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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı Müdahale odasının ameliyathane koşullarına  

uygun kullanılmasıdır. 

2. KAPSAM: Bu talimat Müdahale odasını kapsamaktadır. 

3. UYGULAMA : 

   3.1. Müdahele Odası giriş bölümünde galoş ve müdahelenin cinsine göre 

disposable önlük giyilerek maske ve bone takılır. 

   3.2. Tam sterilizasyon gerektiren bir müdahele yapılacak ise, bir hemşire 

steril önlüğünü giyerek hazırlanır, diğer hemşire gerekli malzemeleri açar. 

   3.3. Steril çalışacak hemşire alet masasının üzerine steril örtü örterek ilgili 

branşın mdahelesine göre cerrahi set açılır ve aletler hazırlanır. Müdahele 

sırasında kullanılacak diğer cihazlar hazır pozisyonda tutulur. 

   3.4. Sirküle çalışan hemşire, hastayı hazırlamak üzere odaya alır. 

Müdahele odasının giriş bölmesinde galoş giydirilir. Ceket, hırka , kaban vs. 

Çıkartılır. Saat, cep telefonu vb de çıkartılır. Müdahele hastanın baş 

bölümünde ise bone takılır.  

   3.5. Hasta amaliyat masasına uygun şekilde yatırılır. Bu arada gerekli 

bilgiler verilir, varsa soruları yanıtlanır. 

   3.6. Hastanın mahremiyetine özen gösterilerek,müdahele yapılacak bölüm 

açık kalacak şekilde üzeri örtülür.  

   3.7. Müdaheeyi yapacak doktorun, el dezenfeksiyonunu yapmasından 

sonra, steril çalışan hemşire doktorun steril gömleğini ve eldivenini giymesine 

yardımcı olur.  

   3.8. Doktor hastayı bilgilendirirken müdahele yapılacak bölümün 

dezenfeksiyonunu yapar. Sonra hemşire ile birlikte hastanın üzerini steril 

örtülerle örter. Cerrahi alet masası hastaya yaklaştırılır.  

   3.9. Steril çalışan hemşire doktoru asiste eder, gerekli alet ve malzemeleri 

doktora verir.  

   3.10. Sirküle çalışan hemşire hastayı müdahele boyunca takip eder, 

hastanın vital bulgularını alır ve hastatakip formuna kayıt eder. 

   3.11. Müdahele sonunda, hastanın müdahele yapılan bölümü steril SF ile 

temizlenir ve dezenfeksiyonu yapılır. Yarar steril bir şekilde kapatılır. 

   3.12. Yapılan tüm işlemler ve pansuman günleri ile yarayı nasıl koruyacağı 

hastaya anlatılır. 
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   3.13. Hastanın üzerindeki tüm örtüler alınır, rahatlaması sağlanır. 

Gerekiyorsa vital bulgları hasta kendini iyi hissedinceye kadar alınır. 

   3.14. Hastanın genel durumu iyi ise önce oturtulur, 3-5 dakika sonra ayağa 

kaldırılır. 

   3.15. Üzerini giyinmesine yardımcı olunur, eşyaları kendisine teslim edilir.  

   3.16. Doktor patolojiye örnek göndermek istiyorsa, patoloji formunu doldurur 

ve hastanın reçetesini yazar.  

   3.17. Hastaya gerekli açıklamalar yapılarak gidebilecek durumda ise 

uğurlanır. 

 

  


