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1. AMAÇ
Ameliyathane çalışanlarının ameliyathanedeki giyim standartlarını belirlemek, aseptik ameliyathane koşullarının
devamlılığını sağlamak, ameliyathane ortamını enfeksiyonlardan korumak, sterilizasyonun bozulmaması için
ameliyat odasına giren ve steril giyinmesi gereken personel için giyinme kurallarını belirlemektir.

2. UYGULAMA ALANI
Cerrahi branş hekimleri, anestezi hekim ve teknisyenleri, ameliyathane hemşireleri ve hastane hizmetlileri, teknik
servis çalışanları, radyoloji teknisyenleri, temizlik ekibi ve ameliyathaneye giren tüm diğer personeli kapsar.

3. UYGULAMA
Ameliyathaneye Giriş İçin Giyinme

1- Ameliyathane giyinme odasında, günlük kıyafetler çıkarılarak ameliyathane için belirlenmiş kıyafetler giyilir.
2- Saçlar ve favoriler kapanacak şekilde başa bone veya kep takılır.
3- Operasyon odasına girerken ağzı ve burnu tamamen kapatacak cerrahi maske takılır.

Steril Giyinme
4- Gömlek paketi sterilizasyon kurallarına uygun olarak sirküle hemşire tarafından açılır.
5- Gömlek paketinin altında bulunan boks gömleğinin üzerindeki havlu ameliyat hemşiresi tarafından alınır.
6- Ameliyat hemşiresi, havlunun bir yüzü ile sağ, ikiye katlandıktan sonra öteki yüzü ile sol elini parmak uçlarından

başlayarak dirseklere kadar kurular.
7- Kurulama işlemi tamamlandıktan sonra katlanmış olarak masada bulunan gömlek boyun kısmından ve her iki elin

parmak uçları ile tutularak alınır.
8- Boks gömleği göğüs hizasına kadar kaldırılarak katları açılır ve iç tarafı yüze bakacak şekilde çevrilir.
9- Gömlek giyildikten sonra sirküle hemşire tarafından, gömleğin iç tarafındaki ve omuzdaki bağ, sterilite kurallarına

uygun olarak bağlanır.
10- Gömlek giyildikten sonra eldiven paketi sirküle hemşire tarafından açılır.
11- Ameliyat hemşiresi eldivenleri giyerken, boks gömleğinin kollarının uç kısmının elin parmaklarını kapatacak şekilde

eldivenin içinde kalmasına ve ellerin sadece eldivenin iç yüzeyine temas etmesine dikkat ederek giyer.
12- İki eldiven de giyildikten sonra eldivenler bilek hizasından çekilerek gömlek kolunun üzerine iyice oturtulur.
13- 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 set ya da bohçanın altına koyarak kendi ekseni
etrafında sağa doğru 180 derece dönerek gömlek bağlarını yan tarafta da bağlar.
Steril Gömlek Giydirme

14- Ameliyat hemşiresi parmak uçları ile tuttuğu gömleğin katlarını açtıktan sonra gömleğin iç tarafını gömleği giyecek
olan kişiye doğru çevirir.

15- Gömlek giydirildikten sonra kol uçları çekiştirilerek yerleştirilir ve sirküle hemşirenin yardımı ile gömleğin iç
tarafındaki bağlar bağlanır ve eldiven ameliyat hemşiresi tarafından giydirilir.

16- 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 180 derecelik dönüş
yaparak bağlarını yan tarafta bağlar.
Eldiven Giydirme

17- Eldivenler ameliyat hemşiresi tarafından eldiveni parmak hizasına kadar açıp kıvrık kısmının dışından tutularak
gerilir ve baş parmağı yanlara açılarak giydirilir.

18- Önce sağ sonra sol eldiven giydirilir.
19- Eldivenin baş parmağı eldiveni giyen kişinin baş parmağına karşı gelecek şekilde ve eldivenin avuç içi giyen kişiye

dönük olacak şekilde tutulur.
20- 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.

21- Eldivende delik veya yırtık olup olmadığını anlamak ve eldiven üzerindeki pudrayı temizlemek amacı ile NaCL
solüsyonu ile eller temizlenir. Delik olması halinde eldivenler yenilenir.


