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HASTANEMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

❖ Mesai saatleri 08:00-16:30 arasındadır, mesaiye giriş ve çıkışlarda 
personel kimlik kartı okutulur. 

❖ Kurumumuzda, kurum kimlikleri takılması zorunludur. 

❖ Saatlik izinler birim sorumlusundan alınır. Yıllık izinler idarenin (ilgili 
birim sorumlusunun) izniyle sicil biriminden izinden 1 hafta önce 
yazdırılır. 

❖ Hastanemizde kılık kıyafet yönetmeliğine ve iç yönergeye uygun 
şekilde giyinilmesi gerekmektedir. 

❖ Araç-gereç malzeme kullanımı kurallara uygun olmalıdır. 

❖ Giyim kuşam yardımı her yıl maaş hesabına nakit olarak 
yatırılmaktadır. 

❖ Hastanemizin   Tel :0362 4400037 Fax:0362 4405420 

❖ mail:samsunftr@saglik.gov.tr 

❖ Mavi kod2(222)-Beyaz kod (1111)-Pembe kod:3333-Kırmızı 
kod:4444 

❖ Teknik Servis:1027 

❖ ADRES:ReşadiyeMah.Dr.KamilFurtunsok.Dr.Mehmet Aydın Sağlık 
Kompleksi       İlkadım \Samsun 

❖ Hastanemizde sigara içmek yasaktır. 

❖ Hastanemizde yemek saatleri 12.00-13.00 arasıdır. 

❖ Olağanüstü durumlarda (yangın ,doğal afet vb.)birim amiri 
bilgilendirilmelidir. 

❖ Hastanemizin bilgi işlem sorumlusunun telefon no:1120 dir.Her türlü 
bilgi yönetimi bu sistem (otomasyon) üzerinden yürütülmekte ve 
çalışanlara kendi yetkilerini kapsayan şifre verilmektedir. 

❖ Hastanemizdeki tüm sağlık taramaları Çalışan Güvenliği  aşılamalar 
ise Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip edilmektedir. 



 

3 
 

BEYAZ KOD (TEL:1111) 

❖ Olası bir kavga, taciz ve sağlık personeline yönelik bir tehdit olduğu 
zaman olay yerine en yakın olan güvenlik görevlilerinin intikal ederek 
olayı çözümlemesi ve kayıt altına almasıdır. Gerçekleşen olaylar 
telefonla (1111) aranarak beyaz kod başlatılır.Güvenlik görevlisi olay 
yerine intikal eder ,olaya müdahale eder. Olay yerinde aynı 
telefondan 1111 aranıp güvenlik görevlisi beyaz kodu sonlandırır. 

 

MAVİ KOD (TEL:2222) 

❖ Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi içinde 
solunum veya kardiakarrest durumundaki bir hastanın    güvenli bir 
şekilde resusitasyonunu   (yeniden canlandırma) sağlamak,   
resüsitasyona başlama ve sonlandırma işleminin kurallarını 
tanımlamak   ve kardiyopulponerarrest ile karşılaşan hasta, hasta 
yakınları ve  personel için gerekli kaynak, ekipman ve CPR ekibi 
üyelerini tanımlamaktadır.  

Ani Kardiyak Ölüm  : Mekanik ve elektriksel kardiyak fonksiyonların 
durmasıdır. 

 

 

Gerçekleşen kardiyopulmonerarrestlerde, CPR gereksiniminde  2222 
aranıp mavi kod başlatılır. Ekip cihazında olay yerini görür ,olay yerine 
intikal ederek vakaya müdahale eder. Her vakaya Güvenlik Görevlisi de 
gelerek mavi kod verilen telefondan 2222 aranıp mavi kodu sonlandırır. 

  PEMBE KOD(3333) 

❖ Hastanemizde bebek ve çocuk hastalarımız da yatmaktadır.Bir 
bebeğin yada çocuğun kaçırıldığından şüpheleniyorsa hemen 3333 
nolu telefon aranıp pembe kod başlatılır..Olay yerine hemen 1 
güvenlik görevlisi ve bir müdür yardımcısı gelir.Güvenlik görevlisi 
çağrıyı alır almaz tüm kapıları otomatik kapatır ve suçluya ulaşılır. 

 

Kardiyak Arrest: Kalp fonksiyonunun ani olarak durmasıdır. 



 

4 
 

KIRMIZI KOD(4444) 

❖ Hastanemizde yangın sistemi santralimize bağlı 4444 aranarak 
başlatılır.Güvenlik amiri ve güvenlik görevlisi olay yerine intikal ederek 
duruma göre itfaiyeyi arar.Bu arada Sivil Savunma Sorumlusu ve 
Başhekimliğe haber verilir. 

 

 

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ 

Hastaya ve çalışana zarar veren veya zarar oluşmadan önce fark edilen 
olayların benzerlerinin oluşmasını engellemek için yapılan raporlama 
sistemidir. 

BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 

Hastanemizde Temizlik Personeli  birim sorumlusuna ve  Müdür 
Yardımcısına bağlı olarak çalışır.  

BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 

Elektroterapisalonları ,Poliklinikler, Rehabilitasyon salonları ,Yataklı 
servisler ,zemin katta ve giriş katta İdari birim olup Temizlik personeli 
tüm birimlerde çalışmaktadır. 

 

BÖLÜM İLE İLGİLİ YAZILI DÜZENLEMELER 

TÜM BİRİMLERİN TEMİZLİK TALİMATLARI 

TÜM BİRİMLERİN TEMİZLİK PLANLARI 

BAKIM-ONARIM BİLDİRİM FORMU  

HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA  

BÖLÜMLERDE KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN 

LİSTESİ 

BÖLÜM ATIK LİSTESİ 
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DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU 

 

 
 
 
 
 
 

TEMİZLİK KURALLARI VE MALZEMELERİN  KULLANIMI 

➢ Hastanemizde kullanılan kova ve bezlerin kullanıldığı alanlar. 

