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meliyathane, cerrahlar›n çal›ﬂt›¤› ortam; Türkçe sözlü¤e göre; “Hastalar›n ameliyat edildi¤i oda”, y›llar içerisinde çok biçim de¤iﬂtirmiﬂtir.
Ameliyat (hastan›n bir yerinin kesilerek, yar›larak ve dikilerek yap›lan tedavi) insanl›k kadar
eski olmal›. Ameliyathane, yani ameliyat›n yap›ld›¤› yer ise yak›n zamanlara kadar, belirlenmiﬂ
özel bir ortam; özellikle bugün anlad›¤›m›z farkl›
ve ayr›cal›kl› ortam hiç olmam›ﬂt›r.

A

Baﬂlang›çta herhangi bir yerde, daha do¤rusu
hastan›n o anda bulundu¤u ortamda, hastan›n
evi, odas› ya da savaﬂ alan›ndaki bir çad›rda yap›lan cerrahi iﬂlemler, bir cerrah ofisinde yap›l›r
olmaya baﬂlanm›ﬂ, ancak bulundu¤umuz yüzy›lda optimal kontrollü ortamlar ortaya ç›kmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
Ondokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra
gittikçe geliﬂen anestezi uygulamalar› sayesinde
bugünkü anlamda ameliyatlar yap›l›r olmuﬂtur.
Baﬂlang›ç dönemlerinde en büyük sorun -neredeyse her hastada görülen- infeksiyon iken, baﬂta L. Pasteur ve I. Semmelweis’›n gözlemleri ile J.
Lister’in 1867 tarihindeki devir açan bildirilerinden sonra antiseptik ilkelerin gittikçe yayg›nlaﬂ172

mas› ve W. Halsted (daha do¤rusu, sonraki y›llarda eﬂi olacak ameliyat hemﬂiresinin nazik elleri)
sayesinde 1890'dan itibaren ameliyatlarda eldiven kullan›lmaya baﬂlan›lmas›, elektif ameliyatlardan sonra görülen infeksiyon oran›n› %90’lardan %10’lara düﬂürmüﬂtür. Uygun ameliyathane
konseptleri, ça¤daﬂ teknolojik uygulamalar, etkin antibiyotikler ve destek tedavileri bu oran›
daha da azaltm›ﬂ olmakla birlikte yara ve ameliyatla ilgili organ ve boﬂluklar›n infeksiyonlar›ndan oluﬂan cerrahi alan infeksiyonlar› yok edilememiﬂtir. Bu infeksiyonlar, çok büyük bir ekonomik kay›p yan›nda ciddi bir morbidite, hatta
mortalite nedeni olmay› sürdürüyorlar.
Ça¤daﬂ ameliyathane kavram›n›n desteklemek zorunda oldu¤u ikinci özellik, hastaya güvenli anestezi verebilecek ve bu s›rada tam anlam›yla monitörize edebilecek yeterli ortam ve
ekipman›n bulunmas›d›r. Di¤er gerekler aras›nda, odada cerraha uygun çal›ﬂma ortam›n›n sa¤lanmas› ve gerekli ekipman› bar›nd›rabilmesi,
tüm bunlar için yeterince y›kanma, dinlenme alan› ve depo ortam›n›n ayn› alanda bulunmas›d›r.
Bu nedenle, ameliyathaneler, cerrahi iﬂlemi
yaparken;
• ‹nfeksiyon olas›l›¤›n› azaltacak,
• Hastan›n güvenli¤ini ve rahat›n› sa¤larken,
anestezi uygulayabilmek ve hastay› sürekli monitörize edebilmek için uygun kapal› ortamlar
olabilecek ve bu s›rada,
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• Cerrah›n rahat ve konforlu çal›ﬂabilmesine,
geliﬂen teknoloji ürünlerini kolayl›kla kullanmas›na olanak sa¤layacak,
• Çal›ﬂan personele ve hastalara, hastal›k geçiﬂini önleyecek bariyerler içerecek,
• Gerekli ek t›bbi ve idari yard›mc› alanlar›
içerecek ﬂekilde planlanmal›d›r.
