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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Biyomedikal cihaz teknisyeni olarak sorumluluğunuzdaki cihazların çalıştırıldıkları
ortamlarda görev yapmanız gerekecektir. Cihazın bulunduğu ortamda güvenli bir şekilde
çalışması, onarım için sökülerek teknik servise alınması, onarım sonrası tekrar kurulması
gerekecektir. Bu modülün konusu olan ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, mesleğiniz
gereği görev yapmanız gereken alanlardır. Bazı durumlarda bir ameliyat sırasında ameliyat
ekibiyle birlikte sorumlu olduğunuz cihazların operasyon süresince sağlıklı bir şekilde
işletilmesinden sorumlu olabileceksiniz ya da ameliyathane veya yoğun bakım ünitelerindeki
medikal gaz tesisi, iklimlendirme, sterilizasyon gibi birimlere müdahale etmeniz
gerekecektir.
Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, hasta sağlığı açısından kritik öneme sahip
ortamlardır. Bu nedenle bu ortamın gerekliliklerinden kaynaklanan bazı özel önlemleri
dikkatle uygulamanız gerekecektir.
Bu modüldeki öğrenme faaliyetlerini başarı ile tamamladığınızda ameliyathane ve
yoğun bakım cihazlarını ayırt edebilecek, ameliyathane ve yoğun bakım ortamlarının yapısı
ile organizasyonu hakkında bilgi sahibi olacak, ameliyathane ve yoğun bakımlarda kullanılan
iklimlendirme elemanlarını tanıyıp bakım ve onarımını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda ameliyathanelerde kullanılan
cihazları seçebilecek, ameliyathane personeli ve organizasyonunu tanıyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan hastaneleri ziyaret ederek ameliyathane ve yoğun bakım
ortamları, cihazları ve personeli hakkında bilgi toplayarak raporlandırınız.
Yaptığınız araştırmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AMELİYATHANE ORGANİZASYONU
1.1. Ameliyathane
Türk Dil Kurumu sözlüğünde;



Ameliyat: Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi,
operasyon,
Ameliyathane: Hastanelerde ameliyat işleminin yapıldığı özel bölüm olarak
açıklanmaktadır.

Fotoğraf 1.1: Modern bir ameliyathane

İnsan yaşamı için böylesi kritik öneme sahip ortamların tasarımından işletilmesine
kadar pek çok yasal zorunluluk ve izlenilmesi gereken özel prosedür vardır.
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1.2. Ameliyathanelerin Sahip Olması Gereken Nitelikler
Ameliyathanelerin sahip olması gereken nitelikler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliği’nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre ameliyathanelerin sağlaması
gereken asgari şartlar şunlardır:
Madde 24 – Özel hastanelerde;
a)Cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyandırma
bölümü bulunur. Ancak, hasta yatak sayısı otuz ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal
hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu olabilir.
b) Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.
c) Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşır. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop
barındıracak girinti çıkıntılar olmaz.
d) Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun
anti bakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
e) Ameliyathane salonlarının ölü alan oluşturacak girinti, çıkıntı ve bunlardan oluşan
boşluklar ile keskin köşeler haricinde kalan net kübik kullanım alanı en az otuz metrekare,
kardiyovasküler cerrahi ve organ nakli ile ilgili ameliyathaneler için en az kırk beş metre
kare olur. Net kullanım alanı içinde, kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek
yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum
olmaması gerekir.
f) Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliğinin havalandırma
kanalları, asma tavan, hepafiltreler hariç ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre
ve ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir.
g) Ameliyathanelerde yarı ve tam steril alanlar oluşturulur. Ameliyathane salonu ve
yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında, pencere ve kapılar dış ortama açılmaz ve
bu alanlarda tuvalet bulunmaz. Yarı steril alanda, personel dinlenme yeri, kadın ve erkek
personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma ile tuvalet ve duş mahalleri bulunur.
h) Ameliyathane alanının HEPA filtreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistem
ile iklimlendirilmesi ve havalandırılması gerekir.
ı) Dâhilî uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde
ameliyathane bulunması zorunlu değildir. Bu şekilde açılan özel dal hastanelerinde, cerrahi
uzmanlık dalı ilavesi, Yönetmelikte belirtilen ameliyathane ve yoğun bakım ile diğer
şartların sağlanması durumunda yapılır.
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1.3. Ameliyathane Türleri ve Ameliyathanelerde Bulunan Cihazlar
Ameliyathanelerde bulunan tıbbi cihazların çeşitliliği, uygulanan cerrahi operasyonun
cinsi, hekimin tercihleri ve kullanım düzeyi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Son zamanlarda
beyin operasyonlarının yapıldığı ameliyathanelerde EMAR kullanımı yaygınlaşmış ve bu
ameliyathaneler MR ile kullanılmaya uygun alet ve cihazlarla donatılmıştır. Dişçilikte
meydana gelen ilerlemeler artık dişçilikte de bir ameliyathane ortamını şart koşmuştur. Bazı
ağır ağız operasyonlarında ameliyathane kullanılmaktadır. Bunların dışında genel, koroner,
mikro cerrahi, kadın doğum gibi ameliyathane çeşitleri bulunur. Genel olanlarda pek çok
operasyon yapılabilirken bazı uzmanlık dallarında özel donanımlı ameliyathaneler
kullanılmaktadır. Koroner cerrahi ameliyathaneleri, özellikle açık ve kapalı kalp
operasyonlarına özeldir. Kadın doğum ameliyathanesi ise kadın ve yeni doğanla ilgili cihaz
ve donanımların yer aldığı bir ameliyathanedir. Mikro cerrahi ameliyathanelerinde de
mikroskop ağırlıklı çalışma ortamı sağlanmıştır. Bununla birlikte her ameliyathanede
bulunması gereken belli başlı cihazlar vardır. Bu bölümde ameliyathanelerde bulunabilecek
birkaç cihaz ele alınacaktır. Ameliyathanelerde bulunan cihazlar ile ilgili ayrıntılı bilgiyi
cihazlara ait modüllerde bulabilirsiniz.


Defibrilatörler: Kalp kaslarının fibrilasyona girerek rastgele kasıldıkları
dolayısıyla kalbin kan pompalama görevini yapamadığı anda kalbe elektrik
şoku vererek kasılmaların tekrar düzenli hâle getirilmesi maksadıyla kullanılır.

Cihazda aynı zamanda sürekli olarak EKG dalgalarını izlemek amacıyla EKG
monitörü bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.2: Defibrilatör cihazları



Elektrocerrahi cihazları: Dokuyu kesmek ve kanayan damarları dağlamak için
gerekli radyo frekanslı AC enerjiyi üreten cihazlardır. Bu cihazlar, mucidinden
dolayı genellikle Bovies diye adlandırılır.
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Fotoğraf 1.3: Elektrocerrahi (elektrokoter) cihazı



Emme aparatı: Hastanın vücudundaki, ağzındaki veya yarasındaki kanı ve
mukusu uzaklaştırmaya yarayan bir alettir. Emme aleti genellikle emilen
sıvıların toplandığı bir kavanoza sahiptir fakat kendi kompresörü ile veya
ameliyathanede bulunan bir vakum portu kullanılarak çalıştırılabilir.

Fotoğraf 1.4: Cerrahi aspiratör



Anestezi makineleri: Hastaya anestezik gazın ve oksijenin verilmesini
denetleyen bir cihazdır. Bu cihazlar üzerinde çalışmak, anestezi alanında uzman
olmadıkça, akıllıca bir hareket değildir. Çok karmaşık bir yapıya sahip olmasa
da arıza yapması durumunda çok ciddi sorunlara yol açabilir.
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Fotoğraf 1.5: Çeşitli anestezi cihazları



Solunum cihazları (ventilatörler): Ameliyat sırasında hastayı suni olarak
solutmak amacıyla kullanılır. Solunum cihazı akciğere hava giriş ve çıkışına
yardım amacıyla hava ve oksijeni gerekli oranlarda karıştırarak özel hortumlar
yardımıyla hastaya ulaştırır.

Hastaya ulaşmadan önce cihazda bulunan hava nemlendirilir ve belli sıcaklığa
ulaştırılır.

Fotoğraf 1.6: Solunum cihazı (ventilatör)

Çoğu hastane artık rutin olarak ECG ve kan basıncı monitörlerini ameliyathanelerde
kullanmaktadır. Uzmanlık konularına göre ameliyathanelerin sahip olması gereken nitelikler
ve bulundurulması gereken cihaz ve donanımlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde özel hastanelerin ameliyathanelerinde
bulunması gereken cihazlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Not: Cerrahi setler ve el aletleri gibi cihaz olarak değerlendirilmeyen aletler listeden
çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi için orijinal listeyi inceleyiniz.
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AMELİYATHANE (EK-3/D) (Her ameliyat salonu için)
TÜRÜ

MİKTARI

1.

Ameliyat masası ve rutin aksesuarları (salon başına)

1 adet

2.

Ameliyat tavan lambası (ameliyat masası sayısı kadar)

1 adet

3.

1 adet

4.

Anestezi cihazı ( tam otomatik/ventilatörlü)(ameliyat masası sayısı
kadar)
Negatoskop (ameliyat masası sayısı kadar)

5.

Seyyar ameliyat lambası (akülü)

1 adet

6.

Flash otoklav

1 adet

7.

Cerrahi aspiratör (ameliyat masası sayısı kadar)

1 adet

8.

Elektrokoter (yakıcı ve kesici) (ameliyat masası sayısı kadar)

1 adet

9.

Işıldak (şarjli, akülü) (ameliyat masası sayısı kadar)

1 adet

10.

Cerrahi testere motoru

1 adet

11.

Tansiyon aleti+steteskop

2 adet

1 adet

Tablo 1.1: Ameliyathanelerde ortak olarak bulunması zorunlu cihazlar

İlave olarak dal ameliyathanelerinde bulunması gereken ilave cihazlar yukarıdaki
tabloda bulunanların yanı sıra aşağıdaki ek cihazları gerektirir.
Genel cerrahi ameliyathaneleri için Tablo 1.1’ de belirtilen cihazlar yeterli olup ilave
olarak çeşitli cerrahi uygulama aletleri bulundurulur.
Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları ameliyathanelerinde Tablo 1.1’ e ek olarak
TÜRÜ

MİKTARI

1.

C-Kollu Röntgen cihazı

1 adet

2.

Perferatör (elektrikli veya havalı kesme fonksiyonu olmak kaydı ile)

1 adet

3.

Alçı motoru

1 adet

Kulak burun boğaz hastalıkları ameliyathanelerinde Tablo 1.1’ e ek olarak
TÜRÜ

MİKTARI

1.

Elevatör aspiratör

1 adet

2.

Elektrokoter (bipolar)

1 adet

3.

Soğuk ışık kaynağı ve kablosu

1 adet

4.

Tur motoru

1 adet

5.

Tur spirali

2 adet
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Göz sağlığı ve hastalıkları ameliyathanelerinde Tablo 1.1’ e ek olarak
TÜRÜ

MİKTARI

1.

Koaksiyel ameliyat mikroskobu

1 adet

2.

Yükseltip alçaltılabilir ameliyat masası

1 adet

3.

Tercihan yükseltip alçaltılabilir operatör ameliyat koltuğu

1 adet

4.

Fakoemülsifikasyon cihazı

1 adet

5.

Dişçi turu ve/veya strayker

1 adet

Üroloji ameliyathanelerinde Tablo 1.1’ e ek olarak
TÜRÜ

MİKTARI
1 takım

1.

Benike bujiler (sistoskopi- endoskopi)

2.

Foley, nelaton, tieamann, pesser sondaları (her numaradan)

3.