 

• Kırmızı Kova, pembe bez tuvaletler ve kirli ıslak alanlarda. 

• Sarı kova ve sarı  bez tuvalet hariç ıslak alanlarda. 

• Mavi kova, mavi  bez kuru alanların tozunu almada (kapı, pencere, 
mob.v.b) 

 

➢ Hastane Temizliğinde Risk Sınıflaması 

 

Risk Düzeyi               Hastane Bölümü Uygun Temizlik 

Yüksek riskli 

alanlar 
İzolasyon alanları 

 

Standart temizlik+ 

Dezenfeksiyon 

Orta riskli 

alanlar 

Eczane, Röntgen, Hasta 

odaları, Yemekhane, 

Tuvaletler ,Çamaşırhane, 

Bekleme salonları, 

Poliklinikler ve Tedavi 

salonları, Laboratuvar ,Teknik 

servis 

Standart temizlik + 

Gerektiğinde dezenfeksiyon  

Düşük riskli 

alanlar 

 Personel dinlenme odaları, 

ofisler, kafeterya, koridorlar 

,depolar,arşiv 

Standart temizlik 

+Gerektiğinde dezenfeksiyon 

➢ Temizlik Kuralları ve Malzemelerin Kullanımı  

 

• Temizlik, temizden kirliye doğru yapılır.  
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• Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır.  

• Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır. 

• Temizlenecek farklı alanlar için ayrı renkte bezler kullanılır. Tüm 
malzemeler hazır şekilde temizliğe başlanır. 

• Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz. 

• Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz. 

• Temizlikte kullanılacak su işlemden hemen önce hazırlanılır. 

➢  

➢ Yüzey temizleyici ve dezenfektan kullanımı: 

 

• Yüzey temizleyicisi ilgili firma önerisine uygun şekilde sulandırılarak 
kullanılır. 

• Çamaşır suyu aşağıda belirtilen oranda sulandırılarak kullanılır. 

• Dezenfeksiyon için 10 litre suya 1 adet  klor tablet katılarak hazırlanır. 

• Tuvalet temizliğinde 1/100 oranında çamaşır suyu hazırlanması: 5 litre suya 
50 cc 10litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenir. 

 

➢ Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacak Temizlik İşlemler; 

 

• Koruyucu giysi ve eldiven giyilir.  

• Kan ve vücut sıvılarının döküldüğü yerde hemen kağıt havlu ile kaba kiri 
alınır, atıklar kırmızı poşete atılır. 

• 1 litre suya 2 tablet klor katılarak hazırlanmış su ile silinir , ortam 
havalandırılır, temiz su ile durulanır. 

• İşlem sonrası paspas dezenfekte edilir, eller El Hijyeni Talimatına göre 
yıkanır. 

 

➢ Personel odalarının temizliği 

 

• Mobilya, sehpa, etajer, televizyon vb. günde bir kez silinir. 

• 15 günde bir dolap içleri düzeltilir ve silinir. 

• Buzdolabı ayda bir defa silinir. 

 

➢ Zemin ve koridor temizliği 

 

• Günde 3 defa ve her kirlendiğinde deterjanlı su ile paspas yapılır,   
            Kurulanır. Hasta tutunma barları günlük silinir. 

• Klimalar, panolar haftada bir defa silinir. 

 

➢ Hasta Odalarının Temizliği  

 

• Pencere kenarı, kapı kolu, sandalyeler günlük temizlenir.  
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• Duvarlara, kapı ve kapı çevresine gerektiğinde ıslak leke temizliği yapılır. 

• Etajerler,  yemek masası deterjanlı su ile her yemekten sonra silinir. 

• Oda zeminindeki kaba kirler faraşlı süpürge ile temizlenir. 

• Hasta karyolası her pazartesi ve hasta taburcu olduğunda silinir. 

• Nevresim takımları Salı –Cuma günleri ve gerektiğinde değiştirilir. 

• Buzdolapları haftada bir silinir. 

• Hasta başı panelleri ve hasta dolapları haftada bir silinir. 

• Hasta odalarındaki kanepeler ve koltuklar  ayda bir ve hasta taburcu 
olduğunda silinir. Serviste bulunan genel kullanıma açık kanepe ve 
koltuklar ayda bir silinir. 

 

➢ İzolasyon Odası Temizliği  

 

•  İzolasyon odasına girilirken eldiven ve maske takılır. 

• Yer yüzey dezenfeksiyonu için 10 litre suya 1 tablet klor katılarak 

hazırlanmış su ile silinir. 

• Klozet ve banyodaki diğer yüzeyler önce deterjanlı su ile temizlenir sonra 
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir. 

• Taburcu sonrası tüm oda 2 defa temizlenir. 

• Hastaya özel kullanılan (TA aleti,  derece v.b aletler 1/10’luk çamaşır 
suyuyla dezenfekte edilir.) 

• Çöpler kırmızı poşete toplanır ağzı kapatılarak odadan çıkartılır. 

• Çamaşırlar kırmızı poşete toplanıp çamaşırhaneye gönderilir. 

• Odadan çıkmadan önce eldiven ve maske enfekte atık torbasına  atılır, eller 
yıkanır, başka bir odaya geçmeden önce temizlik solüsyon ve bezleri 
değiştirilir. 

 

➢ Servis Bankosu Temizliği 

 

• Masa, sandalye gibi düz yüzeyler deterjanlı su ile günlük temizlenir. 

• Bilgisayarın ve elektronik aletlerin günlük tozu alınır. 

• Haftada bir bankoda bulunan dolaplar deterjanlı su ile temizlenir. 

• Buzdolabı 15 günde bir silinir. 

 

➢ Banyo ve Duş Temizliği 

 

• Banyo ve duş kaba kirlerinden arındırılır, deterjanlı su ile temizlenir. 

• Lavabo kenarları su ve deterjanla temizlenir. 

• Bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki fayanslar silinir. 

• En son zemin çek pas ile kurulanır. 

