Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 164-170
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Cerrahi Merkezlerinde Ameliyathane
Hava Temizli¤i Ölçümlerinde Farkl›
Yöntemlerin ‹rdelenmesi:
Üç Merkezli Bir Çal›ﬂma#
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Bekir KOCAZEYBEK*, Dr. Aylin ORDU**,
Abdullah AYYILDIZ*, Dr. Mustafa ASLAN***,
Bingür SÖNMEZ****,
Cem’i DEM‹RO⁄LU*****

* Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji
Laboratuvar›,
** Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi,
Mikrobiyoloji Laboratuvar›,
*** ‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
**** Florence Nightingale Hastanesi, Kalp-Damar
Cerrahisi Bölümü,
***** Florence Nigntihgale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,
‹stanbul.

Hem LAF hem de “High Efficiency Particulate Air Filter
(HEPA)” donan›m› olmayan ameliyathanelerde ise s›n›f
4.5, m2’ye düﬂen bakteri say›s› ortalama 85, mantar say›s› ortalama 12, CFU/m3 ortalama 165 olarak saptanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›z LAF ve HEPA donan›ml› ameliyathanelerin
FDA-209 E’ye uygun oldu¤unu göstermiﬂtir. Ayr›ca
ameliyathanelerin hava temizli¤i ve kirlili¤inin belirlenmesinde partikül say›m› yönteminin di¤er iki yönteme
göre zaman aç›s›ndan daha avantajl› oldu¤u sonucuna
var›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Hava Temizli¤i, Ölçüm
Yöntemleri.
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m2 is found approximately 17, the number of fungi is found as approximately 2 and 5 CFU/m3 if found in 1 m3
air.
In operation rooms without LAF and HEPA they are found as class 4.5, the number of bacteria in m2 were as
85; the number of fungi were as 12; and approximate
CFU/m3 was found as 165.

Key Words: Operation Room, Air Cleanliness, Measuring Methods.
# 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi’nde
sunulmuﬂtur (31 May›s-4 Haziran 1999, Antalya).

