuda penetre olmayan araçlar (flexible fiber optik endoskop, laringoskop, vajinal 

speküller, anestezi ve solunum sirkülasyon aletleri, oftalmik araçlar, bazı diş aletleri v.b.). 

Bu guruptaki araç ve gereçlerin güvenli kullanımı için yüksek düzey de dezenfeksiyon işlemi 

önerilmektedir. 

 

Kritik Olmayan Araçlar: Sağlam deri ile temas eden araçlar ( EKG elektrotları, 

stetoskop, tansiyon aleti vb.). Bu guruptaki araç ve gereçlerin güvenli kullanımı için 

temizleme ve kurutma işlemi yeterlidir. Dezenfeksiyon işlemi gereken durumlarda da düşük 

düzey dezenfeksiyon işlemi önerilmektedir. 
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Muayene odalarında saptanan iş için bir dezenfektan seçmeden önce, gerçekten o iş 

için bir dezenfektan kullanmaya ihtiyaç olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir. 

 

Dezenfektan solüsyonların antimikrobiyal aktivitelerinin, dezenfekte edilecek 

maddenin hangi tip mikroorganizma ile bulaştığının bilinmesi, dezenfektan seçiminde 

önemlidir. 

 

İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri: 

 

 Geniş spektrum; Etki spektrumu geniş olmalıdır, 

 Hızlı bir öldürme sağlamalıdır, 

 Çevresel faktörlerden etkilenmeme; Organik maddelerin varlığında (kan, 

balgam, dışkı gibi) aktif olmalı ve diğer kimyasallarla geçimli olmalıdır, 

 Antimikrobiyal aktivite süresi yeterli olmalıdır 

 Açık yaraya uygulandığında doğal direnci etkilememelidir, 

 Toksik olmamalıdır, 

 Kokusuz olmalıdır, 

 Stabil olmalıdır, 

 Dezenfekte edilecek malzemeye zarar vermemeli, aletleri ve metalik yüzeyleri 

aşındırmamalı, kumaş, sünger, plastik ve diğer malzemelerde bozulmaya neden 

olmamalıdır, 

 Suda çözülebilmelidir, 

 Temizlik maddeleriyle geçimsiz olmamalıdır, 

 Raf ömrü uzun olmalıdır, 

 Minimum yoğunlukta amacına göre maksimum etkili olmalı, 

 Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır. 

 

Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 

 

 Saf dezenfektanlar kullanılmadan önce uygun oranda sulandırılmalıdır. 

 Dezenfekte edilecek maddenin kaba temizliği yapılmalı ve ayrılabilir parçaları 

ayrılmış olarak dezenfektana konulmalıdır. 

 Dezenfektan oranının sabit tutulması için dezenfekte edilecek malzeme ıslak 

olarak dezenfektana atılmamalıdır. 

 Dezenfektanların etki süreleri iyi bilinmeli ve önerilen temas süresine 

uyulmalıdır. 

 Solüsyonun üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı ve uzun süre bekletilmemelidir. 

 Dezenfektan solüsyon azaldıkça üstüne ilave yapılmamalıdır. 

 Dezenfektan solüsyonların saklandıkları kapların kapakları, mantar kaplarda 

mikroorganizmalar hızla ürediğinden ,mantar içermemeli; kapaklar ya metal ya 

da plastik olmalıdır. 

 Solüsyon güneş ışığından korunmalı ve havayla uzun süre temas etmemelidir. 

 Dezenfekte edilecek madde tamamen dezenfektana batırılmalıdır. 

 Kullanılan solüsyonlardan zaman zaman örnek alınarak etkinlikleri test 

edilmelidir. 
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 Dezenfektan kullanan kişiler mutlaka eldiven takmalı, gerektiğinde maske 

kullanmalıdır. 

 Dezenfektan kullanımı ile ilgili eğitimler verilmeli ve denetimler düzenli olarak 

yapılmalıdır. 

 

Ampuller, infüzyon şişeleri ve diğer cam gereçler; %70’lik etil alkol veya 

isopropilallkolde bekletilmelidir. Eğer cam eşya ısıya dayanıklı ise otoklav veya pastör 

fırınında steril edilmelidir. 

 

Laringoskop, bleyt, ambu; kaba kirlerden arındırılmalı, orta düzey etkili bir 

dezenfektanda 60 dakika bekletilmeli ve bol distile su ile durulandıktan sonra kapalı kapta 

kuru olarak saklanmalıdır. Ambu balonu ve laringeskop kesinlikle suya batırılmamalı, üst 

kısımları uygun bir dezenfektanla silinmelidir. Ambu ve bleytler kullanım sonrası hemen 

dezenfekte edilmeli ve kullanılmadığı sürece iki haftada bir dezenfekte edilmelidir. 

 

Cerrahi aletler; mutlaka steril edilmelidir 

 

Pansuman setleri, steril edilmelidir. Her hasta için ayrı pansuman seti ve malzemesi 

kullanılmalıdır. 

 

Pansuman arabaları; pansuman arabaları ılık su ve deterjanla temizlenmeli ve düşük 

düzey etkili bir dezenfektanla silinmelidir. 

 

Böbrek küvetler; kullanılan küvetler mümkünse steril edilmelidir, değilse orta düzey 

etkili bir dezenfektanda en az 20 dakika bekletilmeli, durulanıp kurutulduktan sonra 

kaldırılmalıdır. 

