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Yüksel KÖKSAL 

ÖZET 

AMELiYATHANE ODALARINDA UYGULANAN 

LAMiNAR AKIMLI MODERN RLİMA SİSTEMİ 

Bu bildiride,hastanelerin ameliyathane odalarında steril 
hava şartlarını sağlayan laminer akımlı (Laminar flow) 
klima sisteminin önemi üzerinde durulacaktır. Tanıtılan 
bu modern veriş havası dağıtım sisteminin en önemli hu
susiyeti, düşük hava miktarlarına rağmen minimum hava 
kirlilik oranlarının gerçekleştirilebilmesidir. 

Türkiye'de genel olarak hastanelerin ameliyathane ve yo
ğun bakım bölümlerinde sağlıklı, steril bir hava ortamının 
sağlanarnamasından dolayı hastaların maruz kaldıkları tehlike
lerin boyutları, gerek tıp doktorları,gerekse klima mühendis
leri tarafından maalesef yeteri derecede değerlendirilememek
tedir. 

Bundan dolayı memleketimizde birkaç hastanenin dışında 
modern anlayışa uygun ameliyathane odası steril klima sistemi 
olmadığı gibi,mevcut sistemlerin modernizasyonu yoluna gidil
mesi için gerekli bilgi birikimi de genelde yaygın değildir. 

Bir ameliyathane klima sisteminde çift cidarlı hijenik 
klima santralları,sızdırmaz Hzel baijlantı flanşlı hava kanal
ları ve ameliyathane odası hava veriş dağıtım menfazıerinden 
önce havayı % 99.5 oranında temizleyebilen HEPA filtreler ile 
rahatlıkla çok steril hava sevki konvensyonel yoldan sağlana
bilir. 

Klima santral1.na 15. ıo6 partikUl/m' olarak giren havanın 
3 kademeli filtrasyon sistemi ve (T) tipi Hepa filtreler ile 
ameliyathane odasına 1 partiklilfm' olarak sevkedilebilecegi 
şekil l 1 de görülmektedir. 
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Şekil (1) 3 Kadamali veriş havası filtrasyonu 

Ancak, klima sisteminin en can alıcı özelli~i hastaya 
asıl mikrobu yayan ameliyat ekibinin solunum yoluyla çıkar
dıkları bu partiktillerin hastayı etkilerneden sistem vasıta
sıyla dışarıya atılabilmesidir. 

Ameliyat:hane odasında kişinin yaptı~ı işe, işin şekline 
ve iş kıyafetine ba~lı olarak kişilerin yaydıkları partikUl 
sayısı bilyUk iniş çıkışlar yapabilir. Neşredilen bu partikül
ler içinde asıl tehlikeli olan kısmı mikroorganizma ve mik
roplardır. Ameliyathane odalarındaki hava kalitesini belirle
mek için kirlenme endeksi terimi getirilmiştir. Bir kişinin 
saatte ortalama 140.000 partikUl üretti~ini kabul edersek ve 
ameliyat ekibinin 7 kişiden teşekkülU varsayımı ile saatte 
toplam ı.ooo.ooo tanecik ve mikrop ameliyat odasına yayılır. 
Odaya 10.000 m• hava verilirse dışarıya atılan egzost havası
nın 1 m•'de 100 mikrop bulunur. E~er, hastanın Uzerindeki 
havada 1 mikrop HlçUlUrse kirlenme endeksi % 1 olarak kabul 
edilir. 

Ameliyathane odasına gHnderilen şartlandırılmış havanın 
da~ıtımına gHre, 

ı. Konvensyonel turbulans akımlı. hava veriş, 

2. Perfore tavan ile hava veriş, 

3. Laminer akım ll. klima tavanı hava veriş, 

şekli olarak kirlenme endeks durumunu şekil 2'de inceleyelim. 
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1 • Koı:ıverıs yooe1 turbulaııs ala.ııılı hava verişi 

2.Perfore tavan ile hava verişi 

3 .Laıııiııar akıniı klima ta van ı l;ıava veri,<ıi 

şekil (2) Hava daijıtım şekilleri 

1. Konvensyonel anemostat veya menfazler ile hava daijı
tım şeklinde, oda içerisinde her yerde turbulanalı karışım 
akımı hakimdir. Dolayısıyla mahal içinde üretilen mikroplar 
olduiju gibi ameliyat masasındaki hastaya intikal eder. Bu du
rumda kirlenme endeksi % lOO'dlir. 