G‹R‹ﬁ
Cerrahi klinikleri hastane infeksiyonlar›n›n en
s›k görüldü¤ü yerlerdir. Gerek ekzojen, gerekse
endojen nedenlere ba¤l› olarak operasyon sonras› infeksiyonlarda en önemli nedenlerden biri
standartlara uygun olmayan ameliyathane havaland›rma donan›mlar›d›r. Özellikle insizyon yeri
büyük, aç›k kalp ve ortopedi ameliyatlar›nda en
korkulan komplikasyon olan yara infeksiyonlar›n›n önlenmesinde preoperatif veya operasyon
s›ras›nda operasyon bölgesine inoküle olabilecek potansiyel patojen mikroorganizmalar›n say›lar›n›n kontrol alt›nda tutulmas›, uluslararas›
kuruluﬂlar›n infeksiyon kontrol program›n›n
esaslar›ndand›r (1).
Kalp-damar, ortopedi ve beyin cerrahisi a¤›rl›kta olmak üzere çeﬂitli branﬂlarda hizmet veren
Florence Nightingale Grubu’na ba¤l› üç hastanenin ameliyathanelerinin hava partikül ve mikrobiyal say›mlar› prospektif olarak bir y›l boyunca
birer ayl›k aral›klarla üç farkl› yöntemle izlenmiﬂtir. Partikül ve mikrobiyal say›mlar›n sonuçlar›,
ulusal belli bir standard› oluﬂturma amac› ile
uluslararas› standartlar›n ›ﬂ›¤› alt›nda karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca havas› temiz, operasyon yapmaya uygun koﬂullara sahip ameliyathaneyi saptamak için uygulanan üç yöntem, standartlara uygun sonucu verme zaman› yönünden de karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Florence Nightingale Grubu’na ba¤l› üç hastanenin ameliyathanelerinin havas› 1 Ocak 1998
ile 31 Aral›k 1998 tarihleri aras›nda birer ayl›k periyodlarla hem partikül hem de mikrobiyal say›m
yönünden 12 kez kontrol edilmiﬂtir. Üç hastaneHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3
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nin kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi gibi cerrahi branﬂlar›na hizmet veren operasyon odalar› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Operasyon odalar›n›n ikisinde “Laminer Air Flow
(LAF)” (yatay ak›m hava sa¤layan sistem), di¤er
11 odada sadece “High Efficiency Particulate Air
(HEPA)” filtreleri, di¤er üç odada ise sadece adi
klima bulunmaktad›r. Çal›ﬂma, her ay›n baﬂ›nda
operasyon odalar›nda standart temizlik ve dezenfeksiyon iﬂlemleri yap›ld›ktan sonra aﬂa¤›da
anlat›lan yöntemlerin s›rayla uygulanmas›yla yap›lm›ﬂt›r.
1. HIAC/ROYCO Marka Lazerli Partikül Say›m Cihaz›yla Emilim 1 m3 Havada Partikül Sayma Yöntemi
Bu yöntemde cihaz›n probuyla odan›n üç de¤iﬂik yerinden 3 kez 1’er m3 hava 200 saniye emdirilerek ortalama 0.3, 0.5, 5 ve 10 µm boyutlardaki partiküllerin say›s› al›n›r. Cihaz 0.5 µm boyutunda partikülleri say› ortalamalar›na göre
odan›n s›n›f›n› yaz›c›dan otomatik olarak verir.
Operasyon odalar›ndan al›nan sonuçlar uluslararas› standart olarak kabul edilen FDA-209 E standartlar›na göre de¤erlendirilir.
2. Sartorius MD-8 Filtrasyon Yöntemiyle Çal›ﬂan ve Emilen 1 m3 Havada Mikroorganizma
Say›s›n› Saptama Yöntemi (CFU/m3)
Bu yöntem vakum etkisiyle 1 m3 havan›n jelatin filtre üzerinden geçirilerek, mikroorganizmalar›n bu filtre üzerinde tutulmas› esas›na dayan›r. Cihazda sa¤lanan vakum etkisiyle hava, izokinetik olarak filtre üzerinden geçirilmekte ve
mikroorganizmalar bu filtre üzerinde tutulmaktad›r. Mikroorganizmalar›n üzerinde tutuldu¤u bu
jelatin filtre besiyeri üzerine yerleﬂtirilerek inkübe edilir ve oluﬂan koloniler say›l›r. Yöntem teknik olarak aﬂa¤›daki gibi yap›l›r:
1. Cihaz›n üzerinde bulunan kontrol seti ile
hava ak›ﬂ h›z› ve test süresi ayarlan›r.
2. Steril jelatin filtreler cihaz üzerindeki filtre
tutucuya yerleﬂtirilir ve cihaz çal›ﬂt›r›l›r.
3. Jelatin filtre yap›s›nda içerdi¤i nem ile mikroorganizmalar›n yüzeye yap›ﬂmas›n› sa¤lar ve
filtre agar üzerine yerleﬂtirilinceye kadar ortam
kurulu¤undan dolay› mikroorganizmalar›n zarar
görmelerini engeller.
4. Cihaz üzerinden set edilmiﬂ olan sürede,
istenilen miktardaki hava geçirildikten sonra cihaz otomatik olarak durur.
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Tablo 1. FDA-209 E’ye Göre Temiz Oda S›n›flar›.
Partikül boyutlar› ve say›lar›
S›n›f

0.1 µm

0.2 µm

0.3 µm

0.5 µm

5 µm

350

75.7

30.9

10.0

-

1.5

1.240

265

106

35.3

-

2

3.500

757

309

100

-

2.5

12.400

2.650

1.060

353

-

3

35.000

7.570

3.090

1.000

-

1

3.5*

-

26.500

10.600

3.530

-

4

-

75.700

30.900

10.000

-

4.5

-

-

-

35.300

247

5

-

-

-

100.000

618

5.5

-

-

-

353.000

2.470

6

-

-

-

1.000.000

6.180

6.5

-

-

-

3.830.000

24.700

7

-

-

-

10.000.000

61.800

* Örne¤in s›n›f 3.5:

0.1 µm boyutundaki partiküller de¤erlendirmeye al›nmamaktad›r.
0.2 µm boyutundaki partikül say›s›n›n m3’de 7571-26500 aras›nda olmas› gerekir.
0.3 µm boyutundaki partikül say›s›n›n m3’de 3091-10600 aras›nda olmas› gerekir.
0.5 µm boyutundaki partikül say›s›n›n m3’de 1001-3530 aras›nda olmas› gerekir.
5 µm boyutundaki partikül say›s›n›n m3’de s›f›r olmas› gerekir.