 

Nemlendiriciler ve nebülizatörler; nebülizatörlerin mikroorganizmalardan 

arındırılmasının yanı sıra, uygulanan her tedavi sonrası nebülizatörün yeterince yıkanması, 

yapışkan sekresyonların ve kirlerin uzaklaştırılması, kompresörlerdeki kirli filtrelerin 

değiştirilmesi, temizleme işleminin önemli bir parçasıdır. 

 

Kullanım sonrası ayrılabilen parçalar ayrılarak fırça ile yıkanmalı ve yüksek düzey 

etkili bir dezenfektan içinde 30 dakika bekletilmelidir. Yıkama için varsa ultrasonik yıkama 

cihazında yıkanıp kurutulmalı ve paketlenmelidir. Hortum etilen oksitte steril edilmelidir. 

Hastadan hastaya kullanılmadan önce temizlik işlemi tekrarlanmalıdır. Su tankında steril su 

kullanılmalıdır, cihaz kullanılmadığı süre içinde su tankı temiz ve kuru tutulmalıdır. 

 

Termometreler; dereceler hastalarda müşterek kullanılıyorsa kaba kirlerinden 

arındırıldıktan sonra kapları ile birlikte düşük düzey etkili bir dezenfektan içinde 30 dakika 

bekletilir, durulanıp kurutulduktan sonra kaplarına konularak kaldırılır. 

 

Eğer tek hasta için kullanılıyorsa tercihen %70’lik etil alkol veya isopropil alkolle 

silinip kuru bir şekilde saklamak uygundur. 
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Oksijen manometresi; kullanılmadığı süre içinde kuru tutulmalı, kullanılırken 72 

saatte bir orta düzey dezenfektanda 30 dakika bekletilmeli, durulanıp kurutulduktan sonra 

kullanılmalıdır. Oksijen maskeleri hastaya özel olmalıdır. Kullanım sonrası ultrasonik 

yıkama makinelerinde yıkanıp kurutulduktan sonra paketlenmelidir. 

 

Muayene odalarının genel temizlik ilkeleri aşağıdaki şekildedir: 

 

 Odadaki çöpler uygun şekilde toplanır. 

 Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere 

yıkanıp durulanır. 

 Uygun renkte poşet geçirilir.  

 Dezenfeksiyon yapılırken; farklı dezenfektanlar ve bunların sulandırılma 

oranları vardır. Eğer dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılacaksa, normal 

dezenfeksiyon için 1/ 100 oranında, kan ve vücut salgılarından kontamine 

olmuş yüzeye 1/ 10 oranında sulandırılarak kullanılır. 

 Lavabolar günlük olarak klorlu temizlik maddesiyle temizlenir.  

 Muayene masası deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır.  

 Telefon ahizeleri hergün deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. 

 Doktor ve sekreter masası deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır. 

 Pencere kenarlarının tozu günlük olarak alınır. 

 Pencere camları her kirlendiğinde temizlenir, ayrıca haftada bir temizlenir.  

 Her gün kapı tokmağı silinir, haftada bir kapılar silinir.  

 Zemin mop ile temizlenir ve daha sonra paspaslanır.  

 Kullanılan moplar gün sonunda çamaşır makinesinde yıkanır. 

 Pencere perdeleri gözle görülür bir kirlenme olduğunda veya en az yılda bir 

yıkanır.  

 Odalardaki tıbbi cihazlar her gün deterjanlı su ile temizlenir ve kurulanır.  

 Muayene masası çarşafı her hastadan sonra değiştirilir (Koruyucu sedye rulosu 

kullanılır. Her hasta muayenesinden sonra örtü değiştirilir. Pratik olmasından 

dolayı kullanımı rahattır bunun yanında hastalar için hijyenik bir ortam 

sağlamaktadır. Böylece hastalıkların yayılmasını önlemede etkilidir.). 

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda atık maddeler aşağıdaki şekilde 

ortamdan uzaklaştırılırlar: 

 

Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından toplanır. Tıbbi 

atıkların toplandığı çöp kovası/ konteynerler; tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik 

veya benzeri malzemeden yapılmış olmalıdır. Yükleme-boşaltma esnasında torbaların 

hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmamalı, yüklemesi, 

boşaltılması, temizlenmesi, dezenfeksiyonu kolay olmalıdır. Tıbbi atıklar sadece bu iş için 

ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan 

araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! 

Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır. 
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Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma 

araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. 

Atık torbaları kesinlikle elde taşınmaz. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen 

şeritler kullanılmaz. 

 

Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmaz. Atık taşıma 

araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Araçların içinde herhangi bir 

torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma 

aracı ivedilikle dezenfekte edilir. 

 

Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin, taşıma sırasında 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde belirtilen şekilde özel nitelikli 

turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından sağlanması zorunludur. 

 

Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği 

güzergâh, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin 

yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenir. 

 

Evsel atıklar, üzerinde “evsel atık” yazılı, içine “siyah renkli” poşet geçirilmiş evsel 

atık kovalarına atılır.  Evsel atıklar: 

 

 İdare binası, hasta, doktor, hemşire odaları organik ve inorganik atıkları  

  Hasta bakım üniteleri atıklarıdır. 

