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1. AMAÇ: Ameliyat edilecek bölgedeki mikroorganizmaları öldürüp üremelerini durdurarak cerrahi işleme 

bağlı gelişebilecek enfeksiyonları en aza indirgemektir.  

2. KAPSAM: Ameliyathane hemşireleri, servis hemşireleri, cerrahi ekip üyelerinin tümünü kapsar. 

3. TANIMLAR 

4. KISALTMALAR 

5. SORUMLULAR 

6. FAALİYET AKIŞI 

6.1. Dikkat Edilecek Noktalar 

1. Ameliyat bölgesinin tıraşı hasta odasında ve mümkün olduğunca ameliyat saatine yakın bir zamanda 

yapılmalıdır. 

2. Ameliyata girecek tüm hastalara 1 gün önceden duş aldırılmalıdır. Özellikle kvc ameliyatları öncesi 

ameliyat sahası temizliği  hastaya açıklanarak duş sırasında bu bölgelerin temizliği antiseptikli fırça ile 

yaptırılması sağlanır.  

3. Ameliyat bölgesinin tıraşı servis hemşiresi veya hemşire kontrolünde yardımcı personel berber tarafından 

yapılır. 

4. Kafa ameliyatı yapılacak ise; cerrah tarafından ameliyathanede elektrikli alet ile yapılır. Gerekli malzemeler 

odada hazır bulundurulur(antiseptik solüsyon, eldiven, tarak, elektrikli traş bıçağı). 

5.  Kullanılacak antiseptik solüsyonun hastaya uygun olmasına dikkat edilir. 

6.2.  UYGULAMA: 

6.2.1. Ameliyat bölgesinin tıraş edilmesi:  

 Tıraş edilecek bölgenin sınırlarını cerrahın istemine göre belirlenir. 

 Tıraş edilecek alan daima insizyon yerinden daha geniş olmasına dikkat edilir.                                                  

 Tıraş edilecek bölgeyi önce antiseptikli bir tamponla/antiseptikli fırça ile ıslatılır 

 Daha sonra kılların çıkma yönünde tıraş edilir. 

 İşlem sırasında cildi gerdirerek kesilmelere karşı gerekli önlemler alır. 

 Kafadaki saçları sadece elektrikli aletle kesiniz. 

 Kemik üzerini tıraş ederken kemiğe karşı ve dikey olarak tıraş edinilir.  

 Kafa ameliyatlarında, kafa traşı öncesi tıraş biçimini hastaya anlatılır.  

 Hastanın onayı doğrultusunda tüm kafa traş edilebilinir  

 Tıraş sonrasında hastanın kafası antiseptikli solüsyonla yıkanır.  

6.2.2. Ameliyat Bölgesinin Temizliği: 
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 Temizlenecek bölgenin sınırlarını cerrahın istemine göre belirlenir.. 

 Temizlik için gerekli malzemeleri hazırlanır. (Antiseptik solüsyon, izotonik, antiseptikli fırça, steril 

bir küvet/tas, kompres, steril eldiven.) 

 Temizlik yapılacak bölgeyi önce ıslatınız.  

 Küvetin içine antiseptikli fırçayı açınız üzerine izotonik ilave edilir. 

 Steril Eldiven Giyme Talimatı doğrultusunda eldiven giyilir ve küvetteki solüsyonu köpürtülür. 

 Fırçanın sünger tarafını kullanarak, dairesel hareketlerle merkezden dışa doğru cilt temizliğini yapılır. 

 Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra steril bir kompres ile kurulanır. 

 Solüsyonların hasta altında birikmemesine özen gösterilir. 

 Koter plağının ıslanmamasına özen gösteriniz. Eğer ıslanmış ise kurulanır veya değiştirilir. 

6.2.3.  Ameliyat Bölgesinin Boyanması:  

 Scrub hemşire boyama malzemelerini hazırlar. 

 Gazlı bezleri ikiye katlayarak boyama penslerine tutturunuz. 

 Yeterli miktarda antiseptik solüsyonu steril bir tasa döktürünüz. 

 Boyama pensini ve solüsyonunu cerrah/asistanına veriniz. 

 Ameliyat edilecek bölgenin antiseptik solüsyonla içten-dışa/yukardan- aşağıya/distalden-proksimale 

doğru boyanmasını sağlayınız.  

 Kullanılan gazlı bezin tekrar insizyon yerine sürülmesini engelleyiniz. 

 Boyanacak alanın, ameliyat edilecek bölgeden daha geniş olmasına dikkat ediniz.   

 Boyama solüsyonlarının hastanın altında birikmemesine dikkat ediniz. 

 Boyama pensini ve solüsyonu işlem sonrası ameliyat masasına almayınız, sirküle hemşireye veriniz. 

 Boyama solüsyonunun etkinliği için kurmasını bekleyiniz. 

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

 