1. Ameliyat Odas›n›n Say›s› ve Yerleﬂimi
Ameliyathanenin iﬂ yükü önceden bilinirse,
ameliyat odas›n›n say›s›n› da planlamak zor de¤ildir. Bu planlaman›n yap›labilmesi için öncelikle hasta ve ameliyat say›lar›n›n bilinerek o birim için iﬂ yükünün hesaplanmas› gerekir. Ayr›ca
iﬂ hedeflerinin belirlenerek kurumun büyüme
h›z›n›n de¤erlendirilmesi zorunludur. Bunun yan›s›ra, yap›lagelen cerrahi iﬂlemlerin çeﬂitlili¤inde yeni dönemde oluﬂacak de¤iﬂiklikler de düﬂünülmelidir. Bu durumda, planlanan iﬂ yüküne
yetebilecek ameliyathane oda say›s› aﬂa¤›daki
formülle hesaplanabilir:
Y›ll›k hasta say›s› x Her ameliyat için
ortalama süre
Oda Say›s› = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Her odan›n günlük ameliyat saati x
Y›ll›k ameliyat yap›lan gün say›s›

Bunun yan›s›ra, acil ameliyat say›s› ve özel
donan›m gerektiren oda say›s› da gözönünde
bulundurulmal›d›r.
Ameliyathaneler -genel bir hastanenin parças› ise- hepsi birarada, hastanenin merkezi bir yerinde bulunmal›, acil servis, yatakl› servisler, kan
bankas› ve merkezi sterilizasyon gibi iliﬂkili birimlerden kolayca ulaﬂ›labilir olmal›d›r.
2. Ameliyat Odas›n›n Boyutu ve Mimarisi
Ameliyat odas›nda, steril alanlar› kontamine
etmeden cerrahi ekibin steril olarak giyinebilmesi, hastan›n örtülmesi, yard›mc› personelin
hareket edebilmesi ve anestezi uzman›n›n ekipman› ile birlikte çal›ﬂabilmesi için yeterince yer
olmal›d›r. Yap›lacak iﬂlemlere göre daha büyük
alanlar gerekebilmekle birlikte bir ameliyat odas› için olabilecek en küçük boyut 6 x 6 m’dir. Giriﬂ-ç›k›ﬂlar›n düzenlenmesi d›ﬂ›nda hasta, ekip
ve malzeme hareketlerine uygun mimari yap›lar
profesyonelce planlanm›ﬂ olmal›d›r. Bu planlama günümüzde teknolojinin geliﬂimiyle daha da
önemli hale gelmiﬂtir.
Anestezi uzmanlar›n›n kulland›¤› monitörler
ve özel de¤iﬂkenlerin izlenebildi¤i ayg›tlar,
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anesteziyoloji bölümüne ayr›lmas› gereken yerin artmas›na neden olmuﬂtur. Ayr›ca, minimal
invaziv cerrahi için gerekli donan›m; videoskopik kameralar ve monitörler de cerrahi ekibin iﬂgal etti¤i alan›n geniﬂlemesini zorunlu hale getirmiﬂtir. Ameliyat içerisinde radyolojik de¤erlendirmelerin rutin olarak yap›ld›¤› odalarda ya da
ameliyat s›ras›nda radyoterapi gibi yandaﬂ tedavilerin kullan›labildi¤i merkezlerde bu alan daha
da artmakta ve ergonomi daha da önemli hale
gelmektedir. Bu nedenlerden dolay›, varolan bir
alanda sonradan ameliyathane kurulamaz.
