
Ameliyathanede nasıl bir koruma gereklidir?

• Anestezistler tarafından hazırlanan kaynaklarda sadece anestezistden 
bahsediyor ve tam korumalı olması isteniyor. 





Anestezist koruması (COVİD 19 + veya şüphe)

• Tam kişisel koruma (Seviye 3)
• Sıvı geçirmeyen önlük (uzun kollu)

• Eldiven (Çift kat)

• Göz koruması

• Tam yüz koruması

• Saç koruması / başlık

• Kişiye uygunluğu test edilmiş N95 maske veya hava temizleyici respiratorler 
(PAPR=powered air purifying respirators)
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Cerrahi ekip??









1) Protective eyewear to protect eye mucosa (goggles or 

disposable face shield that covers the front and sides of 

the face) and 2) respiratory protection (two types: N95 

filtering facepiece respirator and powered air purifying 

respirator [PAPR]). Disposable N95 mask is sufficient for 

the majority of IR procedures, while the PAPR is reserved 

for procedures which are “cough/gag inducing” which 

increases the aerosolization load (e.g., endotracheal 

intubation) (5). IR units are best to discuss the use of 

appropriate use of PAPR with their respective infection 

control unit, in the context of IR procedures. For instance, 

use of PAPR should be considered during gastro-intestinal 

procedures (e.g., feed tube insertion and upper tract 

stenting) or during bronchial artery embolization for 

hemoptysis)

https://www.kjronline.org/DOIx.php?id=10.3348/kjr.2020.0163#B5
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Ameliyat sırasında 
herkes Seviye III 
korunmalıdır!!!



Hangi operasyonlar?

• Acil op

• İlk triyaj: cerrahi servisine yatmadan önce

• İkinci triyaj: cerrahi servisinde anamnez, ısı ölçümü, lab ve gerekirse 
BT

• Şüphe yoksa rutin cerrahi

• Şüphe varsa, hasta op olmazsa ölecek mi?

• Evet- Negatif basınçlı OR odası?

• Hayır- olan yere sevk??
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Ne tür acil cerrahiler bildirilmiş?

Yapabilirsen spinal anestezi ama 
trombosit sayısı kontrol et!!!



Hastanın hazırlığı:

• Ekibe eğitim ver (cerrah, personel, hemşire)

• Her hastanın serviste mutlaka 4 soru ile sorgulanması sağla.
• Ateş

• Nefes darlığı

• Yabancı temas

• Öksürük

• Hastanın doğrudan cerrahi maske ile ameliyathaneye (kirli odaya) 
hazırlık tamamlandıktan sonra gelmesini sağla; ortalama hazırlık 
süresi 30 dak olarak verilmiş.



Semptomlar ve sıklığı

• Ateş (87.9%),

• Kuru öksürük (67.7%)

• Yorgunluk (38.1%)

• Balgam (33.4%)

• Nefes darlığı (18.6%)

• Boğaz ağrısı (13.9%)

• Başağrısı (13.6%)

• Miyalji/artralji (14.8%)

• Titreme (11.4%)

• Bulantı/kusma (5.0%)

• Nazal konjesyon (4.8%)

• Diare (3.7%)

• Hemoptizi (0.9%)

• Konjuktival sulanma (0.8%).

Report of the WHO‐China Joint Mission on Coronavirus Disease 
2019 (COVID‐19). 

Lütfen başka semptomlar olabileceğini 
de hatırla!!!
Eğer salgın yaygınlaşırsa→her hasta + 
olabilir?



Hazırlık odasını hazırla (Ameliyathane öncesi 
muslukların olduğu temiz oda)-1
• Odalar arası kapı her zaman kapalı  (Tek neden fiziksel bariyer değil + 

ideal olarak ameliyathane odası ile temiz oda arasında 5Kpa fark 
olmalı- negatif basınçlı ameliyathane)

• Bazı yazılarda hastanede negatif basınçlı odada hastayı entübe et ve 
transfer et deniyor!! (SARS sırasında hastane mühendisleri pozitif 
basıncı negatif basınca çevirmiş??)

• İlaçları çek, oda dışında hazırla (sadece bu ilaçlar ve hazırladığın 
malzemeler  kirli odaya girecek, kirli oda içinde başka anestezi ilaç ve 
malzemesi (örneğin angiocut, serum seti, sıvı bulunmayacak). Bunları 
kirli odaya taşı (biz bunun için üstünü kapladığımız bir mayo masası 
kullandık).
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• Kişisel korunma ekipmanı (Varsa boynuda kapatan bone veya helmet,
gözlük, siperlik, N95 maske, önlük, çift eldiven) hazırlığını kontrol et.

• İçeri girecek insanların isimlerini belirle, daha fazla insan girişini önle.

• Kirli ve temiz odanın kapısına AEROSOL OLASILIĞI uyarı işaretlerini 
yerleştir.

• Üstündeki takıları (yüzük, bilezik, anahtar, kalem, cüzdan, telefon) bu 
temiz odada kilitli dolaba çıkar ve koy.