Millin ekartörü

1 adet

4.

Sistoskop ( 0,30 derece lens,17 fsheath, brdidge )

1 adet

5.
6.

20 fsheath, yabancı cisim ve cold cup biopsi forsepsi
Işık kaynağı ve fiberoptik ışık kablosu

1 adet
1 adet

Onar adet

Nöröşirürji ameliyathanelerinde Tablo 1.1’ e ek olarak
TÜRÜ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MİKTARI

Çivili başlık
Operasyon mikroskobu (OP-Mİ-MD)
High-speed drill ve uçları
Nöroşirürjiye uygun ameliyat masası
Bipolar koagülatör cihazı ve bayonet uçları
Koter cihazı ve uçları

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi ameliyathanelerinde Tablo 1.1’e ek olarak

TÜRÜ
1.
Bipolar koter
2.
Tur motoru
3.
Tur uçları
4.
Soğuk ışık kaynağı

MİKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
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Kadın sağlığı ve hastalıkları ameliyathanelerinde Tablo 1.1’e ek olarak

TÜRÜ
1.
Jinekolojik muayene masası
2.
Doğum masası
3.
Doğum için vakum cihazı
4.
El dopleri (elektroptik çocuk kalp sesleri dinleme cihazı)
5.
6.
7.
8.

Küvöz (enkübatör) veya transport küvözü
USG cihazı trans vaginal prop ile
Diagnostik laparaskop
Fetal monitör (NST)

MİKTARI
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet

Kardioloji ameliyathanelerinde Tablo 1.1’e ek olarak
C) KORONER ANJİYO LABORATUVARI
(Anjiyo yapılan hastanelerde zorunludur.)
MİKTARI

TÜRÜ
1.

Anjiyo cihazı

1 adet

2.

Sinyal izleme cihazı (en az 4 kanal)

1 adet

3.

Defibrilatör

1 adet

4.

Oksijen tüpü

2 adet

5.

Aspiratör

1 adet

6.

Perfüzör

2 adet

7.

Geçici pace maker

2 adet

8.

Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için)

9.

Acil müdahale arabası

1 adet

10.

Larengeskop seti

1 adet

11.

Entübasyon tüpü (değişik çaplarda)

12.

Negatoskop

1 adet

13.

Hareketli ışık kaynağı

1 adet

Birer adet

Yeteri kadar
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Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanelerinde Tablo 1.1’e ek olarak
TÜRÜ

MİKTARI

1.

Kardiyopulmoner bypass pompası

1 adet

2.

Isıtıcı-soğutucu

1 adet

3.

Anestezi malzeme ve ilaç dolabı

1 adet

4.

Monitör ve basınç kablosu

2 adet

5.

ACT cihazı

1 adet

6.

Defibrilatör internal kaşık ile

1 adet

7.

Pace maker cihazı

1 adet

8.

Kan şekeri ölçüm cihazı

1 adet

9.

Benmari

1 adet

10.

Duvar saati ve oda derecesi

1 adet

11.

Perfüzör

4 adet

12.

Kan pompası

2 adet

13.

Perfüzyon malzeme arabası

1 adet

14.

1 adet

15.

İntraaortik balon pompası veya posttkardiyotomi yetmezlik sonrası sol
ventriküle destek cihazı
Rektal ısı ölçüm cihazı

16.

Fibrilatör cihazı ve kordonu (opsiyonlu)

1 adet

17.

Buz makinesi

1 adet

18.

Taşınabilir monitör

1 adet

19.

Rektal prop

1 adet

20.

Pulse oksimetre

1 adet

21.

Testere ve motoru

1 adet

22.

Doppler cihazı ve probu

1 adet

23.

Kan gazı analiz cihazı

1 adet

24.

Anjiografi gösterme makinesi

1 adet

25.

Azot tüpü

1 adet

26.

Oksijen tüpü

2 adet

27.

Kuru hava tüpü

1 adet

28.

Derin dondurucu

1 adet
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1 adet

Gastroenteroloji endoskopi ünitesi
TÜRÜ

MİKTARI

1.

C kollu portable röntgen cihazı

2.

Koter

3.

Fleksibl sigmoidoskopi

4.

ERCP için yan görüşlü duodeneskop

5.

Papillotom

6.

Endosnografi

7.

Snare

8.

Üst GİS endoskopisi için gastroskopi cihazı

1 adet

9.

Alt GİS endoskopisi için kolonoskopi cihazı

1 adet

10.

Flouroskopik tetkik için TV monitörlü cihaz ve bunun için uygun
düzenlenmiş bir oda

1 adet

1 adet
Yeteri kadar
1 adet
2 adet terapötik
Yeteri kadar - iğne
uçlu dahil
1 adet biyopsi probu
ile birlikte
Yeteri kadar

Göğüs cerrahisi ameliyathanelerinde Tablo 1.1’e ek olarak
TÜRÜ

MİKTARI

1.

Steteskop

2 adet

2.

Tansiyon aleti

2 adet

3.

Monitör sistemi

2 adet

4.

Defibrilatör

1 adet

5.

Elektrokardiyografi cihazı

1 adet

6.

Kan gazı cihazı

1 adet

7.

Oksijen ve azot tüpleri

2 adet

8.

İnvaziv mekanik ventilatör

1 adet

9.

Nebulizatör (hastabaşı)

1 det

10.

İnfüzyon pompası

7 adet

11.

Entübasyon fiberskopu

1 adet

12.

Kan pompası

2 adet

13.

Kesintisiz güç kaynağı

1 adet

14.

Yoğun bakım yatağı

2 adet

15.

Havalı yatak

1 adet
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Ağız ve diş çene hastalıkları, çene cerrahisi ameliyathanelerinde Tablo 1.1’ e ek
olarak
MİKTARI

TÜRÜ
1.

Ekskavatör

5 adet

2.

Cerrahi aspiratör

1 adet

3.

Cerrahi mikromotor

1 adet

4.

Tansiyon aleti

1 adet

Çocuk cerrahisi ameliyathanelerinde Tablo 1.1’e ek olarak
MİKTARI

TÜRÜ
1.

Elektirikli battaniye

Yeteri kadar

Anestezi ve reanimasyon
TÜRÜ

MİKTARI

5.

(Ameliyat masası
sayısında)
(Ameliyat masası
sayısında)
Merkezi oksijen, hava, azot protoksit kaynağı veya taşınabilir
Birer adet
tüpler
Monitör (En az 2 kanal EKG, 1 adet invasiv basınç, SpO2 (Pulse (Ameliyat masası
oksimetre- ETCO2 ve ısı takibi yapılabilmeli.)
sayısında)
Larengoskop (acil, ameliyathane ve müdahale odalarında)
Birer adet

6.

Defibrilatör (ameliyathane ve acil için)

Birer adet

7.

Entübasyon tüpleri (her boyda)

Birer adet

8.

Tansiyon aleti (ameliyathane ve acil için)

Birer adet

9.

Steteskop (ameliyathane ve acil için)

Birer adet

10.

Kan pompaları-500 cc (hızlı kan infüzyonu için)

1.
2.
3.
4.

Anestezi cihazı (Arkalarında O2 ve N2O küçük silindir tüpleri
dolu olarak bulunmalıdır.)
Aspiratör (merkezî veya taşınabilir)

Yeteri kadar

Yukarıdaki cihaz ve donanımlar aynı zamanda organ nakli merkezlerinde de
kullanılabilmektedir. Organ nakli merkezlerinin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için 2238
sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun” ile 01.06.2000 tarih
ve 24066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Organ ve Doku Nakli
Hizmetleri Yönetmeliği” incelenebilir.
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1.5. Ameliyathane Çalışanları
Cerrah: Tıp fakültesinden sonra cerrahi operasyonlar gerçekleştirip operasyon sonrası
hastanın güvenli bir şekilde iyileşmesini tamamlamasına yardımcı olabilecek kabiliyette ileri
derecede eğitilmiş bir hekimdir. Çoğu ülkede lisanslı (diploma almış) bir hekim aynı
zamanda cerrahi operasyonlar yapmaya da yetkilidir fakat çoğu büyük hastane, eğer hekim
okuldan cerrah diplomasıyla mezun olmamış ise ayrı bir eğitim programından geçmesini şart
koşmaktadır. Cerraha yardım eden dışarıdan gelmiş veya asistan pozisyonunda bir hekim de
ameliyatta bulunabilir.
Anestezi operatörü: Anestetik maddeler ya özel eğitim almış anestezi doktorları ya
da anestezi konusunda özel eğitim almış özel bir hemşire tarafından hastaya verilir. Bir
sertifikasyon programından geçen bazı hemşire anestezistlere sertifikalı lisanslı hemşire
anestezist (CRNA) denilmektedir.
Anestezi teknisyeni: Anestezi hekimleri ve/veya anestezi hemşirelerine gerekli
malzemeleri temin ederek, operasyon esnasında getir-götür işlerine bakarak ve gün sonunda
tüm işler tamamlandıktan sonra anestezi cihazlarının bakım ve temizliğini yerine getirerek
yardımcı olan kimsedir.
Hemşire: Her durumda en az iki hemşire görevlendirilir. Bir hizmet (sirküler)
hemşiresi steril bölgenin (bk. Şekil 1.1.) dışında durur ve kayıt tutma, malzemeleri temin
etme ve ilaçları hazırlamak gibi işlemlerle uğraşır. Hizmet hemşiresi ameliyathanede tecrübe
gerektirmeyen işleri yerine getirir ve bir RN hemşirenin veya başka bir yetkili amirin
denetiminde çalışır. İlaçların söz konusu olması ve tıbbi-kanuni nedenler dolayısıyla çoğu
hastane, hizmet hemşiresinin lisanslı hemşire olmasını şart koşmaktadır.
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Şekil 1.1: Steril alan

