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AÇIKLAMALAR 
KOD 723H00074 

ALAN  Anestezi ve Reanimasyon 

DAL/MESLEK Anestezi Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Steril ÇalıĢma 

MODÜLÜN TANIMI  

Anestezi Teknisyeninin steril çalıĢması ve steril malzeme 

kullanması durumlarında gerekli olan bilgi ve beceri 

basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL “ĠĢ Kıyafeti” modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Steril çalıĢma koĢullarını hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile hastane, ameliyathane ve/veya teknik 

laboratuvar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında 

steril giyerek steril malzemeleri sterilite kurallarına uygun 

olarak kullanabilecek ve kontamine (kirlenmiĢ) malzemeleri 

izole edebileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. En kısa sürede ve tekniğine uygun olarak steril 

malzemeleri açabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak en kısa sürede steril alan 

hazırlayabileceksiniz.  

3. En az 3–5 dakika süreyle, cerrahi el yıkama tekniğini 

uygulayabileceksiniz. 

4. Boks gömleğini steril çalıĢma ortamında steriliteyi 

bozmadan tekniğine uygun olarak giyebileceksiniz. 

5. Steril eldiveni steril çalıĢmayı gerektiren uygulamalarda 

steriliteyi bozmadan tekniğine uygun olarak 

giyebileceksiniz. 

6. Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun olarak 

kontamine eldiveni çıkararak izole edebileceksiniz. 

7. Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun Ģekilde 

kontamine bosk gömleğini çıkararak izole 

edebileceksiniz. 

8. Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun Ģekilde 

kontamine malzemeleri izole edebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Lavabo ve su, steril yeĢil örtü çeĢitleri, steril 

malzeme bohçası, steril malzeme paketleri, steril set, steril 

paket, steril fırça, steril kurulama havlusu, kompres içinde 

steril boks gömleği, steril eldiven, kontamine eldiven, 

dezenfektan madde, tıbbi atık kutusu, kirli torbası, tıbbi atık 

kutusu, dezenfektan solüsyon, antiseptik madde 

 

Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon 

üniteleri, teknik laboratuar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, bazı faaliyetlerden sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerilerinizi ölçerek 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Teknolojinin ilerleyiĢi bir taraftan enfeksiyon artıĢının önüne geçerken diğer taraftan 

da dünya nüfusunun artıĢı, hastane ve toplu yaĢam alanlarının yoğunluğu, eğitim eksikliği, 

aseptik kurallara yeterli önemin verilmemesi sonucu mikroorganizmaların dirençli hale 

gelmesi, yeni enfeksiyon etkenlerinin artmasına sebep olmaktadır. 

 

Genç nesillerin bu gerçeklerden haberdar olup canlı yaĢamının değerini bilmesi 

geleceğe daha sağlıklı, yaĢanır ortamlar bırakması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için 

hangi alan, hangi bölüm olursa olsun herkesin yaptığı iĢi doğru, verimli ve en güzel Ģekilde 

yapması, sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. 

 

Sağlık alanındaki her bölümde olduğu gibi anestezide de iĢ kıyafeti giymekle baĢlayan 

iĢ yaĢamı, yapılacak iĢin özelliğine göre kendine özgü bilgi, teknik ve uygulama 

içermektedir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, çalıĢılan ortamların temel kurallarını içeren 

konulardır. Bu konuların içerisinde yer alan steril giyinme, steril malzeme kullanma, 

yapılacak iĢ veya iĢlem için uyulması gerekli bilgi, beceri ve teknikleri içermektedir. 

 

Bu bilgi teknikleri öğrendiğinizde tüm meslek yaĢamınızdaki enfeksiyonlarla 

mücadele davranıĢlarını da kazanacaksınız.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

En kısa sürede ve tekniğine uygun olarak steril malzemeleri açabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Ameliyathanede karĢılaĢılabilecek enfeksiyon etkenlerini araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Hastane atıklarının sınıflandırma ve imha yollarını araĢtırınız. 

 Anestezi teknisyeninin steril olarak hazırlanması gereken durumları araĢtırınız. 

 

1. STERĠL MALZEME 
 

Hastane enfeksiyonları sağlık sektörünün en önemli sorunlarındandır. Hastane 

ortamında yapılan uygulamalarda, tıbbi asepsi ile cerrahi asepsi teknikleri enfeksiyonların 

önlenmesinde temel unsurlardır. Aseptik tekniklere, “ ĠĢ Kıyafeti ” modülü içerisinde 

değinilmiĢtir. Hatırlamak için bakınız. 

 

Teknolojik geliĢmelerle birlikte tek kullanımlık (disposble) malzeme kullanımı 

artmıĢtır. Eski yöntemlerin yerine daha güvenilir ve daha pratik yöntemlerle paket hazırlama, 

paket açma iĢlemleri gerçekleĢmektedir. Steril malzeme hazırlığında görevli özel birimler 

oluĢturulmuĢtur. Bu birimlerde hazırlanan steril paketler kullanıma hazır halde çalıĢma 

ortamına ulaĢtırılmaktadır. Steril malzemelerden önce cerrahi asepsi, sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon konularına değnilmiĢtir. 

 

1.1. Cerrahi Asepsi 
 

Cerrahi asepsi, cerrahi ve invaziv (vücut içi) uygulamanın yapılacağı ortamın, 

çevresinin ve gerekli araç/gerecin patojen ve non patojen (patojen olmayan) tüm 

mikroorganizmalardan arındırılması iĢlemidir.  

 

Cerrahi asepsi: 
 

 Deri bütünlüğü bozulduğunda, 

 Steril vücut boĢluklarına girildiğinde, 

 Deri bütünlüğü bozulmuĢ ve steril vücut boĢluklarına girilmiĢ hastalara bakım 

verildiğinde kullanılır. 

 

Asepsi kavramı içinde steril terimi cerrahi asepsi için geçerli olup, mikroorganizma ve 

sporların tam olarak yokluğudur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Cerrahi asepsi ilkeleri Ģunlardır: 
 

 Vücuttan içeri girecek her madde steril olmalıdır. 

 Steril malzeme ve alanın kesin sınırları bilinmelidir. 

 Steril malzeme paketleri vücuttan uzağa doğru açılmalıdır. 

 Steril malzemeler steril malzeme pensi veya steril eldiven ile tutulmalıdır. 

 Steril ve non steril (steril olmayan) malzemeler ayrı yerlerde saklanmalıdır. 

 Steril malzemeler bel seviyesinden yukarıda ve görüĢ alanı içinde tutulmalıdır. 

 Steril malzemeler hava akımı olmayan ortamlarda tutulmalıdır. 

 Steril alan üzerine konuĢmamalı, öksürmemeli ve aksırmamalıdır. 

 Asla steril alan ve malzeme üzerine doğru uzanılmamalıdır. 

 Yüz daima steril alan ve malzemeye dönük olmalıdır. 

 Sterilliğinden Ģüphe edilen malzemeler kontamine (kirli-bulaĢmıĢ) kabul 

edilmelidir. 

 Steril malzemeler ıslak/nemli yüzeylerle temas ettirilmemelidir. 

 

1.2. Sterilizasyon 
 

Sterilizasyon, çeĢitli yöntemlerle alan veya araç-gereçte bulunan tüm 

mikroorganizmaların (sporlar dahil) yok edilmesidir. 

 

 Sterilizasyonun Amacı ve Önemi 

 

Sterilizasyonun etkin olarak uygulanması hastane enfeksiyonları ile savaĢta ön 

koĢuldur. Hastane enfeksiyonlarından korunma ancak sterilizasyon ve dezenfeksiyon 

kurallarının bilinmesi ve uygulanmasıyla gerçekleĢebilir. Hastanın, ortamın ve araç-

gereçlerin cerrahi müdahale öncesinde, giriĢim sırasında ve sonrasında patojen, non patojen 

mikroorganizmalarla kontaminasyonunu önleyerek sterilite korunur ve devamlılığı sağlanır. 

 

1.2.1. Sterilizasyon Yöntemleri 
 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin seçimi, steril edilecek obje ve 

mikroorganizmanın cinsi, kontaminasyon derecesi ve kurumun kullandığı yönteme göre 

değiĢmektedir. 

 

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon fiziksel (ısı, ıĢın, filtrasyon, ultrasonik ses dalgaları) ve 

kimyasal (solüsyonlar) yollarla yapılır. Sterilizasyon iĢleminin kalitesi kullanılan 

sterilizasyon yöntemin yanı sıra, temel sterilizasyon ilkelerine uyulmasına da bağlıdır. 
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ġekil 1.1: Sterilizasyon yöntemleri 

 

AĢağıda günümüzde en çok kullanılan sterilizasyon yöntemlerinden bahsedilecektir. 

 

1.2.1.1. Fiziksel Yöntemler 
 

 Isı ile Sterilizasyon 

 

Isı ile sterilizasyonun etki Ģekli doğrudan mikroorganizmaların protein yapıları üzerine 

olmaktadır. Proteinler üzerinde koagülasyon (pıhtılaĢma) oluĢturulmaktadır. 
 

Basınçlı Su Buharı (Otoklav): Yaygın olarak kullanılan, en etkili ve güvenilir 

sterilizasyon yöntemidir. Sporlar dâhil tüm mikroorganizmaları öldürür. Basınçlı doymuĢ su 

buharı ile sterilizasyonda ısı-zaman iliĢkisi Ģöyledir: 
 

 121°C - 30 dk. 

 126°C - 20 dk.  

 134°C - 15 dk. 

             

                    Resim 1.1: Otoklav (kapalı)                   Resim 1.2: Otoklav (açık)  
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Bu yöntem; cerrahi aletler, sıvılar pamuklu materyaller, eldiven gibi cansız objelerin 

sterilizasyonunda kullanılır.  

 

 Flash Sterilizasyon 

 

Acil ihtiyaç durumlarında paketlenmemiĢ az sayıda malzemelerin kısa sürede 

sterilizasyonu için kullanılan yöntemdir. 

 

Flash sterilizasyon için kullanılan otoklav ameliyathane içerisinde bulundurulur. 

Ġmplantlar ve lümenli malzemeler flash sterilizatörde steril edilmemelidir. 121°C‟ de 15 

dakikada veya 134°C‟ de 3,5 dakikada sterilizasyon gerçekleĢmektedir. Sterilizasyon 

ortamında su molekülleri daha azdır. Bu nedenle buhar sterilizatörlerine göre malzemeler 

korozyondan daha az etkilenmektedir. 

       

                    Resim 1.3: Flash sterilizatör                           Resim 1.4: Pastör fırını 

 

Kaynatma: Isıya dirençli mikroorganizmalar, sporlu bakteriler ve bazı virüsler 100°C 

de birkaç saat dayanabilir. Bu nedenle kaynatma ancak evde ısıya dayanıklı metal ve cam 

eĢyaların dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 

 

Kuru Hava Fırını (Pastör Fırını): Mikroorganizmalar üzerine etkisi nemli ısıya göre 

daha azdır. Bütün mikroorganizmaları öldürmediği düĢünüldüğünden dezenfeksiyon yöntemi 

olarak kabul edilir. Kuru hava ile; nemin geçirgenliğine izin vermeyen pudralar, yağlar, cam 

eĢyalar dezenfekte edilir. Bu yöntemle ısı-zaman iliĢkisi Ģöyledir: 

 

 170°C - 1 saat 

 160°C - 2 saat 

 120°C - 8 saat 

 

 Filtrasyon (Süzme) ile Sterilizasyon 

 

Diğer sterilizasyon yöntemleri ile bozulan sıvı maddelerin sterilizasyonunda kullanılır. 

Sıvı ortamda bulunan mikroorganizmaları sıvıdan ayırma iĢlemidir. Mayilerin sterilizasyonu 

bu yöntemle yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan aletlere filtre denir. 
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 IĢınlarla Sterilizasyon 

 

IĢınlarla sterilizasyonda ultraviyole ıĢınları, X ıĢınları, beta ve gama ıĢınları kullanılır. 

Bu ıĢınlar mikroorganizmaların DNA (Deoksiribonükleikasit)‟nın yapısını bozarak etki 

ederler. Gıda sanayisinde, ortam ve suların sterilizasyonunda ve protez gibi malzemelerin 

sterilizasyonunda kullanılırlar. 

 

1.2.1.2. Kimyasal Yöntemler 
 

Kimyasal sterilizasyon iki Ģekilde uygulanabilir: 

 

 Gazlarla kimyasal sterilizasyon 

 

Gaz kimyasal sterilizasyon; karmaĢık hassas cerrahi aletlerin, elektrikli ve optik 

aletlerin ve plastik materyalin sterilizasyonunda kullanılır. Genellikle kullanılan gaz etilen 

oksittir. Bu gaz mikroorganizmaların bütün türlerine etkilidir. Sterilizatörden çıkarılmıĢ 

malzeme hemen kullanılmamalı, havalandırma bölmesine alınarak havalandırılmalıdır. 

Havalandırma, malzemenin 50–60°C de 8–12 saat veya oda ısısında 7 gün bırakılması ile 

gerçekleĢtirilir. 