5. Filtre steril ﬂartlarda kanl› agara yerleﬂtirilir, 37°C’de etüvde 72 saat inkübe edilir. Oluﬂan
koloniler say›l›r. 1 m3 emilen havada total kolonilerin say›m›na göre de¤erlendirme yap›larak
çeﬂitli uluslararas› ve ulusal standart verilerle
karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r.
3. Sedimentasyon Yöntemi
Jeloz ve Sabouraud besiyeri konulmuﬂ olan 9
cm çap›ndaki (içinde 1/155 m2 besiyeri olan)
petriler ameliyathanelerin 1.5-2 m2’sine yerleﬂtirilmesiyle yap›lan konvansiyonel bir yöntemdir.
Bu yöntemde m2’ye düﬂen bakteri ve mantar say›s› verilmektedir. Yirmi dakika kapaklar› havaya
do¤ru aç›k b›rak›lan petriler, 20 dakika dolduktan sonra 37 °C ve oda ›s›s›nda 72 saat inkübe
edilir. ‹nkübasyon sonunda Jeloz besiyerinde
oluﬂan bakteri kolonileri ve Sabouraud besiyerinde oluﬂan mantar kolonileri say›larak, besiyeri yüzeyi ve aç›k kalma süresi dikkate al›narak
aﬂa¤›daki formüle göre m2’ye düﬂen bakteri ve
mantar say›lar› hesaplan›r:
155.k
X= ———––
p.d
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X= Dakikada m2’ye düﬂen bakteri (veya mantar) say›s›,
k= Besiyerinde say›lan bakteri (veya mantar)
kolonisi say›s›,
p= Aç›k b›rak›lan Jeloz (veya Sabouraud besiyeri) içeren 9 cm çapl› petri kutusu say›s›,
d= Besiyerinin aç›k b›rak›ld›¤› süre (dakika
olarak).
155 say›s› 9 cm çapl› petri kutusundaki besiyeri yüzeyinin 1/155 m2 olmas›ndan ileri gelmektedir.
Tablo 2. Sedimentasyon Yöntemine Göre Ameliyathane Havas›n›n Mikrobiyolojik De¤erleri.

Sonuç

Bakteri
say›s›

Mantar
say›s›

Çok iyi

0-10

0-2

‹yi

11-20

3-4

Tatmin edici

21-50

5-10

Kirli

51-150

11-30

> 150

> 30

Çok kirli
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31/6
32/5
33/5
30/5
30/4

*** B/M/m2: Bakteri/mantar/metrekare

Part./S›n›f: Partikül/S›n›f
*

** CFU/m3: Colony Forming Unit/metreküp

16/2
B/M/m2***

18/2

10
9
7
7
6
5
CFU/m3**

5

911/3
797/3
859/3
1127/3.5
727/3
329/2.5
Part./S›n›f *

350/2.5

(Ort.)
(Ort.)
(Ort.)

6 (HEPA)
5 (HEPA)
4 (HEPA)

Ameliyathaneler

(Ort.)
(Ort.)
(Ort.)
(Ort.)

Araﬂt›rmam›zda üç hastanenin üç de¤iﬂik teknik donan›ml› ameliyathanelerinin havas›n› inceledik. Sadece LAF’a sahip odalar›n havas›n›n
partikül say›s›n› ortalama 339, s›n›f›n› ortalama
2.5 olarak bulduk. Buna karﬂ›n ayn› odalar›n
CFU/m3’ünü ortalama 5, baﬂka bir yöntemle
m2’ye düﬂen bakteri say›s›n› ortalama 17, mantar
say›s›n› ortalama 2 olarak saptad›k. Sadece HE-

Yöntemler

Operasyon bölgelerindeki infeksiyonlar›n
ciddiyeti ve özellikle kalp ameliyat› olan hastalar›n infeksiyona yakalanma risklerinin fazla olmas›, düﬂük orandaki bakterilerin bile yara bölgesine ulaﬂ›p operasyon sonras› hastalarda morbiditeye ve mortaliteye sebep olmas› ameliyathane asepsisinin ne derece önemli oldu¤unu ortaya koymaktad›r (2). Nitekim yap›lan baz› çal›ﬂmalarda ortam havas›nda bulunan mikroorganizmalar ile yara infeksiyonlar› aras›nda do¤ru bir
orant› oldu¤u, metreküpteki mikroorganizma say›s›n›n 200’den 20’ye indirmekle infeksiyon oran›n›n %3.5’den %1.5’e indi¤i belirtilmektedir (3).

