
asta ve çevresini bir bütün olarak ele almay› felsefi bir yaklafl›m olarak kabul

eden perioperatif hemflireler, cerrahi giriflim geçiren hastalar için güvenli bir or-

tam oluflturmaktan da sorumludurlar. Cerrahide güvenli ortam sa¤laman›n temelini

ise, asepsi ilkelerini gerekti¤i gibi uygulaman›n oluflturmas›na, infeksiyonla mücade-

lenin insanl›k tarihi kadar eski olmas›na, asepsi kavram›n›n yüzlerce y›ldan beri bilin-

mesine ve her dönemde etkili önlem al›nd›¤›n›n düflünülmesine karfl›n, hastane in-

feksiyonlar› halen önemli bir sa¤l›k sorunudur. Hastane infeksiyonlar›n›n ise %14-

16’s› cerrahi uygulanan hastalarda ortaya ç›kmakta olup, cerrahi infeksiyonlar›n %38’i

ameliyathane kaynakl›d›r.

Ameliyathane kaynakl› infeksiyonlar›n kontrolünde üç temel yaklafl›m; personel e¤i-

timi, hastada ki infeksiyon risklerinin bertaraf edilmesi ve cerrahi süreçte kullan›lan tüm

araç-gereç ve malzemelerin dekontaminasyonu, paketlenmesi, dezenfeksiyon/sterilizas-

yon süreçlerinden geçirilmesi ve saklanmas›d›r. Bu konuflma/bölümün de konusu olan

paketleme malzemelerinin standartlar› ve seçimi bu alandan kaynaklanan infeksiyonla-

r› önemli ölçüde azaltacakt›r. 

Önerme ve standartlar›n› güvenle uygulad›¤›m›z Amerikan Perioperatif Hemflireler

Derne¤i [Association of PeriOperative Registered Nurses (AORN)] 2010 y›l› “Sterilizas-

yon ‹çin Paketleme Sistemlerinin Seçimi ve Kullan›m›na Dair Uygulama Önerileri” afla-

¤›daki gibidir. Bu konuflmada AORN 2010 önermeleri göz önünde bulundurularak pa-

ketleme malzemelerinin standartlar› ve seçim kriterlerine yer verilecektir.
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