 

Resim 1.5: Gaz otoklavı 

 

 Sıvı kimyasal sterilizasyon 

 

Sıvı kimyasal sterilizasyon; uygun olarak kullanıldığında bakteri, mantar, tüberküloz 

basili ve virüslerin tüm Ģekillerini yok eder. Sterilizasyon solüsyonu olarak genellikle 

gluteraldehit ve formaldehit kullanılır. Gluteraldehitin %2‟lik solüsyonu etkilidir. Genellikle 

sistoskop, bronkoskop gibi lensli aletlerin sterilizasyonunda kullanılır. Sterilizasyonun 

gerçekleĢmesi için aletler on saat glutaraldehitte bekletilmelidir ve kullanılmadan önce 

içinden distile su geçirilerek iyi havalandırılması sağlanmalıdır. 

 

1.2.2. Dikkat Edilmesi Gereken Temel Ġlkeler  
Sterilizasyonun etkili olması için gerekli olan temel ilkeleri Ģu Ģekilde sıralaya biliriz. 

 Steril edilecek obje iyi yıkanmıĢ olmalıdır. 

 Sterilizasyon türü steril edilecek objenin tüm yüzeyine etki etmelidir. 

 Steril edilecek objeler doğru olarak paketlenmelidir. 

 Sterilizasyon türünün süresi yeterli olmalıdır. 
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 Steriliteyi bozmamak için objeler uygun Ģekilde saklanmalıdır. 

 Steril edilen objenin üzerine aracın cinsi ve steril edilme tarihi yazılmalıdır. 

 Steril edilen obje sterilizasyonun geçerli olduğu süre içinde kullanılmalı ve 

aracın son kullanma tarihi bilinmelidir. 

 Steril edilecek malzemenin içerisine ve sterilizasyon yöntemine göre indikatör 

(steril edilecek malzemelerin sterilliğini doğrulayan ısı ve kimyasal etkenlerle 

renk değiĢtirebilen genellikle organik kökenli göstergelerdir) konulmalıdır. 

 

1.3. Dezenfeksiyon 
 

Dezenfeksiyon, cansız objelerde hastalık yapabilen mikroorganizmaların (sporlar 

hariç) yok edilmesi veya çoğalmasının engellenmesi iĢlemidir. Dezenfeksiyon için kullanılan 

kimyasal solüsyonlara dezenfektan denir. Dezenfektan çok düĢük konsantrasyonlarda vücut 

yüzeyine uygulandığı zaman antiseptik ismini alır. Antiseptiklerle canlı dokulardan 

mikroorganizmaların uzaklaĢtırılması iĢlemine ise antisepsi denir.  

 

 Dezenfeksiyonun Amacı ve Önemi 

 

Organizmada geliĢebilecek olası bir enfeksiyonun baĢlamasını engellemek için 

ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları tür ve sayıca azaltmak, yok etmek 

veya uzaklaĢtırmaktır. Hastane ortamında gerek hasta bakımı ile ilgili araç gereçlerin gerekse 

ortamın dezenfeksiyonu hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon zincirinin 

kırılmasında önemlidir. 

 

 Dezenfektanların etkisi; 
 

 Dezenfektanın yoğunluğuna, 

 Dezenfeksiyon solüsyonun ısısına, 

 Organizma ile temas ettiği süreye, 

 Organizmanın miktarı ve türüne,  

 Dezenfekte edilecek materyalin temizliğine bağlıdır. 

 

Dezenfektan madde, mikroorganizmanın zarına geçmezse etkili olmaz. Obje 

üzerindeki kan, serum ve diğer proteinli maddeler geçiĢi önleyip dezenfeksiyonu etkisiz hale 

getirebilir. Bu nedenle dezenfekte edilecek materyalin iyice yıkanıp durulanması gereklidir.  

 

Genellikle yüksek yoğunlukta dezenfektanın öldürücü potansiyeli yüksektir.  

 

Dezenfeksiyonun baĢarıya ulaĢması için; 

 

 Dezenfekte edilecek objede materyal artığı bulunmamalıdır, 

 Obje dezenfektan içine tam olarak batırılmalıdır, 

 Uygun süre geçmelidir, 

 Dezenfektan maddenin hangi oranda kullanılacağı ve hangi obje için ne kadar 

süre gerektiği bilinmelidir. 
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1.3.1. Dezenfektanların Özellikleri 
 

Dezenfeksiyon iĢlemlerinde kullanılan dezenfektanlarda aranan özellikler Ģunlardır: 

 

 Kısa sürede en dayanıklı mikroorganizmaları etkilemelidir, 

 Çözücüde kolay erimelidir, 

 Etkisi canlı dokuya az, mikroorganizmalara çok olmalıdır (toksik etki), 

 Malzemeyi bozmamalı, leke yapmamalıdır, 

 Kokusu hoĢ olmalıdır, 

 Ekonomik olmalıdır, 

 Kolay temin edilebilmelidir, 

 DüĢük yoğunlukta yüksek etkili olmalıdır, 

 Kullanımı kolay olmalıdır, 

 Hem dezenfektan hem de antiseptik olarak kullanılabilmelidir, 

 Ġrritan (tahriĢ edici) etkisi olmamalıdır. 

 

1.3.2. Dezenfeksiyon Yöntemleri 
 

Dezenfeksiyon iĢleminin çeĢitli yapılıĢ yöntemleri vardır. AĢağıda en çok kullanılan 

dezenfeksiyon yöntemleri ve dezenfektanlar sıralanmıĢtır. 

 

 Kimyasal yöntemler arasında, klor, brom, iyot, ozon, fenol, alkol, sabun ve 

deterjanlar, hidrojen peroksit ve çeĢitli alkaliler ve asitler vardır.  

 Fiziksel yöntemler arasında ısı ve ıĢık vardır. Isı ile dezenfeksiyonda sıcak su, 

kaynatma kullanılırken ıĢık ile dezenfeksiyonda ultraviyole ıĢığı en çok 

kullanılan yöntemlerdendir. 

 Mekanik yöntem olarak ızgara, kum tutucu, çökeltme, biyolojik tasfiye iĢlemleri 

kullanılır. 

 Radyasyon yönteminde Kobalt 60 gibi (radyoizotop ) maddelerden çıkan gama 

ıĢınları da su ve pis suların dezenfeksiyonunda kullanılır. 

 

1.3.3. Dezenfeksiyon ÇeĢitleri 
 

Dezenfeksiyonda kullanılan dezenfektanların etkisine göre gruplandırılır. 
 

 Yüksek Düzey Dezenfeksiyon (Soğuk sterilizasyon): Yüksek ısıda bozulabilen 

malzemeler kimyasal solüsyonlarla dezenfekte edilir. En çok kullanılan 

dezenfektanlar guluteraldehit, formaldehit, hidrojen peroksittir. 

 Orta Düzey Dezenfeksiyon: Virüs ve bakteri sporlarını öldürmez. Alkoller, 

iyodoforlar, fenoller bu gruba girer. 

 DüĢük Düzey Dezenfeksiyon: Vejetatif bakterilere, bazı mantar ve virüsleri 

etkileyen yöntemdir. Fenoller, amonyum bileĢikleri ve iyodoforlar bu gruba 

girer. 
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1.3.4. Sık Kullanılan Dezenfektanlar 
 

 Alkoller: Plastik, lastik ve lateks malzemeler için kullanılır. Yüksek düzey 

dezenfeksiyon oluĢturmaz. 

 Ġyot ve Ġyodoforlar: Kolay temin edilir, fakat yüksek düzey dezenfeksiyon 

oluĢturmaz. Antiseptik olarak da kullanılır. 

 Klor Solüsyonları: GeniĢ yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Hepatit B ve 

AIDS virüslerinde etkili olup yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. 

 Formaldehit: Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar fakat çok toksiktir. 

 Gluteraldehit: Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar, Formaldehite göre daha az 

toksiktir. 
 

1.4. Steril Malzeme Açma Tekniği 
 

Steril malzemeler tek kullanımlık veya steril edilebilecek çok kullanımlık özelliktedir. 

Malzemelerin açılma Ģekli, paketlenme özelliğine göre değiĢmektedir. Malzemeler açılırken 

sterilitenin bozulmaması en önemli unsurdur. 

 

Steril malzemelerin açılmasında sırasıyla aĢağıdaki basmaklar takip edilir: 

 

 Steril malzeme paketlerinin yırtık olup olmadığını kontrol edilir. 

 Steril malzeme paketinin ıslak olup olmadığını kontrol edilir. 

 Paket üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edilir. 

 Paketi düz, boĢ ve kuru bir yere yerleĢtirilir. 

 Paketi yalnızca dıĢ kenarlarından tutulur. 

 Paketi kendinizden uzak taraftan baĢlayarak açılır. 

 Steril eldiven, spanç gibi küçük paketlerin sadece dıĢındaki koruyucu paketi 

çıkartılarak steril alan içerisine açılır. 
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AĢağıdaki resimlerde steril bohça açma aĢamaları gösterilmiĢtir. Dikkatle inceleyiniz. 

   
   

         

Resim 1.6: Steril bohça açma aĢamaları 

 

  

Resim 1.7: Steril paket açma tekniği 
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 Steril Malzeme Açmada Dikkat Edilecek Noktalar 

 

ÇeĢitli sebeplerden dolayı steril malzemelerin sterilitesi bozulabilir. Sterilitesi bozulan 

malzemeler dikkat edilmediği takdirde ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle sağlık 

personeli, steril malzeme açmadan önce paketlerin gerekli kontrollerini yapmalıdır. ĠĢlem 

esnasında aĢağıdaki noktalara dikkat etmelidir. 

 

 Steril malzeme açılmadan önce paketlerin kullanıma uygun olup olmadığı 

(yırtık vs.) açısından kontrol edilmelidir. 

 Paket üzerindeki kullanım süresi mutlaka kontrol edilmelidir. 

 Steril paket içindeki kimyasal indikatör dikkatlice kontrol edilmelidir. 

 Steril masa üzerinde steril malzeme iĢlem bitene kadar bekletilmelidir.  

 Steril eldiven giymemiĢ sağlık çalıĢanı steril eldiven, spanç gibi küçük 

paketlerin sadece dıĢındaki paketi açmalıdır. 

 Steril malzemeler kullanım anına kadar açılmamalıdır. 

 Steril araç ve gereç paketleri, steril alana değmeyecek Ģekilde belirli bir 

uzaklıktan açılarak içindekiler doğrudan steril alan içine bırakılmalıdır. 

 

 Steril Malzemelerde Kontaminasyon Nedenleri 

 

Steril malzemelerde kontaminasyon nedenleri aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Steril alan üzerine el ya da steril olmayan obje ile dokunmak, 

 Steril alan üzerine non steril araç koymak, 

 Steril alan üzerine sıvı damlatmak veya sıçratmak, 

 Kirlenen araçları tekrar temiz alana koymak. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Steril alan hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Steril malzeme paketinin yırtık olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Elinize alarak kontrol edebilirsiniz. 

 Eğer yırtık varsa malzemeyi 

kullanmamalısınız. 

 Steril paket içerisindeki indikatörlerin 

rengini kontrol ediniz. 
 Ġndikatör renklerini araĢtırabilirsiniz. 

 Steril malzeme paketinin ıslak olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Islak paketteki malzemeyi 

kullanmamalısınız. 

 Paket üzerindeki son kullanma tarihini 

kontrol ediniz. 

 Son kullanma tarihine mutlaka 

bakmalısınız. 

 Paketi düz, boĢ ve kuru bir yere 

yerleĢtiriniz. 

 ĠĢlem basamaklarını uygularken 

dikkatli olmalısınız. 

 Steril malzemeye ve steril alana 

dokunmamalısınız. 

 Paketi yalnızca dıĢ kenarlarından tutunuz. 

 Paketi kendinizden uzak taraftan 

baĢlayarak açınız. 

 Steril eldiven, spanç gibi küçük paketlerin 

sadece dıĢındaki paketi steril alan içerisine 

açınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi cerrahi asepsinin ilkelerinden değildir? 

A) Vücuttan içeri girecek her madde steril olmalıdır. 

B) Steril alan üzerine konuĢmamalı, öksürmemeli ve aksırmamalıdır. 

C) Paketler yakından uzağa doğru açılmalıdır. 

D) Steril alan ve malzeme üzerinden uzanılmamalıdır. 

E) Steril malzeme ıslak nemli yüzeylere temas ettirilmemelidir. 

 

2. Basınçlı su buharı ile yapılan sterilizasyonda kullanılan cihazın adı nedir? 

A) Pastör fırını 

B) Otoklav 

C) Gaz otoklav 

D) Fırın 

E) Benmari cihazı 

 

3. AĢağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Yüksek yoğunluktaki dezenfektanın öldürücü etkisi düĢüktür. 

B) Obje üzerindeki maddeler dezenfeksiyonun etkisini azaltırlar. 

C) Dezenfeksiyon için 30–60 saniye süre geçmesi gereklidir. 

D) Malzemeler dezenfektana tam olarak batırılmamalıdır 

E) Dezenfektan madde çözücüde uzun sürede erimelidir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden değildir? 

A) Mekanik yöntem 

B) Fiziksel yöntem. 