3 (HEPA)

TARTIﬁMA

2 (LAF)

Çal›ﬂmam›zda C hastanesinin ne LAF ne de
HEPA donan›m› olmayan, adi klimaya sahip odalar›n›n s›n›flar› 4.5 ve 5 olarak bulunurken, m3’deki partikül say›lar› 0.5 µm cinsinden 25531-36200
aras›nda de¤iﬂirken, CFU/m3 say›lar› 164-165 aras›nda, m2’ye düﬂen bakteri say›s› 84-85, mantar
ise 12-13 aras›nda bulunmuﬂtur (Tablo 5).

1 (LAF)

B hastanesinin HEPA donan›ml› 6 odan›n s›n›flar› 3 ve 3.5 olarak belirlenirken, partikül say›lar› 0.5 µm cinsinden 875-1290 aras›nda de¤iﬂirken, CFU/m3 say›lar› 6-18 aras›nda, m2’ye düﬂen
bakteri say›s› 21-29, mantar say›s› ise 4-6 aras›nda saptanm›ﬂt›r (Tablo 4).

Tablo 3. A Hastanesinin Y›ll›k Ortalama Ameliyathane Hava Partikül Say›m›, S›n›f›, CFU/m3 De¤eri ve m2’ye Düﬂen Bakteri-Mantar Say›s›.

Araﬂt›rmam›zda A hastanesinin LAF donan›ml› 2 odan›n US 209-E’ye göre s›n›flar› 2.5 olarak belirlenirken, m3’deki partikül say›lar› 0.5 µm
cinsinden ortalama 329 ve 350 olarak saptanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n ayn› odalar›n CFU/m3’ünü ortalama 5 ve 5 olarak bulunmuﬂ, m2’deki bakteri say›s› ortalama 16 ve 18, mantar say›lar› ortalama 2
ve 2 olarak saptanm›ﬂt›r. Ayn› hastanede sadece
HEPA donan›ml› 5 odan›n s›n›flar› 3 ve 3.5 olarak
bulunurken, partikül say›lar› ortalama 727 ve
1127 aras›nda de¤iﬂmiﬂtir. CFU/m3 say›lar› 6-10
aras›nda de¤iﬂirken, m2’de bakteri say›lar› 30-33,
mantar say›lar› ise 4-6 aras›nda bulunmuﬂtur
(Tablo 3).

7 (HEPA)

BULGULAR

167

168

983/3.0

6

22/4

Part./S›n›f*

CFU/m3**

B/M/m2***
22/4

7

1056/3.5

(Ort.)

2 (HEPA)

26/6

10

1290/3.5

(Ort.)

3 (HEPA)

29/6

18

1263/3.5

(Ort.)

4 (HEPA)

29/5

15

1035/3.5

(Ort.)

5 (HEPA)

B/M/m2: Bakteri/mantar/metrekare

CFU/m3: Colony Forming Unit/metreküp

* **

Part./S›n›f: Partikül/S›n›f

*

85/12

**

164

B/M/m2***

36200/5

Part./S›n›f*

CFU/m3**

(Ort.)

Yöntemler

1 (NonHEPA, NonLAF)

85/13

165

26200/4.5

(Ort.)

2 (NonHEPA, NonLAF)

Ameliyathaneler

21/4

6

875/3.0

(Ort.)

6 (HEPA)

84/12

165

25531/4.5

(Ort.)

3 (NonHEPA, NonLAF)

Tablo 5. C Hastanesinin Y›ll›k Ortalama Ameliyathane Hava Partikül Say›s›, S›n›f›, CFU/m3 De¤eri ve m2’ye Düﬂen Bakteri-Mantar Say›s›.

*** B/M/m2: Bakteri/mantar/metrekare

** CFU/m3: Colony Forming Unit/metreküp

* Part./S›n›f: Partikül/S›n›f

(Ort.)