 

Enfekte olmayan tıbbi atıklar, üzerinde uluslararası biotehlike amblemi ile “tıbbi atık” 

ibaresini taşıyan “kırmızı poşet” geçirilmiş kırmızı renkli tıbbi atıkkovalarına atılır. Tıbbi 

atıklar:  

 

 Enjektörler, intravenöz kataterler, tek kullanımlık diğer malzemeler  

 Foley sonda, nazogastriksonda, trakeostomikanülü 

 İdrar torbası ve bağlantıları (idrar torbalarının içi kanalizasyon sistemine 

boşaltıldıktan sonra çöp poşetine atılmalıdır.)  

 İzolasyon atıkları, kesici-delici aletler (koruyucu bir kapta toplandıktan sonra 

tıbbi atık torbasına atılmalıdır.)  

  Kullanılmış pansuman malzemeleri, kullanılmış eldiven, gaita kapları, idrar 

kapları, balgam kapları  

 Cerrahi pansuman malzemeleri, bildirimi zorunlu hastalıkların atıkları  

 Kontamine araç ve gereçler, kan ve kan ürünleri, sekresyon ve çıkartılar  

 Diyaliz atıkları, laboratuvar atıkları  

  Kemoterapi ilaçları, insan patolojik atıklarıdır. 

 

Ambalaj atıkları, kontamine olmamış kâğıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları 

“mavi renkli” poşet geçirilmiş ve üzerinde “ambalaj atıkları” yazılı mavi renkli ambalaj atığı 

kovalarına atılır. Ambalaj atıkları:  
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 Geri kazanılabilen atıklar (serumlar, ilaç şişeleri vs.)  

 Tıbbi malzeme ambalajlamasında kullanılan kâğıtlardır. 

 

Serum şişeleri ayrılmadan önce üzerinde bulunan iğne ve serum seti gibi hasta ile 

temas etmiş kısımlar çıkarılır. Ayrılan iğneler “delici kesici tıbbi atık” kovasına, serum 

setleri “tıbbi atık” poşetlerine atılır.  

 

Kırmızı renkli tıbbi atık poşetleri en fazla 3/4 oranında doldurulur. Bu düzeyde dolan 

bir torbanın değiştirilmesi için temizlik görevlisine haber verilir. Görevli tarafından mevcut 

“tıbbi atık” deposuna konur. 

 

Evsel nitelikli genel atıklar toplanmaları sırasında yanlışlıkla tıbbi atıklar ile 

karıştırılırsa tıbbi atık olarak kabul edilir.   

 

Toraks drenaj şişeleri önce aspiratör ile boşaltılır, daha sonra “tıbbi atık” kovalarına 

atılır. Aspiratör kavanozları içindeki vücut sıvıları ve idrar torbaları da önce klozete 

boşaltılır, idrar torbaları tıbbi atık kovasına atılır. Tıbbi atık deposu, tıbbi atıkların belediye 

tarafından alımından sonra dezenfekte edilir. 

 

1.3.1. Muayene Odasında Bulunan Araç Gereçlerin Merkezi Sterilizasyon 

Ünitesine(MSÜ) Nakli 
 

Sterilizasyon ünitesinde alet ve malzemelerin teslim alınması ve teslim edilmesi 

aşamasındaki tüm uygulamaları kapsar. 
 

 Kullanılmış kontamine alet,set ve malzemeler kapalı  transfer arabası veya 

transfer masası ile MSÜ’ ye transfer edilir. Eğer ünite ve MSÜ arasında ayrı bir 

kirli koridor yada kirli asansör varsa transfer araçlarının kapalı olması gerekli 

değildir. 

 Kullanılmış aletler kullanımdan sonra barkod okuyucu ile sayım ve kontrolü  

yapılarak MSÜ tarafından teslim alınır. 

    Her set içerisinde, mevcut olan aletlerin kayıtlı olduğu ve  sayımlarının 

kaydedildiği bir liste bulundurulur. 

 Aletlerin birbiri ile temas eden uçları açık pozisyona getirilir, bisturi takılı ise 

uçları sapından alet yardımı ile çıkarılıp atılır ve düzgün olarak yerleştirildikten 

sonra MSÜ ye teslim edilir. 

 Steril alet, set ve malzemeler  elde kucakta taşınmaz bir poşet içerisinde veya 

servis sepetleri ile taşınır ve malzeme teslim formu karşılığında teslim edilir. 

 MSÜ Ameliyathaneye malzeme alet set vb. teslim ederken ve teslim alırken 

Ameliyathane malzeme listesi kullanılır. 

  Ameliyathane dışındaki servislerden MSÜ’ye malzeme teslim etme ve alma 

için; teslim edilen malzemenin ne olduğu, sayısı, hangi servisten geldiği, ne 

zaman geldiği, kimin teslim ettiği, kimin  teslim aldığı, ne zaman teslim edeceği 

bilgilerinin kaydedileceği 3 nüshalı  Alet ve Malzeme Teslim Formu kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Muayene odasını muayeneye hazır hale getiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Muayene odasının havalandırma 

işlemini yapınız. 

 Odanın penceresini bir süreliğine 

açabilirsiniz. 

 Klima var ise çalışıp çalışmadığını kontrol 

edebilirsiniz. 

 Bir gün önceden kalmış herhangi bir çöp 

artığı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

 Muayene odasının temizliğini kontrol 

ediniz. 

 Muayene masasının örtülerini 

değiştirebilirsiniz. 