C) Kimyasal yöntem 

D) Radyasyon (ıĢınlarla) yöntemi 

E) Kaynatma 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. ( ) Steril alana steril olmayan ( non steril) sıvı damlatmak sterilizasyonu bozmaz. 

 

6. ( ) Steril paket açarken dıĢ kenarlardan tutulması gerekir. 

 

7. ( ) Kullanılan steril malzemeyi tekrar temiz alana koymak kontaminasyona neden 

olmaz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

8. Cansız objelerde hastalık yapabilen mikroorganizmaların yok edilmesi iĢlemine 

………….………denir. 

 

9. Kimyasal gazlarla sterilizasyonda en sık kullanılan gaz ……………… dir. 

 

10. Dezenfektanın etkisi obje üzerindeki organizmanın ……………………. bağlıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 



 

 20 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

 

Tekniğine uygun olarak en kısa sürede steril alan hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hastanelerdeki temiz alan kavramlarını kaynaklardan araĢtırınız. 

 Hastane enfeksiyon kontrol komitelerinin ameliyathane çalıĢmalarını araĢtırınız. 

 Steril alanlar hangi sektörlerde kullanılır, araĢtırınız. 

 

2. STERĠL ALAN 
 

Mikroorganizmaların organizmaya zarar vermesini ve çapraz bulaĢmaları önlemek 

için giriĢ çıkıĢların kontrollü olduğu mikroorganizmaların kolonizasyonunun önlendiği, 

alanlara steril alan denir. 

 

Hastanelerde steril alan kavramı ameliyathanelerdeki ameliyat odaları ve steril 

malzeme hazırlanan yerler için kullanılır.  

 

Ameliyathanede üç farklı alan vardır. Bunlar: 

 

 Steril alan 

 Temiz alan (yarı steril alan) 

 Temiz olmayan alan 

 

Steril alan, ameliyat odaları ve steril malzeme hazırlanan yerlerden oluĢur. 

Günümüzde temiz alana giren ameliyat odalarına giden koridorlar da genellikle steril alan 

içinde tutulmaktadır. 

 

Temiz alan (yarı steril alan), preoperatif (operasyon öncesi) ve postoperatif 

(operasyon sonrası) hasta takibinin yapıldığı odalar, dinlenme odaları, steril depolardan 

oluĢur. Personelin bu alanlara geçiĢi kontrollü olmalı, ameliyathane galoĢu ile bu alana 

geçmemelidir. Steril malzeme odası temiz ve düzenli olup steril malzemeler dolaplarda 

bulundurulmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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                     Resim 2.1: Steril malzeme odası                     Resim 2.2: Steril malzeme dolabı 

 

Temiz olmayan alan, soyunma odaları, ameliyathaneye giriĢ çıkıĢların yapıldığı 

alanlardır. 

 

Ameliyathane giriĢinin tek kapıdan ve kontrollü olması gerekmektedir. Ortalama her 

25–30 yataklı cerrahi kliniğine bir ameliyat odası belirlenmesi gereklidir. 

        

Resim 2.3: Yarı steril alana geçiĢ 

 

 

 

Resim 2.4: Steril alan 
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Dikkat: Steril alandan diğer alanlara geçiĢler kontrollü olur. Günümüzde alanlar arası 

geçiĢler antiseptik solüsyonlarla el antisepsisi yapılarak otomatik kapı kontrolü ile 

yapılabilmektedir. 

 

2.1. Steril Alanın Özellikleri 
 

Steril alan oluĢturulurken mikroorganizmaların kolonize olamayacağı Ģekilde 

düzenlenmelidir. ÇalıĢma ortamının çalıĢanları sıkıntıya sokmayacak Ģekilde olmasına, ferah 

ve kalabalık olmamasına dikkat edilmelidir. Her türlü güvenlik önleminin mevcut olduğu 

Ģekilde yapılandırılması gerekmektedir. 

 

2.1.1. Yüzeyler 
 

Steril alan yüzeylerinin özellikleri aĢağıda sıralanmıĢtır. Bu özellikler uluslar arası 

standartlara uygun Ģekilde olmalıdır. 

 

 Yüzeylerde mikroorganizmaların yerleĢeceği girinti ve çıkıntılar en az seviyede 

olmalıdır. 

 Yüzeyler kolay temizlenmeli ve dezenfekte edilebilmelidir (antistatik). 

 Darbe ve sürtünmeye dayanıklı olmalıdır. 

 Malzemeler kimyasallardan ve dezenfektanlardan etkilenmemelidir. 

 Böcek ve sineklerin girmesi önlenebilir olmalıdır. 

 Duvarlarda çatlaklar dökülmeler olmamalıdır. 

 

Resim 2.5: Ameliyat odası 

 

2.1.2. Havalandırma ve Ġklimlendirme 
 

Temiz hava kalitesi için önemli olan ortamdaki partikül (toz parçacığı) ve 

mikroorganizma miktarıdır. Ameliyathanedeki personel sayısı ve hareketliliği havadaki 

mikroorganizma miktarını artırır. Mikroorganizmalar toz partiküllerine yapıĢarak operasyon 

bölgesinde kolonize (mikroorganizmaların bir konak veya yüzeyde çoğalması) olur. Doğru 

bir havalandırma kolonizasyon sonrası ortaya çıkan enfeksiyonları önlemede önemli bir 

kriterdir. 
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Havalandırma ortamda çalıĢan personelin aktivasyonunu da etkileyen bir faktördür. 

Ortamdaki mikroorganizmalar ile birlikte karbondioksit ve diğer gazlar çalıĢanların hem 

sağlıklarını hem de çalıĢma performanslarını olumsuz etkiler. Bundan dolayı atık gaz 

eliminasyonu ve temiz hava sirkülasyonu en yüksek düzeyde olmalıdır. 
 

Mikroorganizmaların cerrahi insizyon (kesi) da enfeksiyon riski oluĢturduğu en 

önemli risk faktörlerinden biri ortamın ısısı ve nemidir. 

 

Ġklimlendirme, ameliyathane ortam ısısı öncelikle hastaları sonra çalıĢanları sıkıntıya 

sokmayacak Ģekilde ortalama 18–24 
0
C arasında olmalıdır. Nem oranının ise %40–60 

arasında olması gerekmektedir. Ortamdaki hava akımı steril alandan temiz alana doğru 

olmalıdır. 

 

Resim 2.6: Ġklimlendirme ve kontrol panelleri 

 

2.1.3. Ameliyathane Personeli 
 

Steril alanda bulunan personel en önemli enfeksiyon kaynağıdır. Steril alandaki sağlık 

personel sayısı az olmalı ve steril alan kriter ve uygulamalarını iyi bilmeleri gerekir. 

 

Ortamdaki personeller gereksiz hareketlerden kaçınmalı gereksiz gürültü 

yapmamalıdır. Gerekmedikçe ameliyathane ve odalarının kapıları açılmamalı, dıĢarı ile 

irtibat telefon veya megafonla sağlanmalıdır. 
 

Personeller steril alanda giydikleri kıyafetlerle ve galoĢlarla alan dıĢına çıkmamalı, 

kıyafetleri günlük değiĢtirmelidirler. Eğer kıyafetleri gün içinde kan ve sekresyonlarla 

kirlenmiĢ ise hemen değiĢtirmelidirler. 

 

2.1.4. Kıyafetler 
 

Birçok meslek mensubunun yaptığı için özel kıyafeti vardır. Enfeksiyon riskinin en 

düĢük hatta sıfırda tutulması gereken yer olan steril alanlarda ortamın Ģartlarına uygun 

kıyafetler giyilmelidir. Hastane içinde giyilen kıyafetlerle bu tür alanlara girilmemelidir.  
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 Steril alana girerken sadece bu alanda giyilen genellikle yeĢil renkte olan, 

hastanelere görede değiĢen renkte kıyafetler giyilir. Bu kıyafetler gün sonunda 

çıkarılarak temizletilmesi için kirli sepetine atılır. 

 Steril alana giriĢlerde tıbbi asepsiye uygun bone giyilir. Saçların tamamı bone 

ile kapatılır. 

 Burun ve orofarenksteki mikroorganizmaların geçiĢini önlemede filtran olan 

cerrahi maske takılmalıdır. Maskeler havayolu ve damlacık yolu ile geçen 

enfeksiyonlarda, kan ve vücut sıvılarının sıçrama ihtimalinde bariyerlik yapar. 

Maskeler ağız ve burnu tamamen kapatmalı, gevĢek bağlanmamalıdır. 

Maskenin özelliğine göre ameliyat aralarında değiĢtirilebilir. 

 Ayaklara giyilen galoĢlar dezenfeksiyona uygun, kan ve sekresyondan koruyan 

kaymayan yapıda olup günlük dezenfekte edilmelidir. Ortamdaki galoĢlarla 

dıĢarı çıkılmamalıdır. GaloĢ yerine naylon kılıflar giyilmemelidir. 

  

Resim 2.7: Ameliyathane içi galoĢları 

 

Resim 2.8: Ameliyathane Kıyafeti 
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2.2. Cerrahi Alanı Etkileyen Faktörler 
 

Yapı sistemleri, üretim gereksinimleri ve üretim organizasyonu gibi birçok faktör 

ortamı olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bu faktörler birbirleriyle sürekli etkileĢim 

içerisindedir. EtkileĢimde bilinmesi gereken en önemli faktörler aĢağıda Ģematize edilmiĢtir: 

 

ġema 2.1: Cerrahi alanı etkileyen faktörler 

 

2.3. Cerrahi Steril Alan 
 

Cerrahi giriĢimin yapılacağı yere ve çevresine steril havlu veya cerrahi örtüler 

yerleĢtirilmesi ve giriĢim süresince bu bölgelerin steril Ģartlarda korunması amacıyla 

oluĢturulan alanlara cerrahi steril alan denir. 

 

Steril cerrahi alanın korunması için: 

 

 Steril malzemeler açık pencere ya da kapının yanına konulmamalı, 

 Steril malzemeler açılırken, taĢınırken kontamine edilmemeli, 

 Steril alanda sadece steril malzemeler bulunmalı, 

 Cerrahi bölgeye serilen örtülerin bel seviyesinden aĢağısının steril olmadığı 

bilinmeli, 

 Steril giyinmiĢ personelin steril alan dıĢına çıkıĢına izin verilmemeli, 

 Steril personel steril olmayan malzemeye dokunmamalı, 

 Steril malzemenin ıslanmasında ve yırtılmasında sterilizasyonunun bozulacağı 

bilinmeli, 

 Steril alan bölgeleri iyi tanınmalı, cerrahi asepsi kurallarına mutlaka uyulmalı, 

 Cerrahi alan hazırlama iĢlemi, kuru ve temiz alana bel seviyesinden yüksek 

yerde steril paket açma yöntemine göre yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Steril alan hazırlayınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 El yıkama antisepsisini uygulayınız.  Antisepsi kurallarına uymalısınız. 

 Hazırlanacak alanı belirleyiniz. 

 Steril alan kurallarına dikkat 

etmelisiniz.  Steril malzemeleri bel düzeyinden 

yukarıda ve görüĢ açısı içerisinde 

tutunuz. 

 Sterilizasyon tarihini kontrol ediniz. 

 Bohça yırtık ve hasarlarına karĢı 

alınabilecek önlemleri öğrenebilirsiniz. 

 Sterilite kontrollerini dikkatli 

yapmalısınız. 

 Steril malzeme bohçasını ya da paketini 

alınız. 

 Sterilite göstergelerini(indikatörlerini) 

kontrol ediniz. 

 Bohça ya da paket açılırken kendinizden 

uzak taraftan baĢlayınız. 

 Bohçanın kapatılma Ģeklini göz önünde 

bulundurmanız iĢlem sürenizi 

kısaltabilir. 

 Steril örtü açma kuralına uymalısınız. 

 DıĢ kısımlarından tutarak açılma sırasına 

göre bohça katlarını açınız. 

 Çıkan steril örtünün dıĢ kısımlarından 

tutarak iç yüzeyini hiç bir yere 

değdirmeden hazırlayınız. 

 Temiz kuru ve düz yüzeye çok katlı 

steril kompresleri seriniz. 

 Ameliyathanede kompres serilebilecek 

yerlerin özelliklerini ve yerden 

yüksekliklerini araĢtırabilirsiniz. 

 Steril alana arkayı dönmeden, 

öksürmeden steriliteyi koruyunuz. 
 Sterilite kurallarına mutlaka 

uymalısınız. 
 Steriliteden kuĢku duyulduğunda alanı 

kontamine kabul ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi steril alan içerisinde yer alır? 

A) Malzeme yıkama odası 

B) Cerrahi müdahale alanı 

C) Postoperatif bakım odası 

D) Preoperatif bakım odası 

E) Ameliyathaneye giriĢ çıkıĢ alanı 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi steril alan yüzeyinin özelliklerindendir? 

A) Kimyasal dezenfektanlardan etkilenmemeli 

B) Duvarlar çatlak olmamalı 

C) Statik olmalı 

D) Sürtünmeye dayanıklı olmalı 

E) Böcek ve sineklere karĢı korunaklı olmalı 
 

3. Ameliyathanelerde hava akımı nasıl olmalıdır? 

A) Steril alandan temiz alana doğru olmalıdır. 

B) Temiz alandan steril alana doğru olmalıdır. 

