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1. AMAÇ: Ameliyathane çalışanlarının ameliyathanedeki giyim standartlarını belirlemek, 

aseptik ameliyathane koşullarının devamlılığını sağlamak, ameliyathane ortamını, personeli ve 

hastayı enfeksiyonlardan korumak, sterilizasyonun bozulmaması için giyinme kurallarını 

belirlemektir. 

2. KAPSAM: Ameliyathane çalışanlarının ameliyathanedeki giyim standartlarını belirlemek, 

aseptik ameliyathane koşullarının devamlılığını sağlamak, ameliyathane ortamını, personeli ve 

hastayı enfeksiyonlardan korumak, sterilizasyonun bozulmaması için giyinme kurallarını 

belirlemek için yapılan faaliyetleri kapsar. 

3. SORUMLULAR: Görevli cerrahi branş doktorlarını, anestezi doktorlarını, anestezi 

teknikerlerini, ameliyathane hemşirelerini, ameliyathane teknisyenlerini ve ameliyathaneye 

giren tüm personeli kapsar. 

4. KISALTMALAR:- 

5. TANIMLAR:- 

6. FAALİYET AKIŞI: 

6.1. Ameliyathaneye Giriş İçin Giyinme 

6.1.1. Soyunma odasına girişte (temiz alan) bulunan raftan sabo alınarak soyunma odasına 

geçilir. 

6.1.2. Soyunma odasında (temiz alan) bulunan raftan uygun bedende giysi alınır. Giysiler 

değiştirilir. 

6.1.3. Bone ve maske takılarak ameliyathane koridoruna (temizl alana) geçilir. 

6.1.4. Ameliyathane kıyafetleri ile ameliyathane dışında dolaşılmaz. 

6.1.5. Ameliyathane içerisinde bonesiz dolaşılmaz.  

6.1.6. Ameliyathanede hiçbir takı takılmaz. 

6.1.7. Ameliyathanede bayan çalışanlar oje kullanamaz tırnak boyları kısa ve hijyen kurallarına 

uygun olmalıdır. 

6.2. Steril Giyinme 

6.2.1. Gömlek paketi sterilizasyon kurallarına uygun olarak sirküle hemşire tarafından açılır. 

6.2.2. Boks gömleğinin üzerinde bulunan havlu ile scrub hemşire kurulanır. 

6.2.3. Kurulanma işlemi tamamlanınca gömlek giyilir. 

6.2.4. Katlanmış olarak masada bulunan gömlek boyun kısmından ve her iki elin parmak uçları 

ile tutularak alınır. 

6.2.5. Boks gömleği baş hizasına kadar kaldırılarak katları açılır ve iç tarafı yüze bakacak 

şekilde çevrilir.  

6.2.6. Gömlek giyildikten sonra sirküle hemşire tarafından, gömleğin arkası uygun şekilde 

bağlanır. 
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6.2.7. Gömlek giyildikten sonra uygun olarak eldiven giyilir. 

6.2.8. Eldiven sirküle hemşire tarafından masaya açılır. 

6.2.9. Eldiven giyilirken boks gömleğinin kollarının uç kısmının elin parmaklarını kapatacak 

şekilde eldivenin içinde kalmasına ve ellerin sadece eldivenin iç yüzeyine temas etmesine 

dikkat ederek giyer. 

6.2.10. İki eldiven giyildikten sonra eldivenler bilek hizasına çekilerek düzeltilir. 

6.3. Steril Gömlek Giydirme 

6.3.1. Scrub hemşire parmak uçları ile tuttuğu gömleğin katlarını açtıktan sonra gömleğin iç 

tarafını gömleği giyecek olan kişiye doğru çevirir. 

6.3.2. Gömlek giydirildikten sonra kol uçları çekiştirilerek yerleştirilir ve sirküle hemşirenin 

yardımı ile gömleğin iç tarafındaki bağlar bağlanır ve eldiven giydirilir. 

6.3.3. Hemşire giydirdiği gömleğin yan tarafındaki bağı çözer. Gömleğin arka ucundaki bağın 

ucunu tutarak diğer ucunu gömleği giydirdiği kişiye verir. Daha sonra gömleği giyen kişi kendi 

ekseni etrafında sağa doğru 360oC dönüş yaparak bağlarını yan tarafta bağlar. 

6.4. Steril Eldiven Giydirme 

6.4.1. Eldivenler scrub hemşire tarafından eldivenin iç kısmına dokunmadan, eldivenin kıvrık 

kısmının dışından tutularak gerilir ve o şekilde giydirilir. 