Yöntemler

1 (HEPA)

Ameliyathaneler

Tablo 4. B Hastanesinin Y›ll›k Ortalama Ameliyathane Hava Partikül Say›s›, S›n›f›, CFU/m3 De¤eri ve m2’ye Düﬂen Bakteri-Mantar Say›s›.
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PA donan›m›na sahip odalarda ise partikül say›s›n› ortalama 993, s›n›f›n› 3, CFU/m3: ortalama 9,
m2’ye düﬂen bakteri say›s› ortalama 28, mantar
say›s› ortalama 5 bulunurken, ne LAF ne de HEPA donan›m› olmayan, adi klimal› odalarda partikül say›s› ortalama 29310, s›n›f› 4.5, CFU/m2 ortalama 165, m2’ye düﬂen bakteri say›s› ortalama
85, mantar say›s› ortalama 12 olarak belirlenmiﬂtir.
Uluslararas› standartlar› irdelersek, 1946 y›l›nda DIN olarak tan›mlanan Alman standard›,
daha sonra 1963 y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde ç›kar›lan US Federal Standart 209,
1988 y›l›nda daha geliﬂtirilen US 209 D ve nihayet 1992 y›l›nda SI (Standart International) birim
sisteminde US 209 E’ye göre LAF donan›ml›
ameliyathanelerde özellikle aç›k kalp ameliyat›,
ortopedi, transplantasyon, plastik cerrahi merkezlerinin birinci grup çok steril odalar oldu¤u,
m3’deki 0.5 µm boyutunda partikül say›s›n›n
3530, s›n›f›n›n ise 3.5 veya alt›nda olmas› gerekti¤i, hatta aç›k kalp ameliyat› ve transplantasyon
merkezlerinin partikül say›s›n›n 35 veya 1000, s›n›f›n›n 1.5 veya 2.5 olmas›n›n daha iyi olaca¤› belirtilmektedir (3-6). Birinci grup çok steril odalarda CFU/m3 ise FDA’ya göre maksimum 5, baﬂka
iki kayna¤a göre de 10’dan az olmas› gerekti¤i
bildirilmiﬂtir. Ülkemizde halen yayg›n olarak kullan›lan sedimentasyon yöntemine göre ise m2’ye
düﬂen bakteri say›s› 50 ve aﬂa¤›s›, mantarda ise
10 ve aﬂa¤›s› tatmin edici sonuç, yani ameliyathanelerin maksimal uygunluk s›n›r› olarak de¤erlendirilmektedir (7).
Nitekim araﬂt›rmada görüldü¤ü üzere hem
LAF hem de sadece HEPA donan›ml› ameliyathanelerin gerek hava partikül say›m› gerekse
CFU/m3 sonuçlar› yönünden uluslararas› standartlara uygun bulunurken, ayn› zamanda araﬂt›rma sonucumuz ülkemizde halen uygulanan
konvansiyonel yöntemin ameliyathane uygunluk
s›n›rlar› ile paralellik göstermektedir. Hatta
LAF’a sahip 1 ve 2 nolu ameliyathanelerde s›n›f
ve mikrobiyal say›m sonuçlar› ideale yak›nd›r.
Buna karﬂ›n ne LAF ne de HEPA donan›m› olmayan adi klimal› ameliyathanelerde hava partikül
ve mikrobiyal say›m sonuçlar› uluslararas› standartlara uygun bulunmam›ﬂt›r. Ayr›ca bu ameliyathanelerde bulunan m2’deki bakteri ve mantar
say›s› konvansiyonel yöntemin ameliyathane uygunluk s›n›rlar›n›n üstünde belirlenmiﬂtir (Bu sonuçlardan sonra 1999 y›l›nda hava donan›m› yenilenmiﬂtir).
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Bugün ülkemizde kullan›lan ameliyathanelerin havas›n›n partikül ve mikrobiyal say›m› yönünden resmi sa¤l›k kurumlar›nca belirlenen
uluslararas› standartlar›n ›ﬂ›¤› alt›nda ulusal bir
standard› yoktur. Hatta bu konuda bildi¤imiz kadar›yla yönetmelik bile yoktur. Sadece belli
merkezlerin kendilerine özgü konvansiyonel
yöntemle bulduklar› sonuçlara iliﬂkin çal›ﬂmalar
vard›r (7,8). Biz bu çal›ﬂmayla ulusal düzeyde
ameliyathane temizlik standard› oluﬂturmaya