C) Ortam içinde sabit tutulmalıdır. 

D) Ortam içinde sirküle edilmelidir. 

E) Süzgeçli pencereden geçirilmelidir. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. ( ) Steriliteden kuĢku duyulduğunda alan kontamine kabul edilir.  

5. ( ) Personeller steril alanda giydikleri terliklerle hasta odasına gidebilir. 

6. ( ) Steril alanda naylon kılıf yerine galoĢ giyilmelidir.  
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

7. Cerrahi alana serilen örtülerin………………………….………….steril olmadığı 

bilinmelidir. 
 

8. Steril giyinmiĢ personel ………………………………..malzemeye dokunmamalıdır. 

9. ……………….. ………………., …………………..cerrahi alanı etkileyen üretim 

gereksinimlerindendir. 

10. Hastanelerde steril alan ………………………, …………………………….. yerler 

için kullanılır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

En az 3–5 dakika süreyle, cerrahi el yıkama tekniğini uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Vücudumuzda bulunan flora türlerini araĢtırınız. 

 Ameliyathanelerde en çok tespit edilen mikroorganizma türlerini araĢtırınız. 

 

3. CERRAHĠ EL YIKAMA 
 

Hastanelerde oluĢan enfeksiyonların sebeplerinin baĢında temas yolu ile bulaĢma gelir. 

Hastaya yapılan bakımda, personelin elleri kadar eĢyalarla ve cihazlarla da temas önemli bir 

bulaĢma yoludur. Hastaya yapılan iĢlemlerden önce aseptik Ģartların yerine getirilmemesi(iĢ 

kıyafeti, bone maske el yıkama, eldiven giyme v.s) ortamda kolonize olmuĢ mikroorganizma 

olmasa bile personelin elinde veya üzerindeki mikroorganizmaların ortama bulaĢmasına 

sebep olur.Bu durum özellikle cerrahi bir müdahale ve hastaya yapılacak invaziv iĢlemlerde 

enfeksiyon etkeninin direkt hastaya verilmesini sağlar. 

 

Bir ortam mikroorganizmalardan arındırılmıĢ ise „asepsi‟ kavramı, canlı dokular 

üzerine uygulanan dezenfeksiyon iĢleminde ise „antisepsi‟ kavramı kullanılır. Eğer ortam 

mikroorganizma içeriyorsa o zaman septik kavramından bahsedilir. 

 

Hastaya yapılacak her türlü iĢlem öncesi ve sonrası mutlaka tıbbi asepsi tekniklerinin, 

hijyenik el yıkamanın uygulanması gerekmektedir. Cerrahi el yıkama(cerrahi el antisepsisi) 

hijyenik el yıkamadan farklı olarak kontamine floranın tamamının doğal floranın ise 

mümkün olduğunca azaltılması ve operasyon süresince etkinin devamlılığının sağlanması 

amacıyla yapılan iĢlemdir. Bu iĢlemle giriĢim süresince ellerdeki mikroorganizma sayısı 

eldivenin yırtılma ve delinmelerine karĢı düĢük düzeyde tutulmaya çalıĢılmaktadır. 

 

3.1. Cerrahi El Antisepsi Hazırlığı 
 

Cerrahi el yıkamada öncelikle yapılması gerekenler: 

 

 Tırnaklar kısa kesilmiĢ olmalıdır. 

 El ve koldaki mücevherler çıkartılmalıdır. 

 El ve kolda açık yara olmamalıdır. 

 

Cerrahi el yıkama için gerekli malzemeler: 

 

 Akan su, 

 Uygun antiseptik madde, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Tırnakların fırçalanması için fırça,  

 Kurulanmak için steril havlu veya kompres. 

 

3.2. Cerrahi El Antisepsi Tekniği 
 

 Kıyafetler lavaboya değmeden uygun Ģekilde musluk açılır su ve ısı ayarlanır.  

(musluklar fotoselli, ayak kumandalı ve açma kapamalı olabilir.)  

 

 Eller su ile ıslatıldıktan sonra yeteri kadar antiseptik solüsyon veya sabun 

alınır.  

 Ellerden baĢlayarak kollara doğru iyice köpürtülerek yıkanır ve kaba kirler 

atılır. 

  El yıkama fırçası kutusundan eller değmeden pedal veya dirsek yardımıyla 

alınıp üzerine antiseptik solüsyon dökülür. 

  Fırça köpürtüldükten sonra tırnak dipleri darbelerle fırçalanarak yıkanır.  

 Önce elden baĢlayarak bileklerden dirseğe doğru dairesel hareketlerle 

yıkanma üç kez tekrarlanarak yapılır. 

  Son durulama iĢleminden sonra kollar dirsekten bükülerek eller havada 

kalacak Ģekilde giriĢim yapılacak alanda kurulanmaya geçilir. Bu iĢlemin 

süresi ortalama 3- 5 dakika olmalıdır. 

             

                     Resim 3.1: Kıl fırçalar ve kutusu                          Resim 3.2: El yıkama lavaboları 
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Resim 3.3: Cerrahi el yıkama tekniği 
 

3.3. Cerrahi El Antisepsisinde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Cerrahi el yıkama iĢlemi hijyenik el yıkamadan farklıdır. Antisepsi iĢlemi özen 

gösterilmesi ve devamlılığı olması gereken bir iĢlemdir. Cerrahi el antisepsisi yapılırken 

dikkat edilmesi gereken noktalar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Cerrahi el yıkamada kullanılan kıl fırçalar tek kullanımlık olmalıdır. 

 Fırçalar steril edilip, duvara monte edilebilir kaplara konulmalıdır. 

 Fırçalar bu kaplardan tek darbe ile alınabilmelidir (Bazı hastaneler fırçayı tercih 

etmemektedir.). 

 El yıkama iĢleminde kullanılacak su çok soğuk ya da çok sıcak olmamalıdır 

(Soğuk su etkiyi azaltırken sıcak su ellerin tahriĢine neden olur). 

 El yıkama sırasında eller daima dirseklerden yukarıda tutulur. 

 Yıkanma elden kola doğru olmalıdır. Amaç dirsekteki suların ele akıĢını 

önlemektir. 

 Yıkanma en az üç kez tekrar edilmelidir. 

 El yıkama sabunla yapılıyorsa iĢlem bitene kadar sabun elden bırakılmamalıdır. 

 Eğer antiseptik solüsyonla yapılıyorsa ya fotoselli veya ayak pedallı duvara 

montajlı kaplar kullanılmalıdır. 
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 ĠĢlem bitiminde eller dirsekten yukarıda kalacak Ģekilde tutularak kurulanmaya 

geçilmelidir 

 Ġki giriĢim arasında da eller mutlaka tekrar yıkanmalıdır. Çünkü eldiven 

içindeki eller terleyip ter bezleri ve kıl köklerindeki mikroorganizmaları açığa 

çıkartır. 

 Kurulanmada steril el kurulama kompresi veya havlusu kullanılır. 

 Kurulanma elden dirseğe doğru olmalıdır. 

 Bir kez kullanılan alan tekrar kullanılmamalıdır 

 Kullanılan kompres veya havlu kirli sepetine atılmalıdır. 

 

3.4. Ellerin Steril Havlu ile Kurulanması 
 

Cerrahi asepsi tekniğine göre eller yıkandıktan sonra uygun yöntemlerle kurulanması 

mikroorganizmaların kolonizasyonu açısından önemli bir aĢamadır. Nemli ve ıslak ortamlar 

mikroorganizmaların çoğalmasına uygun ortam oluĢturur. Yıkanma sonrası giyilen eldiven, 

altında kıl kökleri ve ter bezlerinin diplerindeki floranın cilt yüzeyine çıkma sürelerini 

kısaltır. 

 

Tekniğine uygun yapılan kurulanma hem ciltteki artıkları temizlemede hem de kuru 

bir ortam sağlayarak bakteri kolonizasyonunu yavaĢlatmaktadır. Bununla birlikte personelin 

daha konforlu çalıĢmasına yardımcı olmaktadır. Kurulanmada steril kompres veya havluların 

tercih edilmesi cilt yüzeyini tahriĢ etmemesi ve sıvı emme özelliğinin yüksek olmasındandır. 

Kurulama yapılacak kompres veya havlular iki bölüm durumunda katlı ve steril olmalıdır. 

Birinci bölümle birinci el parmaklardan dirseğe kadar dairesel hareketle kurulanmalı ve aynı 

tarafla tekrar baĢa dönerek iĢlem tekrar etmemelidir. Kurulanılan bölüm kirli sayılmaktadır. 

Diğer ele geçerken bu bölüme kurulanmıĢ el değmemelidir. Ġkinci elde aynı Ģekilde 

kurulanmalıdır. Kurulama iĢlemi bittikten sonra havlu veya kompres mutlaka kirli sepetine 

atılmalıdır. 
 

  

  

Resim 3.4: El kurulama tekniği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

Cerrahi el yıkama tekniğini uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 El ve koldaki takıları çıkarınız. 

 Cerrahi el yıkama öncesi yapılması 

gereken hazırlıkları gözden 

geçirmelisiniz. 

 Lavabonun önünde iĢ kıyafeti lavaboya 

değmeyecek Ģekilde dururunuz. 

 Musluk manüel(elle açılan) ise kağıt 

havluyla açınız. Değil ise açmak için 

uygun yöntem kullanınız. 

 Suyu ılık olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Ellerin dayanabileceği ısı derecesini 

araĢtırabilirsiniz. 

 Elleri ve bilekleri ıslatınız. 
 Cerrahi el yıkama aĢamalarını, aseptik el 

yıkama aĢamaları ile karĢılaĢtıran bir 

liste yapabilirsiniz. 
 Elleri dirsek düzeyinin üst seviyesinde 

tutunuz. 

 Avuç içine antiseptik solüsyon alınız. 
 Yeterli miktarda olmasına dikkat 

etmelisiniz. 

 Antiseptik solüsyonla el ve kolları 

dirseğe kadar dairesel hareketlerle 

ovarak yıkayınız. 
 Uç kısımdan yukarı doğru kuralına iĢlem 

süresince uymalısınız. 

 Cildin tahriĢ olmaması için fırçayı sert 

kullanmamalısınız.  

 Antiseptik solüsyonla fırçalama iĢlemine 

baĢlayınız. 

 Tırnakları, diplerini ve parmak aralarını 

fırçalayınız. 

 Her iki eli ve kolları fırçalayınız. 

 Her iki el ve kolda fırçalanan bütün 

bölümleri, tırnaklardan dirseğe doğru 

akan suda durulayınız 

 Durulamada ellerden baĢlama kuralına 

uymalısınız. 
 Yıkama iĢlemini üç kez tekrar ediniz. 

 Son durulama iĢleminden sonra kollar, 

dirsekten yukarı bükülmüĢ ve eller 

havada duracak biçimde tutunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Cerrahi el yıkama süresini antiseptik 

solüsyonun özelliğine göre üç-beĢ 

dakikaya ayarlayınız. 

 Süreyi uygun kullanmalısınız. 

 SulandırılmıĢ antiseptik solüsyondan 

yeterince alıp el ve kolların her tarafına 

tatbik ediniz. 

 Ellerde durulanmayan antiseptik 

solüsyonun etkisini araĢtırabilirsiniz.  

 Pozisyonu bozmadan steril bir havlu ile 

hiçbir yere temas etmeden kurulamaya 

geçiniz. 

 Steril havlu yerine hangi tür malzemeler 

kullanılacağını araĢtırabilirsiniz. 

 Birinci eli parmaklardan dirseğe kadar 

dairesel hareketlerle kurulayınız. 

 Cerrahi el yıkama iĢlemi ile 

karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Havlunun kullanılmayan kısmından 

kurulanmıĢ el ile tutarak diğer eli 

dirseğe kadar dairesel hareketlerle 

kurulayınız. 

 Kullanılan tarafı tekrar kullanmalısınız. 

 Hiçbir yere değdirmeden havluyu kirli 

sepetine atınız.  

 Kuruluma havlusunu kirli torbasına 

atmalısınız. 

 



 

 34 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Tıbbi asepsi tekniklerinin, el yıkama uygulamasının hastaya yapılacak her iĢlem 

……………….. ve……………. mutlaka yapılması gerekir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

2. ( ) Cerrahi el yıkama sonrası ellerin kurulanmasında kâğıt havlu peçeteleri kullanılır.  

 

3. ( ) Ġki cerrahi iĢlem arasında ellerin yıkanmasına gerek yoktur. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

4. Cerrahi el yıkama iĢlemi kaç kez tekrarlanır? 

A) 5 Kez  

B) 3 Kez  

C) 2 Kez  

D) 1 Kez  

E) Sayısı önemli değildir. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi cerrahi el antisepsisinde dikkat edilecek noktalardan biri 

değildir? 

A) El yıkama iĢlemi sonuna kadar sabun elden bırakılmamalıdır. 

B) Yıkama sırasında eller dirsekten yukarıda tutulur. 

C) Yıkanma koldan ele doğru olmalıdır. 

D) Kurulanma elden dirseğe doğru olmalıdır. 

