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MSÜ’de sorunlar

• Hastane yönetiminin MSÜ’ye bakışı
• Personel seçimi ve eğitimi
• MSÜ için demirbaş ve sarf alımı
• Teknik bakım ile ilgili problemler
• Resterilizasyon
• Dokümantasyon ve kalite yönetimi
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Erciyes Üniversitesi genel özellikler

• 26 Ameliyathane
• Ortalama günde 100 ameliyat
• Günde en az 200 tekstil bohça
• Günlük pansuman ve pansuman seti: 45
• Toplam 400 set, 10.000 cerrahi alet
• Laparoskopik aletler
• Kardiyoloji diagnostik kateterler
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Erciyes MSÜ

• 400 m2

• Yıkama, alet bakımı, paketleme,
sterilizasyon, depolama, dağıtım

• 23 personel, 1 tıbbi sekreter, 1 terzi
• Vardiyalar: 8-16, 12-20, 16-24, 16-8
• Buhar sterilizasyon - günde 30 çevrim
• ETO –2, Hidrojen peroksit –15 çevrim
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Çok çalışılan yerde hata olur!
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Enterobacter spp’ye bağlı
postoperative endoftalmit

• 6 hastada
operasyonu takip
eden gün bakteriyel
endoftalmit gelişti

• 7 gözde enfeksiyon
saptandı
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Mirza G. E. J Hosp Infect; 1994



Salgın sonuçları

• 6 gözden alınan vitreus kültürlerinde
Enterobacter sp. üredi

• Sistemik, subkonjonktival ve intravitreal
tedaviye rağmen 4 göz evisserasyona gitti
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Polymicrobial ventriculitis and
evaluation of an outbreak in a surgical
intensive care unit due to inadequate

sterilization

Duygu Esel (Percin). J Hosp Infect, 2002
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Salgın değerlendirmesi

• Polymicrobiyal ventrikülit
vakası

• Kardiyovasküler cerrahi
YBÜ’de Serratia
marcescens’e bağlı
mediastinit salgını

• 17 vakanın 5’i öldü
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Suşların moleküler analizi



Sebepler

• Kirli, temiz, steril ayrımı YOK
• Cerrahi alet tepsi ve bohça ağırlığı fazla
• Yazılı protokoller YOK
• Kontrol YOK
• Validasyon YOK
• Kayıt YOK
• Sorumlu YOK
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Başlangıçta karşılaştığımız sorunlar

• Sterilizasyon kayıtları
• Hangisi, ne zaman, nasıl?

• Cerrahi aletler
• Kayıplar
• Aletlerin setler arasında karışması
• Aletlerin zamanla kullanılamaz hale gelmesi
• Setlerin eksik kapatılması

• Kalite yönetimi
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Sterilizasyon kayıtlarının
düzenlenmesi

• Gelen-giden evrak defterleri
• Set teslim formları
• Yıkama dezenfektör kontrol kayıtları
• Deterjan değişim çizelgesi
• Buhar sterilizatör test sonuçları (B-D, grafik,

kimyasal ind, biyolojik ind…)
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Bir şikayet dilekçesi

BAŞHEKİMLİĞE,
.....-.......tarihleri  arasında ameliyat ettiğimiz

3 hastada ameliyattan 2 hafta sonra
cerrahi alan infeksiyonu bulguları
görülmüştür. Kaynağın sterilizasyon
olduğunu düşünüyoruz. Sterilizasyon
ünitesinin gözden geçirilmesi........
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Cevap içeriği

• Yıkama dezenfektörlerin günlük
performans test sonuçları

• Buhar sterilizatör günlük performans test
sonuçları

• ETS
• Bowie-Dick

• Kimyasal ve biyolojik indikatör sonuçları
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Kayıt yoksa, yapılmamıştırKayıt yoksa, yapılmamıştır



Sıkça görülen şikayet örneği

BAŞHEKİMLİĞE,
…………. servisine ait plevral biyopsi

seti MSÜ’de kaybolmuştur.
Gereğinin yapılması…………..

VEYA
………… servisine ait laparotomi

setinde damar klempinin eksik olduğu
tespit edilmiştir.

Gereğinin yapılması……………
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Cerrahi aletlerle ilgili “troubleshooting”

• Alet kaybını önlemek için
• Set teslimatı (teslim formu ile ve hemşire tarafından)
• MSÜ personeli cerrahi aletler konusunda eğitildi
• Data matrix ile tüm aletler barkodlandı

• Aletlerin kullanılabilir halde idamesi
• Genel cerrahi aletler MSÜ zimmetine verildi
• Düzenli alet bakımı
• Bozuk aletlerle ilgili geri bildirim
• Alet tamiri ya da değişimi
• Optik aletler MSÜ personeli tarafından

ameliyathanede kontrol edilerek teslim alınmaya
başlandı
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Alet barkodlu dokümantasyon
sistemi



Dokümantasyon sistemi



Dokümantasyon sonrası bir tutanak

BAŞHEKİMLİĞE,
……..barkod numarası ile …. tarihinde
steril edilerek ……..ameliyathanesine
teslim edilen 21 nolu laparotomi seti
…………barkodlu damar klempi eksik
olarak iade edilmiştir. Ameliyat ekibi
………………………..dan oluşmaktadır.