1. Perfore-delikli plenumlu tavan ile hava daijıtımı ile 
kısmen bir i lanmış olmasına ra§men burada kirlenme 
endeksi % 60 civar.ı_ ır. Hava, tavan deliklerinden aşağıya 
inerken iyon ile turbulans yarattığından tam dUzgUn 
hava akımı lanamaz. 

3. Laminar akımlı tavan hava dağıtıcılarında ise 0,15 -
0,25 mjs hava hızları ile saijlanan dUzgUn hava 
akımı ile amel rıt ekibinden yayılan mikroorganizmalardan 
0,5 M ve drıha olan tanecikler hastaya geçmeden hava 
akımı ile aşa alınıp götUrüldükleri için,bu sistemde kir-
lenme endelcsi 10 'dan daha az olabilmekted 

Laminar akımlı tavan hava dağıtıcıları ameliyat masası
nın tam Uzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Laminar akım 
dağıtım plenumunun altına gelen kısımdaki mevcut havayı ite
rek, yani onun yerini alarak aerodinamik bakımdan kontrollu 
steril hava akımı yarattıijı için ayrıca bir iç kabine ihtiyaç 
göstermez. Bu şekilde sistem ilk yatırım maliyetinin düşük 
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olması nedeniyle de tercih 
aşaijıya itilen ve tanecikler 
fazlerinden ıy atılırlar. Amel 
artı hava basınc.ı ile temiz hava alanına 
dan kirli havan.ın sızmasına man i olunur. 

hava akımı ile 
vetveya tavan men

içinde yaratılan 
ve dışarı-

ı (3) ameliyathane odası.nda uygulanmış 
akımlı klima tavanı 

Dünya~ da. cnn(:~ 1 
tlirbUlanslı tavan t 
dan beri çeş li var 

thane klimasında dilşey hava akımlı,dUşUk 
i hava daijıtımlı klima sistemleri 20 yıl

ı ile kullanılmaktadır. 

Enerji tasarrufu anlayışındaki deijişiklikte veriş hava
sını en az rip klima sistemini ucuzlatacak laminer 
akımlı klima tavanları son yıllarda çok önemli populerite ka
zanmJ.şlardır. 

Şekil (4) Solda hava akımı 
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Modern steril ameliyathane odaları uygulama-
larının ilk yıl ında kullanılan hava miktarları ıo.ooo m•fh 
gibi yüksek degerierde oldukları için bu sistemler hem ilk 
yatırım tutar lan., hem de işletme masrafları yönünden bir hay
li kUlfetli idiler. Bu nedenle, bazı firmalar veriş havası 
miktarını minimuma indirebilmek için ameliyathane masasının 
ve ameliyatla direkt ilişkili ekibi içine alacak kabinierin 
yapımına gitti . Bu sistemde anestezi uzmanları ve bazı 
asistanlar kabin dışında kaldılar.Ancak tavan, taban ve duvar
ları özel yapılmış bu kabinler yüksek yatırım maliyetlerini 
getiriyordu. 

Zamanla lişen teknoloji ile birlikte,ameliyat masasın
da m• havada 10 adetten (CFU - Koleni meydana getiren ilnite) 
daha az mikrobu saglayabilen ve 2000-3000 m"/h gibi çok dUşlik 
klima ver havası ile çalı.şabllen laminer akımlı klima tavan
ları uygulamada mUstesna yerini aldı. Bu şekilde yilksek asep
tik ortamlar yaratılırken klima sisteminin yatırım ve işletme 
maliyetleri deminimuma indirilebildi. 

Ameliyat sırasında kullanılan aletler ne kadar steril 
olursa olsun ortam havasının steril olmaması halinde hastanın 
mikrop kapması ihtimali ortaya çıkar. Hastanın ameliyatt.an 
sonra enfeksiyon kapması durumunda ortaya çıkabilecek kampli
kasyon ve maddi zararlar steril hava ortamının önemini ortaya 
koymuştur. Bu konu ile yakından ilgilenmemiş olan doktorlar 
enfeksiyon riskinin kaynagını bilemiyebilirler. 

TOrkiye'de maalesef istatistiki bilgiler de genelde mev
cut olmadıgı için konunun önemi yaygın olarak bilinmemekte, 
yalnız son yıllarda açık kalp amel odalarında steril 
klima sistemlerinin lanmasının mutla li oldugu bi-
linci gelişmektedir. Aslında sadece kalp ameliyatlarında de
ijil, kemik, mafsal ameliyatlarında, organ nakli, aijır yanık 
tedavilerinde ve daha birçok aseptik ameliyatlarda laminer 
akım lı klima ı. n kul lanılması gerekmektedir. 