E) Havlunun kullanılan alanı tekrar kullanılmamalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 35 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Boks gömleğini steril çalıĢma ortamında steriliteyi bozmadan tekniğine uygun olarak 

giyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Hastanelerde kullanılan steril gömleklerin kullanım amaçlarını hastanelere 

giderek araĢtırınız 

 Steril boks gömleklerinin mikroorganizmalara karĢı koruyuculuk derecelerini ve 

sürelerini araĢtırınız. 

 Steril alanda giyilen kıyafetlerin kontaminasyon açısından önemini araĢtırınız. 
 

4. STERĠL BOKS GÖMLEĞĠ 
 

Hastaya uygulanacak giriĢimsel iĢlemlerde (ameliyat) cerrahi alan ve oluĢabilecek 

bakteri kaynakları arasında engel oluĢturmak amacı ile kullanılan steril kıyafete boks 

gömleği denir. Genellikle yeĢil renkte, diz kapağı altına kadar inen pamuklu veya disposble, 

ön kısmı kapalı olup arkası açıktır. Yapıları bakımından önemi olan virüs, bakteri ve sıvılara 

karĢı geçirgen olmamalarıdır. Günümüzde tercih edilen disposble kâğıt ve plastik steril boks 

gömlekleri mevcuttur. 

 

4.1. Steril Boks Gömleği Giyme Tekniği 
 

Steril boks gömleği paketi, steril malzeme açma tekniğine göre açılır. Yaka kısmından 

dikkatlice alarak aĢağı sarkıtılır. Kolların iç kısmından eller geçirildikten sonra yardımcı bir 

kiĢi tarafından omuz içlerinden tutularak gömlek kol ve omuzlara yerleĢtirilir ve arkadan 

bağların bağlanması sağlanır. Bel bağlarında diğer kiĢiye destek olarak iplerin ucundan steril 

atılabilecek bir kâğıt veya spançla arka tarafa gelecek Ģekilde tutarak ön tarafa temas 

etmeden bağları bağlaması sağlanılır. Gömlek giyme iĢleminden sonra steril eldiven giyilir. 

 

4.2. Steril Boks Gömleği Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Sağlık personeli steril alanda en önemli enfeksiyon kaynağıdır. Bundan dolayı 

yapacağı her iĢte dikkatli olmalıdır. ĠĢlem sırasında aĢağıdaki hususlara dikkat etmelidir. 
 

 Gömlek giyilirken asepik kurallara uyulmalıdır. 

 Steril boks gömleğinin steril örtüde olduğu gibi bel seviyesinden aĢağı kısmının 

steril olmadığı kabul edilmelidir. 

 Steril boks gömleği steril olmayan herhangi bir Ģeye değdiğinde kontamine 

kabul edilmeli ve değiĢtirilmelidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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 Steril boks gömleği ıslandığında ve yırtıldığında değiĢtirilmelidir. 

 Steril boks gömleği kullanım sonrası aseptik Ģartlara uygun dıĢ kısmı içe 

gelecek Ģekilde çıkartılmalıdır. 

 Kirlenen gömlek aseptik kurallara göre izole edilip, ortamdan 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

  

  

  

Resim 4.1: Boks gömleği giyme tekniği  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Steriliteyi bozmadan tekniğine uygun olarak boks gömleği giyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Steril alan üzerinde, steril bohça 

kompres uçlarını kendinizden uzağa 

doğru açınız. 

 Steril paketin ilk katını steril olmayan 

personele açtırabilirsiniz. 

 Yaka kısmından dikkatlice gömleği 

tutunuz ve aĢağı sarkıtınız. 

 Gömleği yukarı kaldırarak sarkıtmanızın 

kontaminasyonu engellediğini 

hatırlayınız. 

 Kolların iç kısmından elleri geçiriniz. 

 Bağları rahatsız etmeyecek Ģekilde sıkı 

bağlatmalısınız. 

 Sterilizasyonu korumalısınız. 

 Yardımcı bir kiĢi tarafından omuz 

içlerinden tutturarak gömleği kollara 

yerleĢtiriniz. 

 Yardımcı bir kiĢi tarafından arkadan 

bağların bağlanmasını sağlayınız. 

 Bel bağlarının diğer kiĢiye destek olarak 

iplerin ucundan arka tarafa gelecek 

Ģekilde tutarak ön tarafa temas etmeden 

bağlamasını sağlayınız. 

 Steril eldiven giyiniz. 
 Non steril eldiven giyme tekniği ile 

karĢılaĢtırabilirsiniz. 

 Eldiveni yırtmamaya, kontamine 

etmemeye özen göstermelisiniz. 

 Eldivenin konçlarını boks gömleğinin 

bilek kısımlarını içine alacak Ģekilde 

çekiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Steril boks gömleği ıslandığında değiĢtirmeye gerek yoktur. 

 

2. ( ) Boks gömleği giyerken önce bel bağı bağlanmalıdır.  

 

3. ( ) Boks gömleği sadece çalıĢan personeli korumak için kullanılır.  

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Boks gömleği ………., ……………ve…………… karĢı geçirgen olmamalıdır. 

 

5. Steril boks gömleği giyilirken ………. ve ……………. kısmı bağlanırken yardımcı 

personele ihtiyaç vardır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 

Steril eldiveni steril çalıĢmayı gerektiren uygulamalarda steriliteyi bozmadan 

tekniğine uygun olarak giyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hastanelerde kullanılan eldiven çeĢitlerini size en yakın hastaneye giderek ve 

yazılı kaynaklardan araĢtırınız. 

 Steril eldivenlerin koruyuculuk sürelerini internet ve yazılı kaynaklardan 

araĢtırınız. 

 Hastanelerde kullanılan eldiven giyme çeĢitlerini araĢtırınız. 

 

5. STERĠL ELDĠVEN 
 

Hastaya yapılacak giriĢimsel (invaziv) iĢlemlerde hastada oluĢabilecek enfeksiyonlara 

karĢı personelle hasta arasında bariyer oluĢturarak riskleri en aza indirmektir. Günümüzde 

hastanelerde kullanılan steril eldivenler çoğunlukla lateks diposble eldivenlerdir. Özel 

durumlarda (HIV virüsü, hepatit virüsü taĢıyıcısı olanlarda) çift kat veya iğne geçirmeyen 

steril eldivenler kullanılmaktadır. Bu önlemler personeli olası bir bulaĢma riskine karĢı 

korur. Personelin eldiven alerjisi var ise antialerjik steril eldivenler de kullanılmalıdır. 

 

Her ne kadar cerrahi aseptik tekniğe göre ellerdeki kalıcı ve geçici flora uzaklaĢtırılsa 

bile mikroorganizmaların tamamı yok edilememektedir. Çok etkin bir antiseptikle temizlense 

de bir süre sonra mikroorganizmalar cilt yüzeyinde tekrar oluĢacaktır. Bununla beraber amaç 

sadece hastayı korumak değil aynı zamanda çalıĢan personelinde sağlığını korumaktır. 

 

Cerrahi alan içerisinde kullanılan malzemelerin sterilitesi kadar çalıĢacak kiĢilerin de 

steril boks gömleği ve steril eldiven giymesi aseptik kurallar için vazgeçilmezdir. Bu alan 

içerisinde hasta ile direkt temas eden ellerin kontaminasyonunu önlemek için mutlaka steril 

eldiven giyilmesi gerekmektedir  

 

 Steril Eldivenin Kullanım Alanları 

 

Steril eldivenin kullanım alanları baĢında hastane klinikleri gelmektedir.  AĢağıda 

steril eldivenin kullanım alanları sıralanmıĢtır: 
 

 Steril vücut boĢluklarına girildiğinde (mesane gibi) 

 Tanı ve tedavi amacıyla yapılan ponksiyonlarda 

 Pansumanlarda 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 
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 Spinal ve epidural anestezi uygulamalarında 

 Deri ve mukoz memran bütünlüğü bozuk hastalara bakım verildiğinde 

 Kateter uygulamalarında 

 Vaginal doğumlarda 

 Ġnvaziv radyolojik incelemelerde 

 Santral damar yolu açmada 

 Total parenteral nitrüsyon hazırlamada 

 Tüm cerrahi giriĢimlerde ve cerrahi asepsi tekniğinin kullanıldığı bütün 

alanlarda steril eldiven kullanılır. 

 

5.1. Steril Eldiven Giyme Tekniği 
 

Steril alan içerisinde öncelikle cerrahi el yıkama tekniğine uygun olarak eller yıkanıp 

steril boks gömleği giydikten sonra steril eldiven giyilmelidir.  

 

Steril eldiven giyme tekniğinde kiĢi kendisi eldiveni giyebileceği gibi steril giyinmiĢ 

olan ikinci bir kiĢi de giydirebilir. Önemli olan sterilizasyonun devamlılığının sağlanmasıdır. 

Steril boks gömleği giyilmeyecekse eller aseptik tekniğe göre yıkandıktan sonra giyilmelidir. 

Steril eldivenin non steril(steril olmayan) kısmı önceden açılıp bel hizasından yüksek kuru 

ve temiz alana konulması gerekir. Eğer ortamda baĢka personel var ise paketi açmak için 

yardım istenilebilir. 

Tekniği; 

 Yıkama tekniğine uygun olarak eller yıkanır. 

 Steril alan üzerine eldivenin konçları kiĢiye yakın tarafa bakacak Ģekilde yerleĢtirilir.  

 Ġç paket kitap açar gibi açılır.  

 Orta kısımları da iki yana açıldıktan sora eldiven giyilmeye hazırdır. 

  En çok sağ el kullanılıyorsa önce sol eldivenin iç kısmından sağ elin ilk iki parmağı 

ile tutup kaldırılır ve sol eli eldivenin içine düz Ģekilde sokulur. 

  Eldivenli elin baĢparmağı diğer parmaklardan uzaklaĢtırılarak diğer parmaklar 

birleĢtirilir.  

 Sağ eldivenin bükülmüĢ koncunun içinden bu parmaklar sokularak eldiven kaldırılır 

ve diğer el de eldivenin içine sokulur.  

 Steril boks gömleği giyilmiĢ ise eldivenin konçlarının dıĢ kısmından tutularak 

eldivenin bilek kısmı gömlek ağızlarının üzerine çekilir. Eldivenin iç kısımları steril 

değildir. 

  Eller kenetlenerek eldivenin parmaklara oturması sağlanır. 

  ĠĢlem bittikten sonra eller göğüs hizasında kenetli Ģekilde tutulur.  
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Resim 5.1: Steril eldiven giyme tekniği 

 

5.2. Steril Eldiven Giyerken Dikkat Edilecek Kurallar 
 

 Eldiven delik ya da yırtık olmamalıdır. 

 Eldivenin sterilizasyonu ve son kullanma tarihi kontrol edilmelidir. 

 Giyilecek eldiven numarasının ele uygun olması gerekir. 

 Paketin ıslak olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Eldiven giyerken eldivenin dıĢ kısımlarına çıplak el veya non steril obje(varlık) 

değdirilmemelidir. 

 En küçük bir kontaminasyon Ģüphesinde eldiven değiĢtirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Steril eldiven giyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sağ elin baĢparmağı ve ilk iki 

parmağıyla sol eldivenin bükülmüĢ 

koncundan tutup kaldırınız.  Parmakların yerleĢim Ģekline dikkat 

etmelisiniz. 

 Yırtmamaya özen göstermelisiniz. 

 Sol eli eldivenin içine düz bir hat 

boyunca sokunuz. 

 Eldiveni iyice çekerek giyiniz. 

 Eldivenli elin baĢparmağını diğer 

parmaklardan uzaklaĢtırınız 

 ġekil çizerek gösterebilirsiniz. 

 Diğer dört parmağı yan yana getirerek 

masadaki eldivenin bükülmüĢ koncu 

içine sokarak alınız. 

 Eldiveni yukarı kaldırınız. 

 Eldiveni diğer el ile giyiniz. 

 Parmaklar yerleĢtikten sonra gömleğin 

kol uçlarını eldiven içine yerleĢtiriniz. 

 Sterilizasyonun devamlılığı için 

gerekli kriterleri tekrar edebilirsiniz. 

 Her iki elin parmaklarını birbiri arasına 

sokunuz. 

 Eldivenlerin ele iyice oturmasını 

sağlayınız. 

 Eldivenlerin delik olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Elleri görüĢ alanı içinde tutunuz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Steril eldiven paketi açıldığında eldivenin parmak kısımları kiĢiye yakın bakacak 

Ģekilde tutulur. 

 

2. ( ) Steril boks gömleği giyildiğinde steril eldivenin konç kısımları gömlek kol ağzı 

üzerine çekilir. 

 

3. ( ) Steril eldiven giyilmeden önce el yıkama iĢleminin yapılmasına gerek yoktur. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Steril vücut boĢluklarına girildiğinde ……………… eldiven kullanılır. 

 

5. …………….. ve ………………….taĢıyan hastaların cerrahi giriĢimlerinde çift kat 

veya iğne geçirmeyen eldiven kullanılmalıdır. 

 

6. Steril eldiven kullanmadan önce eldivenin …………….. ve ……………… 

bakılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 
 

Güvenlik tedbirlerini alarak  tekniğine uygun olarak  kontamine eldiveni çıkararak 

izole edebileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Steril eldiven ve disposble (tek kullanımlık) boks gömleklerinin sterilizasyon 

yöntemlerini araĢtırınız. 