Temiz ve kirli malzeme ile çamaﬂ›r trafi¤inin
birbirinden ayr›lmas› ye¤lenir (ancak bu uygulaman›n cerrahi infeksiyon oranlar›n› düﬂürdü¤ü
gösterilememiﬂtir). Genel olarak da -ilk bak›ﬂta
ters gelse de- yerdeki kirlenme ile hava kirlenmesi aras›nda iliﬂki olmad›¤› kabul edilir. Ameliyathane yap›m›nda kullan›lan yüzey malzemesinin ve kap›lar›n ayr› bir önemi vard›r. Kap›lar,
kullan›lmad›klar› zamanlarda kapal› olmal›d›rlar
ve bu nedenle en uygun olan, otomatik kap› sistemlerinin kullan›lmas›d›r.
Yatan hastalara hizmet veren ameliyathane,
ayn› zamanda ayaktan, günübirlik hastalara da
hizmet verecekse ek alan gereksinimi do¤acakt›r. Ayaktan cerrahi gerçekleﬂtirilen ameliyathane odalar› normal odalardan biraz daha büyük
olmal›d›r. Bunun nedeni, oluﬂabilecek acil durumlarda odaya ek ayg›tlar›n getirilebilecek olmas›d›r.
Ameliyathane içerisinde anestezi sonras› bak›m›n sa¤lanabilece¤i ayr› bir ünite (uyanma,
ay›lma odas›) olmal›d›r. Bu ünite, hasta taﬂ›nmas›na en uygun ergonomiyle planlanmal› ve her
türlü t›bbi gereksinimi karﬂ›layabilmelidir. Bu
alan her hasta yata¤› ya da sedyesi için en az 9
m2 olmal› ve her aktif ameliyathane odas›na iki
yatakl›k bir alan ayr›lmal›d›r. Yani 10 odal› bir
ameliyathane için bu alan en az 180 m2 kadar olmal›d›r. Hasta özeline sayg› anlam›nda yataklar
aras›nda perde ya da paravan gibi ay›raçlar da
düﬂünülmelidir.
Ameliyathanede di¤er hizmetlerin sa¤lanabilmesi için ek alanlara gerek vard›r. Bunlardan
ilki, ameliyathane içerisindeki trafi¤e hakim olunabilecek bir alanda yerleﬂtirilen hemﬂire kontrol noktas›d›r. Ayr›ca, ameliyathane yönetiminden sorumlu insanlar›n çal›ﬂabilecekleri odalar›n, ameliyatlarda kullan›lan malzemelerin depoland›¤› alanlar›n ve acil sterilizasyonun ger173
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çekleﬂtirilebilece¤i bir bölümün de planlanmas›
gereklidir. Anesteziyoloji bölümünün kulland›¤›
malzemelerin temizlendi¤i, test edildi¤i ve sakland›¤› bir yerin de ameliyathane alan›n›n içerisinde olmas› gerekir. Personelin k›yafetlerini de¤iﬂtirece¤i ve ayr›ca dinlenebilece¤i odalara da
gereksinim vard›r. Tuvaletlerin yerleﬂimi de
önemlidir.
Esas ameliyat odalar›n›n d›ﬂ›nda, kateterlerin
yerleﬂtirildi¤i, epidural ve spinal anestezinin yap›labildi¤i bir giriﬂim odas›n›n ameliyathane alan›n›n içerisinde oluﬂturulmas› ameliyathane
döngüsünün h›zlanmas›n› sa¤layacakt›r.
3. Ameliyathanenin Havaland›rmas›
Ameliyathanenin havas›nda normalde bakteri bulunur; ancak bunun olumsuz sonuçlara yol
açmas› ve infeksiyona neden olmas› için, miktar›
ve deriﬂimi önemlidir. Örne¤in, ameliyat odas›
boﬂken 30 cfu/m3’ü, kullan›l›rken de 180 cfu/m3’ü
geçmemek üzere havada bakteri bulunmas›na
izin verilebilir. Toz zerreciklerine, kumaﬂ parçac›klar›na, dökülen deri adac›klar›na ve solunum
damlac›klar›na mikroplar tutunup havada yol
alabilirler. Bu bakteriler aç›k cerrahi yüzeyleri
kontamine edebilirler ve say›lar› yeterli, lokal
ortam uygun ve hastan›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemi de
yeterince zedelenmiﬂ ise infeksiyona yol açabilirler. Havadaki bakteri yo¤unlu¤u odada hareket eden insan say›s›yla do¤rudan orant›l›d›r. Bu
nedenle, ameliyat s›ras›nda ameliyat odas›ndaki
insan hareketi ve dolay›s›yla insan say›s› mümkün oldu¤unca en aza indirilmelidir.