Hazırlık odasını hazırla (Ameliyathane öncesi 
muslukların olduğu temiz oda)-2
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Kirli odayı hazırla (Ameliyathane)-1
• Solunum makinasının ve monitörün üstünü tercihan şeffaf naylonla 

kapla. Solunum cihazının kontrolleri ve ekranı görülebilir olsun. 
Comwheel, APL valvi gibi çevrilen kısımlarda bolluk bırak ki poşeti 
yırtmadan çevirebilesin.

• Videolaringoskop üstünü de şeffaf naylonla kapla.

• Videolaringoskopun altında kuru ve kapaklı, iş bittikten sonra aletleri 
sterilizasyona taşımak için gerekli olan tepsinin varlığından emin ol (O 
iş için anestezi tepsileri ayırılacak, içine mandren, 2 maske ve 
laringoskop palası sığıyor).

• Odadaki kullanılmayacak malzemeleri odadan uzaklaştır 
(gerekmiyorsa-korunamıyorsa USG, fiberoptik bronkoskop, vs). Eğer 
kullanılması şartsa mutlaka kapla.



• Anestezi makinasını ve ambuyu, devre uçlarındaki endotrakel tüpe 
bağlanacak 2 filtreyi (hme-bakteri filtresi) kontrol et. Endtidal 
karbondioksit hatti mutlaka filtrelerden sonra makineye yakın tarafa 
yerleştirilmiş olmalı ki o hattı koruyalım.

• Atık yönetimini planla kontrol et. Unutma: Hasta uyandırıldıktan sonra 
makine ve video laringoskop üzerindeki şeffaf örtüleri, önlüğü, 
eldivenleri kırmızı çöp torbasına, vizörü ve gözlüğü ayrı bir 
dezenfektan kutusuna atmak için hazırlıklarını tamamla. 

Kirli odayı hazırla (Ameliyathane)-2



Entübasyon işlemi
• Sen tamamen hazır olduğunda hastanın doğrudan masaya alınmasını sağla, 

hasta preop bölümde veya temiz odasında oyalanmasın.

• Kirli odaya girmeden önce, temiz odada entübasyonu gerçekleştirecek ve 
ona yardımcı olacak kişi (toplam iki kişi) badi sistemiyle kişisel korunma 
ekipmanını giyer. 

• Temiz bölgeye girişte kafada astronot bone+ üstte ameliyathane yeşil üniforması
• El dezenfeksiyonu (20 san)
• N95 maske
• Gözlük
• İlk eldiven
• Varsa su geçirmez tek kullanımlık mavi önlük, yoksa önce apron, sonra yeşil, kumaş 

çok kullanımlık önlük
• İkinci eldiven
• Yüz korumak için vizör



Aerosol oluşturucu işlemler
• Hastanın öksürmesi
• Entübasyon
• Açık sistemle aspirasyon
• Ekstübasyon

• Hastayı iyi preoksijene et. 

• İndüksiyon ilaçlarını verdikten sonra (hızlı sıralı indüksiyon, iv indüksiyon 
uygula), tercihen maske ile ventile etmeden ve hastanın kas gevşeticisi iyice 
oturduktan sonra (ki aerosol oluşturma kapasitesi en aza insin), en 
deneyimli adamla hastaya eğilmeden videolaringoskop ile entübe et. 

• Tüp ucunda HME veya klemp

• Entübasyon sonrası hemen kafı şişir ve devreyi bağla, varsa klempi aç.

• Hastayı bu şekilde izle, elini mümkün olduğunda etrafa sürme ki bulaş 
artmasın.
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Önemli olan yüksek gaz akımı, bu 
nedenle bazı yazarlar iyi kas 
gevşemesi sağlanmış hastada 
entübasyon sırasında ciddi tehlike 
oluşmadığını ama ekstübasyon ve 
trakeal aspirasyonda olduğunu 
bildiriyorlar!!!







Ekstübasyon:

• Hastanın öksürme ihtimali +

• Maskeyi şeffaf bir örtünün altına al, sadece konnektör kısmı poşeti delsin, 
maske örtünün altında kalsın. 

• Hastayı ekstübe etme aşamasında 2 HME devresi arasından devreyi ayır, 
entübasyon tüpünün ucunda bir filtre kalsın, diğer filtreyi maskenin 
konnektörüne başla. Hastanın ağzının içini aspire et. Sonra maskenin 
bulunduğu şeffaf örtüyü hasta yüzüne yaklaştır. Kafı indirip çek ve maskeye 
bağlanmış devre ile hastayı solut.

• Hasta yeterli vital kapasitedeyse yüzüne oksjen maskesi bağla, iyice 
uyanmasını takip et. Transfer oksijen tüpü ile odadan doğrudan servise 
yolla.  



Altın noktalar

• Tüpü ilk defa da uygun derinliğe yerleştir, sonrasında kafı indirip geri 
çekmek zorunda kalma

• Ekstübasyonda iki kişi ol, direkt yüz maskesine geç

• NIV ve HFNO den kaçın

• Hastaya öksürmesini söyleme

• Ekstübasyon sonrası hastaya basit oksijen yüz maskesi tak

• Oral aspirasyon yapılabilir ama dikkat öksürtme!