 

➢ Tuvalet Temizliği 

 

• Sifon çekilir. 
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• Klozetin içi toz deterjanla fırçalanır. 

• Klozet çevresi ayrı bir bezle silinir, durulanır. 

• Alaturka tuvaletler fırçalanır durulanır ve çek pasla kurulanır. 

• Tuvalet zemini en son temizlenir, temizlikte kullanılan malzemeler başka 
yerde kullanılmaz. 

• Tuvaletlerin temizliği gün boyunca sağlanır. 

• Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmaz,  boşalan sabunluk yıkanıp 
iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulur. 

 

BİLGİ İŞLEM (OTOMASYON) 

❖ Hastanemizde hasta takibi; poliklinik, görüntüleme, laboratuar ( numune alma ve numune 

işleme), eczane,  yataklı servis hizmetleri, sicil, evrak kayıt, ambar, ayniyat, mutemetlik ve vezne 

hizmetleri otomasyon programı üzerinden takip edilmektedir 

❖ Hastanemiz Bilgisayar Sitemleri ve Otomasyon Sistemi Bilgi İşlem Birimi tarafından takip 

edilmekte ve hizmetin devamlılığı bu birim tarafından sağlanmaktadır.  Bilgisayar ve otomasyon 

sistemleri üzerinde oluşabilecek her türlü soruna müdahale bu birim tarafından yapılır. Bu birime 

hastanemiz santrali iç hattı ile 1120 tuşlanarak ulaşılır.  

❖ Bilgisayar kullanıcılarının bilgi ve sistem güvenliği nedeniyle internet ve program erişimleri 

kısıtlanmış olup sistem üzerinde kullandıkları birimlere göre yetkilendirilmişlerdir. 

❖ Kullanıcılara şifreler verilmiş olup çalışanlar sadece yetkileri olan alanlara giriş 

yapabilmektedir. 

❖ Hastanemiz Bilgi İşlem Birimi hastane otomasyonunun yedeğini hem server üzerinde hem 

de harici medyalar üzerine günde 2 kere  almaktadır. 
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ZEMİN KAT SERVİS:ERKEK ELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI SERVİS. 

PERSONEL YEMEKHANESİ :PERSONELE ÖĞLE VE AKŞAM YEMEK VERİLEN  BÖLÜM.. 

SOYUNMA ODASI :HEMŞİRE VE PERSONEL GİYİNME ODASI 

ÇAMAŞIRHANE :HASTA YATAK TAKIMLARININ VE PERSONEL FORMALARININ YIKANDIĞI BİRİM. 

DEPO :KULLANILACAK OLAN YENİ MALZEMELERİN BULUNDUĞU YER. 
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ECZANE :HASTALAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE TIBBİ SARFIN BULUNDUĞU BİRİM. 

MUTEMETLİK:PERSONELİN GELİR GİDER İŞLERİNİN YÜRÜTÜLTÜĞÜ BİRİM. 

SİCİL:PERSONELİN ÖZLÜK İŞLERİNİN VE GELEN GİDEN YAZILRIN TAKİP EDİLDİĞİ BİRİM. 

SATIN ALMA:HASTANEYE ALINACAK  HER TÜRLÜ MALZEME ALIMI İÇİN  ÇALIŞMALARIN  YÜRÜTÜLDÜĞÜ 

BİRİM. 

KALİTE BİRİMİ :HASTANENİN KALİTE İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜGÜ  BİRİM. 

FATURALAMA: TİG İLE FATURALAMANI YAPILDIĞI BÖLÜM. 
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1.KAT YATAKLI SERVİS: KADINELEKTROTERAPİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATTIĞI  

SERVİS. 

 

BEKLEME SALONU:  ELEKTROTERAPİYE GİREN HASTALALARIN DİNLENME ALANI. 

 

ELEKTROTERAPİ SALONU : AYAKTAN VE YATARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TEDAVİ 

GÖRDÜĞÜ BÖLÜM. 

 

EĞİTİM KONFERANS SALONU:EĞİTİM VE TOPLANTILARIN YAPILDIĞI BÖLÜM 

 



 

12 
 

 

ÇOCUK REHABİLİTASYON SALONU:ÇOCUK HASTALARIN TEDAVİYE ALINDIĞI BÖLÜM
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POLİKLİNİK BEKLEME SALONU: HASTALARIN MUAYENE OLMAK İÇİN POLİKLİNİK EKRANINI TAKİP ETTİKLERİ ALAN. 

İDARİ BÖLÜM:.İDARİ İŞLERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ  ALAN. 

POLİKLİNİKLER:HASTALARIN MUAYENE OLDUĞU ODALAR., 

RÖNTGEN:RADYOLOJİ ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI ALAN. 

KAN ALMA.HASTALARIN TETKİK İÇİN KAN VERDİĞİ ALAN. 

ACİL ÜNİTESİ : POLİKLİNİKTEN DOKTORUN İSTEMDE BULUNDUĞU ENJEKSİYONLARIN YAPILDIĞI YER 

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ : HASTALARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 
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ÇALIŞAN HAKLARI : ÇALIŞANLARIN ÖNERİLERİNİN ALINDIĞI VE SORUNLARININ ÇÖZÜMLENDİĞİ BİRİMDİR. 

EĞİTİM VE ENFEKSİYON : KURUMUN EĞİTİM İHTİYACININ GİDERİLDİĞİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜNÜN YÜRÜTÜLDÜĞÜ 

BÖLÜM 

1 NOLU REHABİLİTASYON SALONU : AYAKTAN VE YATAN HASTALARIN REHABİLİTASYON HİZMETİ ALDIĞI BÖLÜMDÜR. 

HEYET : HASTALARIN HEYET RAPORU İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BÖLÜMDÜR. 

BİLGİ İŞLEM : HASTANENİN BİLGİSAYAR VE OTOMASYON İŞLERİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM 

2. KAT 1. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

2. KAT 2. SERVİS : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTALARININ YATARAK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YER. 