Ameliyathane hemşiresi, bir lisanslı hemşire, bir lisanslı pratisyen hemşire veya bir
ameliyathane teknisyenidir. Bu kişi steril bölge içerisinde çalışır ve operatörün uyması
gereken antiseptik kurallara aynen tabidir. Ameliyathane hemşiresi veya teknisyeninin
görevi aletleri, cihazları ve malzemeleri düzenli tutmaktır. Bu, bir tamirci çırağının ustaya
istediği aletleri verme işine benzemez; kendi içinde çok tecrübe gerektiren bir iştir ve
genellikle lisanslı hemşireler tarafından yerine getirilir.
İzleme teknisyeni: Basınç izleyicileri ve ECG cihazları gibi fizyolojik izleme
cihazlarını işletir. Bu insanlar az bir tecrübe seviyesine sahip olabilirler veya kardiyovasküler
teknisyen olarak da çalışabilmeleri için ileri derecede tecrübeye de sahip olabilirler.
Kardiyovasküler teknisyen: İntraaortik balon pompası, kalp-akciğer cihazları, kan
gazı makineleri gibi geniş bir yelpazedeki fizyolojik izleme ve ölçüm cihazını işletmeye ve
temel bakımlarını yapmaya yetkin bir şekilde eğitilmiş kimselerdir. Kalp-akciğer
makinelerini işleten kardiyovasküler teknisyenler perfüzyonist veya perfüzyon teknisyeni
diye de adlandırılır.
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1.6. Ameliyathane Tasarımı
Esas olarak ameliyathane tasarımı ve kurulması tek başına bir veya iki hekim ya da
biyomedikal mühendislik birimi tarafından verilecek bir karar değildir. Bir ameliyathanenin
kurulması öncelikli olarak hastanenin faaliyet alanındaki dallarda, ulusal ve uluslararası
standartlar gözetilerek ve Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda
uzman bir komisyon tarafından kararlaştırılır ve uygulanır. Komisyon hastane yönetimince
kurulacak ameliyathane türüne göre yeter sayıda uzman hekim (cerrah), biyomedikal
mühendisi ve klinik mühendisler, diğer uzmanlardan oluşturulur.
Ameliyathane tasarımı biyomedikal teknisyeninin görev alanına girmemekle birlikte
tasarımda dikkate alınması gereken hususları sıralamakta yarar vardır. Açıklanan konuları
Resim 1.2 ve 1.3 ile karşılaştırarak takip ediniz.
Ameliyathaneler, cerrah ve hemşire için etkili, yeterli ve hasta için güven verici yer
olmalıdır. Ameliyathaneler, hastanelerin diğer kısımlarının trafiğinden ve hava akımından
ayrı yapılmalıdır. Modern ameliyat salonu ve ona hizmet eden sistemlerin tasarımı havayla
bulaşan mikroorganizmaların kontaminasyonunu (bulaşma) en az seviyeye indirecek şekilde
olmalıdır. Ameliyathanenin iç planı dört aşamalı olarak gerçekleştirilebilir ve
görevlendirmeler bu aşamalara göre yapılmalıdır. Bunlar; koruyucu ünite, temiz ünite, steril
ünite, kirli alandır.
Ameliyathane hastanenin tek bölümü hâlinde yer almalı, servis alanına
yayılmamalıdır. Bu nedenle en uygun alan olarak hastanelerin bodrum katları seçilmelidir.
Ameliyathane hastanenin ana koridor trafiğinden ayrılmalıdır. Trafik akışı dışarıdan
kontaminasyona olanak vermemelidir. Ameliyathane trafiğinin azaltılmasında cerrahi
yıkanma alanlarının her ameliyat salonu için ayrı bölüm olarak ameliyat salon girişlerinde
planlanmasının büyük önemi vardır.
Ameliyat odasında, steril alanları kontamine etmeden cerrahi ekibin steril olarak
giyinebilmesi, hastanın örtülmesi, yardımcı personelin rahat hareket edebilmesi ve anestezi
uzmanının ekipman ile birlikte çalışabilmesi için yeterince alan olmalıdır. Bir ameliyat odası
için olabilecek en küçük boyut 6x6 m2, tavan yüksekliği ise 3 m olmalıdır. Giriş–çıkışların
düzenlenmesi dışında hasta, ekip ve malzeme hareketlerine uygun mimari yapılar
profesyonel ekip tarafından planlanmış olmalıdır. Ameliyathane içinde anestezi sonrası
bakımın sağlanabileceği ayrı bir ünite (ayılma odası) olmalıdır. Bu ünite hasta taşınmasına
en uygun ergonomiyle planlanmalı ve her türlü tıbbi gereksinimi karşılayabilmelidir.
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Resim 1.2: Ameliyathane donanım ve uygulamaları

Ameliyathanelerin yüzeyi düz, girintisi çıkıntısı olmayan, en küçük parçacıkların bile
tutunamayacağı şekilde, gözeneksiz tek parça ve germisitlerle yıkanmaya dayanıklı
malzemeler olmalıdır. Tek parça vinil kaplamalar, metal tavan kaplamaları, polyester boya
ile kaplama materyalleri tercih edilmelidir.
Ameliyathane duvarlarında kullanılacak renkler pastel tonlardan seçilmelidir. Evrensel
olarak seçilen renk yeşildir. Yeşil renk parlamayı azaltması, rahatlatıcı olması, kan ve pembe
renkli dokularla kontrast oluşturması nedeniyle sık kullanılır.
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Resim 1.3: Ameliyathane donanım planı

Kapılar, yaklaşıldığında kendiliğinden iki yana açılan türde olmalıdır. Ayrıca kapıların
boyutlarının emniyetli geçiş için 1,5 m’den dar olmaması ve elden ele bulaşma ile oluşacak
çapraz infeksiyonu önlenmesi bakımından dezenfektanlara dayanıklı şekilde üretilenlerinin
tercih edilmesi gereklidir.
Ameliyathanenin havasında normalde bakteri bulunur. Ancak bunun olumsuz
sonuçlara neden olması için miktarı ve derişimi önemlidir. Örneğin ameliyat odası boşken 30
cfu/m3ü, kullanılırken de 180 cfu/m3ü geçmemek üzere havada bakteri bulunmasına izin
verilir. Havadaki bakteri yoğunluğu odada hareket eden insan sayısıyla doğru orantılıdır. Bu
nedenle ameliyat sırasında ameliyat odasındaki insan hareketi ve dolayısıyla insan sayısı
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mümkün olduğunca aza indirilmelidir. Ameliyat odasının açıldığı koridor havasının, komşu
odalara oranla daha yüksek basınçta tutulması gerekir. Bu pozitif basınç daha az temiz
ortamlardan ameliyat alanına hava akımını önler. Havalandırma sisteminde etkinlikleri
standardize edilmiş ardışık iki filtre sistemi bulunmalıdır. Hava akım hızı, ameliyat odasında
saatte en az 15 hava değişimi sağlayacak debide olmalıdır. Bunun % 20’si (yani saatte 3
değişim) temiz dış hava kaynaklı olmalıdır. Hava tavandan içeri verilmeli ve tabana yakın
olarak dışarı alınmalıdır. Gerekli konforu sağlaması için sıcaklık 20-22 0C arasında, nem
oranı % 30-50 arasında tutulmalıdır, ısı ve nem ekibin isteği ve ameliyatın özeliğine göre
içeriden ayarlanabilir olmalıdır. % 60’ın üzerindeki nem, kuru yüzeyler üzerinde
yoğunlaşmalara neden olur ve % 50’nin altındaki nem de statik elektriği engellemez.
Rutin bir gereksinim olmamakla birlikte hiç partikül içermeyen aşırı temiz
havalandırmalı odalar implant ve protez cerrahisi gibi bazı cerrahi işlemlerin uygulandığı
ameliyat odalarında yararlı ve gerekli olabilir. Bu durumlarda küçük çaplı partikülleri bile %
99,97 etkinlikle temizleyen yüksek etkinlikte hava filtreleri HEPA (High Efficiency
Particulate Air) kullanılmalıdır.
Ameliyathanelerde aydınlatmanın parlamaya neden olmayan, gölge yapmayan, yara
üzerinde maksimum görünebilirlik sağlayan ve ısı vermeyen şekilde olması gerekir.
Lambalar tavana monte edilmelidir. Ameliyathanelerde elektrik kesilmelerinde 10 saniyede
devreye girebilen jeneratörler bulunmalıdır.
Ameliyat odası ve kontrol masası arasında bağlantı sağlamada iletişim sistemi
önemlidir. Acil kullanım için sistemin elle çalışmasına ek olarak ayakla ve dizle çalışan
devreleri olmalıdır.
Tüm ameliyat odalarının kontrol masasına ek olarak cerrahi patoloji, radyoloji ve
merkezi sterilizasyon üniteleri ile direk iletişimi olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları ameliyathanesinde bulunan portatif bir cihazının
operasyon süresince çalışır durumda tutulması için ameliyat odasında bulunup gerekirse
arızalı cihaza müdahale ediniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Üçer kişilik gruplar oluşturunuz ve rapor
hazırlamak için gerekli araç gereci temin
ediniz.
 Ameliyathanede bulunan cihazları
tartışarak bir liste oluşturunuz.
 Ameliyathaneye girişte alınması gereken
hijyenik tedbirleri tartışınız.
 Kişisel güvenlik tedbirlerini tartışınız.
 Kararlaştırdığınız hijyenik ve kişisel
güvenlik tedbirlerini arkadaşlarınızla
birlikte uygulayınız (Örneğin el yıkama,
maske, bone ve gözlük takma, özel
kıyafet giyme).
 Ameliyat süresince beklemeniz gereken
yeri tartışınız.
 Ameliyathanedeki cihazların yerlerini
bir kroki üzerinde belirtiniz.
 Operasyon süresince yanınızda
bulunması gereken araç ve gereçleri
belirleyiniz.
 Ameliyat sırasında arızalanan koter
cihazının onarımının ameliyathanede
yapılamayacağını göz önünde
bulundurarak yapılması gerekenleri
adım adım uygulayıp kroki üzerinde ve
raporunuzda belirtiniz.
 Raporunuzu bir öğretmene göstererek
onayını alınız.


 Tablo 1.1 ve eklerinden
yararlanabilirsiniz.
 10. sınıf Mikrobiyolojik Risk
modülünden yararlanabilirsiniz. Not
alınız.

 Bir arkadaşınızı manken olarak
belirleyerek uygulamanızı
gerçekleştiriniz.
 Steril alan vb.
 İkinci adımda oluşturduğunuz listeden
yararlanınız.
 El ve ölçü aletleri arızalanması
muhtemel cihaz yedeği vb.
 Atölyenizdeki bir bölümü ameliyathane
olarak belirleyip uygulamalarınızı
gerçekleştiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Değerlendirme Ölçütleri
Rapor hazırlamak için gerekli araç gereci
temin edildi mi?
Ameliyathanede bulunan cihazların listesi
oluşturuldu mu?
Ameliyathaneye girişte alınması gereken
hijyenik tedbirleri tartıştınız mı?
Kişisel güvenlik tedbirlerini tartıştınız mı?
Kararlaştırdığınız hijyenik ve kişisel güvenlik
tedbirleri uygulandı mı?
Ameliyat süresince beklemeniz gereken yeri
tartıştınız mı?
Ameliyathanedeki cihazların yerlerini bir
kroki üzerinde belirttiniz mi?
Operasyon süresince yanınızda bulunması
gereken araç ve gereçleri belirlediniz mi?
Ameliyat sırasında arızalanan koter cihazının
onarımında yapılması gerekenleri uygulayıp
kroki üzerinde ve raporunuzda belirttiniz mi?
Raporunuzu bir öğretmene göstererek onayını
aldınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ameliyat salonlarının her birinde sadece bir
ameliyat masası bulunur.

2.

( ) Anestezi teknisyeni hastaya anestezi uygulayan ameliyathane personelidi.

3.

( ) Hizmet hemşiresi steril alan içindeki işlerin görülmesine yardımcı olur

4.

( ) Ameliyathanenin havasında normalde bakteri bulunur.

5.

( ) Ameliyathane havalandırmasında HEPA filtreler kullanılır.

6.

( ) Ameliyathanelerde elektrik kesintisine karşı jeneratörler bulunur

7.

( ) Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları ameliyathanelerinde pace maker cihazı
bulundurulması zorunludur

8.

( ) Ameliyathanelerin tümünde C kollu röntgen bulunur

9.

( ) Ameliyathanelerin tümünde tansiyon aleti bulunur.

10.

( ) MR kurulu ameliyathanelerde bakım onarım yaparken standartlara uygun servis
ekipmanı kullanmak gerekir
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetini başarıyla tamamladığınızda yoğun bakım ünitelerinde
kullanılan cihazları seçebilecek, yoğun bakım yapısı ve organizasyonunu tanıyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan hastaneleri ziyaret ederek yoğun bakım ünitelerinde
kullanılan cihazlar, yoğun bakım yapısı ve organizasyonu hakkında bilgi
toplayınız.
Yaptığınız araştırmayı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YOĞUN BAKIM VE ORGANİZASYONU
2.1. Yoğun Bakım
Bir hastada kısmen veya tamamen işlevleri bozulmuş olan organ veya organ
sistemlerinin işlevlerinin geçici olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürülmesi ve
hastalığı oluşturan temel sebeplerin tedavisi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır.
Modern yoğun bakım kavramı, 1852 yılında Kırım Savaşı sırasında Florence
Nightingale’in yoğun bakım gerektiren hastaları özel hemşirelik hizmeti uygulamak için tek
bir yere toplaması ile oluşmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yoğun bakım
ünitelerinin başlangıcını ise ameliyat sonrası derlenme odaları oluşturmuştur. 1923 yılında
John Hopkins Hastanesi’nde beyin cerrahisi hastalarının ameliyat sonrası bakımı için üç
yataklı bir ünite kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı, Kore ve Vietnam Savaşları, yoğun bakım
hastalarının resusitasyonu ve triajı konusunda önemli gelişmelere neden olmuştur.

