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1. AMAÇ:
Ameliyat edilecek bölgedeki mikroorganizmaları öldürüp üremelerini durdurarak cerrahi işleme bağlı gelişebilecek
enfeksiyonları en aza indirgemektir.
2. KAPSAM:
Cerahi işleme bağlı enfeksiyonların önlenmesini, Ameliyathane hemşireleri, servis hemşireleri, cerrahi ekip
üyelerinin tümünü
kapsar.
3. TANIMLAR:
Özel bir tanımı yoktur.
4. UYGULAMA:
4.1. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER:
Traş makinesi, spanç, antiseptik solüsyon, eldiven.
4.2.Ameliyat bölgesinin traş edilmesi:
4.2.1. Ameliyat sahasının traşı istenmişse işlem hasta katında ve mümkün olduğunca ameliyat saatine yakın bir
zamanda yapılmalıdır. Ameliyata girecek tüm hastalar 1 gün önceden duş almalıdır.
4.2.2. Traş edilecek bölgenin sınırları cerrahın istemine göre önceden kararlaştırılmış şablon esas alınarak
belirlenir.
4.2.3. Traş edilecek alan daima insizyon yerinden daha geniş olmalıdır.
4.2.4. Bu işlem servis hemşiresi kontrolünde yardımcı personele yaptırılır.
4.2.5. Traş edilecek bölge önce antiseptikli bir tamponla ıslatılır. Daha sonra kılların çıkma yönünde traş edilir.
İşlem sırasında cilt gerdirilerek kesilmelere karşı gerekli önlem alınmalıdır. Kafadaki saçlar sadece elektrikli aletle
kesilmelidir.
4.2.6. Kemik üzeri traş edilirken kemiğe karşı ve dikey olarak traş edilmelidir.
4.2.7. Kafa ameliyatlarında, kafa traşı öncesi traş biçimi hastaya anlatılır. Hasta arzu ederse tüm kafa traş edilir. Bu
traş için gerekli malzeme hazır bulundurulur. (antiseptik solüsyon, eldiven, tarak, ucu kırılmış traş bıçağı ile). Traş
sonrasında kafa antiseptikli şampuanla yıkanır.
4.3. Ameliyat Bölgesinin Temizliği:
4.3.1. Temizlenecek bölge ameliyathanede cerrah tarafından belirlenir.
4.3.2. Temizlik için gerekli malzemeler hazırlanır. (Antiseptik solüsyon, scrup fırça,steril kompres, eldiven.)
4.3.3. Temizlik yapılacak bölge boş küvete hazırlanmış antiseptik solüsyon ve scrup fırça ile cerrahi tekniğe uygun
olarak fırçalanma şeklinde doktor tarafından yıkanır ve ameliyathane hemşiresinin verdiği steril kompres ile
kurulanır.
4.3.4. Temizlik amacıyla kullanılan solüsyonların hasta altında birikmemesine özellikle dikkat edilmelidir.
4.4. Ameliyat Bölgesinin Boyanması:
4.4.1. Boyama asistan tarafından steril olarak giyindikten sonra yapılır.
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4.4.2. Bölge antiseptik solüsyonla ameliyat edilecek sahadan başlamak üzere dairesel hareketlerle dış alana doğru
boyanır.
4.4.3. Kullanılan gazlı bez kesinlikle başka hiçbir yere sürülmeden atılır.
4.4.4. Boyanacak olan kısım, ameliyat edilecek bölgeden daha geniş olmalıdır.
4.4.5. Boyama işlemi iki kez tekrarlanmalıdır.
5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
İlgili dokümanı yoktur.