6.4.2. Önce sağ sonra sol eldiven giydirilir. 

6.4.3. Eldivenin başparmağı eldiveni giyen kişinin başparmağına karşı gelecek şekilde ve 

eldivenin avuç içi giyen kişiye dönük olacak şekilde tutulur. 

6.4.4. Scrub hemşire tarafından eldivenin iç kısmına dokunmadan, dışa doğru katlanmış 

kısmına parmaklar geçirilerek, yana doğru çekiştirilir ve giyen kişinin parmakları yerleşince 

yukarı doğru çekilir ve eldivenin bilek kısmının, gömleğin kolu üzerine oturmasına dikkat edilir. 

6.4.5. Eldivende delik veya yırtık olup olmadığını anlamak ve eldiven üzerindeki pudrayı 

temizlemek amacı ile steril izotonikle ıslatılmış steril spançla eller temizlenir. Delik olması 

halinde eldivenler yenilenir. 

6.5. Steril Eldiven Giyme 

6.5.1. Açık teknikte steril alanlarla serbest cildin temas etme olasılığı daha yüksek olduğu için 

tercih edilen yöntem kapalı teknikte eldiven giyme tekniğidir. 

6.5.2. Parmaklar ve el gömleğin bileğine girecek Şekilde ileriye doğru itilir. El ve parmaklar 

gömleğin içinden çıkarılmaz. 

6.5.3. Eldiven paketi steril alan içinde açılır. 

6.5.4. Eldivenin başparmağı sol elin başparmağına gelecek şekilde parmaklar aşağı bakar 

pozisyonda sol eldiven sol el avuç içine yerleştirilir. 
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6.5.5. Eldiven alt ucu elin bas parmağı ve işaret parmağı gömlek içerisinden yakalanır diğer 

parmaklarla alt ucu sıkıca tutulur. 

6.5.6. Sağ el bas parmağı gömlek içersinden çıkarılmadan el sırtına gerdirilerek parmaklar 

giydirilir. Eldiven içine yerleştirilir. 

6.5.7. Sağ eldiven (başparmağı sağ el baş parmak hizasında parmaklar aşağı bakar 

pozisyonda) sağ el avuç içine yerleştirilir. 

6.5.8. Sağ eldiven alt ucu bas parmak ve işaret parmağı ile tutulur. Sol el ile eldivenin alt 

kısmından el sırtına doğru gerdirilerek sağ eldiven giydirilir. El sağ eldiven içine yerleştirilir. 

6.5.9. Eldivenin ele parmaklara rahat bir şekilde oturması sağlanır. 

6.5.10. Eldivende bulaşmış pudra mevcutsa pudra steril izotonikle ıslatılmış gazlı bezle silinir.  

6.6. Açık Sistem Eldiven Giyme: 

6.6.1. Eldiven paketini bel seviyesinden yüksek bir yerde eldivenler tamamen açıkta kalacak 

şekilde açınız, 

6.6.2. Eldiveni kendinizden uzak tutunuz, 

6.6.3. Önce sol elinizle steril sağ eldiveni manşetinden tutunuz ve kaldırınız, 

6.6.4. Sağ elinizi manşetten tutarak eldivenin içine yerleştiriniz, 

6.6.5. Steril eldiven giymiş olduğunuz sağ elinizin başparmağı hariç dört parmağını, sol eldiven 

manşetinin içine sokarak eldiveni kaldırınız, 

6.6.6. Steril eldiven giydiğiniz elinizi eldivensiz elinize dokundurmadan diğer eldiveni giyiniz. 

6.6.7. Kontamine olmuş eldiven çıkarılacak ise: 

6.6.7.1. Eller steril alan dışına çıkarılır. 

6.6.7.2. Sirküle hemşireden eldiveni çıkarması istenir. 

6.6.7.3. Sirküle hemşire koruyucu eldiven giyer.  

6.6.8. Gömlek kontamine olursa: 

6.6.8.1. Sirküle hemşire koruyucu eldiven giyer. 

6.6.8.2. Sirküle hemşire gömleğin arkasını açar. 

6.6.8.3. Scrub hemşirenin önüne geçerek omuzlarından gömleği kendine doğru çeker. 

6.6.8.4. Sirküle hemşire eldivenleri scrubın ellerine dokunmadan çıkarır. 

6.6.8.5. Bu teknikle eldivenler çıkarken ters yüz edilmiş olur. 

6.6.8.6. Scrub hemşire yeni bastan gömlek giymeye hazırdır. 

6.6.9. Ameliyat odasından çıkmadan önce gömlek ve eldiven mutlaka çıkarılır. 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR: 