2.2. Yoğun Bakım Üniteleri
Yaşamsal işlevlerinin bir kısmını kaybetmiş kritik hastaları destekleyip iyileşmesini
amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan ileri teknolojiye
sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi yapılan multidisipliner
çalışan kliniklerdir.
Ülkemizde mevcut yoğun bakımların iyileştirilmesi, yetersiz yatak kapasitesinin
ihtiyaca cevap verebilecek düzeye çıkarılması ve bu vesile ile yoğun bakımların yeniden
yapılandırılması amaçlanmış olup yoğun bakım ünitelerinin büyüklüğü, çalışanları ve
teknolojik imkânları hizmet verdikleri hastane ve bölgenin şartlarına göre ayarlanmalıdır.
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Bu kapsamda yoğun bakım ünitelerinin eksikliklerinin giderilerek yapılandırması ile
ilgili yoğun bakım açılmasında asgari esaslar belirlenmiştir. Yoğun bakım ünitelerinin
nitelikleri Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu
“13.08.2007 tarihli ve 17086 (2007/73) sayılı Genelge” de belirtilmiştir.

2.2.1. Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
İlgili genelgede maddeler hâlinde yer alan yoğun bakım ünitelerinin sahip olması
gereken nitelikler şöyledir:
a) Yatak sayısı elli ve daha az olan hastanelerde en az iki yataklı olmak üzere bir yatak
dâhilî, bir yatak cerrahi yoğun bakım servisi kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin
üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.
b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için en az bir yataklı koroner yoğun bakım servisi, kalp
damar cerrahisi uzmanlık dalı için en az iki yataklı kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisi
kurulması zorunludur.
c) Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık
dalı için yeni doğan yoğun bakım ünitesi bulunması gerekir.
d) Yoğun bakım üniteleri hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım
alanları ile doğrudan bağlantılı olmamalıdır.
e) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımın ameliyathane steril alanında olmamak
kaydıyla ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur
f) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye yoğun bakım üniteleri diğer yoğun bakım
ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer yoğun bakımlar gibi mikroorganizmaları süzebilen
ve tutabilen havalandırma sistemi olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir. Diğer
yoğun bakım ünitelerinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.
g) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle
irtibatlı olmaması gerekir. Fakat yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım
servislerinin ön geçiş alanları ortak olabilir.
h) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü
ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı veya tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise
kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır.
i) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye yoğun bakım ünitesi haricinde diğer yoğun
bakım ünitelerinde ameliyathanelerde olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde
HEPA filtre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi
bulunur.
j) Yoğun bakım ünitelerinde zemin ile duvar kaplamalarının kolay temizlenebilir
nitelikte olması şarttır.
k) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli
gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekân, el yıkama amaçlı lavabo, yatak aralarında
gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayırma düzeneği, her yatak için ayrı monitör
ve merkezi tıbbi gaz sistemi bulunur.
l) Yoğun bakımlarda, “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol
Yönetmeliği”nde tanımlanan işler özenle yürütülür. Aktif çalışması ve bildirimlerin düzenli
yapılması sağlanır.
m) Yoğun bakımlar kabul edebileceği hastaların hastalık durumuna, sağlık personeli,
araç, gereç, donanım ve mekânsal özelliklerine göre seviyelendirilir.
24

n) Yoğun bakım gerektiren 1 ay – 18 yaş arası çocuk hastaların bakımı ve tedavisi
tercihen çocuk yoğun bakım ünitelerinde yapılmalı veya çocuk hastaların bakım ve tedavisi
için gerekli cihazlar ile ayrı bir hemşire ekibi tarafından erişkin hastalardan ayrı bir mekân
veya erişkinlerden uygun şekilde ayrılmış bölümde yapılabilir.
o) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri
kurulur. Diş hastaneleri ile göz hastalıkları hastanelerinde yoğun bakım ünitesi
kurulmayabilir. Ancak yoğun bakım ihtiyacı gereken durumlarda hastanın nakli süresince
yaşam desteği sağlamak için gerekli donanım bulundurmalıdır.
ö) İkinci seviye yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde birinci seviye yoğun bakım
ünitesi, üçüncü seviye yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde ise ikinci ve birinci seviye
yoğun bakım ünitesi bulunmalıdır (29.08.2007 tarih ve 7951 sayılı onay).

2.3. Yoğun Bakım Ünitelerinin Sınıflarına Göre Asgari Standartları
Üniteler

Tanımlar

Yatak
Sayısı

Personel
Durumu

Tıbbi
Cihaz ve
Donanım

Diğer
Özellikler

1. Basamak Yoğun Bakım
Ünitesi
Takip ve tedavileri için rutin
yöntemler yeterli olmayan,
ancak, henüz organ yetmezliği
başlamamış, solunum
desteğine ihtiyaç duymayan,
yakın takibi gereken hastaların
kabul edildiği ünitelerdir.

2. Basamak Yoğun Bakım
Ünitesi
Detaylı ve nitelikli gözlem ve
girişim yapılabilen, yaşamsal
destek gereksinimi bulunan
hastaların yüksek kalitede
bakım ve tedavisinin yapıldığı,
24 saat hekim denetim ve
gözetimi olan ünitelerdir.

En az iki yataklı olmalıdır.

En az dört yataklı olmalıdır.

En az altı yataklı olmalıdır.

- Yoğun bakımlardan sorumlu
bir uzman,
- İç hastalıkları uzmanı,
- Genel cerrahi uzmanı,
- Çocuk yoğun bakım üniteleri
için çocuk hastalıkları uzmanı,
- Her vardiyada ünitede bir
hemşire (ya da sertifikalı
eşdeğeri sağlık personeli)
olmalıdır.

- Yoğun bakımlardan sorumlu
bir uzman,
- İç hastalıkları uzmanı,
- Genel cerrahi uzmanı,
- Anestezi ve reanimasyon
uzmanı,
- Çocuk yoğun bakım üniteleri
için çocuk hastalıkları uzmanı
- Beyin cerrahisi uzmanı veya
nöroloji uzmanı (Konsültan)
- Kardiyoloji uzmanı
(Konsültan)
- Fizyoterapist
- Her vardiyada beş yatak için
bir hemşire (ya da sertifikalı
eşdeğeri sağlık personeli)
olmalıdır.

- İlk altı yatak için hastanede çalışan
yoğun bakımlardan sorumlu bir uzman,
- Yoğun bakımlarda görevli ikinci bir
uzman,
- Anestezi ve reanimasyon uzmanı,
- Beyin cerrahisi uzmanı veya nöroloji
uzmanı,
- Çocuk yoğun bakım üniteleri için
çocuk hastalıkları uzmanı,
- Kardiyoloji uzmanı,
- İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda
kolayca ulaşılabilecek uzman hekimler,
- Fizyoterapist,
- Her vardiyada üç yatak için bir
hemşire (ya da sertifikalı eşdeğeri sağlık
personeli) olmalıdır.

- 2 yoğun bakım yatağı,
- Her yatak için bir monitör,
- Bir ventilatör,
- İki laringoskop olmalıdır.

- 4 yoğun bakım yatağı,
- Her yatak için bir monitör,
- Her yatak için bir ventilatör,
- İki laringoskop,
- Portabl röntgen cihazı,
- Perfüzyon cihazı,
- Kan gazı cihazı,
- Transport ventilatörü
olmalıdır.
- Yoğun bakım girişinde ayrı
bir ön geçiş alanı olmalıdır.

3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Altta yatan özellikli hastalığı veya
birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren
çoklu organ işlev bozukluğu veya
yetmezliği gibi tüm komplike hastaların
kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi
bakım ve tedavi yapılabilen ünitelerdir.

- 6 yoğun bakım yatağı,
- Her yatak için bir monitör,
- Her yatak için bir ventilatör,
- İki laringoskop,
- Portabl röntgen cihazı,
- Perfüzyon cihazı,
- Kan gazı cihazı,
- Transport ventilatörü,
- Defibrilatör,
- Beslenme pompası,
- Noninvazif ventilatör,
- Yoğun bakım girişinde ayrı bir ön
geçiş alanı olmalıdır.
- En az bir izolasyon odası olmalıdır.

Tablo 2.1: Yoğun bakım ünitelerinin sınıflarına göre asgari standartları
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2.4. Yoğun Bakım Ünitelerinin Türleri
Yoğun bakım ünitelerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür:









Yanık yoğun bakım ünitesi (burn intensive care unit)
İlkyardım yoğun bakım ünitesi (emergency intensive care unit)
Koroner yoğun bakım ünitesi (coronary intensive care unit)
Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesi (surgical intensive care unit)
Beyin ve sinir ameliyatları sonrası yoğun bakım ünitesi (neurosurgical intensive
care unit)
Taşınabilir yoğun bakım ünitesi (mobile intensive care unit)
Doğum vakaları yoğun bakım ünitesi (maternal-fetal intensive care unit)
Çocuk yoğun bakım ünitesi(pediatric intensive care units)

2.5. Yoğun Bakım Ünitesi Tasarımı
Yoğun bakım tasarımında göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:






Hastanın hastalık seyrini en doğru ve güvenilir olarak ilgili şahıslara bilgi
verecek şekilde yapılmalıdır.
İkaz cihazlarının yanlış çalışmasına sebep olacak unsurlara dikkat edilerek
yerleştirme yapılmalıdır.
Ünitenin kullanılışı ve bakımı açısından en basit şekilde yerleştirilmelidir.
Ünitedeki cihazlar mümkün mertebe az yer kaplayacak şekilde compact
olmalıdır.
Giriş çıkışlar, merkez hasta izleme, personel odaları, hasta odaları ve yatakla
cihazları acil müdahaleye en uygun konumda ve şekilde tasarlanmalıdır. Bunu
gerçekleştirmek için genelde kalıplaşmış

 veya düzeni

O çevresel veya daire düzeni

 veya  veya  veya  düzenlerinde yoğun bakım üniteleri tasarlanır.