 Kontamine eldiven ve diğer disposble malzemelerin imha Ģekillerini, 

hastanelere giderek enfeksiyon komitelerinden öğreniniz. 

 

6. KONTAMĠNE ELDĠVEN 
 

Hastanelerde kullanılan malzemelerin kontaminasyonu kirli ortamlar veya objelerle 

teması sonucu oluĢmaktadır.  

 

Steril eldivenin kontamine sayıldığı durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

 Her türlü cerrahi giriĢim sonrası, 

 Cerrahi giriĢimde hastaya kullanılan malzemelere dokunulduğunda, 

 Hastaya uygulanan invaziv giriĢim sonrasında, 

 Hastaya uygulanan kateter iĢlemleri sonrasında, 

 Hastaya uygulanan bakım sonrasında, 

 Hastaya uygulanan aspirasyon iĢlemi sonrasında, 

 Eldivenin yapılan iĢlem esnasında delinmesi, yırtılması veya non steril bir 

objeye değmesinde, 

 Eldivenin steril veya non steril kullanımının gerektirdiği iĢlemler sonrasında 

eldiven kontamine (kirlenmiĢ) kabul edilir. 

 

6.1. Kontamine Eldiven Çıkarma Tekniği 
 

Eldiven giymede amaç; hastayı personelden, personeli hastadan geçebilecek 

mikroorganizmalara ve enfeksiyonlara karĢı korumaktır. Steril eldiven giyerken 

sterilizasyonun korunması ve devamlılığının sağlanması gereklidir. Kontamine eldiveni 

çıkartırken ise personelin diğer alanlara kontaminasyonu önlemesi gerekir. 
 

 Kontamine eldiven ilk önce en az kullanılan elden daha sonra diğerinden 

çıkarılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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  Kontamine eldiven en çok sağ el kullanılıyorsa sol eldeki eldiven koncuna 

(ağız kısmı) yakın yerden tutularak bilek kısmına değdirilmeden iç kısmı 

dıĢarı gelecek Ģekilde çıkartılır ve sağ elin içine alınır. 

  Sol eldeki eldiven de eldivensiz baĢparmak ve iĢaret parmak birleĢtirilerek 

eldivenin koncunun içine sokulur ve eldiven ters yüz olacak Ģekilde iç içe 

çıkartılır.Ayrıca eldivenin iç içe geçirilmeden de çıkarıldığı teknik vardır 

(bakınız resim 6.2).  

 Çıkarılan kontamine eldiven kırmızı tıbbi atık torbasına atılır. 

  Eller yıkanır (resim 6.1 deki kontamine eldiven çıkarma tekniğini dikkatlice 

inceleyiniz). 

 

  

  

Resim 6.1: Kontamine eldiveni iç içe çıkarma tekniği 
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Günümüzde çeĢitli kontamine eldiven çıkarma yöntemleri vardır. Resim 6.2 de farklı 

Ģekilde uygulanan kontamine eldiven çıkarma basamaklarını inceleyiniz.  

 

  

  

Resim 6.2: Farklı bir Ģekilde uygulanan kontamine eldiven çıkarma yöntemi 

 

6.2. Kontamine Eldiven Çıkarırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Eldiven çıkarırken dikkat edilecek en önemli nokta iĢlemi tekniğine uygun ve temiz 

alanları kontamine etmeden gerçekleĢtirmektir. 

 

 Eğer steril alanda kontaminasyon gerçekleĢmiĢ ise eldiven steril alanın bir metre 

kadar uzağında çıkarılmalıdır. 

 Ġki ameliyat arasında eldiven değiĢtirilirken eller kirlenmemiĢse antiseptik 

solüsyon dökülmesi yeterlidir. Eğer kirlenme var ise eller üç dakika süreyle 

cerrahi el yıkama tekniğine göre yeniden yıkanmalıdır. 

 Kontamine eldiven çıkartılırken eldiven ters yüz edilerek çıkarmaya dikkat 

edilmelidir. 

 Kontamine olmuĢ eldivenle herhangi bir alana dokunulmamalıdır. 

 Eldiven çıkarıldıktan sonra tıbbi atık kovasına atılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kontamine eldiveni çıkartınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sol elinizdeki eldivenin koncuna yakın 

bir noktadan bileğe değmeden tutunuz. 
 Bileği veya boks gömleğinin kol ağzını 

kontamine etmemelisiniz. 

 Eldiveni çıkartırken hızlı ve sert 

çekmemelisiniz. 
 Çıkardığınız eldiveni diğer eldivenli 

elimizin içine alınız. 

 Eldivensiz elinizin baĢparmağını 

uzaklaĢtırarak diğer dört parmağınızı 

birleĢtiriniz. 

 Eldivenlerin iç içe gelmesine dikkat 

etmelisiniz. 

 Eldivenleri tıbbi atık kutusuna atmayı 

ihmal etmemelisiniz. 

 Ellerinizi yıkamayı ihmal etmemelisiniz. 

 BirleĢtirdiğimiz parmaklarımızı diğer 

elimizdeki eldivenin dıĢ yüzüne 

değmeden koncun içine sokunuz.  

 Eldiveni ters yüz ederek çıkarınız. 

 Eldivenleri tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

2. Kontamine eldiven çıkarırken ……………………..önlemek birincil amaçtır. 

 

3. Kontamine eldiven çıkarırken …………… ederek çıkarmaya dikkat edilmelidir. 

 

4. Steril alanda eldiven kontamine olmuĢ ise eldiven steril alanın …………….uzağında 

değiĢtirilmelidir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi eldivenin kontamine sayıldığı durumlardan değildir? 

A) Hastaya uygulanan iĢlem sonrasında 

B) Hastaya uygulanan bakım sonrasında 

C) Cerrahi giriĢim öncesinde 

D) Hastaya uygulanan kateter sonrasında 

E) Hastaya uygulanan aspirasyon iĢlemi sonrasında 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 

Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun Ģekilde kontamine boks gömleğini 

çıkararak izole edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hastanelerdeki kirlenmiĢ tekstil malzemelerin temizlenme Ģekillerini öğreniniz. 

 KirlenmiĢ malzemelerde üreyebilecek mikroorganizmaları araĢtırınız 

 Ameliyathanelerde en çok üreyen mikroorganizmaları ve neden oldukları 

enfeksiyonları araĢtırınız. 

 

7. KONTAMĠNE BOKS GÖMLEĞĠ 
 

Hastanelerde oluĢan enfeksiyonların büyük bir kısmı direkt (dolaysız) bulaĢma yolu 

ile gerçekleĢtiği gibi endirekt (dolaylı) bulaĢma yolu ile de ortaya çıkmaktadır. Endirekt 

bulaĢma ortam, eĢyalar, ıslak materyallerle olabildiği gibi antiseptikler ve dezenfektanlar ile 

oluĢabilmektedir. Yayılma kontamine olmuĢ malzemelerin ortam içerisinde uygunsuz 

bulundurulması, kullanılması ve uygun olmayan Ģekilde kullanılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Ameliyathane ve hastanelerde kolonize olan mikroorganizmalar bir süre sonra dirençli 

mikroorganizma çeĢitlerinin oluĢmasına neden olmakta ve yok edilmesini güçleĢtirmektedir. 

 

Steril alan içerisinde kullanılan steril boks gömlekleri de en küçük bir kontaminasyon 

Ģüphesini bile kabul etmeyen cerrahi asepsi için önemlidir. 

 

Boks gömleğinin kontamine sayıldığı durumlar: 

 

 Hastaya uygulanan her türlü cerrahi iĢlem sonrasında, 

 Steril olarak giyilen boks gömleğine, steril olmayan herhangi bir cisim 

değdiğinde, 

 Steril boks gömleğine steril olmayan sıvı döküldüğünde veya bulaĢtığında, 

 Sterilizasyon iĢleminden sonra uygun olmayan Ģartlarda saklandığında, 

 Sterilizasyon iĢlemi sonrasında nemli veya ıslak olduğunda, 

 Steril gömleğin steril olmayan alanda açılması veya konulmasında, 

 Steril gömlek giymiĢ personelin gömlek üzerindeyken eğilmesinde, 

oturmasında, 

 Steril gömleğin çok küçük bir alanına bile çıplak el ile dokunulduğunda, 

 Steril olmasa dahi enfekte ortamda bulunan boks gömleği, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 
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 Steril giyinmiĢ personelin sırt kısmı ve bel seviyesinin aĢağıda kalan kısmı  

 Steril giyinen personel steril alandan uzaklaĢtığında, 

 Steril giyinen personel steril gömleğe doğru hapĢırdığında öksürdüğünde, ağız 

ve burundan çıkan damlacıklar üzerine düĢtüğünde gömlek kontamine olmuĢ 

sayılır. 

 

7.1. Kontamine Boks Gömleğini Çıkarma Tekniği 
 

Kontamine olmuĢ eldiven çıkarıldıktan sonra boks gömleği çıkarılır.  

 

 Çıkarma iĢlemi boyun bağının çözülmesi ile baĢlar.  

 Bağcık eğer bel arkasında ise bel bağı çözülür. Eğer bağ belin ön kısmında ise 

eldiven çıkartılmadan önce çözülmesi gerekir. 

  Gömleğin yaka kısmının içerisinden tutarak kolların dıĢ kısmı içeri gelecek 

Ģekilde öne doğru çekilir. 

  Gömleğin dıĢ kısmı da içeri gelecek Ģekilde çıkarılan gömlek kirli poĢetine 

atılır. 

 

AĢağıdaki Resim 7.1‟deki kontamine boks gömleğinin bir yardımcı eĢliğinde 

çıkarılması tekniğini dikkatli bir Ģekilde inceleyiniz. 

  

  

Resim 7.1: Kontamine boks gömleği çıkarma tekniği (Yardımcı ile) 
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7.2. Kontamine Boks Gömleği Çıkartılırken Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

Steril olan boks gömleğinin dıĢı kullanım sonrası kirlenmiĢ olduğundan iç kısmı temiz 

sayılır. Bu durum göz önünde bulundurularak; 

 

 Gömlek çıkarılmadan önce eldivenler çıkarılmalıdır, 

 Gömleğin kontamine olmuĢ kısmına çıplak el ile dokunulmamalıdır, 

 Gömleği çıkarmaya kullanım sonrası temiz kabul edilen boyun bağından 

baĢlanmalıdır, 

 Gömlek çıkartırken boyun kısmından tutularak çıkartılmalıdır, 

 Gömlek çıkartıldıktan sora mutlaka dıĢ kısmı içe gelecek Ģekilde izalasyonu 

sağlanmalıdır. 

 

7.3. Kontamine Boks Gömleğinin Ġzolasyonu 
 

Patojen mikroorganizmaların üreyip çoğalabilmeleri için uygun ısı, nem besin ve 

bazıları için oksijene ihtiyacı vardır. Organizma bu bakımdan iyi bir besi yeridir. Burada 

üreyen mikroorganizmalar kan, idrar, dıĢkı, vücut akıntıları, balgam ve tükürük ile dıĢarı 

atılarak çevreye de zarar verir. 

 

Vücut atıkları ile dıĢarı atılan mikroorganizmalar ağız, solunum, deri, üretra, vb. 

yollarla baĢka insanlara direkt veya endirekt yollarla bulaĢmaktadırlar.  

 

Cerrahi asepsinin uygulandığı alanlarda bu durum daha da önem kazanmaktadır. 

Kontamine olmuĢ boks gömleği de diğer malzemeler gibi izolasyonu yapılarak ortamdan 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 

Kontamine olmuĢ boks gömleği çıkartıldıktan sonra yıkanabilir malzemelerin 

konulduğu, kirli örtü ve kompres poĢetine atılır. PoĢetin ağzı bağlandıktan sona baĢka bir 

poĢete daha geçirilip kirli arabasına konularak çamaĢırhaneye transferi sağlanır. 

ÇamaĢırhanede kontamine boks gömleği uygun yöntemle temizlenir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kontamine boks gömleğini çıkararak izole ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gömleğin boyun bağını çözünüz. 

 Eldiveni çıkardıktan sonra iĢleme 

baĢlamalısınız. 

 Kirli alana dokunmamalısınız. 

 Gömleğin bel bağını çözünüz. 

 Gömleği boyun kısmından tutunuz. 

 Gömleği dıĢ yüzüne değmeden 

çıkarınız. 

 Gömleğin içini dıĢına çeviriniz 
 Aseptik teknikle boks gömleği giyme 

ve çıkarma konusunu araĢtırınız.  

 Aralarındaki farkları öğrenerek 

kontamine boks gömleği çıkarmada 

dikkat edilmesi gereken noktaların 

önemini araĢtırabilirsiniz. 

 Gömleği kirli torbasına atınız. 

 Elleri yıkayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ( ) Sterilizasyon iĢlemi sonrasında nemli veya ıslak olduğunda steril boks gömleği 

kontamine olmuĢ kabul edilir. 

2. ( ) Gömleğin iç kısmı da içeri gelecek Ģekilde çıkarılan gömlek kirli poĢetine atılır. 