KAT SEKRETERLİĞİ : YATARAK TEDAVİ GÖRECEK HASTALARIN HASTA DOSYALARININ HAZIRLANDIĞI BÖLÜM 
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2. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. NOLU REHABİLİTASYON SALONU : HASTALARIN AYAKTAN VE YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ 

BÖLÜMDÜR. 

3. KAT 1. SERVİS : YATARAK REHABİLİTASYON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDÜR. 

 

TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON HİZMETLERİ 

Kod Standart Kod Değerlendirme Ölçütü 

SDS01 
 

ÇEKİRDEK 

Hastane 
temizliğine yönelik 

kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SDS01.01 

Hastane alanları ile zemin ve 
yüzeylerinin (kapı ve yatak 
kolları, yatak kontrol panelleri, 
elektrik düğmeleri, cihazların 
yüzeyleri, duvar, tavan ve raflar 
gibi) temizlik ve dezenfeksiyon 
açısından risk düzeyleri 
belirlenmelidir. 

SDS01.02 

Belirlenen riskler doğrultusunda, 
hastanenin tüm alanlarını 
kapsayan temizlik ve 
dezenfeksiyon planı 
oluşturulmalı, plan asgari 
aşağıdaki konuları içermelidir: 

o Alan ve yüzey bazında; 
• Risk düzeyi 
• Kullanılacak temizlik ve 
dezenfeksiyon malzemesi ve 
ekipmanları 
• Temizlik ve dezenfeksiyon 
sıklığı ve kuralları 
• Temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemlerinin kim tarafından 
yapılacağı 
o Halı, perde, döşeme gibi 
malzemelere yönelik temizlik 
yöntemi ve sıklığı 
o Haşerelerle mücadele 
yöntemleri ve sıklığı 

SDS01.03 

Kullanılan temizlik ekipmanının 
temizliği ve dezenfeksiyonu ile 
ilgili kurallar tanımlanmalı, 
kuralların uygulanma durumu 
kontrol edilmelidir. 

SDS01.04 

Kan ve vücut sıvıları ile bulaş ve 
olası kirlilik oluşturan kazalar 
sonrasına yönelik temizlik ve 
dezenfeksiyon kuralları 
tanımlanmalıdır. 

SDS01.05 

Hastane alan, zemin ve 
yüzeylerinin temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemlerine yönelik 
belirlenen kuralların uygunluğu 
enfeksiyon kontrol komitesince 
onaylanmış olmalıdır. 

SDS01.06 

Temizlik hizmetlerinde görevli 
personele yönelik asgari 
aşağıdaki konuları içerecek 
şekilde eğitim verilmelidir: 
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o Genel alanların temizlik 
kuralları 
o Belirlenen risk düzeyine göre 
alanların temizlik kuralları 
o Temizlik maddelerinin kullanım 
özellikleri  
o Çalışanlar arası iletişim 
o Hasta ve hasta yakınları ile 
iletişim  
o Kişisel koruyucu ekipman 
kullanımı 
o Temizlik malzemelerine maruz 
kalma (göze sıçraması, ciltle 
teması gibi) durumlarında 
yapılacaklar 
o Temizlik ve dezenfeksiyonun 
etkinliğini bozan yapısal sorunlar 
ve bu sorunlar hakkında 
sorumlulara bilgi verilmesi 
gerekliliği  

SDS02 

Hastanede 
gerçekleştirilen 

temizlik ve 
dezenfeksiyon 

işlemleri kontrol 
edilmelidir. 

SDS02.01 

Temizlik ve dezenfeksiyonun 
kontrolüne ilişkin sorumlular ve 
sorumlulukları tanımlanmalı, 
kontrol yöntemi ve aralıkları 
belirlenmelidir. 

SDS02.02 

Tüm kapalı ve açık alanların 
temizlikleri ile hastanede 
gerçekleştirilen dezenfeksiyon 
işlemleri düzenli bir şekilde 
kontrol edilmelidir. 

SDS02.03 

Temizlik ve dezenfeksiyon 
planına uygun olacak şekilde, 
kullanım alanlarında gerekli 
malzeme ve ekipmanın bulunma 
durumu kontrol edilmelidir. 

SDS03 

Hastanede 
kullanılan cihaz ve 

malzemeler 
enfeksiyon riski 
düzeyine göre 

gruplandırılmalıdır.  

SDS03.01 

Hastanede kullanılan cihaz ve 
malzemeler enfeksiyon risk 
düzeylerine göre  en az üç grupta 
(kritik, yarı kritik ve kritik olmayan 
gibi) tanımlanmalıdır. 

SDS03.02 

Risk düzeylerine göre 
uygulanması gereken 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
yöntemleri tanımlanmalıdır. 

Rehberlik: 
Yarı kritik tıbbi cihazlar için 
yüksek düzey dezenfeksiyon 
yöntemi yeterli kabul edilmekle 
birlikte, herhangi bir sterilizasyon 
yöntemi ile steril edilmesi 
mümkün olan  tıbbi cihazlarda 
sterilizasyon işlemi uygulanması 
tercih edilir. 

SDS04 

Malzeme ve 
cihazların 

dezenfeksiyonu ile 
ilgili süreçler ve bu 

süreçlere ilişkin 
kurallar 

tanımlanmalıdır. 

SDS04.01 

Dezenfeksiyon işlemi yapılması 
gereken malzeme ve cihazlar 
belirlenmelidir. 

SDS04.02 

Dezenfeksiyon işlemi uygulanan 
materyale göre dezenfeksiyon 
düzeyi, kullanılacak dezenfektan 
ve kullanım kuralları 
belirlenmelidir. 
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SDS04.03 

Dezenfektanların bulunduğu kap 
ya da konteynerlerin kapakları 
kapalı olmalıdır. 

SDS04.04 

Dezenfektanların hazırlandığı kap 
ya da konteynerlerin üzerine 
hazırlanma tarihi ve son kullanım 
tarihi yazılmalıdır. 