Fiziksel yap›n›n bir parças› olarak ameliyathanenin havaland›rmas› önemli bir unsurdur.
Ameliyat odas›n›n, aç›ld›¤› koridor ve komﬂu
odalara oranla daha yüksek bas›nçta tutulmas›
gerekir. Bu pozitif bas›nç daha az temiz ortamlardan ameliyat alan›na hava ak›m›n› önler. Havaland›rma sisteminde etkinlikleri standardize
edilmiﬂ ard›ﬂ›k iki filtre sistemi bulunmal›d›r.
Hava ak›m h›z›, ameliyat odas›nda saatte en az
15 hava de¤iﬂimi sa¤layacak debide olmal›d›r.
Bunun %20 (yani saatte 3 de¤iﬂim)’si temiz d›ﬂ
hava kaynakl› olmal›d›r. Hava ameliyat odas›nda
tavandan içeri verilmeli ve tabana yak›n olarak
d›ﬂar› al›nmal›d›r. Gerekli konforu sa¤lamas› için
hava s›cakl›¤› 20-22°C aras›nda, nem oran› %3060 aras›nda tutulmal›d›r ve s›cakl›k ve nem ameliyat›n cinsine, hastan›n özelli¤ine ya da cerrah›n
tercihine göre her odada ayr› ayr› ayarlanabilir
olmal›d›r.
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Rutin bir gereksinim olmamakla birlikte, hiç
partikül içermeyen, aﬂ›r› temiz havaland›rmal›
odalar implant ve protez cerrahisi gibi baz› cerrahi iﬂlemlerin uyguland›¤› ameliyat odalar›nda
yararl› ve gerekli olabilir. Bu sistemlerde hava
0.3 µm çapl› partikülleri %99.97 etkinlikte temizleyen yüksek etkinlikte “High Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtrelerden geçirilir ve yatay ya
da dikey yönde 0.3-0.5 µm/saniye'lik sabit bir
h›zda aseptik ameliyat alan›n üzerinden üflenir
ve böylece partiküllü havan›n ameliyat bölgesine ulaﬂmas› önlenir. Bu laminar hava ak›ml›
ameliyathanelerde yap›lan ameliyatlarda infeksiyon oran›n›n daha az oldu¤u gösterilmemiﬂ olsa da, kritik implant cerrahisinde riski azaltmak
için kullan›labilmektedirler.
Ameliyathanelerin, özellikle kullan›lmad›klar› zamanlarda, ultraviyole (UV) ›ﬂ›k ile ayd›nlat›larak ortamdaki bakteri yükünün azalt›lmas› uygulamas›n›n, infeksiyon oran›n› azaltt›¤› konusunda bilimsel bir kan›t yoktur.
4. Odan›n Zemin ve Yüzeyleri
Cerrahi bir atasözü halen geçerlili¤ini korumaktad›r: “Hasta aç›k kar›nla yüzükoyun yere düﬂürülmedi¤i sürece yerdeki bakteriler infeksiyona neden olmazlar!”
