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1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesin de
yapılacak olan cerrahi girişim için uygun steril ortam hazırlamak ve cerrahi girişim süresince steril
ortamın devamlılığını sağlamaktır.
2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesin
3.KISALTMALAR
4.TANIMLAR
5. SORUMLULAR Ameliyathanede görev yapan hemşire/ATT/sağlık memurları bu talimatın
uygulanmasından sorumludur.
6.FAALİYET AKIŞI
6.1.Sirkülasyondaki görevli tarafından steril malzemeler Steril Malzeme Açma Talimatına göre açılır
6.2.Scrub hemşire Cerrahi El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
6.3.Scrub hemşire Steril Giyinme ve Giydirme Talimatına göre kurulanır ve giyinir.
6.4. Scrub hemşire bohça paketini önce kendi tarafına sonra karşı tarafa daha sonra yanlara doğru
açar.
6.5.Scrub hemşire bohçadaki paket içi indikatörü kontrol eder. İndikatör uygun ise bohça içindeki
kompres ve gömlekleri masanın bir köşesine yerleştirir.
6.6.Kullanılacak alet setleri sirkülasyondaki görevli tarafından açılır. İndikatörler scrub hemşire ve
sirkülasyondaki görevli tarafından kontrol edilerek uygun ise setler enstrüman masasına alınır.
6.7.Ameliyatta kullanılacak sarf malzemeleri (koter, aspiratör, cerrahi dikişler...) sirkülasyondaki
görevli tarafından scrub hemşirenin eline tek tek açılır.
6.8. Scrub hemşire, setleri ve malzemeleri masadan dışarı taşmayacak şekilde yerleştirir.
6.9.Set içindeki aletler ve steril alana alınan spançlar, vaka esnasında belirli aralıklarla sayılır.
6.10.Scrub hemşire, bohça içinden çıkan torbayı sirkülasyondaki görevli yardımı ile mayo
masasına geçirir.
6.11.Üzerine masayı örtecek kadar batın kompresi örter. Bohça içindeki küçük örtüyü önce uzun
olarak açar, daha sonra kenarlarını açarak örtümü tamamlar.  Örtülerin ıslanma olasılığı olan
ameliyatlarda torbanın üzerine sıvı geçirmeyen steril edilmiş çöp torbası geçirilir.  Mayo masası
bel hizasından aşağıya indirilmez.
6.12.Scrub hemşire enstrüman masasına aldığı setteki aletleri kullanım sırasına göre mayo
masasına yerleştirir.  Scrub hemşire bistürileri alet yardımı ile takar ve çıkarır.
6.13.Scrub hemşire kullanılacak sıvıları port masasının üzerine açılan küvet içine alır. Ameliyat
bitiminde kalan sıvıları aspire edilir, enfekte olmayan sıvılar (serum, Batticon vb.) lavaboya
dökülür.  Ameliyat sırasında ıslanan örtüler değiştirilir.
6.14.Ameliyat bitiminde ameliyat alanındaki tüm örtüler dönüşümlü atık torbasına konur.
6.15.Scrub hemşire tek kullanımlık olan kesici, delici aletleri kesici delici alet atık kutusuna konur
6.16.Scrub hemşire ameliyat bitiminde cerrahi aletleri sayarak Set Kontrol Tutanağını doldurur.
6.17.Tüm cerrahi aletler ilgili konteynerde kapalı olarak Sterilizasyon Ünitesine gönderilir.
6.18.Set harici kullanılan bölümlere ait malzemeler her bölüm için ayrı olan Malzeme Teslim
Tutanağı ile MSÜ’ye gönderilir