SDS04.05 

Dezenfektanlar üretici firmanın 
önerdiği konsantrasyon ve temas 
süresine uygun şekilde 
kullanılmalı, temas süresi takip 
edilmelidir. 

SDS04.06 

İlgili çalışanlara dezenfektanların 
kullanımı hakkında eğitim 
verilmeli, eğitim asgari aşağıdaki 
konuları içermelidir: 

o Dezenfektan etkinliğinin 
sağlanması için dikkat edilecek 
hususlar 
o Gerekli kişisel koruyucu 
ekipmanın kullanımı 
o Havalandırma koşulları 
o Kaza durumunda yapılacaklar 
o Dezenfeksiyon etkinliğini bozan 
durumların bildirimi 
o Dezenfektanların saklanma 
koşulları 

SDS04.07 

Dezenfektanlar uygun şekilde 
bertaraf edilmelidir.   

Rehberlik: 
Dezenfektanların bertaraf süreci, 
ulusal ve uluslararası rehberler, 
üretici firma önerileri ve güncel 
mevzuat dikkate alınarak 
belirlenir. 

SDS04.08 

Dezenfeksiyon işlemlerinin 
belirlenen kurallar çerçevesinde 
uygulanma durumu, ilgili 
sorumlular tarafından 
izlenmelidir. 

SDS05 
 

ÇEKİRDEK 

Yüksek düzey 
dezenfektanlarla 
gerçekleştirilen 
uygulamaların 

kontrolü ve 
güvenliği 

sağlanmalıdır. 

SDS05.01 

Yüksek düzey dezenfektanların 
hazırlanması, uygulanması, 
kontrolü ve bertarafına yönelik 
süreçler tanımlanmalıdır. 

SDS05.02 

Yüksek düzey dezenfektan 
kullanılan alanlar tanımlanmalı ve 
bu alanlarda uygun havalandırma 
koşulları sağlanmalıdır. 

SDS05.03 

Yüksek düzey dezenfektanın 
minimal etkin konsantrasyonu 
(MEK) indikatörlerle belirlenen 
sıklıkta kontrol edilmeli ve kayıt 
altına alınmalıdır. 
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o Yüksek düzey dezenfeksiyon 
amacıyla kullanılan dezefektana 
yönelik uygun MEK testi 
yapılmalıdır. 
o Test materyali dezenfektanla 
uyumlu olmalı, "pH ölçer" bu 
amaçla kullanılmamalıdır.   
o Kontrol sıklığı, solüsyonun 
kullanım sıklığı ve süresi dikkate 
alınarak hastane tarafından 
belirlenmelidir. 
o Test sonucu olumsuz çıktığında 
veya dezenfektanın kullanım 
süresi dolduğunda, solüsyon 
kullanılmamalı ve üzerine ekleme 
yapılmamalıdır. 

SDS06 

Sterilizasyon 
hizmetlerine ilişkin 

süreçler ve bu 
süreçlere yönelik 

kurallar 
tanımlanmalıdır.  

SDS06.01 

Sterilizasyon  hizmetlerine ilişkin 
süreçler ve süreçlerin işleyişine 
ilişkin kurallar asgari aşağıdaki 
konuları içerecek şekilde 
tanımlanmalıdır: 

o Sterilizasyon ünitesinde yer 
alan fiziki alanlar  
o Uygulanan hizmetlere ilişkin 
gerekli ekipman, çalışma 
koşulları ve kuralları 
o Aletlerin;  
     • Üniteye transferi 
     • Yıkanması 
     • Hazırlık ve kontrol alanına 
taşınması 
     • Sayımı ve kontrolü 
     • Paketlenmesi, steril edilmesi 
ve depolanması 
     • Kullanım alanına transferine 
kadar sterilitenin korunması 
o Yıkama, paketleme ve 
sterilizasyonun etkinliğinin 
kontrolü  
o Yıkama, paketleme ve 
sterilizasyon sürecinde kullanılan  
cihazlarının günlük temizliği ve 
düzenli aralıklarla bakımı 
o Hizmetin aksamasına neden 
olan durumların varlığında 
(elektrik kesintisi, su kesintisi, 
cihaz arızaları gibi) izlenmesi 
gereken yol 
o Sterilizasyon hizmet alımı söz 
konusu ise kontrollerin kapsamı, 
kontrol aralıkları ve sorumlusu 
o Ödünç set ve malzemelerin 
sterilizasyon süreci 
o Tekrar kullanılabilen 
malzemelerin kullanım koşulları 
o Olağanüstü durumlarda (afetler, 
tesis kaynaklı sorunlar, cihaz gaz 
kaçakları gibi) sterilizasyon 
hizmetleri ile ilgili alınacak 
önlemler 
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SDS07 

Sterilizasyon 
ünitesine yönelik 
fiziki düzenleme 

yapılmalıdır.  

SDS07.01 

Sterilizasyon ünitesinde kirli ve 
temiz alanlar ile steril depolama 
ve destek alanları 
tanımlanmalıdır. 

SDS07.02 

Alanlara göre uygun sıcaklık ve 
nem aralıkları belirlenmeli, 
sıcaklık ve nem takipleri yapılarak 
sürekli izlenmelidir. 

o Steril depolama alanında 
sıcaklık 22°C'yi, nem %60’ı 
aşmamalıdır.  
o Çalışma alanlarında sıcaklık 
18-25°C, nem % 35-70 olmalıdır. 

SDS07.03 

Steril depolama alanına giriş 
kontrollü olmalı, steril olmayan 
malzeme ve tıbbi cihazlar bu 
alanda bulunmamalıdır. 

SDS07.04 

Tüm yüzeyler pürüzsüz, 
gözeneksiz, kolay temizlenebilir 
ve dezenfekte edilebilir nitelikte 
olmalıdır. 

