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1.

AMAÇ
Ameliyathane personeli ve ziyaretçilerin ameliyathane giriş kurallarını belirlemektir.

2.

KAPSAM
Bu talimat, ameliyathaneye girişteki giyinme kurallarını kapsamaktadır.

3.

SORUMLULUKLAR
Ameliyathanede çalışan ve ameliyathaneye giren tüm personel
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4. TANIMLAR
5. İZLENECEK YOLLAR
5.1.
Ameliyathane Giyimi
5.1.1. Ameliyathaneye giren herkes ameliyathane giysileri giymek zorundadır.
5.1.2. Ameliyathane giysileri her gün yıkanır. Personel sayısı ve sirkülasyon dikkate alınarak değişik bedenleri yeterli
sayıda soyunma odasındaki raflarda bulundurulur.
5.1.3. Giysiler giyilmeden önce saçlar ve favoriler kapatılacak şekilde başa bone takılır. Ameliyat sırasında ve
ameliyathanede saçların tamamen kapalı olmasına özen gösterilir.
5.1.4. Ameliyathane sınırları içinde bonesiz dolaşılmaz.
5.1.5. Ameliyathane kıyafeti giyildikten sonra ameliyathane için belirlenmiş dezenfekte edilebilir terlik giyilir.
Ameliyathaneden çıkarken terlikler, yıkanmak üzere rafına bırakılır; soyunma dolabına kaldırılmaz.
5.1.6. Ameliyathane kıyafeti giyildikten sonra eller “El Hijyeni Talimatı”na uygun olarak yıkanır.
5.1.7. Ameliyathane giysileri ve önlükleri hiçbir amaçla ameliyathane dışında giyilmez.
5.1.8. Ameliyathanede oje, takma tırnak ve takı kullanılmaz.
5.1.9. Maske ameliyat odalarına girerken ve ameliyat sırasında ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde bağlanır.
Maskeler kişiye özeldir. Her ameliyattan sonra ve ihtiyaç halinde (ıslandığında, boyunda uzun süre
kullanılmadan asılı kaldığında, kanlandığında vb. durumlarda) değiştirilir.
5.2.
Steril Giyinme
5.2.1. Gömlek paketi sterilizasyon kurallarına uygun olarak sirküle hemşire tarafından açılır. Scrub hemşire ellerini
“Cerrahi El Yıkama Talimatı”na uygun yıkadıktan sonra gömlek paketindeki steril havlu scrub hemşire
tarafından alınır. Scrub hemşire, havlunun bir yüzü ile sağ, ikiye katlandıktan sonra öteki yüzü ile sol elinin
parmak uçlarından başlayarak dirseklere kadar kurular.
5.2.2. Scrub hemşire tarafından steril gömlek, boyun kısmından tutularak alınır.
5.2.3. Steril gömlek baş hizasına kadar kaldırılarak katları açılır ve iç tarafı yüze bakacak şekilde giyilir.
5.2.4. Gömlek giyildikten sonra gömleğin iç tarafındaki ve omuzundaki bağ asepsi kurallarına uygun olarak bağlanır.
5.2.5. Gömleğin arka kısmının steril kalmasını sağlamak amacı ile, sağ tarafta 2. bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle
hemşire, yan bağlarını çözer, gömleğin arka ucundaki bağın ucunu sterilizasyonunu bozmaksızın (Eldiven
kağıdına sararak, steril forsepsle tutarak vb), yardımcı hemşireye verir. Ameliyat hemşiresi kendi ekseni
etrafında sağa doğru 360 derece dönerek gömlek bağlarını yan tarafta da bağlar.
5.3.
Steril Gömlek Giydirme
5.3.1. Ameliyat Hemşiresi, parmak uçları ile tuttuğu gömleğin katlarını açtıktan sonra gömleğin iç tarafını gömleği
giyecek olan kişiye doğru çevirir.
5.3.2. Gömlek giydirildikten sonra sirküle hemşirenin yardımı ile gömleğin iç tarafındaki bağlar bağlanır ve eldiven
giydirilir.
5.3.3. Scrub 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 360
derecelik dönüş yaparak bağlarını yan tarafta bağlar.
5.4.
Eldiven Giydirme
5.5.
Eldivenler scrub hemşire tarafından eldivenin iç kısmına dokunmadan, eldivenin kıvrık kısmının dışından
tutularak gerilir ve giydirilir. Eldivenin baş parmağı eldiveni giyen kişinin baş parmağına karşı gelecek şekilde
ve eldivenin avuç içi giyen kişiye dönük olacak şekilde tutulur.
5.6.
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

5.5.1. Ameliyathane’de kan ve vücut sıvıları ile yoğun bir şekilde çalışıldığı için vakalar sırasında ve diğer
uygulamalarda yüze, göze ve giysilere bulaşma olmasını önlemek için eldiven, gözlük, maske ve nem bariyerli
önlükler “Standart Önlemler Talimatı”na uygun olarak kullanılır.
5.6.
Ameliyattan Sonra Gömlek ve Eldivenleri Çıkarma
5.6.1. Ameliyat bitiminde önce gömlek ardından eldiven çıkartılır.
5.6.2. Gömlek enfekte çamaşır torbasına, eldiven tıbbi atığa atılır.
5.6.3. Odadan ayrılırken ameliyat sırasında kullanılan maske tıbbi atığa atılır ve eller yıkanır.
6.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
6.1.
El Hijyeni Talimatı
6.2.
Cerrahi El Yıkama Talimatı
6.3.
Standart Önlemler Talimatı