 Koruyucu sedye rulosu olup olmadığını 

kontrol edebilir, yoksa temin edebilirsiniz. 

 Tıbbi malzemelerin kontrolünü yapınız 

 Kliniğe özgü tıbbi malzemelerin tam olup 

olmadığını sayabilirsiniz 

 Malzemelerin sterilizasyonu için yırtık 

ambalajlı tıbbi malzeme olup olmadığını 

kontrol edebilirsiniz. 

 Eksik tıbbi malzeme veya sarf malzeme 

var ise temin edebilirsiniz. 

 Muayenede kullanılan elektrikli 

aletlerin çalışıp çalışmadığını kontrol 

ediniz. 

 Elektrik, klima, bilgisayar, muayene 

lambaları veya elektrikle çalışan tıbbi 

malzemelerini gözden geçirebilirsiniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi muayenehanede olması zorunlu olmayan malzemelerdendir? 

A) Muayene masası 

B) Antiseptik solüsyon 

C) Sterilizatör 

D) Paravan 

E) Kâğıt havlu 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “çok yüksek riskli” alanlardır? 

A) İntaniye servisi 

B) TPN ünitesi 

C) Yanık Ameliyathanesi 

D) Yenidoğan ünitesi 

E) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi “orta riskli” alanlardan değildir? 

A) Cerrahi servisi 

B) Poliklinikler 

C) Patoloji 

D) Radyoloji 

E) Çamaşırhane 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi “düşük riskli” alanlardır? 

A) Mutemetlik 

B) Emzirme odaları 

C) Mutfak 

D) Eczane 

E) Biyomedikal departmanı 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına göre araç-gereç muayene masası, 

soyunma bölümü ve lavabo bulunur. 

6. (   ) Her muayene odasında el hijyeni malzemeleri bulunmaktadır. 

7. (   ) Muayene odasında hasta yakını dâhil kimse bulunmamalıdır. 

8. (   ) Çöp kovaları hergün boşaltılmalı ve yıkanmalıdır. 

9. (   ) Muayene masası için koruyucu sedye rulosu kullanılmadır 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda müdahale odasını 

hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 İnternet ortamından veya sağlık kuruluşuna giderek müdahale odalarını 

inceleyiniz. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Müdahale odalarının kullanım amacı nedir sağlık personelinden bilgi alınız. 

 Sınıftaki arkadaşlarınız, yoksa çevrenizdeki yakınlarınız arasında, küçük ya da 

büyük cerrahi operasyon geçiren birinden müdahale yapılan ortam hakkında 

bilgi alınız. 

 

2. MÜDAHALE ODALARI 
 

2.1. Müdahale Odasının Özellikleri 
 

Tıbbi müdahale, tıp mesleğini icraya yetkili kişi (hekim) tarafından, hastalıkların 

teşhisi, tedavisi veya önlenmesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu 

açıdan, bir kişideki hastalığın ortadan kaldırılması veya olumsuz etkilerinin en aza 

indirilmesi için hekim tarafından girişilen faaliyetlerin yanında, kişideki anormal veya eksik 

bazı fiziki özelliklerin giderilmesi amacıyla yapılan faaliyetler de tıbbî müdahale niteliği 

taşır.  Tıbbi müdahale odası, hasta yada yaralıya aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi 

müdahalelerin yapılmasına olanak tanıyan ünitedir. 

 

 

Fotoğraf2.1:Müdahale odaları 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden hastalar çok büyük müdahale 

gerektirmiyorsa; acil cerrahi müdahale odasına alınır. Pansuman, sütur alınması ve atılması, 

yanık pansumanları, atele alma, mide lavajı gibi pek çok  işlem burada yapılır. Patolojik 

inceleme amacıyla biyopsi, kist eksizyonu (çıkarılması), Nevus (ben) eksizyonu, lipom 

eksizyonu, sünnet, yabancı cisim çıkarılması, tırnak çekimi, siğil koterizasyonu, diz 

ekleminin çeşitli hastalıklarının tanısı ve tedavisi için artroskopi, enjeksiyon gibi pek çok 

işlem müdahale odalarında yapılır. Büyük cerrahi müdahale gerektiren durumlar ise 

ameliyathane bölümlerinde yapılmaktadır. 

 

Tam bir ameliyathane ve ekipmanı gerektirmeyen, küçük cerrahi işlemler için, en az 

24 m2lik bir oda kullanılmalıdır. Odada hastalara müdahale etmek amacıyla medikal gaz 

donanımı ve odanın dış kısmında cerrahi yıkanma ve hazırlanma alanı bulunmalıdır. 

Tavanda muayene lambası duvarda en az 4 filmin konabileceği bir negatoskop veya 

öngörülen bir sistem; diğer gerekli aletler, dolaplar ve donanım bulunmalıdır. Genel 

tıbbi/cerrahi acil servis malzemeleri, ilaç ve ventilatör, defibrilatör gibi donanımları 

muhafaza etmek için hizmet trafiğinin dışında ve personel kontrolünde, hızla hizmet imkânı 

veren bir depolama alanı temin edilmelidir. 

 

Sağlık kurumlarında farklı kliniklere özgü müdahale odaları bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

 Endoskopi ünitesi 

 

Endoskopi içine bakmak anlamına gelir. Üst sindirim sisteminde işlem yapılıyorsa; 

adına “Gastroskopi” denilir. İşlem sırasında yemekborusu, yemek borusuyla midenin 

birleştiği yer, mide, midenin çıkış kısmı ve onikiparmak barsağı incelenir. 

