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AMAÇ: 

 

Hastanelerde 7/24 kesintisiz hizmet veren 

 merkezi sterilizasyon üniteleri (MSÜ)nin  

alt yapı ve işleyişi ile ilgili mevcut durumu saptamak amacıyla  

Sağlık Bakanlığı Kalite değerlendiricileri tarafından  

gözleme dayalı olarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 



 
• SKS-Hastane, DSÖ Hasta Güvenliği hedefleri ile ülkemiz ihtiyaç ve öncelikleri 

dikkate alınarak hastanelerde kalitenin güvence altına alınması amacıyla alan 
kalite hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak oluşturulmuştur.  

 



     HASTA GÜVENLİĞİ  

 

 

• Hizmet alan tüm paydaşların zarar 
görmelerine yol açabilecek ve önceden 
öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir 
bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için 
alınabilecek tedbir ve iyileştirme 
faaliyetleridir. 

 

• 11 STANDART (31 ALT ÖLÇÜT)  

 

 

 



2017 SAĞLIKTA KALİTE DEĞERLENDİRMELERİ 

 



YÖNTEM-GEREÇ: 

 

 Sağlıkta Kalite Standartları (SKS –Versiyon.5) kapsamında  

 Kamu, özel ve üniversiteye ait 41 merkezi sterilizasyon ünitesi (MSÜ) 

değerlendirilirken;  sorumlu kişi, fiziki alan, suyun elde edilişi, suyun kontrolleri, 

yıkamanın kontrolleri, paketlemenin kontrolleri, sterilizasyon yöntemleri ve 

kontrolleri, cihaz donanımı, iz sürülebilirlik ile ilgili bilgiler değerlendiricilerin 

gözlemi ile elde edilmiştir.  



          MSÜ SORUMLUSU 

 En çok %43.9 (18/41) oranı ile hemşireler sorumlu iken,  

 

 %29.3 (12/41) ile mikrobiyoloji uzmanı,  

 

 4’er kişi ile (%9.7) cerrah/anestezi uzmanı olan hekimler ve teknisyenler  

 

  %7.4 (3/41)oranı ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı  



FİZİKİ ALAN  

 

 

 MSÜ fiziki alanları 33 (%80.5) kurumda kirli/temiz/steril alan AYRILMIŞ 

 



     SU ARITMA SİSTEMİ 

 Reversosmos (16), 

  Damıtma (2), 

  Filtrasyon (3)  olmak üzere 21 (%51.2) kurumda varken, sadece 14 (%34.1) kurumda suyun kontrolleri 
yapılıyordu. 



YIKAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR  

 

 Ultrasonik yıkama cihazı olan 28 (%68.3) MSÜ olmasına rağmen,  

 

 Lam testi yada aliminyum folyo testi gibi ultrasonik yıkama etkinlik testlerinden en az biri sadece 7(%17.1) 
ünitede yapılıyordu. 

 

  Lam testi 

 Alüminyum folyo testi 

 Kimyasal indikatör 

 Dalga boyunun prob ile ölçümü 



YIKAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR  
 

 Degasssing sadece 6 (%14.6) kurumda yapılırken,  

 

 Degassing kelimesini ilk defa duyduğunu söyleyen kurum oranı %90.2 idi. 

 
 

 Her kullanım öncesi 

 

 Folyo testi öncesi,  

 

 Her sıvı değişimi sonrası ‘degassing’ yapılmalı 

 

   “degassing” • Degassing time için üretici önerisi • 10 dakika-30 dakika 

 

‘’Su ve deterjan konduktan sonra ultrasonik yıkayıcının kapağı kapatılarak 5-10 dk boş çalıştırılmalı’’ 

 

 Degassing yapılmaz ise ne olur? 

 – Mevcut gaz, yeni kabarcık oluşumu için harcanan enerjiyi emer  

– Gaz, kabarcıklara nüfuz ederek temizlik etkisini azaltıyor 

 



YIKAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR  

 Otomatik yıkama cihazı olan kurum oranı %78.0 (32/41) iken, 

 Otomatik dezenfektör kullananlardan kontrolleri yapılan yer oranı %51.2(21/41) idi.   