Gereğinin yapılması……………
MSÜ sorumlusu
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15 gün sonra

Başhekimliğe,

………..tarihli tutanağımıza konu olan
laparotomi setine ait kayıp damar klempi
ameliyat hemşiresi …………. tarafından
satın alınarak MSÜ’ye teslim edilmiş ve
barkodlanarak sete eklenmiştir.

Bilgilerinize…………
MSÜ sorumlusu
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Cerraha özel setlerin temizliği?



Temizlik ?



Protein testi ile temizlik kontrolü



Paketleme ?



Setlerin düzenlenmesi



Laparoskopik aletlerle ilgili sorunlar

• Sayı az, hasta çok
• Isıya duyarlı
• EtO sterilizasyonda süre çok uzun
• Sıvı sterilizasyon
• Pahalı, kıymetli
• Kolay hasarlanabilir

SONUÇ: Optik cihazlar MSÜ’ye gönderilmiyor

• Sayı az, hasta çok
• Isıya duyarlı
• EtO sterilizasyonda süre çok uzun
• Sıvı sterilizasyon
• Pahalı, kıymetli
• Kolay hasarlanabilir

SONUÇ: Optik cihazlar MSÜ’ye gönderilmiyor



Laparoskopik aletler için
“troubleshooting”

• MSÜ’de mikrocerrahi setleri ve optik
aletleri yıkama konusunda eğitimli bir
yıkama ekibi oluşturuldu

• MSÜ personeli ameliyathaneden kontrol
ederek teslim alıyor

• Hidrojen peroksit sterilizasyonla kısa
sürede malzeme geri gönderilebiliyor

• MSÜ’de mikrocerrahi setleri ve optik
aletleri yıkama konusunda eğitimli bir
yıkama ekibi oluşturuldu

• MSÜ personeli ameliyathaneden kontrol
ederek teslim alıyor

• Hidrojen peroksit sterilizasyonla kısa
sürede malzeme geri gönderilebiliyor



Bir dilekçe

BAŞHEKİMLİĞE,

Ameliyathane içindeki yıkama koşullarımız
uygun olmadığından bölümümüze ait
laparoskopik cihazların yıkama ve
sterilizasyonunun MSÜ tarafından
yapılabilmesi için gereğini…………….
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MSÜ’de kalite yönetimi

• MSÜ personelinin yaptığı işe dışarıdan
kullanıcı gözüyle bakabilmesini
gerektirir

• Ünitede hazırlanmış binlerce hatasız,
mükemmel set dikkate alınmaz

• Tek bir hatalı set, kalite çıktısı olarak
değerlendirilir

• Hasta güvenliği
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Sterilizasyon sürecinin etkinliği

Bir otoklava ait bir hafta boyunca doğru
sterilizasyon indikatörleri ile doğrulanmış toplam yük sayısı

x 100
O otoklavın bir haftalık toplam yük sayısı

x 100

KALİTE STANDARDI: %99

ERCİYES: %99.4



Sterilizasyon sürecinin etkinliği

ETO sterilizatörde doğru indikatörler ile doğrulanmış
bir haftalık toplam yük sayısı

x 100
ETO sterilizatörün toplam haftalık yük sayısı

x 100

KALİTE STANDARDI: %100

ERCİYES: %100



Son kullanma tarihi

Son kullanma tarihi geçtiği için
tekrar steril edilen malzemelerin sayısı

x 100
Steril edilen toplam malzeme sayısı

x 100

KALİTE STANDARDI: <%1

ERCİYES: %0.85



Paketleme

Bir hafta içinde görülen toplam problemli
(yırtık, delik, hasarlı vb) paketleme malzemesi sayısı

x 100
Haftalık steril edilen toplam malzeme sayısı

x 100

KALİTE STANDARDI: % 0

ERCİYES: %0.32



Kullanıcı memnuniyeti

Bir ayda gecikme, hasar ya da kayıp
nedeniyle gelen şikayet sayısı

x 100
Aynı ayda ünitede tekrar kullanıma

hazırlanan malzeme sayısı

x 100

KALİTE STANDARDI: <% 1

ERCİYES: %0.27
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HER AYRINTI ONLAR İÇİN ÖNEMLİDİR