Şekil 2.1’ de örnek olarak  düzeninde yerleştirilmiş bir koroner yoğun bakım ünitesi
görülmektedir. Bu modelde en önemli öncelik ortamın sterilizasyon için gerekli şartların
sağlanması ve enfeksiyon riskini minimuma indirmektir. Tasarımda “yoğun bakım
nitelikleri” başlığı altında açıklanan öneriler dikkate almakla birlikte ülkemizde T.C. Sağlık
Bakanlığının talimatları geçerlidir. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki yönetmelikler
incelenebilir:



Yoğun Bakım Yönerge 10.0cak.2003/372; Yoğun bakım ünitelerinde görev
yapan sağlık personelinin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair yönerge,
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 tarih ve
25903 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliklerin yorumları sürekli yayınlarda uzmanlar tarafından açıklamalı
olarak verilmektedir.
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Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2005;9(1-2):14-19
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2005;9(1-2):35-40

Şekil 2.1:  Düzeninde yerleştirilmiş bir koroner yoğun bakım ünitesi
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2.5.1. Yoğun Bakım Ünitelerinin Yerleşimi
Yoğun bakım ünitesi tasarımında hangi düzen tercih edilirse edilsin yatakların ve
yatak başı cihazlarının yerleştirilmesinde dikkate alınması gerekli hususlar aşağıda kısaca
açıklanmıştır:
















Ünite içindeki oda girişleri dikkate alınarak kapı önlerine yatak
yerleştirilmemelidir.
Hasta yatakları mümkün olduğunca pencere önlerine yerleştirilmemelidir.
Yataklar pencereden 1,5-2 m mesafede olmalı, böylece yatağın her iki yanından
geçiş sağlanmalıdır.
Yatakbaşı izleme cihazları hasta yatağının sol veya sağ üst köşesine kapıdan
girişte hemen göze çarpacak bir konumda yerleştirilmiş olmalıdır. Bunların
yerden yükseklikleri, gerekli ayarlamalar kolayca yapılabilecek şekilde
konumlandırılmış olmalıdır.
Koroner yoğun bakım ünitesine ait bir jeneratör sistemi bulunmalı ve bütün
mevcut sistemler bu sisteme bağlanmalıdır. Böylece şebekenin kesilmesi
hâlinde yatak başına konacak prizler en uygun sayıda olmalıdır. Genelde 4 ya
da 5 adet topraklı priz yeterli olmaktadır. Ayrıca, yatak başına yerleştirilmiş
olan bu prizleri besleyen fazda bir arıza geldiği zaman bir röle sistemi
yardımıyla bu prizlerin diğer bir fazdan beslenmelerini sağlamak hastane
elektrik dağıtım şebekesinin tasarımında önemle üzerinde durulması gereken bir
husustur.
Yatak başına bir adet okuma lambası, bir adet muayene lambası konulmalıdır.
Ayrıca odanın genel aydınlatması hastayı rahatsız etmeyecek şekilde tavandan
yapılmalıdır. Tüm aydınlatmaların hasta başucunda izleme cihazında parlama
ve yansımaya neden olmayacak şekilde yerleştirilmiş olması gerekir.
Çalışma şartlarını ve hastanın rahatını optimum derecede olumlu kılacak şekilde
hasta odalarının boyutları saptanıp odalar duvar-cam bölmeleri ile birbirinden
ayrılmalıdır. Bazı durumlarda odaları birbirinden ayırmada sadece perde
kullanılmaktadır. Bu yöntem maliyet düşürmekte fakat hastalar arası gizliliği
olumsuz yönde etkilemektedir.
Hasta yataklarının sağında ve solunda yatak boyunca birer ray sisteminin tavana
monte edilmesi ve buraya çengeller vasıtasıyla serum şişlerinin asılması, bu ray
boyunca hareketinin sağlanması bu ünitelerde kullanılan bir tasarım şeklidir.
Hasta odalarında uygun olan sağ veya sol başucunda bir adet dolabın muhakkak
yerleştirilmiş olması gerekir. Diğer taraftan hasta başucunda bir adet çağırma
zilinin de bulundurulması şarttır.
Ünitenin taban döşemesi mümkün olduğu kadar kolay temizlenen, kullanım
esnasında fazla ses çıkarmayan, ısı kaybını önleyen bir madde ile kaplanmış
olması üzerinde önemle durulması gereken diğer bir hususu oluşturmaktadır
(Örneğin: Marley).
Ünite içinde uygun bir yere asistan, doktor ve diğer görevli kişilerin
çalışabileceği uygun sayıda masa ve iskemle yerleştirilmelidir. Ayrıca
konsültasyon sonuçlarının görüşülüp değerlendirileceği bir bölüm ünite içinde
uygun bir yerde bulundurulmalıdır.
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Ünitede bir adet buzdolabı uygun görülen bir yere yerleştirilmelidir.
Bütün ünitenin havalandırılması, merkezî bir havalandırma düzeni yardımıyla
sağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Atölyenizde eğitim amaçlı bir yoğun bakım ünitesi demosu oluşturunuz.Aşağıdaki
işlem basamaklarını takip ederek uygulama faaliyetini gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları
 Üçer kişilik gruplar oluşturunuz ve rapor
hazırlamak için gerekli araç gereci temin
ediniz.
 Yoğun bakım ünitesinde bulunan
cihazları tartışarak bir liste oluşturunuz.
 Yoğun bakım ünitesi aydınlatması için
gerekli düzenlemeleri tartışınız.
 Yoğun bakım ünitesi enerji dağıtım
planını oluşturunuz.
 Kullanılacak hastabaşı paneli ve
özelliklerini belirleyiniz.
 Yoğun bakım ünitesi iklimlendirmesi ile
ilgili yapılacakları listeleyiniz.
 Yoğun bakım ünitesi şekillerinden
uygun olanı seçiniz.
 Yoğun bakım ünitesi yatak ve cihazların
yerleşim planlarını kroki üzerinde
gösteriniz.
 Yoğun bakım fiziki şartlarını tartışarak
bir liste oluşturunuz.
 Yaptığınız çalışmaları rapor hâline
getiriniz.
 Hazırladığınız rapordan yararlanarak
atölyeniz imkanları dâhilinde demo
yoğun bakım ünitesini hazırlayınız.
 Raporunuzu ve demo tasarımınızı bir
öğretmene göstererek onayını alınız.

Öneriler


 İlgili teknik şartnamelerden
yararlanabilirsiniz.


 Çalışmanız sırasında mikrobiyolojik
risklere karşı tedbir alınız.

 Bir grafik çizim programı kullanınız ve
çizimlerinizde ölçülere dikkat ediniz.
 İlgili standart ve dökümanlardan
yararlanınız.
 Bu raporunuz aynı zamanda sizin
projeniz olacağından dikkatle
hazırlayınız.
 Atölyenizde mevcut olmayan cihazlar
için uygun ölçülerde bloklar veya farklı
cihazlar kullanabilirsiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evet

Hayır

Rapor hazırlamak için gerekli araç gereci temin ettiniz
mi?
Yoğun bakım ünitesinde bulunan cihazları tartışarak bir
liste oluşturdunuz mu?
Yoğun bakım ünitesi aydınlatması için gerekli
düzenlemeleri tartıştınız mı?
Yoğun bakım ünitesi enerji dağıtım planını oluşturdunuz
mu?
Kullanılacak hastabaşı paneli ve özelliklerini belirlediniz
mi?
Yoğun bakım ünitesi iklimlendirmesi ile ilgili
yapılacakları listelediniz mi?
Yoğun bakım ünitesi şekillerinden uygun olanı seçtiniz
mi?
Yoğun bakım ünitesi yatak ve cihazların yerleşim
planlarını kroki üzerinde gösterdiniz mi?
Yoğun bakım fiziki şartları listesi oluşturdunuz mu?
Yaptığınız çalışmaları rapor hâline getirdiniz mi?
Demo yoğun bakım ünitesini hazırladınız mı?
Raporunuzu ve demo tasarımınızı bir öğretmene
göstererek onayını aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Birinci basamak yoğun bakım ünitelerinde en az iki yatak bulunmalıdır.

2.

( ) İkinci basamak yoğun bakım ünitelerinde en az bir izolasyon odası olmalıdır.

3.

( ) Üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri en az altı yataklı olmalıdır.

4.

( ) Birinci basamak yoğun bakım ünitelerinde transport ventilatörünün bulunması
zorunlu değildir

5.

( ) Yoğun bakım ünitelerinde zemin ile duvar kaplamalarının kolay temizlenebilir
nitelikte olması şart değildir.

6.

( ) Yoğun bakım ünitelerinin renkleri yeşil olmak zorundadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Temiz oda
yapabileceksiniz.

iklimlendirme

elemanlarını

tanıyıp

bakım

ve

kontrollerini

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan hastaneleri ziyaret ederek enfeksiyonun önlenmesi
amacıyla alınan tedbirleri ve kullanılan sistemleri araştırınız.
Yaptığınız çalışmayı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. TEMİZ ODA VE İKLİMLENDİRME
ELEMANLARI
3.1. Temiz Oda
Temiz oda, hava kalitesinin mükemmel bir şekilde kontrol edildiği, ısının, nemin,
basıncın ayarlandığı (negatif veya pozitif basınç), partikül ve mikroorganizma
kontaminasyonunun kontrol edilebildiği ortamdır.
Bu odada kontrol altında tutulan basınç, kontrolsüz alana göre daha fazladır. Ayrıca
içeride partikül sayısının azaltılması için HEPA filtre kullanılır. Kapılar, hava kaçağını en
aza indirecek yapıda tasarlanmıştır. Bakteri ve mikroorganizmaların partiküller üzerinden
oda içerisinde hareket edebilmelerini engellemek amacı ile ortamdaki partikül sayısı azaltılır
ve oda içine arınmış hava verilir. Oda içindeki hava değişimi oranı saatte minimum 20’dir.
Odada tavan, zemin, duvarlar ve camlar toz birikimini engelleyici ve temizliğe uygun olması
açısından düz ve pürüzsüz yapıdadır.

Fotoğraf 3.1:Temiz oda
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Temiz odaların uygulama alanlarından olan hastane, ilaç fabrikası gibi yerlerde
ortamdaki taneciklerin bir kısmının canlı olması ve canlıların bir kısmının da enfeksiyona
neden olabilecek mikroorganizmalardan oluşması dolayısıyla tanecik kontrolü gerekirken,
hassas optik malzeme veya bilgisayar yongası üreten bir fabrikada ise canlı/cansız her türlü
tanecik kirlilik yaratır. Örneğin optik aletlerde görüntü bozukluğu, elektronik devrelerde
tahribat yaptığı için kontrolü gerekir.

3.1.1. Hastanelerde Temiz Oda Uygulamaları
Hastane enfeksiyonları tüm dünyada hem hasta hem de sağlık çalışanlarının sağlığını
tehdit eden bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
ABD'de Center of Diceases Control (CDC) adlı araştırma merkezinin hastane
enfeksiyonları ile ilgili yaptığı araştırmalara göre Amerika’da her yıl 103 bin, Kanada'da ise
12 bin kişi hastanede kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Amerika'da farklı sebeplerden dolayı hastaneye yatan kişilerin % 5'i enfeksiyona
yakalanmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde ise bu rakam % 14'e çıkmaktadır. Fransa'da
hastanelerden kapılan enfeksiyon oranının % 8 olduğu belirtilmektedir.
Ameliyat sonrası enfeksiyon nedeniyle 2001 yılı hastane yatış ortalaması Amerika
Birleşik Devletleri’nde iki gün, Avrupa topluluğunda üç gün, Türkiye’de 13-14 gündür.
Herhangi bir ameliyathanenin havadan enfeksiyon kapma riski 100 kabul edildiğinde,
DIN 1946 (Alman standardı) ve iyi üretim uygulamaları prosedürü (GMP) kurallarına uygun
olarak yapılmış ameliyathanelerde bu oran % 0,033’e düşmektedir.
Bu noktada enfeksiyon önlemeye yönelik olarak en etkin çözüm, hastane
iklimlendirmesi ve hijyenik klimaların kullanımı olmaktadır.
Hastane içindeki hava, toz ve mikroorganizmalarla kirlenmiş durumdadır. Taze hava,
kirliliği azaltan bir faktördür. Havalandırma sistemi uygun projelendirilerek, içeride pozitif
basınç yaratılarak, dışarıdan filtre edilmemiş havanın girmesi önlenir. Dış hava içeriye göre
daha temiz bir ortamdan alınmalıdır.
Uygun olmayan hava koşulları, bakterilerin üremesine neden olur. Bazı bakteriler,
bağıl nemi fazla hava koşullarında daha uzun süre yaşar.