 

Eğer alt sindirim sisteminde yapılıyorsa (kalın barsak için yapılıyorsa) bunun adı da 

“Kolonoskopi” dir. 

 

Üst Ve Alt Sindirim Sistemine Ait Tanısal İşlemler: 

 

 Gastroskopi 

 Kolonoskopi 

 Duodenoskopi 

 

Fotoğraf 2.2: Endoskopi ünitesi  
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 Alçı odaları 

 

Kırık çıkık durumlarında uzvun hareketini kısıtlamak maksadıyla alçı uygulaması 

yapılan yerdir. 

 

 Sargı bezi deposu olmalıdır. 

 Röntgen odalarına yakın olmalıdır.  

 Hastalar redüksiyon için sedatize edildiyse monitör ve resüsitasyon 

olanakları bulunmalıdır. 

 Malzeme depolanması için boşluk olmalıdır. 

 Açık kırık ve tendon onarımları için ışık kaynakları bulunmalıdır. 

 

Fotoğraf 2.3:Alçı odası 

 

 Ürodinami Ünitesi 

 

Ürodinami idrarın depolanması, taşınması ve boşaltılması ile ilgili fizyolojik ve 

patolojik etkenlerin ortaya konulmasına ve ölçülmesine yarayan nöroürolojik tanı aracıdır. 

Ürodinamik çalışmalar içinde; sistometri, ÜF(Üroflowmetri), üretral basınç profili ve 

kombine çalışmalar olmak üzere 4 temel inceleme vardır. 

 

Fotoğraf2.4:Ürodinamiünitesi 

 

 Endovizyon Sistemleri: Bütün endoskopik ameliyatlarda kullanılan 

görüntüleme sistemleridir. 

  



 

26 

 

Fotoğraf2.5: Endovizyon sistemleri 

 

 Resüsitasyon Odası  

 

Resusitasyon odası; herhangi bir nedenle solunum kaynaklı veya kardiyak arrest 

geçiren ya da arrest olma ihtimali yüksek olan hastaların,travma nedeni ile acil servise 

başvuran, kanaması olan, zehirlenme nedeni ile acil servise getirilen, bilinci kapalı olan, 

ambulans ile hastaneye getirilen hasta veya yaralıların ilk muayene ve tedavisinin yapıldığı 

müdahale alanıdır.  

 

Acil servislerde en az bir oda resüsitasyon odası olarak hazırlanmalı ve tüm 

malzemeler açıkta ve kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilmelidir.   

 

Fotoğraf 2.6: Resüsitasyonodası 

 

 Jinekolojik Müdahale Odası 

 

Kadın hastalıklarıyla ilgili muayene, tedavi ve bazı müdahalelerin yapıldığı odadır. 

 

Jinekolojik Müdahale Odasında:  
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 Gebe muayenesi ve gebelikte ultrasonografi,  

 Girişimsel işlemler,  

 Gebelere uygulanan testler, doğum sonrası kontrol muayenesi,  

 Doğum, pap testi (servikal yayma), 

 Endometriyal biyopsi, laparoskopi, histeroskopi, histerosalpingografi 

(HSG),  

 Rahim içi araç (RİA) takılması, doğum kontrol yöntemleri, 

 Günlük cerrahi işlemler,  

 Âdet düzensizlikleri, ağrılı ve şiddetli adet kanamaları, genital bölgede 

oluşabilen kitle, akıntı ve ağrılı durumlar, kronik karın ve kasık ağrıları,  

 Kadınlık organları kanserleri,  

 Menopoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,  

 Rutin kadın sağlığı testleri yapılmaktadır. 

 

Fotoğraf2.7: Jinekoloji odası 

 

2.2. Müdahale Odasında Bulunan Araç Gereçler ve Özellikleri 
 

Müdahale odalarında zorunlu olarak acil müdahale seti olmalıdır. Acil müdahale 

setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunmalıdır: 

 

 Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için) 

 Ambu ve değişik boylarda maske 

 Oksijen hortumu ve maskeleri 

 Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları) 

 Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp) 

 Enjektörler 

 Aspirasyon sondası 

 Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske vb.) 

 

 

Acil durumlarda hastaya gereken müdahalenin zamanında yapılmasını temin etmek 

için Defibrilatör (manuel veya otomatik eksternaldefibrilatör)  de bulunmalıdır. 
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Acil müdahale setinin yanında müdahalede kullanılan cerrahi aletler de vardır. Bunlar 

cerrahi girişimler sırasında, kesme, delme, sıkma, çekme, tutturma, cerrahi alanı görme ya da 

kanamayı durdurma gibi işlemleri yapmak üzere gereksinimler doğrultusunda kesiciler, 

tutucular, ekartörler ve yardımcı cerrahi el aletleri olmak üzere fonksiyonlarına göre 

sınıflandırılmışlardır.  

 

 Kesiciler sınıfında yer alan bistüriler; bisturi sapı ve bisturi ucu olmak üzere iki 

kısımdan oluşur. Bu aletler deri ve derin dokuların insizyonları için kullanılırlar, 

numaralarına göre 20, 15, 12, 11, 10 gibi değişik boy ve uzunlukta olabilirler.  