Gerçekten duvarlarda, tavanda, lambalar›n
üzerinde ya da yerdeki bakterilerin cerrahi infeksiyon geliﬂimine pek katk›lar› yoktur. Yine de,
özellikle patojenleri yok etmek için her ameliyattan sonra ve her ameliyat gününün baﬂlang›c›nda yerler rutin bir iﬂlem olarak temizlenmelidir ve tüm yüzeyler ameliyathanenin yerel politikas›na uygun belirlenmiﬂ bir program içerisinde silinmelidir. Ameliyat s›ras›nda gözle görülür
bir kirlenme oluﬂtuysa, bir sonraki ameliyattan
önce bu yüzeyler bir dezenfektanla özel olarak
silinmelidir. Bütün bunlara uygun, derzsiz, bütün
halinde ve pürüzsüz yüzeyi olan yer ve duvar
kaplamalar› seçilmelidir.
Giriﬂlere konan yap›ﬂkan yüzeyli paspaslar
kaba kiri tutmas›na karﬂ›n ameliyathane içindeki
bakteri yükünü anlaml› olarak düﬂüremezler. Bu
paspaslar›n cerrahi alan infeksiyonlar›nda bir
azalma sa¤layabildikleri gösterilebilmiﬂ de¤ildir.
5. Temiz ve Kirli Ameliyatlar
Ameliyat odalar›n›n özel baz› iﬂlemler için ya
da cerrahi dallara göre ayr›lmas›n›n infeksiyon
kontrolü aç›s›ndan bir anlam› yoktur. Yine, eskiden oldu¤u gibi baz› ameliyat odalar›n›n kirli ya
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da septik ameliyatlar için ayr›lmas›n›n da bugünkü ça¤daﬂ uygulamalarda yeri yoktur. Kirli olarak
adland›r›lan bir ameliyattan sonra özel temizlik
kurallar›n›n uygulanmas›, hatta odan›n kapat›lmas›n›n gereklili¤i konusunda da bilimsel bir
veri yoktur. Yap›lmas› gereken, böyle bir ameliyattan sonra, bir sonraki ameliyata baﬂlamadan
önce odan›n kurallara uygun olarak temizlenmesi ve hava de¤iﬂimi için bir süre beklenilmesidir.
Ancak, apse boﬂalt›lmas› gibi planl› bir kontamine ameliyat yap›lacaksa, bu ameliyat›n günün
sonuna yerleﬂtirilmesi daha uygundur. Bu nedenle, ameliyathaneler, yap›lmas› planlanan
cerrahi iﬂlemlerin gereklerine göre boyutland›r›lmal› ve donat›lmal›d›r; ama temiz ve kirli diye
ayr›lmamal›d›r.
6. Cerrahi Aletin Sterilizasyonu ve
Saklanmas›
Ameliyat s›ras›nda kullan›lan aletler bas›nçl›
buhar, kuru s›cakl›k, etilen oksit ya da baﬂka yöntemlerle sterilize edilebilirler. Ancak bu malzemenin paketlenmesi ve saklanmas› ile ilgili kurallara uyulmal›d›r. Özellikle cerrahi malzemenin
saklad›¤› yerin kuru, tozsuz olmas› ve steril malzemenin saklanma sürelerinin kaydedilmesi ve
her malzeme için zaman ve yöntem aç›s›ndan izlenmesi önemlidir. Kurumdaki sterilizasyon kalitesi belirli bir düzen ve rutin içerisinde, özellikle
biyolojik göstergelerle monitörize edilmelidir.
7. K›yafetler
Saç, deri ve mukozalardan canl› mikroorganizmalar çevreye saç›l›r. Bunlar›n ne oranda do¤rudan infeksiyona neden olduklar›n› saptamak
çok güç olmakla birlikte, mümkün oldu¤unca
ekibin saç, deri ve mukozalar›n› örterek bu yoldan olan yay›lmay› azaltmak do¤ru bir uygulamad›r. Bunun d›ﬂ›nda, cerrahi ekibi kan ve biyolojik maddelerin s›çramas›ndan korumak için de
k›yafet kullan›m› gereklidir. Ayr›ca, salt basit temizlik kurallar›n› sa¤lamak için bile ameliyathane içerisinde temiz y›kanm›ﬂ ve ütülenmiﬂ, hastane gömleklerinden farkl›, temiz bir giysi giyilmesi uygundur.