SDS07.05 

Sterilizasyon ünitesinde hava 
akımı steril depolama alanından 
kirli alana doğru olmalıdır.  

o Havalandırma sistemi saatte en 
az 10 filtre edilmiş hava değişimi 
sağlamalıdır.  
o Hava türbülansı oluşturacak 
herhangi bir yöntem 
kullanılmamalıdır. 
o Havalandırma sistemi kesintisiz 
çalışmalıdır. 

SDS07.06 

Su, aydınlatma, kesintisiz güç 
kaynağı gibi sistemler, 
sterilizasyon süreçlerinin güvenlik 
ve etkinliğinin sürdürülmesini 
sağlayacak şekilde 
oluşturulmalıdır.  

o Su, aydınlatma, kesintisiz güç 
kaynağı gibi sistemlerin rutin 
kontrolleri, yetkin teknik personel 
tarafından  yapılmalıdır. 
o Sterilizasyon ünitesinde yıkama 
dezenfektörlerinin son durulama 
suyu, termal dezenfeksiyonda 
kullanılan su ve buhar 
sterilizatörlerde kullanılan su 
demineralize olmalıdır. 
oDemineralize suyun kalitesini 
ölçmeye yönelik süreçler ve 
kontrol aralıkları tanımlanmalıdır. 
  * Suyun iletkenliği her gün 
ölçülmeli ve kaydedilmelidir. 
o Mikrobiyolojik kontaminasyonun 
engellenmesi için demineralize 
suyun büyük oranlarda 
depolanmasından kaçınılmalı, 
suyun sıcaklığı kontrol edilmeli ve 
depolama alanı düzenli olarak 
temizlenmelidir. 
o Çalışma alanlarının özelliğine 
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göre gerekli aydınlatma düzeyleri 
(ayrıntılı muayene bölümü 100-
200 mum, evye alanları 50-100 
mum gibi) belirlenmelidir.  

SDS07.07 

Kirli, temiz ve steril depolama 
alanları arasındaki geçiş 
noktalarında el hijyenini 
sağalmaya yönelik ekipman 
(lavabo, sıvı sabun, el antiseptiği 
gibi) bulunmalıdır. 

SDS08 

Kirli malzemelerin 
teslim alınması ve 
yıkanması ile ilgili 
süreçler kontrol 

altına alınmalıdır. 

SDS08.01 

Sterilize edilecek malzemelerin 
teslim alınması,  yıkanması ve 
yıkama etkinliğinin izlenmesine 
ilişkin kurallar ulusal ve 
uluslararası rehberler 
doğrultusunda belirlenmelidir. 

SDS08.02 

Kirli malzemeler sayımı yapılarak 
teslim alınmalı, malzemenin adı, 
sayısı, geldiği birim, geliş tarihi ve 
saati, teslim eden ve alan kişilerin 
bilgileri kayıt altına alınmalıdır. 

SDS08.03 

Yıkamada kullanılan ekipman, 
kimyasallar ve fiziksel 
parametreler (sıcaklık, 
konsantrasyon, makine 
kullanılıyorsa çevrim 
parametereleri gibi) dekontamine 
edilecek malzemelerle uyumlu 
olmalıdır. 

SDS08.04 

Yıkama etkinliğinin izlenmesine 
ilişkin süreç asgari aşağıdaki 
kontrol basamaklarını içermelidir: 

o Yıkama cihazlarının döngü 
raporları her yıkama sonrasında 
değerlendirilmelidir.  Çıktı 
alınamayan cihazlarda harici 
fiziksel kontrol yöntemleri 
uygulanmalıdır. 
o Fiziksel çıktıların kontrolüne ek 
olarak aşağıdaki kontrollerden biri 
en az haftada bir kez 
uygulanmalıdır: 
 * Sıcaklık zaman parametrelerini 
gösteren elektronik kontrol 
sistemleri 
 * Yıkama indikatörleri ile kontrol 
o En az iki haftada bir kez protein 
kalıntı testleri yapılmalıdır. 
o En az altı ayda bir kez 
demineralize suyun kimyasal ve 
mikrobiyolojik kontrolü 
yapılmalıdır. 
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o Yıkama kontrolü, kullanımda 
olan lümenli aletleri de 
kapsamalıdır. 

SDS08.05 

Yıkama alanları ve cihazlarının 
bakım ve temizliği ile ilgili 
süreçler tanımlanmalıdır 

SDS09 

Paketleme ve 
yükleme süreçleri 

kontrol altına 
alınmalıdır. 

SDS09.01 

Paketlemeye ilişkin kurallar ulusal 
ve ulusarası rehberler 
doğrultusunda belirlenmelidir. 

SDS09.02 
Malzemeler, malzeme listesi ile 
temiz alana teslim alınmalıdır. 

SDS09.03 

Paket içeriği, temizlik, bütünlük 
ve hasar açısından kontrol 
edilmeli ve gerekli bakım 
uygulamaları yapılmalıdır. 

SDS09.04 

Paketleme işlemi temiz alanda 
gerçekleştirilmelidir.  

o Tekstil malzemeler diğer 
malzemelerden ayrı bir alanda 
paketlenmelidir.  

SDS09.05 

Paketlemede kullanılacak 
malzemeler uygulanacak 
sterilizasyon yöntemi ile uyumlu 
olmalı, sterilizasyonun etkinliğini 
ve steril paketlerin güvenli 
muhafazasını sağlamalıdır.  

SDS09.06 

Paketlerin sterilizasyon cihazına 
yüklenmesine ilişkin kurallar 
tanımlanmalı, sterilizasyon 
etkinliğini azaltacak şekilde fazla 
ve sıkışık yükleme 
yapılmamalıdır. 