katk› olabilecek ilk ad›m› att›k. Bu çal›ﬂmalar›n
de¤iﬂik merkezlerde yap›lmas› ile ulusal standard›n oluﬂmas›na yard›mc› olunacak, hatta hastanelerin di¤er bölümlerinde (dahili ve cerrahi
yo¤un bak›m, acil odalar› vb.) asgari hava temizli¤ine iliﬂkin kabul edilebilir partikül veya mikrobiyal say›m standartlar› oluﬂacakt›r. Buna göre,
özellikle transplantasyon, protez ve aç›k kalp
cerrahisi gibi spesifik ve kritik ameliyatlar›n fazla say›da yap›ld›¤› cerrahi merkezlerde en az›ndan HEPA veya LAF gibi ileri teknoloji içeren hava donan›mlar›n›n kurulmas›n›n gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu tür operasyonlar›n yap›ld›¤›
merkezlerde bunlar sa¤lan›rsa postoperatif dönemde mortalite ve morbidite yönünden cerrahi
alan infeksiyonlar› ve buna ba¤l› sistemik infeksiyonlar›n ciddi bir sorun olmaktan ç›kabilece¤ini düﬂünüyoruz. Araﬂt›rmam›z›n di¤er amac› da,
tüm ameliyathanelerin hava partikül ve mikrobiyal say›mlar›n› üç farkl› yöntemle yap›p, hangi
yöntemin uluslararas› standartlara göre ameliyathanelerin operasyona uygunlu¤unu en k›sa
zamanda verip vermedi¤ini de¤erlendirmektir.
Buna göre mikrobiyal say›ma iliﬂkin iki yöntemde (Sartorius MD-8 filtrasyon ve sedimentasyon
yöntemleri) canl› mikroorganizmalar›n belli bir
inkübasyon süresine (üç gün) ba¤l› üremelerini
bekleme zorunlulu¤undan dolay› hava partikül
say›m› yöntemiyle sonuçlar k›sa zamanda al›nabilmekte, en az›ndan ameliyat›n gecikmesi önlenebilmektedir. Bu konuda her cerrahi merkezin
uluslararas› standartlar›n ›ﬂ›¤› alt›nda kendi
ameliyathanelerinin ortalama partikül ve mikrobiyal say›m paneli oluﬂturmas› ve her üç yöntemin paralel sonuçlar›n› ç›karmas› ile hem cerrahi
merkezin iﬂ temposunu h›zland›racak hem de
hastalar›n ameliyatlara gecikmeden girmelerini
olanakl› hale getirecektir. 1998 y›l›nda Finlandiya’da yap›lan bir çal›ﬂmada, 66 koroner “bypass” hastas›nda partikül say›m ve CFU/m3 çal›ﬂmas› yap›larak postoperatif yara infeksiyonlar›
takip edilmiﬂtir. Çal›ﬂma sonucunda, partikül sa-
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y›m›n›n di¤er yönteme göre zaman aç›s›ndan daha avantajl› oldu¤u belirtilmiﬂtir (1).

3.

Araﬂt›rma sonuçlar›m›z, hava donan›mlar›
uluslararas› teknik uygunlu¤a göre yap›lan A ve B
hastanelerinde ameliyathanelerin s›n›f›n›n ve
hava mikrobiyal sonuçlar›n›n uluslararas› standartlara uygun oldu¤unu göstermiﬂtir. Baﬂka
merkezlerde yap›lacak araﬂt›rmalarla ameliyathane ve de¤iﬂik bölümlerin s›n›flar›n›n belirlenmesi ve bunlara göre de Türkiye’nin koﬂullar›na
uygun, ancak uluslararas› standartlar ›ﬂ›¤› alt›nda
oluﬂturulmuﬂ bir standardizasyonun hastanelere
uygulanabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Ayr›ca operasyon sonras› ortaya ç›kabilecek infeksiyonlar›
önlemede ameliyathane havas›n›n rutin kontrollerinde ameliyathanelerin operasyon yapmaya
uygunlu¤u aç›s›ndan paralel sonuçlar veren üç
de¤iﬂik yöntemden partikül sayma yönteminin
di¤er iki yönteme göre zaman aç›s›ndan daha
avantajl› olabilece¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r.
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