 

Fotoğraf2.8: Bistüri uçları ve sapı 

 

 Mayo Makası (Şivester Makası- İpek Makası):Uçları küt olan bu makasın kıvrık 

veya düz olan çeşitleri bulunur ve cerrahi ipliklerin kesilmesi amacıyla 

kullanılır.  

 

Fotoğraf2.9: Mayo makası 

 

 

Fotoğraf2.10: Metzenbaum 

 Metzenbaum: Doku makasıdır. Bu makaslar işlevleri dışında diğer 

uygulamalar için kullanılmamalıdır.  
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 Forsepsler (Tutucular):Cımbız veya kargaburnuna benzeyen, cerrahın vücut 

boşluğunu görmesine izin veren cilt ya da dokuyu tutmak için kullanılan 

menteşeli aletlerdir. Değişik boylarda forsepsler mevcuttur.  

 

Fotoğraf2.11: Forseps 

 

 Klempler: İç içe geçmiş dişleri bulunan, cerrahi girişim sırasında kanamanın 

durdurulmasında yardımcı olan aletlerdir. Klemplerin seçimi hastanın çocuk ya 

dayetişkin olmasına, doku veya damarın çeşidine bağlıdır.             

 

Fotoğraf 2.12:Klemp 

 

 Pensetler : Dişli ve dişsiz çeşitleri vardır. Dişli penset,fare dişli olarak da 

bilinir. Dokunun sıkı bir şekilde tutulması gerektiği yerlerde kullanılır. Dişsiz 

penset tutma gücü düşük olmakla birlikte, vücut boşluğuna tampon konulması 

için kullanılır. 

 

Fotoğraf 2.13:Penset 

 

 Allis Pensi: Dokuyu travmatize etmeden yapılacak bir traksiyon sırasında 

kullanılabilir.    

 Hemostatik Pens: Düz ya da kıvrık uçlu olmakla birlikte ucunun bir 

bölümünde ya da tamamında dişler bulunabilir. Kanayan damar uçlarını 

kıstırmak veya tutmak amacıyla kullanılırlar.   
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Fotoğraf 2.14:Allis pensi 

 

Fotoğraf 2.15: Moskito eğri ve hemostat kıvrık uçlu 

 

 Mascüto Pensi: Küçük ve ince damarlar ile oluşumları tutmak için kullanılır. 

Kullanım alanı geniş olup, bir cerrahi setin en küçük pensidir.  

 Kocher Pensi: Ezici bir alettir. Cerrahi girişim sırasında çıkarılıp atılacak 

oluşumların tutulması amacıyla kullanılırlar. 

 

Fotoğraf2.16:Kocher pensi 

 

 

Fotoğraf 2.17:Disektör- raytangel 
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 Disektör- raytangel: Uçları küt veya sivri olmak üzere çeşitli boyları bulunan 

penstir. 

 Ekartörler olarak bilinen venekartör: Küçük ve düz ağızlıdır. Damarların ve 

diğer kordona benzeyen oluşumların ayırma, uzaklaştırma işleminde kullanılır. 

Genellikle çift olarak kullanılırlar.  

 

Fotoğraf 2.18:Ekartör 

 

 Portegü:Makas gibi parmak sokularak tutulur.Portegüler dikiş atmada iğneleri 

taşır.  

 

Fotoğraf 2.19: Bandaj makası 

 

 

Fotoğraf 2.20:Portegü 

 

 Bandaj makası: Bandaj makas da bir bandaj uygularken gazlı bez kesmek için 

kullanılır. Yataklı tedavi kuruluşlarında genel anestezi gerektiren tıbbi 

müdahaleler ameliyathane koşullarında yapılır.  
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Ameliyathanede kullanılan müdahale araç gereçleri ise aşağıda en temel şekilde 

sıralanmıştır: 

 

 Ameliyat masası ve rutin aksesuarları  

 Ameliyat tavan lambası  

 Anestezi cihazı  

 Negatoskop 

 Seyyar ameliyat lambası  

 Flash otoklav 

 Cerrahi aspiratör 

 Elektrokoter 

 Işıldak 

 Cerrahi testere motoru  

 Kirli malzeme kovası 

 Çöp kovası 

 Tansiyon aleti ve stetoskop 

 Cerrahi alet masası 

 Mayo masası 

 Tekli basamak 

 İkili basamak 

 Anestezi sehpası 

 Anestezi siperi 

 Anestezi malzeme dolabı 

 Larengeskop ve ambu seti     

 Defibrilatörler 

 Elektrocerrahi cihazları 

 Solunum cihazları 

 

2.3. Müdahale Odasında Bulunan Araç Gereçlerin Temizliği ve 

Bakımı 
 

Cerrahi el aletlerinin kullanıma hazırlanmasında kullanılan modern teknoloji ve 

uygulamalara karşın enfeksiyon cerrahi girişimlerin en önemli risklerinden birisidir. Diğer 

yandan cerrahi el aletlerinin, hastanelerin genel yatırımları içerisinde, önemli maddi değer 

oluşturmaları nedeniyle doğru bir şekilde tekrar kullanıma hazırlanmaları önemlidir. Cerrahi 

el aletlerine uygulanan işlemler, üreticilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda 

gerçekleştirilmelidir. Cerrahi aletler, yapımında kullanılan oksitlenmeyen ve paslanmaz çelik 

nedeniyle özel koruyucu tabakalardan oluşur.  Cerrahi el aletleri üretim sonrası özel bir 

teknikle koruyucu yağ tabakası ile kaplanır ve paketlenir.  