3.1.2. Hastane İçinde Özel Havalandırma Gereken Bölümlere Ait Parametreler
3.1.2.1. Ameliyathaneler
Ameliyathanelerde sıcaklık 20-23 °C, rölatif nem % 30-60 olmalıdır. Ameliyat
odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanmalıdır. Pozitif
basınç, daha az temiz alanlardan temiz alanlara hava akımı olmasını önler.
Ameliyathanelerdeki havalandırma sistemlerinde % 90 veya üzerinde hava filtrasyonu
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sağlanmalıdır. Konvansiyonel ameliyathane havalandırma sistemleri, saatte en az 15 filtre
edilmiş hava değişimi yapmalı ve bunlardan en az 3’ü (% 20) temiz hava ile olmalıdır. Hava
tavandan verilmeli ve yere yakın bir noktadan terk etmelidir. Bazı ameliyatlarda cerrahi alan
enfeksiyon riskini azaltmak için ek önlem olarak laminer hava akımının ışınlarının
kullanılması önerilmiştir. Laminer hava akımı, parçacıklardan arındırılmış havanın aseptik
ameliyat ortamı üzerinden sabit bir hızda (0,3-0,5 μm/saniye) akımını sağlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu hava akımı yatay ya da dikey olarak yönlendirilebilir ve yeniden odaya
verilen hava, genellikle yüksek etkinliğe sahip HEPA filtreden geçirilir (ultra-clean air). Bu
havalandırma sistemi (ultra-clean air) ortopedi ve protez ameliyatlarının yapıldığı
ameliyathanelerde önerilir.

3.1.2.2. Yoğun Bakım Üniteleri
Yoğun bakım ünitelerinde ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif nem % 40 olmalıdır.
Havalandırma sistemleri, saatte en az 6-12 filtre edilmiş hava değişimi yapmalı ve bu hava
değişiminin en az 3’ü temiz hava ile olmalıdır. İmmünsüprese hastaların ağırlıklı olarak
yattığı yoğun bakım ünitelerinde pozitif basınç sağlanmalıdır. Genel yoğun bakım
ünitelerinde özel basınç sistemine gerek yoktur. Yoğun bakım üniteleri havalandırma
sistemlerinde % 90 veya üzerinde hava filtrasyonu sağlanmalıdır.

Fotoğraf 3.2: Temiz oda yoğun bakım üniteleri

3.1.2.3. Pozitif Basınçlı İzolasyon Odaları
Transplantasyon yapılan hastalarda rejeksiyonu önlemek amacıyla uygulanan yoğun
immünsüpressif tedavi, transplant hastalarında fırsatçı enfeksiyonların görülme riskinde
ciddi bir artışa neden olmaktadır. İnvaziv fungal enfeksiyon gelişme riski yüksek olan
hastaların bulunduğu ortamlar için pozitif basınçlı ventilasyon ve HEPA filtresi (≥0,3μm
partikülleri % 99,97’sini tutabilen filtreler) önerilir. Hasta odası ile oda dışındaki alanlar
arasında >2,5 Pa’lık bir basınç farkı bulunmalı ve saatte >12 hava değişimi sağlanmalıdır.
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Filtre edilen havanın akım yönü hastadan koridora doğru olmalıdır. Allojenik kemik iliği
alıcıları için laminer hava akım sistemi önerilmektedir. Ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif
nem % 30-60 olmalıdır.

3.1.2.4. Negatif Basınçlı İzolasyon Odaları
Hava yolu ile bulaşan bir enfeksiyon sorunu olan hastaların (pulmoner veya larengeal,
tüberküloz, suçiçeği, kızamık, SARS, hemorajik ateş) hastaneye yatması durumunda sağlık
personelinin de aynı mikroorganizmalara maruz kalma riski ortaya çıkar. Hastaneye yatması
durumunda bu hastaların negatif basınçlı izolasyon odalarında takibi uygundur. Bu odalarda
hastanın bulunduğu bölüm kirli olarak kabul edilir. Hasta odasının oda dışındaki alanlara
oranla negatif basınçta tutulması gerekir. Oda havasının hastane içinde resirküle olması
engellenmeli ve hava hastane dışına verilmelidir. Böylelikle hem oda içindeki
mikroorganizma yükü azaltılmış hem de kirli havanın hastanenin diğer bölümlerine
yayılması önlemiş olur. Eğer odadan çıkan hava resirküle edilecekse mutlaka HEPA
filtreden geçirilmelidir. Saatte 12-15 hava değişimi sağlanmalıdır. Negatif basınç
sistemlerinin idamesi oldukça güçtür, hava kaçaklarını önlemek amacıyla odanın
izolasyonunun çok iyi yapılmış olması gerekir. Ortam sıcaklığı 21-24 °C ve rölatif nem %
30-60 olmalıdır.

3.2. İklimlendirme Elemanları
Hastanelerde konfor şartlarının sağlanması ve mikroorganizmalar, toz, narkoz gazları
ve pis kokuların mümkün olan en düşük seviyelerde tutulmasını sağlamak için aşağıda
listelenen odalarda hijyenik klima tesisatının yapılması zorunludur:











Ameliyathaneler
Ameliyathane bölümünde yer alan tedarik holü, steril malzeme deposu,
yıkanma odaları, giriş ve çıkış holleri, gerektiğinde cihaz odaları
Ameliyathane bölümünde yer alan ayılma odaları, diğer odalar ve koridorlar
Endoskopi müdahale odaları
Fizik tedavi küvetli banyolar, hareket banyoları ve yüzme havuzları
Ameliyathane dışındaki ayılma odaları
Yoğun bakım bölümlerinin enfeksiyon kapma ve taşıma riski olan hastaların
bulunduğu yoğun terapi odaları
Yoğun bakım bölümlerinin yoğun gözetim odaları ve acil durum odaları
Özel bakım bölümlerinin yataklı odaları ve acil durum odaları
Prematüre bebek bakım bölümlerinin yataklı odaları

3.2.1. Klima Santralleri ve Tasarımda Hijyenik Kurallar
Santrallerde kullanılan malzemelerin sayısının ve tipinin çok fazla olması, hijyenik
klima santral kavramını zorlaştırmaktadır. Santral kaseti, fan, nemlendirici, susturucu,
elektrikli ısıtıcı, soğutucu serpantin, ısıtıcı serpantin vb. elemanların hijyenik özelliğe sahip
olması başlı başına detaylar içermektedir.
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Prensip olarak hijyen ortamlarda partikül ve mikroorganizma oluşumu veya transferi
yok edilemez ancak ortamın havalandırılması başka bir deyişle düşük partikül
konsantrasyonuna sahip havanın ortama verilmesi ve kirli havanın ortamdan alınması yolu
ile ortamdaki partikül ve mikroorganizma sayısı istenilen seviyelerde tutulabilmektedir. Bu
havayı hazırlayan ve iklimlendiren klima santrallerinin ise ortamın hijyenik sınıfına uygun
hijyenik özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Konfor klima ve havalandırma sistemleri, sıcaklık ve nem oranı parametrelerine göre
tasarlanmakta, cihaz seçimi sırasında ise ses seviyesi, güvenlik vb. konular göz önüne
alınmaktadır. Hijyenik klima ve havalandırma sistemlerinde ise bu parametrelere ek olarak
ortamdaki partiküllerin çapı ve sayısı, ayrıca mikroorganizma tipi ve sayısı da
eklenmektedir. Temiz oda uygulamalarında ortamdaki sıcaklık, nem oranı, mikroorganizma
ve partikül sayısı temiz oda sınıfına göre belirlenen değer ve toleranslarda olması
gerekmektedir. Bu tip uygulamalarda, kontrol edilmesi gereken parametrelerin sayısının
fazla olması, sistemin tasarımını ve cihaz seçimini konfor klimasına nazaran daha kompleks
hâle getirmektedir.
Hijyenik klima santralleri ile ilgili en önemli standartlar, hastane klima ve
havalandırma sistemi için hazırlanan DIN 1946 / 4 standardıdır. Bu standartta çok detaylı
olmasa da hijyenik klima santrallerinin sahip olması gereken özellikler anlatılmıştır.

3.2.2. Hijyenik Klima Santrallerinin Tasarımında Temel Kurallar
Hijyenik klima santrallerinin sahip olması gereken teknik ve yapısal özellikleri dört
ana kural çerçevesinde toplamak mümkündür. Bu ana kurallar şunlardır:





Santrale partikül ve mikroorganizma transferinin önlenmesi
Santralde partikül ve mikroorganizmanın birikmemesi
Santralde partikül ve mikroorganizmanın oluşmaması
Santralin rahatlıkla temizlenmesi veya dezenfekte edilebilmesi

Bu dört ana kural göz önüne alındığında önerilen herhangi bir santralin ne kadar
hijyenik şartlara uygun tasarlanıp üretildiği anlaşılabilmektedir. Bu kurallar, santralin bütün
hücre ve elemanları için geçerlidir.

Kural 1: Hijyenik Santrallerine Partikül ve Mikroorganizma Transferinin
Önlenmesi
Hijyenik santrallerde partikül ve mikroorganizmaların santral içine girmemesi için
gerekli olan bütün önlemler alınmalıdır. Santralin birinci elemanı filtre olup santralin içine
giren hava partikülleri F4 veya daha üst sınıflarda olan filtreler tarafından alınmaktadır.
Ancak, giriş havasının ön filtreden geçmesi yeterli olmayıp partikül ve mikroorganizmaların
santral içine girmemesi için diğer önlemler de alınmalıdır, hijyenik klima santrallerinde filtre
kaçak oranı çok önemlidir. Filtreden önce oluşan pozitif basınç, filtre ile filtre çerçevesi
arasında veya filtre çerçevesi ile santral kaseti arasında olan açık yerlerden havanın bypass
etmesine neden olmaktadır. Bu da partikül ve mikroorganizmaların santralin içine girmesine
sebep olmaktadır. Hijyenik klima santrallerinde, filtre çerçevesinde ve çerçeve ile santral
kaset arasındaki olası boşluklar giderilmelidir. Filtre hava kaçak oranı, filtre sınıfına bağlı
olarak EN 1886 standardında belirlenmiştir.
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Santralde oluşan pozitif basınç, partikül ve mikroorganizmaların santral içine
girmesini önlemektedir. Bazı dokümanlarda santrallerin pozitif basınçta
çalıştırılması tavsiye edilse de pratikte problemler ile karşılaşılabilir.
Hijyenik santrallerde gerek pozitif gerekse negatif basınçta kaset hava
sızdırmazlığının yüksek olması gerekmektedir. DIN 1946/4 göre santral
kasetleri DIN V 24 194/2’de açıklanan sınıf -2 şartlarına haiz olması
gerekmektedir.
Santral girişinde motorlu otomatik damperler konulmalıdır. Cihaz çalışmadığı
durumlarda damper otomatik olarak kapanmakta ve partiküllerin santrale
girmesi engellenmektedir. DIN 1946 / 4 göre damperlerde hava kaçak oranı 100
Pa test basıncında, 10 m³/hm² geçmemelidir.
Santral emişine yağmur ve karın girmesi önlenmelidir. Ayrıca bu açıklıklarda
hava hızı düşük tutulmalıdır.
Santral dışına giden drenaj hatları vasıtası ile toz veya mikroorganizma santral
içine girmemelidir. Uygun sifon sistemi yapılmalıdır. Drenaj boruları direk
şehir kanalizasyonuna bağlanmamalıdır.
Santral servis kapıları kilit mekanizması ile donatılmalı, servis elemanları
dışında kişilerin kapıları açmasına izin verilmemelidir.
Santral servis kapıları, mümkün olduğu kadar az açılmalıdır. Bu nedenle, gözle
yapılan kontrol işlemleri, servis kapılarına konulan gözetleme camlarından
yapılmalıdır. Santral hücrelerinin içi, kolayca görünmesi için aydınlatma ile
donatılmalıdır. DIN 1946 / 4 standardına göre fan hücresi, nemlendirici,
soğutma serpantin ve filtre hücresi aydınlatma ve servis kapılarının gözetleme
camlı olması zorunludur.