Bu nedenlerle ameliyathane içerisinde çal›ﬂan tüm personel bu alan içerisinde özel ameliyathane k›yafeti giymelidir. De¤iﬂik yerlerde bu
k›yafetler ile ameliyathane alan›n›n terk edilmesine olanak tan›nmas›na ra¤men, bizim toplumumuzun e¤itim düzeyinde ve al›ﬂkanl›klar›nda,
ameliyathane k›yafetlerinin yaln›zca ameliyatha-
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nenin içinde giyilmesine izin verilmelidir. K›yafet k›sa kollu bir gömlek ve pantolondan oluﬂur.
Etek giyilmesi do¤ru de¤ildir. Bu giysiler her
ameliyat günü de¤iﬂilerek temiz olarak giyilmeli
ya da kirlenir kirlenmez de¤iﬂtirilmelidir. Bunlar›n evlerde y›kanmas› do¤ru de¤ildir.
8. Maske, Kep ve Ayakkab› K›l›flar›
Ameliyat odas›nda bulunan herkes burada
bulundu¤u süre içerisinde maske takmal›d›r. Bununla birlikte, cerrahi infeksiyonlar› önlemede
maskelerin ne oranda etkin olduklar› tart›ﬂmal›d›r; maske kullan›lmadan yap›lan ameliyatlarda
cerrahi alan infeksiyonlar›n›n artmad›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar vard›r. Maskelerin di¤er önemli
bir görevi, cerrahi ekibi s›çrayan kan ve biyolojik
maddelerden korumas›d›r. Maskelerin etkin olmalar› ve bakterileri yeterince filtre etmeleri için
mutlaka uygun yap›da olmalar› gerekir. Fakat kenarlardan, özellikle öksürmekle, sesli konuﬂmakla bakterilerin çevreye da¤›labilecekleri de unutulmamal› ve bu nedenle, özellikle yana bakarken konuﬂulmamal› ya da öksürülmemelidir.
Kepler saçlar›n, saç ve saçl› derideki mikroorganizmalar›n çevreye da¤›lmalar›n› engeller ve
bu nedenle herkes taraf›ndan ameliyathane alan›nda kullan›lmalar› gerekir. Ayakkab› k›l›flar› ya
da özel ameliyathane ayakkab›lar› kaba kiri içeri
taﬂ›mamak içindir. Bunlar›n kullan›lmas›n›n zemindeki bakteri say›lar›n› anlaml› olarak düﬂürmedi¤i bilinmektedir. Ancak, ayakkab›lar›n de¤iﬂilmesi ya da ayakkab› k›l›flar›, hem ameliyathane trafi¤ini bir ölçüde engellemek (giriﬂ-ç›k›ﬂ›
zorlaﬂt›rmak ve denetim alt›na almak) hem de
ekibi s›çrayan ya da dökülen biyolojik maddelerden korumak için yararl›d›r.
9. Eldivenler
Steril cerrahi eldivenler hem cerrahi ekibin
ellerinden hastaya mikroorganizma bulaﬂmas›n›
engellemek hem de ekibin kan ve biyolojik
maddelerle kontamine olmas›n› önlemek için
kullan›lmal›d›r. Eldivenin, zedelendi¤i farkedilir
edilmez ameliyat s›ras›nda de¤iﬂtirilmesi gerekir. Keskin enstrümanlarla yap›lan ameliyatlarda, ortopedik ameliyatlarda ve t›rnaklar› uzun
olanlarda elivenlerin delinme olas›l›¤› daha yüksektir. Cerraha bulaﬂma riskinin yüksek oldu¤u
ameliyatlarda ya da ameliyat edilen hastan›n
kanla bulaﬂabilen bir hastal›¤› oldu¤unda üst üste çift eldiven kullan›lmas›n›n kontaminasyonu
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.
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