 Lümenli aletler için etkinlik kontrolleri yapan MSÜ sayısı 7(%17.1) 

 Göz (mercek, ışık)  

 Fiziksel çıktılar  

 Fluoresan boya ve Ultraviyole ışık  

 Cerrahi alet testi  

 Lümenli alet testi  

 Flexible endoskop testi  

 Protein testi  

 Data logger 

 Validasyon Yıkayıcı/dezenfektör  



YIKAMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR  

KİRLİLİK TEST İNDİKATÖRLERİ  

 

 Otomatik yıkayıcı dezenfektörlerde kanla 

kontamine cerrahi aletlerde kan ve kan 

ürünlerinin yıkamasını kontrol eden kanı 

simüle eden materyal 

 

 





PAKETLEMEYE YÖNELİK KONTROLLER 

 

 



PAKETLEMEYE YÖNELİK KONTROLLER 

 Seal-check, İnk testi gibi paketlemeye yönelik kontrollerden en az birini kullanan ünite sayısı  

 7 (%17.1)  

 

 



TEKSTİLLER  

 MSÜ’lerden 10(%24.4) kurumda tekstiller için ayrı alan ayrılamamışken, 

 Tekstillerle paketleme yapan MSÜ oranı %87.8 idi. 



STERİLİZASYONUN KONTROLLERİ 

 Sterilizasyonun kontrollerinden  

 Fiziksel yöntem (cihaz çıktıları) %92.7,  

 Bowie-Dick testi %100.0,  

 Kimyasal indikatör %97.5  

 Biyolojik indikatör %73.2 oranlarında kullanılıyordu.  



 
 

 Fiziksel yöntem (cihaz çıktıları) %92.7,           Kimyasal indikatör %97.5  
                      
 



 

          KİMYASAL İNDİKATÖR                                    BİYOLOJİK İNDİKATÖR   %73.2   



 

      STERİLİZASYONUN KONTROLLERİ 

 



CİHAZLAR  

 MSÜ’lerinin hepsinde buhar otoklavı bulunurken,  

 %36.6(15/41)’sında etilen oksit cihazı,  

 %41.5’inde (17/41) hidrojen peroksit cihazı  

 

 



KAYITLAR-İZ SÜRME  

 



İZ SÜRME (bir özel kurum hariç tüm MSÜ lerinin hemen hepsinde manuel kayıt ile geriye dönük olarak 

bilgilere ulaşılabilirken, üniteye spesifik yazılım programı ile izlenebilirlik sağlanan kurum sayısı 21 (%51.2) ) 

 

 



   SON SÖZLER 
 

 Terminolojiye yabancılık var 

 

 Değerlendirme haftası ilerledikçe yapılma oranlarının arttığı gözlemlendi 

 

 Kurumlara Enfeksiyon kontrol önlemleri, güvenli cerrahi uygulamaları gibi 
dolayısıyla hasta güvenliği bağlamında MSÜ lerinin katkılarına yönelik analizler 
yapılmalı (ramak kala olayları, risklere yönelik çalışmalar yapılmalı (nemli 
bohçaların geri çekilmesi gibi), hukuka yansıyan vakalar, maliyet analizleri 
yapılmalı, ..) 

 

 Farklı platformlarda sağlığın tüm paydaşları ile konuşulmalı (Cerrahi branş 
kongreleri, EHU kongreleri, diğer kurumlar Sağlık Bakanlığı, ÇSGB gib…) 

 

 



SONUÇ 

 

Sınırlı sayıda kurumu içermesine rağmen ülkemizdeki MSÜ’leri 
hakkında genel bir kanaat oluşmasını sağlayan bu çalışma ile, 
mikrobiyoloji uzmanlık alanı içerisinde önemli bir yer tutan, 

hizmet sektöründe  sağlık kurumlarında kesintisiz hizmet veren 
ancak idari ve akademik anlamda pasif konumda olan 
MSÜ’lerinin önemi elde edilen veriler ile bir kez daha 

vurgulanmıştır. 



SONUÇ 

 

MSÜ’lerinin mikrobiyoloji uzmanlık alanı ve sağlık 

hizmeti veren kamu, özel ve üniversite kurumları 

içerisinde her yönden iyileştirilmeye ihtiyacı olduğu ve 

kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği göz önüne 

serilmiştir. 



      

 

 

 

 

         TEŞEKKÜR EDERİM 