Kural 2: Hijyenik Santrallerde Partikül ve Mikroorganizmanın Birikmemesi
Santralde dış ortamdan sürekli hava akışı olduğu için kir ve partikülleri birikebilir.
Santral konstrüksiyonu partiküllerin birikmesine izin vermemelidir. Bunun için gerekenler
şunlardır:

Santral kaseti iç yüzeyleri düz olmalıdır. Santral iç yüzeyleri kesinlikle pürüzlü
olmamalıdır. Pürüzlü yüzeyler kir ve partiküllerin birikimi için ideal yerlerdir.

Santral iç yüzeyinde herhangi bir girinti, çıkıntı veya açık profiller
bulunmamalıdır.

Paneller arası gerek 180 derece gerekse 90 derece birleşmelerde, birleşme
çizgileri veya boşluklar, toz veya kirin birikmemesi ve rahatça temizlenebilmesi
için hijyenik sıvı conta ile kapatılmalıdır.

Santralde kullanılan ve hava ile temasta bulunan fitil ve contaların kapalı
gözenekli olması gerekir. Gözenekler, partikül birikimi ve mikroorganizma
üremesi için ideal yerlerdir.
Kural 3: Hijyenik Klima Santrallerinde Partikül ve Mikroorganizmanın
Oluşmaması


Santral kaset iç sacı ve santrallerde kullanılan diğer sacların malzemesi
korozyona dayanıklı olmalıdır. Santral kaset iç sacının paslanmaz olması
tavsiye edilmektedir.
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Soğutma serpantini ve seperatör altına konulan yoğuşma tavası, suyun
bekletilmemesi için çift eğimli olmalı, uygun çapta tahliye borusu
tasarlanmalıdır.
Santral kasetindeki ısı köprüleri, kaset yüzeyinde yoğuşmaya neden olabilir.
Kullanılacak santralin kaseti, santralin bulunacağı ortamın termal şartları ve
kasetteki EN 1886 göre ölçülen ısı köprüleme kat sayısı göz önüne
bulundurularak seçilmelidir.
Susturucu yüzeyi aşınmaya karşı dayanıklı olmalı ve suyu absorbe etmemelidir.
Susturucu malzemesi santral havasına karışmamalıdır.
Filtrelerde yoğuşmanın oluşması, mikroorganizmaların üremesine neden
olmaktadır. Santral içindeki nem oranı % 90 'ı geçmemelidir.
Pratikte, nemlendirme işlemi için buharlı ve sulu nemlendiriciler
kullanılmaktadır. Buharlı nemlendiriciler ile ilgili hijyenik açısından herhangi
bir sorun yoktur. Su ile çalışan nemlendiricilerde ise hijyenik olmasında sorun
vardır. Su ve özellikle durgun su mikroorganizma oluşumu için oldukça uygun
bir ortamdır. Bu nedenle sudaki bakteri oranı sürekli kontrol edilmeli ve
standartlarda yazılan kurallara uyulmalıdır. Püskürtmeli nemlendiriciler yerine
son zamanlarda yaygınlaşan dolgulu tip nemlendiricilerin kullanılması çok daha
uygun olacaktır. Dolgulu tip nemlendiricilerde, evaporatif nemlendirme söz
konusu olduğundan bakterilerin santral havasına karışma olasılığı daha
düşüktür. Su ile çalışan nemlendiricilerde dikkat edilmesi gereken hususlarla ile
ilgili DIN 1946 / 4 ve prEN 13053 standartlarında detaylı bilgi verilmiştir.
Soğutucu serpantini ve nemlendiriciden diğer hücreye su damlacıklarının geçişi
olmayacaktır. Bu nedenle hava hızına dikkat edilmesi gerekir. Tavsiye olarak
hava hızına bakılmaksızın damla tutucular kullanılmalıdır.

Kural 4: Santralin Rahatlıkla Temizlenmesi veya Dezenfekte Edilebilmesi
Hijyenik klima santrallerin en önemli özelliği santral kaseti iç yüzeyi ve santralde
kullanılan bütün elemanların her taraftan ulaşılabilir ve dolaysıyla temizlenebilir olmasıdır.
Santral kaset iç yüzeyleri ve santralde bulunan elemanların temizlenebilmesi için aşağıdaki
önlemler alınmalıdır:







Santralin her elemanı için en az bir servis kapısı veya servis paneli olması
gerekmektedir. Kaset içinde erişilmesi zor olan elemanların temizlenebilmesi
için elemanın güvenilir bir şekilde dışarıya alınması daha uygundur.
Santrallerdeki filtre kirliliğini izleyebilmek için eğik manometre veya benzeri
cihazlar kullanılmaktadır. Eğik manometre hortum çıkışları, filtre hücresinde
filtrenin iki tarafına (sağ ve soluna) konulacaktır. Böylece, kullanılan filtrenin
ilk basınç ve kontrol anındaki çalışma basıncını izlemek mümkündür.
Hijyenik klima uygulamaları için plug fanlar tercih edilir. Buna karşın
gözetleme camlı ve belli büyüklükte olan fanlar için drenaj hatlı radyal fanlar da
kullanılabilir. Fan kanatları ve malzemesi galvaniz kalitesinin yüksek olması
şartı ile galvaniz boyalı veya paslanmaz malzemeden seçilebilir.
Kullanılan elektrik motorlarının yüzeyi yıkanabilir ve istenildiğinde dezenfekte
edilebilir olmalıdır. Bu nedenle elektrik motorlarının koruma sınıfı olarak IP 55
seçilmelidir.
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Su damla tutucularının temizlik amacı ile diğer elemanlardan bağımsız ve
rahatlıkla sökülebilir ve temizlenebilir olması gerekmektedir.
Küçük santral uygulamalarında temizlik amacı ile fan ve motor grubunun
dışarıya çıkartılması zorunlu değildin ancak çalışmalarda kolaylık sağlar, büyük
santrallerde fan hücresine girilebilmesi ve fanın temizlenebilmesi için yeterince
yer bırakılmalıdır. Büyük santraller yıkanılabilir olarak imal edileceği için hücre
drenaj hattı olmasında fayda vardır.
Elektrik tesisat ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus ise kullanılan kabloların
temizlenebilir ve dezenfektasyon malzeme ve solüsyonlarına karşı dirençli
olması gerektiğidir. Kablolamada ise en kısa hat kullanılarak kablolar mümkün
olduğu kadar santral dışına alınmalıdır.
Hijyenik klima santral üreticileri, normal santraller için hazırladıkları bakım
kılavuzlarındaki açıklamalara ek olarak santralin temizleme yöntemleri ile ilgili
gerekli bilgileri vermelidir. Dezenfektasyon malzemesi ile ilgili önerilerde
bulunabilir. Elemanların dışarıya alınma yöntemleri açıklanmalıdır. Kaset ile
ilgili panel montajı ve hücre bağlantılarındaki sızdırmazlığının sağlanması için
gerekli uyarılar yapılmalıdır. Tesisat bağlantıları, elemanların dışarıya
çıkartılmasını önlemeyecek şekilde yapılmalıdır.
Santral içi, üretimden sonra iyice temizlenmelidir. Gerek ürün ambarında gerek
taşıma veya sahada herhangi bir şeklide içine toz veya partiküllerin girmemesi
gerekir. Santrali işletmeye almadan önce iyice temizlenmelidir.
Filtre ile ilgili bilgi edinmek ve filtrenin son durumunu değerlendirebilmek için
aşağıdaki bilgilerin filtre hücresinde bulunması gerekir:

İlgili hücrede kullanılan filtre sınıfı

İlgili filtrenin malzemesi

Nominal hava debisi

Filtre başlangıç çalışma basıncı

Filtre izin verilen son çalışma basıncı

Filtre değişim tarihi

Fotoğraf 3.3: Hijyenik klima santrali

3.3. Temiz Odalarda Hava Akışı
Bu türler veya modeller aşağıda açıklanmıştır.

3.3.1. Hava Akış Modelleri
Hijyenik klimalar tarafından üretilen arındırılmış havanın temiz oda ortamlarına
aktarılması sırasında ortamdaki ihtiyaçlara göre farklı hava akış modelleri tercih
edilmektedir.
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Temiz odalardaki hava akış modelleri ISO 14644- 4: 2001 (E)de üç grupta
tanımlanmıştır. Bunlar; Şekil 3.1’de gösterildiği gibi tek yönlü akış, tek yönlü olmayan akış
ve ikisinin karışımı olan karışık akış şeklinde gruplandırılmıştır.

Şekil 3.1: Hava akış modelleri

Ancak yukarıdaki açıklamalarda yer almayan ve ameliyathanelerde çok sık kullanılan
HEPA “High Efficiency Particulate Air” filtreler ve paslanmaz kabinden oluşan, laminer
flow olarak tanımlanan cihaz ile ilgili şematik resim Şekil 3.2’ de gösterilmiştir. Bu akış türü
ayrıca “kısmi tek yönlü akış” olarak da tanımlanmıştır.

Şekil 3.2: Kısmi tek yönlü akış
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Tek yönlü olmayan hava akışlarında HEPA filtrenin Şekil 3.3’ te difüzörlü ve Şekil
3.4’de difüzörsüz kullanımındaki hava akışı gösterilmiştir.

Şekil 3.3: Difüzörlü HEPA filtredeki hava akışı

Şekil 3.4: Difüzörsüz HEPA filtredeki hava akışı

3.3.2. Laminer Akışlı Hava Vericileri
Ameliyathanelerde mikroorganizma ve parçacık konsantrasyonunu azaltmak için
önceden iklimlendirilmiş hava, son kullanım noktasında HEPA filtrelerden geçirilerek
ortama verilir.
Hava dağıtım sistemi ameliyathanedeki hava kalitesi için önem taşımaktadır. Bu amaç
doğrultusunda laminer akışı sağlayacak veya ortamda en az türbülansı oluşturacak hava
42

dağıtım cihazları geliştirilmiştir. Hava dağıtıcıları ortamdan daha düşük sıcaklıktaki havayı
ameliyat bölgesine vererek kirli havanın egzos menfezlerine doğru yer değiştirmesini sağlar.
Ayrıca içerdikleri HEPA filtreleri ile mikrop ve partikülleri tutarak ameliyat bölgesine
verilmesini engeller.
Ameliyatı gerçekleştiren ekibin ameliyat esnasındaki konumu ile ameliyat masası
aydınlatması hava akış hattında türbülans oluşmasına neden olur. İnsanlardan yayılan ısı
yükleri azaltılamaz. Ameliyat masası aydınlatmasının ve tıbbi cihazların hava akışında
oluşturduğu türbülans aerodinamik dizayn iyileştirilerek azaltılabilir.
İyileştirmedeki amaç, kararlı, laminer soğuk havanın direk düşmesine olanak
vermeyen hava akışlı, türbülansı mümkün olduğu kadar azaltan, ameliyat masası
aydınlatması ile kombine olmuş, mikroorganizma ve partikülleri ameliyat hattından
uzaklaştıran ameliyat sistemi elde etmektir.
Şekil 3.5’teki laminer akış ünitesi, düşük türbülansta hava akışı sağlayabilen,
dikdörtgen tipte, paslanmaz çelik veya fırınlanmış toz boyalıdır. Bu cihazlar ayrıca iki ayrı
bağlantı kutusunda HEPA filtrelere ve hava sızdırmaz shut-off damperlere, ince gözlü
laminer polyesterden oluşan hava dağıtıcı ön yüzeye sahiptir.