3. ( ) Organizmada üreyen mikroorganizmalar kan, idrar, dıĢkı, vücut akıntıları, balgam 

ve tükürük ile dıĢarı atılarak çevreye de zarar vermektedir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Patojen mikroorganizmaların üreyip çoğalabilmeleri için uygun ……., ………, 

………ve bazıları için ……….. ihtiyacı vardır. 

5. Gömlek çıkartırken ……….. kısmından tutularak çıkartılmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

 

Güvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun Ģekilde kontamine malzemeleri izole 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Mikroorganizmaların bulaĢma yollarını tekrar ediniz. 

 Ameliyathanelerde en çok tespit edilen mikroorganizma türlerini araĢtırınız. 

 Hastanelerde uygulanan izolasyon ve tıbbi atık ıslahı çalıĢmaları ile ilgili 

araĢtırma yapınız. 

 

8. KONTAMĠNE MALZEMELERĠN 

ĠZOLASYONU 
 

Kontaminasyon, temiz olan canlı veya cansız bir varlığın kirlenmesidir. Kirlenme 

herhangi bir mikroorganizma ile olabildiği gibi varlığın bulunması gerekli durumdan farklı 

duruma geçme halini ifade eder. 

 

Ġzolasyon ise kirliyi temizden ayırmadır. Bu terim cansız varlıklar için kullanılabildiği 

gibi bulaĢıcı bir enfeksiyon durumunda hastaların ayrılması, özel koruma ve korunma 

standartları oluĢturulmuĢ yerlere alınmasını anlamına da gelmektedir. 

 

Hastane ortamında özellikle ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz üniteleri enfeksiyon 

ve kontaminasyon açısından izolasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon iĢlemlerinin en üst 

seviyede uygulandığı yerlerdir. 

 

Enfeksiyonlardaki bulaĢma yollarının baĢında direkt bulaĢma yollarından olan „kan 

yolu ile bulaĢma‟ gelmektedir. Özellikle hepatit B, C ve HIV virüsü gibi etkenler insan 

hayatını tehdit etmektedir. 

 

Hastanede oluĢan enfeksiyonları önlemede, kontaminasyonun hastane dıĢına akıĢına 

engel olunması için hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiĢ olduğu kriterler 

kullanılmaktadır. 

 

8.1. Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 
 

Kontaminasyona bağlı oluĢabilecek enfeksiyon önlemlerinin sınıflandırmaları 

farklılıklar gösterebilmektedir. Amaç: enfeksiyon zincirini bir veya birkaç yerinden 

kırmaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Genel olarak enfeksiyon kontrol önlemleri aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilinir. 
 

 Standart önlemler 

 BulaĢma yoluna ait önlemler 
 

 Temas önlemleri, 

 Damlacık önlemleri, 

 Hava yolu önlemleri  

 

8.2.1. Standart Önlemler 
 

Kan, tüm vücut sıvıları ( vajinal sekresyonlar, serebrospinal, plevral, peritoneal, 

perikardiyal ve amniyotik sıvılar v.b gibi), bütünlüğü bozulmuĢ deri, (travma, kesi, iltihaplı 

yara v.b gibi) ve mukoz membranlarından kaynaklanabilecek enfeksiyonların önlenmesi için 

yapılan uygulamalardır. 
 

Standart önlemler; kiĢisel koruyucu önlemler içerisinde olan; 
 

 El yıkama teknikleri, 

 Bone maske takma, gözlük kullanma, 

 Boks gömleği giyme,  

 Kullanılan malzemelerin kullanım standartları ve izole edilme Ģartları, 

 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kriterlerini içerir. 

 

8.2.2. BulaĢma Yoluna Ait Önlemler 
 

Mikroorganizmaların özelliklerini, enfeksiyon etkenlerini ve bulaĢma yollarını 

hatırlamak için “ĠĢ Kıyafeti ” modülünü tekrar edeniz. Enfeksiyon etkenlerinin direkt ve 

dolaylı bulaĢma yolları ile hastalık meydana getirdiğini öğrenmiĢtiniz. Enfeksiyon bulaĢma 

yollarına karĢı alınacak önlemler enfeksiyon ve hastalık riskini en aza indirgeyecektir. Bu 

nedenle bulaĢma yollarına karĢı alınacak önlemleri temas, damlacık ve hava yollarına ait 

önlemler olarak gruplandırabiliriz.  
 

Temas önlemleri: Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan direkt 

temas ya da endirekt temasla (enfekte objelerle temas) bulaĢmasını engellemek için 

kullanılır. Örneğin: BulaĢtırıcılık riski yüksek olanlarda çift eldiven kullanma gibi. 
 

Damlacık önlemleri: Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçiĢinin 

önlenmesinde kullanılır. Partiküller büyük olduğu için yere çöker. BulaĢmanın olması için 

kaynak ve duyarlı kiĢi arasında bir metreden yakın mesafe gereklidir. Gripli hastaların maske 

kullanımı damlacık yolu ile bulaĢmanın engellenmesine örnektir. Genelde kliniklerdeki 

hastalar için uygulanan damlacık önlemlerinde; 

 

 Hasta tek kiĢilik odaya alınmalıdır. 

 Eğer tek kiĢilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte baĢka bir hasta ile 

birlikte kalabilir. 

 Eğer farklı tanı konulmuĢ hastalar aynı odayı paylaĢmak zorunda iseler yataklar 

arası mesafe en az bir metre olmalıdır. 
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Hava yolu önlemleri: Tüberküloz, ARB (+) hastalarda filtreli maske kullanımı 

damlacık yolu ile bulaĢmanın engellenmesine örnektir. 
 

 Hasta odasının özel havalandırılması gerekmez. 

 Oda kapısı açık olabilir veya pencere kapı kapatıldıktan sonra açılabilir. 

 Sağlık personeli hastaya bir metreden yakın mesafede çalıĢırken maske 

takmalıdır.  

 Hasta çok gerekmedikçe oda dıĢına çıkmamalıdır. Oda dıĢına çıkacaksa cerrahi 

maske takarak çıkarılmalıdır. 
 

Enfeksiyon zincirinin kırılması ve oluĢabilecek risklere karĢı mutlaka; 
 

 Duyarlı hastalar ve personel korunmalıdır. 

 Önlemler alınmalıdır. 

 El hijyenine dikkat edilmelidir. 

 Eldiven kullanımına özen gösterilmelidir. 

 Ġzolasyon yöntemleri doğru uygulanmalıdır. 

 Enfeksiyon önleme kurallarına uyulmalıdır.  

 Hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalıĢanlarına eğitim verilmelidir. 

 Periyodik değerlendirmeler yapılmalıdır. 

 Sürveyans (hastalık verileri) çalıĢmaları yapılmalıdır. 

 

Anestezi kliniği elamanının en çok çalıĢtığı yer olan ameliyathane ve yoğun 

bakımlarda standart önlemler mutlaka uygulanmalıdır. 

 

Cerrahi alan dıĢındaki personel mutlaka maske ve bone takmalı bu alana ait kıyafetler 

giyilmelidir. Hastaya uygulanan her iĢlem öncesi eldiven giyilmeli ve iĢlem sonrası 

değiĢtirilmelidir. Cerrahi alan içerisindeki personel cerrahi asepsi kurallarına uymalıdır. 

 

Bu alanlarda kullanılan kıyafetler yıkanabilir örtüler kompresler mavi çift poĢete 

(torba) konularak kirli arabalarıyla temizleneceği yere (çamaĢırhaneye) gönderilmelidir. 

 

Kullanılan disposble(tek kullanımlık) eldiven, maske, bone, steril malzeme 

ambalajları, hastaya kullanılan kanlı spançlar, dönüĢümü yapılamayacak malzemeler, 

disposble gömlek ve malzemeler kırmızı tıbbi atık amblemi olan torbalara 4/3 dolu Ģekilde 

konulup ağzı sıkı Ģekilde bağlanarak tıbbi atık izalasyon depolarına gönderilmelidir. 

 

KullanılmıĢ enjektör, branül, kelebek set iğneleri, bisturi, vb kesici ve delici aletler ise 

delinmez, sızdırmaz, ağızları kilit kapaklı özel kutulara atılarak toplanmalıdır. Bu torbalar ve 

kutular hiçbir Ģekilde geri kazanılamaz ve tekrar kullanılamaz. 

 

8.2. Kullanılan Araç-Gereç ve Ortamın Kontrol, Temizlik ve 

Sterilizasyonu 
 

Mikroorganizmalar için vücut iyi bir besi yeridir. Mikroorganizmalar vücut içerisinde 

üreyip çoğaldıktan sonra kan, idrar, dıĢkı, balgam, tükürük ve vücuttan çıkan ifrazatlarla 

dıĢarı çıkar ve çevreye yayılır. 
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Çevreye yayılan mikroorganizmalar sindirim, solunum, kan cilt yolu, boĢaltım yolu ile 

diğer canlılara geçerler. 

 

Ameliyathanelerde en çok maruz kalınan risklerden bir tanesi; hastadan doğrudan 

çıkan kan, iltihap, hasta doku, idrar vb. dir. Bu riskleri en aza indirmek için aseptik 

tekniklerin uygulanması gerekmektedir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, 

ameliyathanede kullanılan araç gereç ve ortam temizliğinde önemli yer tutmaktadır. 

Sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu yapılacak araç gereçler öncelikle sınıflandırılarak 

yapılacak iĢleme tabi tutulur. 

 

 Kritik enstrümanlar: Sterilizasyon gerektiren, disposbl olarak bulunan veya 

önceden steril edilerek kullanıma hazır hale getirilen araç gereçlerdir. 

Çoğunlukla cerrahi alanda ve steril vücut boĢluklarında kullanılan araç gereç ve 

malzemeler bu sınıfa girer. Örneğin; Kateterler, iğneler, branüller, cerrahi 

aletler, cerrahi alan örtüleri gibi 

 Yarı kritik enstrümanlar: Yüksek düzey dezenfeksiyon gerektiren araç 

gereçlerdir. Doku bütünlüğü bozulmamıĢ cilt veya mukozayla temas eden 

malzemeler bu sınıfa girer. Örneğin: Entdotrakeal tüpler, endoskoplar, 

dereceler, airwayler gibi. 

 Krıtik olmayan enstrümanlar: DüĢük veya orta düzey dezenfeksiyon 

gerektiren araç gereç ve malzemelerdir. Doku bütünlüğü bozulmamıĢ ciltle 

temas eden araç gereç ve malzemelerde kullanılır. Örneğin: Yatak takımları, 

tansiyon aleti manĢonu, parmak probu, steteskop, hastalara giydirilen kıyafetler 

gibi. 

 

Araç gereç ile malzemelerin sterilizasyon veya dezenfeksiyon yöntemlerinden 

hangisine tabi tutulacağı kullanım amacına, araç gerecin cinsi ve niteliğine göre değiĢir. 

Uygulanacak yöntem malzemelere zarar vermemeli, iĢlevselliğini olumsuz etkilememelidir. 

Örneğin plastik malzemelerin yüksek ısıda bozulabileceği, cam malzemelerin kırılabileceği, 

metal malzemelerin korozyana uğrayabileceği bilinerek uygun yöntem seçilmelidir. Yöntem 

seçmeden önce kullanılan araç gerecin dekontaminasyonu sağlanmalıdır. Aletler solüsyon 

içerisinde kullanma talimatına uygun sürede bekledikten sonra çıkarılıp yıkaması, 

temizlenmesi yapılarak durulanmalı ve kurulanmalıdır. Bu iĢlemler malzeme üzerindeki 

mikroorganizmaların sayısını azalttığı gibi organik maddelerden uzaklaĢmasını sağlar ve 

korozyon ile yöntem baĢarısının olumsuz etkilenmesini önlemektedir. Kimyasal atıkların 

toksin etkisini önlemek için aletlerin durulanması önemlidir. Ġyi durulanmayan aletlere bağlı 

kimyasal kolitler ortaya çıkabilmektedir. Musluk suyunda psödomonas ve mikobakteriler 

gibi mikroorganizmalar bulunabildiğinden durulama mümkünse steril su ile yapılmalıdır. 
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Resim 8.1: Malzeme temizliği yapan personel 

 

Islak ortamda mikroorganizmaların çoğalmaları kolaylaĢır. Bu nedenle alet hemen 

kullanılmayacaksa mutlaka iyice kurutularak saklanmalıdır. Kanallı malzemelerin %70 

alkolden geçirilip, ardından basınçlı hava ile kurutulması yeterli olmaktadır. 

 

Cihazların özelliğine göre temizleme, durulama ve kurutmada uygun aparatlar 

kullanılmalıdır. Örneğin basınçlı su tabancası, basınçlı hava tabancası, özel fırçalar, sünger, 

yumuĢak bez gibi. 

 

Endoskop ve bronkoskopların dekontaminasyonu ve temizliği, aletlerin hassas ve 

kompleks yapıları, infeksiyon riskleri dezenfektanların toksik etkileri nedeniyle güvenlik 

önlemleri konusunda iyi eğitilmiĢ personel tarafından yapılmalıdır.  