 

Paketlenen aletlerin plastik ambalajın içinde buhar oluşmasını önlemek için, alet 

paketinden çıkartılıp kuru havalı açık depoda saklanması gereklidir. Kullanıma sunulmadan 

önce mutlaka iyice temizlenmelidir.  
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Bu aletler yaklaşık 40- 45 ºC sıcaklıkta sabunlu su ile fırçalanarak yıkanmalı ve 

kurutulmalı; işlemden sonra malzemeler özel alet sepetlerinde paketlenerek uygun 

sterilizasyon yöntemi ile steril edilmeli ve depolanmalıdır.  

 

Yeni cerrahi el aletleri, ilk kullanımdan önce temizlenmeden sterilizasyon işlemi 

gerçekleşirse, üzerlerinde tıpkı korozyona uğramış gibi temizlenmesi çok zor yağ yanıkları 

oluşumu görülebilmektedir.  Aletlerin etkin temizliği, dezenfeksiyonu ve bakımı için en 

uygun ürün ile yöntemin seçilmesi gereklidir. Böylece cerrahi aletlerin erken yıpranması 

önlenebilmekte, onarım maliyeti düşürülerek sağlık giderleri azaltılabilmektedir.   

 

Cerrahi el aletlerinin temizliğinin özenle yapılmasının diğer bir nedeni de korozyon 

oluşumlarının engellenmesidir. Bu nedenle temizlik ve dezenfeksiyonun etkili olabilmesi 

için; 

 

 Üreticinin önerdiği ürünlerin kullanılması,  

 Kullanılmış aletlerin kir ve artıklar giderildikten sonra temizlik ve 

dezenfeksiyon işlemine başlanması,  

 Kullanıma yeni giren cerrahi aletlerin ilk sterilizasyondan önce mutlaka 

koruyucu maddelerden ve üzerindeki marka etiketlerinden arındırılması, 

 Aletlerin işlemden önce menteşelerinin açılarak küçük parçalarına ayrılması, 

mekanik ve ultrasonik yıkayıcılar kullanılıyorsa temizleme süresinin 

aşılmaması,  

 Elle temizlik yapılıyorsa metal fırça ve sünger kullanılmaması,  

 Aletlerin durulandıktan sonra kurutulması,  

 Aşınma, korozyon, deformasyon gibi hasar gören aletlerin ayrılması ve 

kullanım dışı bırakılması,  

 Onarıma gönderilecek aletlerin temizlenmesi veya dezenfekte edilmesi 

gereklidir.  

 

2.3.1. Cerrahi Alet Temizliği 
 

Cerrahi aletlerden hasta veya çalışanlara patojen mikroorganizmaların geçişinin 

engellenmesi gerekir. Özellikle temizlik ile ilgilenen sağlık çalışanlarının işlem sırasında 

koruyucu ekipman kullanmaları, eğitimlerinin yapılması ve yapılan eğitimlerin her yıl 

tekrarlanması gereklidir.   

 

Dekontaminasyon işlemi, protein, lipid ve karbonhidrat içeren kan ve doku 

hücrelerini, mukus, feçes ve diğer organik maddeleri bulundukları yerlerden uzaklaştırır. 

Dekontaminasyon işlemi nötrpH değerine sahip, aşındırıcı etkisi olmayan deterjan bazlı 

enzimatik solüsyonlar ile gerçekleştirilir. 

 

 Kullanılan cerrahi aletler delikli kaplara alınarak akan su altında kaba kirleri 

akıtılır. (fırçalanmadan) 

 Uygun şekilde sulandırılarak hazırlanmış dezenfektanlı solüsyonun içine tüm 

aletler solüsyon içinde olacak şekilde yerleştirilir ve uygun sürede(en az 30 dk.) 

bekletilir.  
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 Süre bitiminde aletlerin açılabilen parçaları açılarak, solüsyon kabının içinde 

fırçalanır. İşlem sırasında kontamine olmuş damlacıkların havaya saçılmaması 

için alet ve fırça suyun içinde tutulmalıdır. 

 Aletin üzerinde var olabilecek tırtık, mandal, kilit vb. gibi yerlere özen 

gösterilmelidir. 

 Çok parçalı, kompleks yapılı malzemeler demonte edilerek dikkatlice 

yıkanmalıdır. 

 Lumenli aletlerin içinden mutlaka dezenfektanlı su geçirilmeli, içinde doku ve 

kan parçası kalmayıncaya kadar işleme devam edilmelidir. 

 Ön temizlik solüsyonları günlük hazırlanmalıdır. 

 Gün sonunda veya gün içinde gözle görünür bir kirlilik olduğunda 

değiştirilmelidir. 

 Daha sonra temiz delikli kaplarda etkili bir durulama işlemi yapılır. 

 Aletler temiz bir bez ile ve lümenli aletlerin içinden hava geçirilerek kurutulur. 

Hava geçirilemediği durumlarda son durulama sonrası lümen içinden %70’lik 

alkol geçirilmeli. 

 Son olarak kuru aletler sterilizasyon yöntemine uygun şekilde paketlenir ve 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesine gönderilir.  

