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 1.AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde aseptik ameliyathane 

koşullarının devamlılığını sağlamak, ameliyathane ortamını enfeksiyonlardan korumak ve sterilizasyonun 

bozulmaması için ameliyathanede giyinme standartlarını belirlemek. 

 

 2.KAPSAM: 

Ameliyathane birimini kapsar.  

 

3.KISALTMALAR: 

 

4. TANIMLAR: 

 

Scrub Hemşire: Ameliyata giren steril hemşiredir.  

 

Sirküle Hemşire: Ameliyata giren hemşireye yardımcı olan, steril olmayan hemşiredir.Hemşirenin olmadığı 

durumlarda ameliyathane destek  personelidir. 

 

5.SORUMLULAR:  

 

Cerrahi Branş Hekimleri Anestezi Hekimi ve Teknisyenleri Ameliyathane Hemşireleri Radyoloji 

Teknisyenleri Ameliyathane Personeli  

 

6.FAALİYET AKIŞI: 

 

 6.1. Ameliyathaneye Giriş İçin Giyinme 

 

6.1.1. Ameliyathaneye giren her görevli mutlaka ameliyathane giysileri ve ameliyathane terliğini giymeli.  

 

6.1.2.Ameliyathane personeli tarafından, personel sayısı ve sirkülasyon dikkate alınarak, değişik bedenlerde 

ve yeterli miktarda giysi ve terlik, soyunma odasındaki raflara bırakılmalı.  

 

6.1.3.Ameliyathane giysileri her gün yıkanılabilecek niteliktedir, hergün yıkanmalı ve temizleri bırakılmalı. 

 

6.1.4.Ameliyathane giysileri hiçbir amaçla ameliyathane dışında giyilmemeli. 

6.1.5.Ameliyathaneye girişte ayakkabılar çıkartılarak ameliyathane için belirlenmiş terliklerden ayağa uygun 

olanı giyilmeli. 

 

6.1.6.Ameliyathane kıyafeti giyilmeden önce eller El Hijyeni Talimatı’na uygun olarak yıkanmalı ve Eldiven 

Kullanma Talimatı'na uygun eldiven giyilmeli.  

 

6.1.7.Ameliyathane kıyafeti gömlek ve pantolondan oluşacak şekilde iki parçadan olmalı. 

 

6.1.8.Giysiler giyildikten sonra başa, saçları ve favorileri kapatacak şekilde bone veya kep giyilmeli.  

 

6.1.9.Ameliyathane içinde hiçbir şekilde açık saçla dolaşılmamalı.  

 

6.1.10.Maske ameliyat odalarına girerken ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde bağlanmalı. 

 Ameliyat odalarına giriş ve çıkışlarda odada ameliyat olmasa dahi maske takılmalı.  

 

6.2.Steril Giyinme  

 

6.2.1. Ameliyat için ilk olarak scrub hemşire steril olarak giyinmeli ve daha sonra diğer ekip üyelerinin steril 

giyinmesine yardım etmeli. 
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6.2.3. Steril ameliyat bohçası sirküle hemşire tarafından sterilizasyon kurallarına göre açılmalı, boks 

gömleğinin üzerinde bulunan havlu scrub hemşire tarafından alınmalı.  

 

6.2.4. Görevli scrub hemşire, havlunun bir yüzü ile sağ, ikiye katlandıktan sonra öteki yüzü ile sol elini 

parmak uçlarından başlayarak dirseklere kadar kurulanmalı.  

 

6.2.5. Kurulama işlemi tamamlandıktan sonra katlanmış olarak bulunan gömlek boyun kısmından, her iki 

elin parmak uçları ile tutularak alınmalı.  

 

6.2.6. Boks gömleği baş hizasına kadar kaldırılarak katları açılmalı ve iç tarafı yüze bakacak şekilde 

çevrilmeli, giysinin dış kısmı etrafa ve hemşirenin üzerine değmeyecek şekilde kollardan geçirilmeli.  

6.2.7. Ameliyathane personeli tarafından, gömleğin iç tarafındaki ve omuzdaki bağlar bağlanmalı. 

 

6.2.8. Gömlek giyildikten sonra eldiven paketi sirküle hemşire tarafından açılmalı. 

 

6.2.9. Scrub hemşire eldivenleri steril yöntemle giymeli, boks gömleğinin kollarının uç kısmını eldivenin 

içine almalı.  

 

6.2.10. İki eldivende giyildikten sonra eldivenler bilek hizasından çekilerek gömlek kolunun üzerine iyice 

oturtulmalı.  

 

6.2.11. Gömleğin arka kısmının steril kalmasını sağlamak amacı ile, bel hizasında her iki tarafta bağlar 

bulunmaktadır.  

 

6.2.12 Scrub hemşire bağları tutmalı, bağların bir ucunu personel steril pens ile tutmalı, scrub hemşire 

dönmeli ve bağcığı belinin yan kısmındaki diğer bağcığa bağlamalı.  

 

6.3.Steril Gömlek Giydirme 

 

6.3.1. Steril giyimli olan scrub hemşire gömleği dış omuz kısmından tutmalı, ellerini saklayarak gömleğin içi 

dış olacak şekilde tutmalı, iç tarafını gömleği giyecek olan kişiye doğru çevirmeli. 

 

 6.3.2. Gömleği giyecek olan kişi, scrub hemşirenin yardımı ile, gömleğin dış kısmına dokunmadan, parmak 

uçlarından kollarına doğru gömleği giymeli. 

6.3.3 Sirküle hemşire gömleğin iç tarafındaki bağları bağlamalı ve scrub hemşire tarafından eldiven 

giydirilmeli.  

6.4. Eldiven Giydirme 

6.4.1. Eldivenler, scrub hemşire tarafından steril olarak giyinmiş olan kişiye giydirilmeli.  

 

6.4.2.Scrub hemşire önce sağ eldiveni, bilek ucundan dışa doğru kıvırıp açmalı, eldivenin başparmağı 

eldiveni giyen kişinin başparmağına karşı gelecek şekilde gergin biçimde tutmalı.  

 

6.4.3. Eldiveni giyen kişi tek hareket ile parmaklarını eldiven içine geçirirken, scrub hemşire eldiveni 

yanlara doğru çekiştirmeli ve giyen kişinin parmakları yerleşince yukarı doğru çekip, eldivenin bilek 

kısmının, gömleğin kolu üzerine oturmasını sağlamalı. Aynı şekilde diğer eldiven giydirilmeli. 

 