 

Aletler 45 derecenin altındaki bir sıcaklıkta su ile yıkanmalıdır. Kullanılan fırça ve 

temizlik malzemeleri tercihen tek kullanımlık olmalı, eğer mümkün değilse yüksek düzey 

dezenfeksiyon ya da sterilizasyon uygulanmalıdır. Araç gerecin temizliği yapılırken 

malzemeler ek yerlerinden ayrılmalı, diĢli malzemelerin diĢleri, kanallı malzemelerin de 

kanalları fırçalanmalıdır. Delici ve kesici aletler ayrılmalı ve temizliği ayrı yapılmalıdır. 

Bütün iĢlemler sırasında koruyucu kıyafetler, eldiven giyilmeli iĢlem öncesi ve sonrasında 

eller yıkanmalıdır. Tüm iĢlemler havalandırması iyi bir ortamda yapılmalıdır. Glutaraldehit 

kullanılıyorsa küvetlerin kapakları kapalı tutulmalıdır.  

 

Günümüzde kullanılan araç gereçlerin temizliği makineler ile dezenfeksiyonuyla 

birlikte yapılabilmektedir. Makine, kullanım önerileri dikkate alındığında el ile yapılan 

temizlik hatalarını en aza indirgemektedir. 

 

Bu iĢlerle ilgilenen personel belirli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirilerek 

aĢılanma durumları kontrol edilmelidir. 
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 Ortamın Kontrol, Temizlik ve Sterilizasyonu 

 

Hastanelerde ve özellikle ameliyathane, laboratuarlar, yoğun bakım üniteleri, diyaliz 

üniteleri gibi alanlarda yapılan temizlik iĢlemlerinin enfeksiyonları önlemede büyük payı 

vardır. Hastane ve kliniklerin özelliklerine göre temizlik kriterleri belirlenmeli ve aralıklarla 

mikroorganizma taramaları ile kontrollerinin yapılması gereklidir. 

 

Ameliyathanelerden kaynaklanan cerrahi enfeksiyonların önlenmesinde ortamın 

temizlik ve havalandırılması en az kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu 

kadar önemlidir. Bunun için yapılması gereken iĢleri gruplandıracak olursak; 

 

Günün ilk ameliyatından önce ve ameliyat arasında görevli temizlik personeli uygun iĢ 

kıyafeti ve kiĢisel koruyucu bariyerleri kullanarak iĢleme baĢlamalıdır. 
 

 Odada bulunan tüm aletler, eĢyalar ve lambalar toz bırakmayan nemli bezle 

silinmelidir. 

 Zemin, odaya ait malzeme ve deterjanlı suyla paspaslanmalıdır. 

 Her ameliyattan sonra çıkan tüm çöpler, kırmızı atık torbalarına konularak 

uzaklaĢtırılmalıdır.  

 KullanılmıĢ tek kullanımlık örtüler hemĢire gözleminde kontrol edilerek kırmızı 

atık çöp torbası ya da özel kapalı çamaĢır toplama kabı içine atılmalıdır. 

Kompresler ve diğer atılacak malzemeler dikkatle elden geçirilerek çöp 

kovasına atılmalı ve kullanılan cerrahi aletlerinin kompres içinde kalmamasına 

özen gösterilmelidir. 

 KullanılmıĢ tek kullanımlık olmayan örtüler ise yine kontrolleri yapılarak kapalı 

çamaĢır toplama kabı ile çamaĢırhaneye gönderilmelidir. 

 Delici/kesici atıklar mutlaka özel plastik (sarı) konteynerlara atılmalıdır. 

 Çöpler ve örtüler toplanınca, kapların ağzı kapatılarak odadan dıĢarıya alınmalı, 

ve yeni ameliyat için yeni bir tıbbi atık poĢeti takılmalıdır. 

 Çöpler ve kirli örtüler ayrı ayrı ilgili bölümlere temiz alana hiç uğramadan 

uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Eğer çöp kovası kirlenmiĢse klor tabletli solüsyon ile yıkayarak temizleyip, 

durulanmalıdır. BoĢalan çöp kovasına kırmızı çöp poĢeti geçirilmelidir.  

 

Önce tüm malzemelerin yüzeyi sonra zemin için; oda için ayrılmıĢ temizlik 

malzemeleri kullanılarak, deterjanlı suyla silinmelidir. Genellikle dezenfeksiyon için, 1.000 

ppm‟lik klor tabletli hazırlanmıĢ solüsyon kullanılır. Ameliyat aralarında odada bulunan 

yüzeylerde (anestezi makinesi, monitör, hasta masası vb) gözle görülür kirlenme yoksa hızlı 

yüzey dezenfektanı kullanılmalıdır. 
 

 Ameliyathanede hasta çıkartıları ve kan ile kirlenmiĢ alanlar da klor tablet 

konsantrasyonu ile dezenfekte edilmelidir. 

 Ameliyat masası ve yakın çevresi dezenfektanlı solüsyon ile silinmelidir. 

Dezenfektanlı solüsyon hazırlama oranı kullanılan dezenfektanın özelliğine 

göre değiĢir. Klor tablet konsantrasyonu ile dezenfeksiyonu sağlanamayan dar 

yüzeylerin dezenfeksiyonunda %70‟lik alkol ya da alkol bazlı spreyler 

kullanılabilir. 
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Ameliyatlar bittikten sonra, odadaki tüm taĢınabilir aletler dıĢarı çıkartılmalıdır. 

Odadaki lambaları, dolapları, ameliyat masasını ve benzeri aletleri, odaya ait temizlik 

malzemeleri kullanılarak, deterjanlı suyla silip kurulanmalıdır. Dezenfeksiyon için, klor 

tabletli solüsyon kullanarak bütün yüzeyler silinmelidir. 

 

 Oda zemini ıslak vakum uygulayarak temizlenmelidir. Oda dıĢına çıkarılan 

malzemelerin yüzey ve tekerleklerine; odaya ait temizlik malzemelerini 

kullanarak silinip odaya yerleĢtirilmelidir. 

 Cerrahi el yıkama lavabosunu kaba kirlerinden sıvı deterjan, ovma maddesi ve 

su ile arındırdıktan sonra, havalandırma filtrelerinin dıĢ yüzeyleri, hasta nakil 

sedyeleri gün sonunda klor tablet solüsyonu ile temizlenmelidir. 

 Çöp kovaları gün sonunda deterjanlı su ile yıkandıktan sonra, klor tabletli 

solüsyon ile dezenfekte edilmelidir. 

 

Koridorlar, uyandırma ve dinlenme odaları, önce tüm malzemelerin yüzeyi sonra 

zemin için; oda için ayrılmıĢ temizlik malzemelerini kullanarak silinmelidir. Deterjanlı suyla 

silinip, klor tabletli solüsyon ile dezenfekte edilmelidir. 

 

Haftalık Temizlik: 

 

 Odadaki tüm taĢınabilir aletleri dıĢarı çıkartılmalıdır. 

 Kapı, kapı kolu, menteĢeler, kaplamalar, camlar odaya ait temizlik 

malzemelerini kullanarak, deterjanlı suyla silinmelidir. 

 Ameliyat masasını, aspiratörleri, askıları, oksijen tanklarının hortumlarını, dıĢ 

yüzeyleri, kovalar, dolaplar ve benzeri aletler deterjanlı su ile yıkanmalı ve 

kurulanmalıdır. 

 Tüm alanların ve oda dıĢına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerleklerinin 

dezenfeksiyonu için klor tabletli solüsyon kullanılmalıdır. 

 Duvarlar temiz bezle silinip kurulanmalıdır. 

 Oda zeminine ıslak vakum uygulanmalıdır. 

 Zeminde kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmamalıdır. 

 Her ameliyat odasına ve koridora ait farklı kova, bez, paspas arabası 

bulundurulmalıdır. 

 Temizlik solüsyonları her oda için ayrı ve iĢlemden hemen önce 

hazırlanmalıdır. 

 Ameliyathane temizliğinde görevli personel bu konuda eğitim almıĢ 

olmalıdırlar. Ameliyathane temizliğinden, ameliyat odasındaki görevli hemĢire 

sorumludur. 

 Her ameliyathanede kullanılacak temizlik ekipmanı ve malzemelerin 

depolandığı, temiz ve kirliler için ayrı yerleri olan ameliyathane giriĢindeki alan 

bu amaçla kullanılmalı ve bu alanda paspas ve kovalar temizlenmiĢ ve 

kurutulmuĢ olarak saklanmalıdır. 

 Temizlik solüsyonları her oda için ayrı hazırlanmalı, dezenfektan solüsyonlar ve 

yıkama suları sık değiĢtirilmelidir. 

 Tüm temizliklerde ilk önce eldiven giyilmelidir. 

 Eldiven kırmızı atık torbasına atılıp iĢlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Kontamine malzemeleri izole ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 KiĢisel koruyucu bariyer önlemleri 

alınız. 

 Kendinizi korumanız için kesici delici 

malzemelere direkt dokunmamalısınız. 

 Dekontaminasyona özen 

göstermelisiniz. 

 Hiçbir iĢlemi eldivensiz yapmamalısınız.  

 Örtü içerisini kontrol ederek malzeme 

kalıp kalmadığına bakabilirsiniz. 

 Dısposbl enjektör, branül vb 

malzemeleri tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Hastanın kan ve vücut salgıları ile temas 

eden spanç, ped vb malzemeleri uygun 

tıbbi atık kutusuna atınız. 

 Tekrar kullanılacak malzemeleri 

yıkayınız. 

 Yıkanan malzemeleri durulayınız ve 

kurulayınız 

 Malzemeleri sterilizasyona gönderiniz. 

 Kan ve cinsel yolla bulaĢan hastalık riski 

olan hastalarda kullanılan malzemeleri 

ayırınız. 

 Kan ve cinsel yolla bulaĢan hastalık riski 

olan hastalarda kullanılan malzemelerin 

dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu 

sağlayınız 

 Ameliyatta kullanılan örtü ve 

kompresleri kirli torbasına atınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Temiz bir varlığın kirlenmesine …………………. denir. 

2. Hepatit B, Hepatit C, HIV virüsleri ………………………bulaĢan hastalık 

etkenleridir. 

3. Dekontaminasyonda kullanılan aletler …………….. dezenfekte solüsyon içerisinde 

bekletilmelidir. 

4. Kullanılan aletler yıkanırken ……………nin altındaki sıcaklıkta su ile yıkanmalıdır. 

5. Ameliyathanenin haftalık temizliğinde oda zeminine …………….. uygulanmalıdır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirinin kırılabilmesi için alınacak önlemlerden 

değildir? 

A) El hijyenine dikkat edilmelidir. 

B) Eldiven kullanımına özen gösterilmelidir. 

C) Koruyucu standart önlemler özel durumlarda alınmalıdır. 

D) Sürveyans çalıĢmaları yapılmalıdır. 

E) Hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalıĢanlarına eğitim verilmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi steril alan yüzeyinin özelliklerindendir? 

A) Kimyasal dezenfektanlardan etkilenmemeli 

B) Duvarlar çatlak olmamalı 

C) Statik olmamalı 

D) Sürtünmeye dayanıklı olmalı 

E) Böcek ve sineklere karĢı korunaklı olmalı 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kritik enstrümanlardandır? 

A) Ġğneler 

B) Endotrakeal tüpler 

C) Dereceler 

D) Steteskoplar 

E) Tansiyon aleti manĢonu 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi cerrahi el yıkama iĢleminde ellerin pozisyonunu doğru ifade 

etmektedir? 

A) Eller dirsekten aĢağıda tutulur 

B) Eller dirsekten yukarıda tutulur 

C) Eller orta hatta tutulur 

D) Eller sürekli su altında tutulur 

E) Aseptikte tutulur. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Cerrahi el yıkamadan sonra eller…………………………. kurulanır. 

5. Steril eldiven …………………………………… bütün alanlarda kullanılır. 

6. Damlacık yoluyla bulaĢmayı önlemek için…………………….. uygulanır. 

7. Kontamine boks gömleği çıkartırken ………………. kısmından tutarak çıkarılmalıdır. 

8. Kullanılan malzemenin kontrolünde delici/ kesici atıklar ………………………..atılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

9. ( ) Steril boks gömleğinin bel seviyesinden aĢağısı sterildir.   

10. ( ) Steril eldivenle yapılan iĢlem esnasında delinirse kontamine olmaz.  

 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 dezenfeksiyon 

9 etilen oksit 

10 mitarı ve türüne 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 bel seviyesinin aĢağısının 

8 steril olmayan 

9 
çalıĢma disiplini, eğitim, 

temizlik planı 

10 

ameliyathanelerdeki ameliyat 

odaları ve steril malzeme 

hazırlanan 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Öncesi - sonrası 

2 Y 

3 Y 

4 B 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 Y 

4 
virüs, bakteri 

sıvılara 

5 boyun bel 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 steril eldiven 

5 HIV hepatit virüsü 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 
personelin 

kontaminasyonunu 

3 ters yüz 

4 1 m kadar 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 
ısı, nem, besin- 

oksijen 

5 boyun 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 kontaminasyon 

2 kan yolu ile 

3 15 Dakika 

4 45ºC 

5 ıslak vakum 

6 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 steril havlu ve kompreslerle 

5 cerrahi iĢlemin yapıldığı 

6 0,5µm damlacıkların 

7 yaka 

8 sarı renkli konteynırlara 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 
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