 

Ayrıca dekontaminasyon ve temizlik işlemi yapılan ortamın nem, ısı ve 

havalandırması istenilen özellikte olmalı; çalışanlar el hijyenine önem vermeli, el yıkama 

solüsyonlarının alkol bazlı olmasına dikkat edilmelidir. Ek olarak, ortamda bulunan tabure, 

stant ve diğer tüm yüzeyler günlük olarak dezenfekte edilmelidir.  

 

Bakım önlemleri fonksiyon kontrolünden önce yapılmalıdır. Cerrahi el aletlerine, 

gerek duyuldukça pas çözücü ve alet yağlayıcı solüsyonlar ile bakım verilmelidir. Cerrahi 

aletlerin temizleme işleminin ardından mutlaka iyice yağlanması gerekir. Örneğin 

makasların eklem yerleri ile kesici uçları yağlanmalıdır, böylece kullanım sırasında 

oluşabilecek metal aşınmaları engellenmiş olur. Yine aynı nedenle kullanmadan önce cerrahi 

aletlerin oda sıcaklığında olması gerekir. Burada önemli olan nokta kullanılan yağların suda 

eriyebilir özellikte olmasıdır. Ancak bu şekilde aletlerin eklem yerlerinde bulunan ve elle 

temizlenmesi mümkün olmayan yerlerdeki partikül, doku ve kan birikimleri engellenmiş 

olur. Bunlar temizlenmediği zaman sterilizasyon sırasında pişerek eklem yerlerinde açılma 

ve kapanma işlemlerini zorlaştırmaktadır.   Temizliğinden kullanımına kadar geçen süreçte 

oluşabilecek beklenmeyen durumlar cerrahi girişimin başarısını etkilemekte, hasta güvenliği 

açısından tehdit oluşturmaktadır.   

 

Fotoğraf 2. 21:Lumenli alet temizleme  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Muayeneve müdahale işlemlerinde araç gereçlerle ilgili gerekli kontrolleri yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Muayene araç gereçlerini eksiksiz 

hazırlayınız. 

 Elektronik cihazların çalışıp çalışmadığını 

kontrol edebilirsiniz. 

 Tıbbi malzemelerin tam olup olmadığını 

kontrol edebilirsiniz. 

 Paketlenmiş tıbbi cihazlarda herhangi bir 

yırtılma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

 Kâğıt ortamında tutulan bir kayıt var ise 

bunların kontrolünü yapabilirsiniz. 

 Muayene odasının havalandırmasını veya ısısını 

kontrol edebilirsiniz. 

 Eldiven veya ilaç dolabında acil durumlar için 

bulundurulan malzemeleri kontrol edebilirsiniz. 

 Müdahale sonrası kullanılan araç 

gereçlerin temizlik ve kontrollerini 

yapınız. 

 Tıbbi aletleri, alet yıkama bölümünde, yıkama 

kurallarına uyarak temizleyebilirsiniz. 

 Aletlerin sayımını yaparak eksik malzeme olup 

olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

 Kirli atıkların uygun yerlere bırakılmasını 

sağlayabilirsiniz. 

 Çöplerin boşaltılmasını sağlayabilirsiniz. 

 Elektronik cihazların kapalı olup olmadığının 

kontrolünü yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Acil cerrahi müdahale odasında pansuman, sütur alma gibi küçük cerrahi 

müdahaleler yapılır. 

 

2. (   ) Acil setinde ambu ve değişik boylarda maske bulunur. 

 

3. (   ) Lumenli aletlerin içeresinden dezenfektanlı su geçirilmelidir. 

 

4. (   ) Kullanılan aletler akan su altında fırçalanarak yıkanır. 

 

5. (   ) Cerrahi aletler ile tekstiller ayrı paketlenmelidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Steril olup gelmiş malzemeler …….. ve ……….ortamlarda saklanmalıdır. 

 

7. Ön temizlik solüsyonları …………olarak hazırlanmalıdır. 

 

8. ……………aletlerin içinden hava geçirilerek kurutulur. 

 

9. Aletler ön temizlik solüsyonu içerisinde en az ……….dk bekletilmelidir. 

 

10. ……………………………………: dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde fiziksel 

veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey ya da malzemeden organik madde ve patojenleri 

uzaklaştırarak güvenli hale getirme işlemidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda muayene ve 

müdahale odasını hazır hale getirebilmek için aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

beceriler için Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mesai başında muayene odası temizlik kontrollerini yaptınız mı ?   

2. Elektronik eşyaların çalışıp çalışmadığını kontrol ettiniz mi?   

3. Hasta muayenesinde temel ilkelere uygun hareket ettiniz mi?   

4. Hasta muayene  odalarının alet temizliğine uydunuz mu?   

5. Muayene odalarının havalandırılmasını sağladınız mı?   

6. Hasta muayenesi sırasında hasta mahremiyetine dikkat ettiniz mi   

7. Muayene esnasında hastane enfeksiyonları için gerekli tedbirleri 

aldınız mı? 

  

8. Müdahale odalarında temizlik kurallarına uydunuz mu?   

9. Müdahale sonrasında oda temizliği kurallarına uydunuz mu?   

10. Müdahale sonrası kirli atıkların atılmasında temel kurallara uydunuz 

mu? 

  

11. Alet temizliği kurallarına uydunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 E 

3 C 

4 A 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Kuru ve tozsuz 

7 Günlük 

8 Lumenli 

9 30 

10 Dekontaminasyon 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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