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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 

1.AMAÇ 

Temel asepsi kuralları doğrultusunda, standart ameliyat masası hazırlamak, örtmek, masadaki tüm malzemeleri 

korumak ve operasyonu doğru eksiksiz ekipmanla kolaylaştırmak için yöntemleri tanımlamaktır. 

2.KAPSAM 

Hemşire ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde scrub hemşirenin aseptik kurallara uygun olarak yıkanması, 

giyinmesi, operasyon masasının hazırlanması, ameliyat bitiminde malzemelerin sterilizasyona hazırlanması 

işlemlerini, Scrub hemşire ve, yardımcı sağlık personeli, tüm cerrahi branş hekimleri.  

kapsar. 

3.TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur. 

4. UYGULAMA 

4.1. KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER 

 Steril bohça 

 Steril eldiven 

 Bohça masası 

 Mayo masası 

 Sarf malzemeler 

 Antiseptik solüsyon 

4.2.Hazırlık 

4.2.1.Sirküle hemşire büyük masa üzerinde duran ameliyat bohçasının üzerindeki sterilizasyon bantının 

sterlizasyon tarihini kontrol eder, çıkartır ve cerrahi aseptik tekniğe göre bohçanın ilk katını, sırasıyla bohçanın 

kendisinden uzak olan kısmını, sonra yan kısımları en sonda kendisine yakın olan uçundan tutarak örtüyü kendine 

ve hiçbir yere dokundurmadan  Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı'na uygun olarak açar. 

4.2.2.Diğer ekip üyelerinin bohçaya dokunmamalarını sağlar. 

4.2.3.Scrub hemşire El Hijyeni ve Eldiven Kulanım Talimatı'na  göre ellerini yıkar. 

4.2.4. Steril bohça sirküle hemşire steril bohçayı Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı’na göre açar. 

4.2.5.Scrub(steril) hemşire yıkanma işlemini bitirdikten sonra operasyon odasına girer, ellerini steril kompresle 

kurular. 

4.2.6.Scrub(steril)  hemşire gömleğini ve eldivenlerini giyer. 

4.2.7.Kullanılacak setler ve diğer malzemeler sirküle hemşire yada yardımcı personel tarafından scrub hemşireye 

açılır. Tüm indikatörler Set Spanç Sayım Formu'na kaydeder. 

4.2.8.Sirküle hemşireyada yardımcı personel  tarafından, cerrahi set konteynırının kapağı cerrahi aseptik tekniğe 

uygun olarak açılır, scrub hemşire tarafından konteynırın içindeki indikatör kontrol edilir. 
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4.2.9.İndikatör uygunsa, aseptik tekniğe göre konteynır içindeki alet sepeti masaya alınır ve uygun şekilde 

masasına yerleştirilir. 

4.2.10.Kullanılacak tüm malzemeler düzgün bir şekilde masaya yerleştirilir. 

4.3.Mayo Masası Hazırlanması  

4.3.1.Scrub hemşire tarafından mayo masa örtüsü büyük bohça içerisinden alınır. 

4.3.2.Mayo masa örtüsünün katlanmış kısmının içinden tutularak örtü mayo masasına geçirilir 

4.3.3.Sirküle hemşire tarafından katlanmış kısmın dış kısmından tutularak çekilir, masanın ayağına doğru 

indirilerek scrub hemşireye yardımcı olunur ve mayo masası steril bir şekilde giydirilir. 

4.3.4.Mayo masa örtüsü üzerine suyu geçirmeyen örtü örtülür. 

4.3.5.Suyu geçirmeyen örtü  üzerine tekrar yeni bir steril yeşil örtü örtülür. 

4.3.6.Tüm malzemeler sayılarak masaya alınır ve sayım sonucu Set Spanç Sayım Formu ''na kaydedilir. 

4.3.7.Mayo masası üzerine alınan delici materyallerin (atravmatik sütür, serbest iğne vb.) örtüyü delmemesi için 

künt kısımlar masaya temas edecek şekilde konur. 

4.3.8.Kullanılacak aletler mayo masası üzerine düzgün şekilde yerleştirilir. 

4.4.Hastayı Boyama ve Örtme İşlemi 

4.4.1.Kullanılacak antiseptik solüsyon tarihi sirküle hemşire tarafından kontrol edilir, tarihi geçen solüsyonlar 

kullanılmaz. 

4.4.2.Cerrah veya cerrahın isteği doğrultusunda scrub hemşire, steril koşullarda hastanın insizyon bölgesini 

merkezden dışa doğru steril tasa konan antiseptik solüsyonla boyar.  

4.4.3.Ameliyatın türüne göre örtme işlemi scrub hemşire ve cerrah ile beraber yapılır. Cerrahın istediği örtüler scrub 

hemşire tarafından verilir. Örtme işlemi sırasında sadece insizyon bölgesi açıkta bırakılır ve örtülerin düşmemesi 

için çamaşır klampi kullanılır.  

4.4.4.Hastanın açıkta kalan kısmı varsa, sirküle hemşire/ yardımcı personel  tarafından temin edilen yedek steril 

örtülerle hasta örtülür. 

4.4.5.Örtme işlemi sırasında yeşil örtü kontamine olmuşsa veya üzerinde delik varsa kesinlikle kullanılmaz. 

4.4.6.Sirküle hemşire/yardımcı personel  tarafından, aspiratör ve koter bağlantıları sağlanır. Cerrahın istediği 

cihazların bağlantıları yine sirküle hemşire tarafından sağlanır. 

4.4.7.Yardımcı sağlık personeli bu esnada oda düzenini sağlar malzeme temini ve cihaz bağlantılarında sirküle 

hemşireye yardım eder. 

4.4.8.Cihaz bağlantılarında veya cihazda bir sorun çıktığı zaman sirküle hemşire sorumlu hemşireye haber verir. 

4.5.İşlem Sonrası 

4.5.1.Vaka bitince kirli yeşiller ve tıbbi atıklar ayrılır. Ameliyathane Temizlik Talimatı ve Atık Yönetimi Prosedürü 

uygulanır. 

4.5.2.Tüm delici ve kesici materyaller Kesici ve Sivri Uçlu  Aletlerin Toplanması Talimatı’ na uygun toplanır. 

4.5.3.Tüm cerrahi setler scrub hemşire tarafından sterilizasyon işlemini gerçekleştirir. 

4.5.4.Kayıp bir alet varsa tüm kirli yeşiller ve çöpler alet bulununcaya kadar araştırılır. 

4.5.5.Bozuk aletler sorumlu hemşireye bildirilir. 

4.5.6.Kullanılan tüm sarf malzemeler sirküle hemşire tarafından Ameliyatta Kullanılan İlaç-Sarf Malzeme Formu’na 

kaydedilir ve scrub hemşire tarafından kontrolü yapılarak ameliyathane sorumlusuna teslim edilir. 
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5.İLGİLİ   DÖKÜMANLAR. 

AML.TL.12 Steril Malzeme Kullanım Güvenliği Talimatı 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı 

AML.TL.20 Ameliyathane Temizlik Talimatı 

ATK.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü 

ATK.TL.04 Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı 

AML.FR.04 Ameliyatta Kullanılan İlaç – Sarf Malzeme Formu 

AML.FR.03 Set Spanç Sayım Formu 