SDS10 
 

ÇEKİRDEK 

Sterilizasyon 
işleminin etkinliği 

sağlanmalıdır. 
SDS10.01 

Serilizasyon etkinliğinin 
izlenmesine yönelik ünite 
tarafından izlenecek yöntem ve 
süreçler (parametrik validasyon, 
biyolojik validasyon, rutin 
kimyasal ve biyolojik indikatör 
kullanımı gibi) tanımlanmalıdır. 
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Rehberlik; 
o Validasyona yönelik yeterlilik 
testleri rutin olarak en az yılda bir 
kez yapılır. Ayrıca aşağıdaki 
durumlarda da yeterlik testleri 
tekrarlanır: 
 * Sterilizatördesensör değişimi 
gibi büyük onarımlar 
 * Sterilizasyon sürecinde 
değişiklik (vakum derinliğinin 
arttırılması, ön vakum sayısında 
değişiklik vb.) 
 * Yükte veya yükleme biçiminde 
değişiklik (yeterlik testlerinde 
kullanılan referans yüke göre) 
 * Paketleme malzemesi veya 
yönteminde değişiklik (tek 
kullanımlık paketleme 
malzemesinden konteynera geçiş 
vb.) 
o Parametrik validasyon 
yöntemine karar verilmiş ve en az 
yılda bir kez parametrik 
validasyon yapılmakta ise ürün 
teslimi için kimyasal ya da 
biyolojik kontrol sonuçları zorunlu 
değildir. Rutin fiziksel kontrol 
sonuçlarına göre (Bowie-Dick 
testi, vakum kaçak testi ve döngü 
grafikleri) ürün teslimi yapılabilir. 
o Biyolojik validasyon yapılmış 
ise döngüler biyolojik indikatörle 
izlenir.Yeterlilik testlerinin 
tekrarını gerektiren yukarıdaki 
durumlarda üç kez negatif 
biyolojik indikatör sonucu 
alındıktan sonra sterilizatör 
kullanıma açılır . 

SDS10.02 

Sterilizatörlerin kurulum ve işletim 
yeterliliği üretici firma tarafından 
kanıtlanmış olmalıdır.  

SDS10.03 

Sterilizasyon cihazlarının 
program döngüleri izlenmeli ve 
kaydedilmelidir. 

SDS10.04 

İşleme girmiş ve girmemiş 
paketlerin birbirinden 
ayrılabilmesi için her paket 
üzerinde işlem indikatörü 
kullanılmalıdır. 

SDS10.05 

Ünite tarafından sterilizasyon 
etkinliğinin rutin olarak 
izlenmesinde paket içi kimyasal 
indikatör uygulaması tanımlanmış 
ise, her pakete paket içeriğinin 
niteliğine göre uygun özelliklere 
sahip  kimyasal indikatör 
konulmalıdır. 
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Rehberlik;Aşağıdaki koşullar 
sağlanmak kaydı ile içinde en 
fazla 5 lümensiz alet veya 10 
spanç/ped bulunan sterilizasyon 
paketlerinde kimyasal indikatör 
bulunması zorunlu değildir:* 
Buhar sterilizatörün düzenli 
bakım, onarım ve 
kalibrasyonunun yapılması* 
Bowie-Dick testi ve vakum kaçak 
test sonuçlarının  olumlu olması* 
Bu tür paketlerin bulunduğu 
döngülerde yük kontrol testlerinin  
her döngüde yapılması ve  
olumlu olması 

SDS10.06 

Ünite tarafından sterilizasyon 
etkinliğinin rutin olarak 
izlenmesinde biyolojik indikatör 
uygulaması tanımlanmış ise, 
uygulama asgari aşağıdaki 
kurallar çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir: 

oSterilizasyon yöntemine göre 
biyolojik indikatör kullanım sıklığı 
aşağıdaki şekildedir: 
  * Buharlı basınç 
sterilizasyonunda, parametrik 
ürün teslimi yapılamıyorsa en az 
haftada bir kez ve implant içeren 
her yükte 
  * Etilenoksit sterilizasyonunda 
her döngüde 
  * Formaldehit sterilizasyonunda 
her döngüde 
  * H2O2 sterilizasyonunda her 
döngüde 
o Biyolojik indikatör 
kullanıldığında; 
  * Cihazların ilk kurulum 
çevrimleri ve büyük 
onarımlarından sonra arka 
arkaya üç negatif sonuç 
alındıktan sonra kullanım 
başlatılmalıdır.  
  * Biyolojik indikatör sonucu kayıt 
altına alınmalıdır. 
  * İndikatörün her farklı üretim 
serisi için bir pozitif kontrol testi 
yapılmalıdır. 
  * Biyolojik indikatör sonucunun 
pozitif olması durumunda son 
negatif sonuçtan itibaren teslim 
edilen malzemeler geri çağrılmalı, 
tekrar steril edilmeli, malzemeler 
hastalara kullanılmış ise ilgili 
hastalar enfeksiyon kontrol 
komitesince izlenmelidir. Cihazın 
bakım kontrolleri 
yapılmalı,kullanımına üç negatif 
biyolojik kontrol sonrasında izin 
verilmelidir. 



 

24 
 

  * Biyolojik indikatör inkübatörü  
belirlenen aralıklarda ve 
gerektiğinde kalibre edilmelidir. 

SDS11 

Basınçlı buhar 
otoklavlarının 

günlük bakım ve 
kontrolleri 

yapılmalıdır.  

SDS11.01 

Basınçlı buhar otoklavlarının 
periyodik bakımı üretici firma 
önerileri doğrultusunda 
gerçekleştirilmelidir. 

SDS11.02 

Basınçlı buhar otoklavları için 
vakum kaçak testi yapılmalıdır. 

o Vakum kaçağı 
1milibar/dakikadan az ise haftada 
bir kez yapılmalıdır. 
o 1 milibar/dakikadan fazla ise 
her gün yapılmalıdır. 
o Vakum kaçağı 1,3 
milibar/dakika üzerinde ise 
cihazın çalışması durdurulmalıdır.   
o Vakum kaçak test sonuçları 
izlenebilir olmalıdır. 

SDS11.03 

Her gün cihaz boşken ve 
sterilizasyon işlemine 
başlamadan önce Bowie&Dick 
testi uygulanmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır. 

SDS12 

Steril malzemeler 
uygun şekilde 

muhafaza 
edilmelidir. 