Bir İngiliz-İskandinavya araştırma grubunun İngiltere 
ve İsveç'te 19 hastanede yaptıkları ka kemiiji ve diz kapa-
ij~ ameliyatları ren 8000 hastanın raporlarının incelenme-
sı sonucunda ettikleri, ameliyat sonrası enfeksiyon 
oranı ile amel odası havası kirlilik oranı arasındaki 
ilişki şekil 5 1 verilmiştir. 5 sene süren b6yle bir çalışma 
sonucunda ortaya konulan husus, amel thane odalarında m• 
havada bakteri taşıyan partiktillerin artması ile enfeksiyon 
oranının doijru orantılı olarak arttıgı gerçegid 
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Şekil (5) Kemik ameliyatlarında tespit edHen havadaki bak
teri sayısı ile enfeksiyon oranı arasındaki ilişki. 

Odadaki m' havada 400 bakterinin olması halinde % 4,5 
olan enfeksiyon oranı, 20 bakteri olması durumunda % 1,5'a 
düşmektedir. İnsan hayatının s6z konusu oldu§u bHyle bir 
konuda en küçük positif sayısal leri bile hassasiyetle 
dikkate almak gerekir. 

Türkiye'de, mevcut şartlar gHzHnüne alınırsa enfeksiyon 
oranlarının kat kat yüksek çıkabileceğini varsaymak yanlış 
olmaz. 

Şekil 6 
ip gibi aşağ 
(sedimen 

Laminar akınılı klima tavanından havanın nasıl 
indiği ve hasta inde mikrop birikimi 

acak bir ol gHrUlüyor. 

ii 

düşey hava akımı 
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Laminar akımlı klima tavanları ile yapılan çeşitli araş
tırmalar sonucunda en uygun hava hızının 0,15-0,25 mfs,üfleme 
sıcaklığının ise tkr.21°C olduğu ve bu şekilde gerek hastada, 
gerekse ameliyat ekibinde hava esryanı veya düşlik hava sıcak
lığı yöntınden bir rahatsızlık ortaya çıkmadığı tespit edil
miştir. Alman normları ameliyat odaları için en az 1200 m•fh 
taze hava ihtiyacını ön görüp, resirkUla sistemlere de cevaz 
vermesine ra~men,toksik narkoz gazlarının kullanılması halin
de % 100 dış hava ile çalışan klima sistemleri tercih edilme
lidir. 

Şekil 7'de mikrop konzentrasyon oranına bağlı olarak la
boratuarlarda tespit edilmiş veriş havası miktarı gösteril
miştir. Burada normal çalışma sahası koyu renk ile belirtil
miştir. 

t -+-+-+----
1 2 3 4 5 5 7 )(lQQO 

Veriş havası miktan (m
3 /lı) 

!lB ,.Normal 
çal:ı,- """""'-

Şekil (7) Mikrop konzentrasyonuna baglı olarak 
veriş havası miktarı (Değerler hasta ve 
ameliyat ekibinin 300.000 CFU/h mikrop 
ürettiği esasına dayanmaktadır.) 

Şekil B'de veriş havası miktarına göre ameliyathane oda
sındaki soijutma yUküne bağlı olarak elde edilen havanın kir
lenme derecesi verilmiştir. Burada 2500-·3000 m' /h veriş hava
sı miktarlarında soğutma yUkUnUn etkisinin azaldığı görülmek
tedir. 
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Şekil (8) Veriş havasına ve soğutma yüküne bağlı 
olarak kirlenme derecesi 

Uygulamada laminer akıma engelde en önemli etkenin ameli
yathane lambası olduğunu görürüz. Lambanın verdiği ısı vasıta
sıyla yarattığı serbest konveksiyon akım, laminer akımı bozma
ya çalışır. Dolayısıyla burada lambanın büyüklüğü ve yeri de 
çok bUyük önem arzeder. En uygun durum lambanın mümkün rnertebe 
çok spotlu, küçük çaplı ve ameliyat ekibinin arkasında yer al
masıdır. 

Şekil (9) Ameliyat lambasının yarattığı serbest konveksiyon 
akımın laminar akırna tesiri 
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