Şekil 3.5: Ameliyathane laminer akış ünitesi şematik dizaynı (tek parçalı tip)
1.Dış gövde, 2. Hava dağıtım elemanı, 3. Filtre kutusu, 4. HEPA filtre, 5. Shut-off damper
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Şekil 3.6: Laminer akış ünitesi (bölüntülü – iki parçalı tip)
1. Dış gövde, 1a. Dış çerçeve, 2. Hava dağıtım elemanı, 3. Filtre kutusu, 4. HEPA filtre, 5.
Kanal bağlantı parçası, 6. Tavan bağlantı profili, 7. Ameliyat masası aydınlatma pasajı, 8.
Ameliyat masası aydınlatması

Şekil 3.7: Laminer akış ünitesi (bölüntülü – iki parçalı tip)
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Fotoğraf 3.4: Ameliyat masası aydınlatması entegre edilmiş laminer akış ünitesi (bölüntülü – iki
parçalı tip)

3.3.3. Filtreler

Şekil 3.8: Hijyenik klima sisteminde filtreler
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Klima santrallerinde ve havalandırma sistemlerinde dış havadaki partikülleri, toz,
toprak ve benzeri istenmeyen cisimleri tutmak, havalandırma cihazları girişlerinde gerekli
ayrımları yapmak, besleme havalarındaki virüs ve bakterileri azaltmak amacıyla uygun
filtreler kullanılır. Filtrelerin üretimi sırasında filtrenin kullanım amacıyla ilgili standartlar
dikkate alınır. Klima santrallerinde ve havalandırma sistemlerinde amaca uygun hava kalitesi
elde etmek üzere kademeli filtrelendirme sistemleri kullanılmaktadır.

Ön filtreler
EU1-EU4 standardı

Hassas filtreler
EU5-EU9 standardı

Mutlak ve HEPA filtreler
EU10-EU13 ve EU14
standardı

Fotoğraf 3.5: Filtre çeşitleri

Ayrıca özel durumlarda koku yayılmasını engellemek amacıyla koku tutucu özellikte
karbon filtreler kullanılır. HEPA filtre diğer havalandırma sistemlerini destekleyen bir hava
temizleme metodu olarak kullanılabilir. A Tipi HEPA filtreler 0,3 mikron ve daha büyük
boyuttaki partikülleri % 99,97 oranında tutabilmektedir.
Temiz odalar, “Bulaşıcı” veya “Koruyucu” olarak sınıflandırılabilir. Bulaşıcı
(karantina odası), koruyucu (temiz oda) olarak bilinir. Karantina odaları bulaşıcı hastalık
taşıyan hastaların kapatılması için kullanılır. Oda dışına virüs ve bakteri yayılmasını
engellemek için negatif basınç uygulanır.

Şekil 3.9: Karantina odası HEPA filtre uygulaması
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3.3.3.1. Filtre Montajı ve Bakım







Filtre montajı filtreler arası ve filtre çerçeve arası kaçakları engelleyecek şekilde
olmalı.
İlk montajda, filtre temizliği veya değişiminden sonra kantitatif DOP testi
uygulanmalıdır. Bu 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.
Filtrelerin durumunu gözlemlemek ve değiştirilecekleri zamanı belirlemek için
sisteme manometre veya diğer basınç algılayıcı bir cihaz yerleştirilmelidir.
Filtrelere giden kanallara “mikroplu hava” yazılı etiket yapıştırılmalıdır.
Bir kez kullanılıp atılabilir ön filtrelerin takılması HEPA filtre ömrünü % 25
artırabilir. % 90 genişletilmiş yüzeyli kullan-at ön filtre takılması durumunda
ise HEPA filtre ömrü % 90 arttırılabilir.
HEPA filtre yeri ve montajı bakım yapılan alana veya havalandırma sistemine
mikrop bulaştırmayacak şekilde seçilmeli ve yapılmalıdır. Bakım, solunum
maskesi takan yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Tüm havalandırma
sistemlerinin bakımı ve idamesi, enfeksiyon kontrolü açısından büyük önem
taşır. Bakımı yapılmayan havalandırma sisteminde aksaklıklar meydana gelir,
patojen mikroorganizmalar için bir rezervuar hâline gelebilir. Hastane içinde
oluşturulan her tür özel havalandırma sisteminin bakımı teknik ekip tarafından
düzenli olarak yapılmalı, filtreler değiştirilmeli, sıcaklık, nem ve akım kontrolü
yapılmalıdır. Bakım sırasında aşağıdaki parametreler ölçülerek referans
değerlerle karşılaştırılmalıdır.







Temiz oda partikül ölçümü
Temiz oda hava debisi ve değişim sayısı ölçümü
Temiz oda fark basınç ölçümü
Temiz oda sıcaklık, nem ölçümü
Temiz oda ses şiddeti ölçümü
Hava akış karakterinin belirlenmesi

Filtre montaj ve bakımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için alan ortak Biyomedikal Cihaz
Birimlerine Bakım modülüne bakınız.

47

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İkinci kademe yoğun bakım ünitesi bulunan bir hastanede, yoğun bakım ünitesindeki
havalandırma sisteminin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını tespit edip rapor yazınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Üçer kişilik gruplar oluşturunuz ve rapor
hazırlamak için gerekli araç gereci temin
ediniz.
 Çalışma alanınızda yoğun bakım ünitesi
olarak bir bölüm belirleyiniz.
 Yoğun bakım ünitesine girişte alınması
gereken hijyenik tedbirleri tartışınız.
 Kişisel güvenlik tedbirlerini tartışınız.
 Kararlaştırdığınız hijyenik ve kişisel
güvenlik tedbirlerini arkadaşlarınızla
birlikte uygulayınız (Örneğin el yıkama,
maske, bone ve gözlük takma, özel
kıyafet giyme).
 Yoğun bakım ünitelerinde olması
gereken ortam koşullarına ait
parametreleri belirleyiniz.
 Yapmanız gereken yöntem, test ve
ölçümleri belirleyiniz.
 Test ve ölçümleri yapabilmek için
gerekli araç, gereç ve ölçüm araçlarını
belirleyip temin ediniz.

 10. sınıf Mikrobiyolojik Risk
modülünden yararlanabilirsiniz. Not
alınız.
 Bir arkadaşınızı manken olarak
belirleyerek uygulamanızı
gerçekleştiriniz.
 İlgili yönetmelikleri, standartları ve
öğrenme faaliyetinin ilgili bölümlerini
inceleyiniz.
 Bölümünüzdeki test ve ölçü aletleri ile
ilgili öğretmenlerinizden yardım
isteyebilirsiniz.
 Ölçmeler için uygun koşulların mevcut
olduğundan emin olunuz.
 İlgili yönetmelikleri, standartları ve
öğrenme faaliyetinin ilgili bölümlerini
inceleyiniz.
 Rapor formatı için öğretmeninizden
bilgi alınız.

 Test ve ölçümleri yapınız.
 Yaptığınız ölçümlerin standartlara
uygun olup olmadığını standartları
inceleyerek belirleyiniz.
 Yaptığınız çalışma hakkında rapor
yazınız.
 Raporunuzu bir öğretmene göstererek
onayını alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Evet

Hayır

Rapor hazırlamak için gerekli araç gereci temin ettiniz
mi?
Çalışma alanınızda yoğun bakım ünitesi olarak bir bölüm
belirlediniz mi?
Yoğun bakım ünitesine girişte alınması gereken hijyenik
tedbirleri tartıştınız mı?
Kişisel güvenlik tedbirlerini tartıştınız mı?
Kararlaştırdığınız hijyenik ve kişisel güvenlik tedbirlerini
arkadaşlarınızla birlikte uyguladınız mı?
Yoğun bakım ünitelerinde olması gereken ortam
koşullarına ait parametreleri belirlediniz mi?
Yapmanız gereken yöntem, test ve ölçümleri belirlediniz
mi?
Test ve ölçümleri yapabilmek için gerekli araç, gereç ve
ölçüm araçlarını belirleyip temin ettiniz mi?
Test ve ölçümleri yaptınız mı?
Yaptığınız ölçümlerin standartlara uygun olup olmadığını
belirlediniz mi?
Yaptığınız çalışma hakkında rapor yazdınız mı?
Raporunuzu bir öğretmene göstererek onayını aldınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Standartlara uygun havalandırılan ortamlarda bile mikroorganizma bulunur.

2.

( ) Karantina odalarında pozitif basınçlı havalandırma sistemi kullanmak enfeksiyonu
önlemeye yardımcı olur.

3.

( ) HEPA filtreler ≥0.3μm partikülleri % 99.97’sini tutabilir.

4.

( ) Ameliyathane bölümündeki ayılma odaları ve koridorlarda hijyenik klima
kullanmak yeterlidir.

5.

( ) DIN 1946 / 4 hijyenik klima santralleri ile ilgilidir.

6.

( ) Ameliyathanelerin havalandırma sistemindeki HEPA filtrelerin bakımı düzenli
olarak yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ameliyat salonlarının her birinde sadece bir
ameliyat masası bulunur.

2.

( ) Anestezi teknisyeni hastaya anestezi uygulayan ameliyathane personelidi.

3.

( ) Hizmet hemşiresi steril alan içindeki işlerin görülmesine yardımcı olur

4.

( ) Ameliyathanenin havasında normalde bakteri bulunur.

5.

( ) Ameliyathane havalandırmasında HEPA filtreler kullanılır.

6.

( ) Ameliyathanelerde elektrik kesintisine karşı jeneratörler bulunur

7.

( ) Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları ameliyathanelerinde pace maker cihazı
bulundurulması zorunludur.

8.

( ) Ameliyathanelerin tümünde C kollu röntgen bulunur

9.

( ) Ameliyathanelerin tümünde tansiyon aleti bulunur.

10.

( ) MR kurulu ameliyathanelerde bakım onarım yaparken standartlara uygun servis
ekipmanı kullanmak gerekir

11.

( ) Birinci basamak yoğun bakım ünitelerinde en az iki yatak bulunmalıdır.

12.

( ) İkinci basamak yoğun bakım ünitelerinde en az bir izolasyon odası

olmalıdır.
13.

( ) Üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri en az altı yataklı olmalıdır.

14.

( ) Birinci basamak yoğun bakım ünitelerinde transport ventilatörünün

bulunması zorunlu değildir
15.

Yoğun bakım ünitelerinde zemin ile duvar kaplamalarının kolay temizlenebilir
nitelikte olması şart değildir.

16.

( ) Yoğun bakım ünitelerinin renkleri yeşil olmak zorundadır.

17.

( ) Standartlara uygun havalandırılan ortamlarda bile mikroorganizma bulunur.
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18.

( ) Karantina odalarında pozitif basınçlı havalandırma sistemi kullanmak enfeksiyonu
önlemeye yardımcı olur.

19.

( ) HEPA filtreler ≥0.3μm partikülleri % 99.97’sini tutabilir.

20.

( ) Ameliyathane bölümündeki ayılma odaları ve koridorlarda hijyenik klima

kullanmak yeterlidir.
21.

( ) DIN 1946 / 4 hijyenik klima santralleri ile ilgilidir.

22.

( ) Ameliyathanelerin havalandırma sistemindeki HEPA filtrelerin bakımı düzenli
olarak yapılmalıdır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
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