SDS12.01 

Steril malzemeler steril depolama 
alanında muhafaza edilmelidir.  

o Havalandırma sistemi, havanın 
steril depolama alanından pozitif 
basınçla dışarı akışını 
sağlayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Dış hava ile 
doğrudan temas olmamalıdır. 
o Steril malzeme depolarında 
malzeme rafları yerden en az 30 
cm yukarıda, en üst rafa 
malzeme konduktan sonra 
tavana mesafesi en az 50 cm 
olacak şekilde, hava sirkülasyonu 
için duvardan en az 5 cm önde 
olmalıdır. 
o Steril depolama rafları kolay 
temizlenebilir olmalı, depolanan 
ürünün etrafındaki havanın 
serbest dolaşımına izin 
vermelidir. 
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SDS12.02 

Steril depodan çıkan malzemeler, 
paketi açılmasa dahi yeniden 
steril edilmeden depoya kabul 
edilmemelidir.  

SDS12.03 

Steril malzemelerin üzerinde, 
sterilizasyonun yapıldığı cihaz ve 
sterilizasyonu yapan çalışan için 
tanımlayıcı, sterilizasyon tarihi ve 
raf ömrü bulunmalıdır.  

SDS12.04 

Steril malzemelerin raf ömrü, 
paketleme kat sayısı, paketleme 
gereçleri, diğer koruyucu etkenler 
(kapalı kutu, toz örtüsü, taşıma 
arabası gibi), depolama yeri gibi 
faktörler göz önünde 
bulundurularak belirlenmelidir. 

SDS13 

Sterilizasyon 
süreci izlenebilir 

olmalıdır. 

SDS13.01 

Sterilizasyon işlemlerinin her 
aşamasında (malzemenin teslim 
alınması, yıkanması, 
paketlenmesi, sterilize edilmesi, 
depolanması, kullanım alanına 
transferi); zaman, cihaz, yöntem, 
uygulayıcı ve kontrol 
parametrelerine ilişkin kayıtlar 
bulunmalıdır.  

o Sterilizasyon işlemi ile ilgili 
kayıtlarda asgari aşağıdaki 
bilgilere ulaşılabilmelidir: 
* Yıkama ve termal 
dezenfeksiyon etkinliğini gösteren 
performans testleri 
* Döngü sonrası paketlerin nem 
ve maruziyet bandı açısından 
kontrolü 
* Sterilizasyon etkinliği kimyasal 
ve biyolojik indikatörler ile 
izleniyor ise indikatör kontrol 
sonuçları 
* Hangi tarihte, hangi yöntem ile 
hangi döngüde steril edildiği 
* Sterilizasyon cihazına ait bakım, 
onarım, kalibrasyon kayıtları 
* Cihaz döngü kayıtları 
* Cihaza ilişkin test sonuçları 
(vakum kaçak testi, BowieDick 
testi gibi) 
* Kim tarafından ne zaman teslim 
alındığı ve teslim edildiği 
* Hangi aşamada kim tarafından 
işlemin uygulandığı 
* Varsa diğer aşamalarda 
gerçekleştirilen kalite kontrol 
çalışmalarına ilişkin kayıtlar  

SDS13.02 

Steril malzemeye ilişkin 
tanımlayıcı bilgiler hasta 
dosyasında da bulunmalı, hangi 
malzemenin hangi hastaya 
kullanıldığı kaydedilmelidir. 

o Hastaya kullanılan 
malzemelerin kayıtlarına geriye 
dönük olarak ulaşılabilmelidir. 
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SDS14ÇEKİRDEK 

Etilen oksite 
yönelik güvenlik 

tedbirleri 
alınmalıdır.  

SDS14.01 

Etilen oksit sterilizatörü ayrı bir 
bölümde yer almalı, giriş kapısı 
üzerinde gerekli uyarıcı semboller 
bulunmalı ve odaya giriş 
sınırlandırılmalıdır. 

SDS14.02 

Etilen oksit sterilizasyon 
odasında saatte en az 20 kez 
taze hava değişimi olmalı, basınç 
çevre alanlardan daha düşük 
tutulmalıdır. Basınç farkı sesli ve 
görüntülü uyarı sistemleri ile 
sürekli izlenmelidir. 

SDS14.03 

Cihaz %100 etilen oksit ile 
çalışmalı, kartuş elle aktive 
edilmemeli, cihaz içerisinde 
otomatik olarak hazneye 
dolmalıdır. 

SDS14.04 
Kartuşlar özel bir kapalı metal 
konteynerde saklanmalıdır. 

SDS14.05 
Ortamdaki gazı tespit edebilen 
uyarı sistemi bulunmalıdır. 

SDS14.06 

Alarm durumunda kullanılmak 
üzere, sterilizasyon ünitesi 
girişinde gaz maskesi ve 
koruyucu giysi bulunmalıdır. 

SDS14.07 

Etilen oksit sterilizatörü ile steril 
edilen malzemeler uygun süre ile 
havalandırılmalıdır.  

o Malzemeler; 
  * Cihazın kendi kazanı 
içerisinde en az 8-10 saat 
  * Cihaz dışında ise malzemenin 
yapısı, kullanım amacı, lümen 
inceliği, lümen uzunluğu, vücutta 
bırakılacak olması gibi kriterler 
göz önünde bulundurularak 
ilaveten 12 saatten iki haftaya 
kadar havalandırılmalıdır. 

SDS14.08 

Etilen oksit sterilizatörüne ait atık 
gazlar bağımsız bir bacadan 
çevre güvenliğini sağlayacak 
şekilde tahliye edilmelidir. 

Rehberlik; 
Atık gazı nötralize edebilen 
cihazların varlığında bağımsız bir 
bacaya ihtiyaç yoktur. Bu 
durumda düzenli aralıklarla atık 
gazın etilen oksit içeriği ölçülmeli 
ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

SDS15ÇEKİRDEK 

Hastanede 
kullanılan 

endoskopik 
cihazların 

dezenfeksiyon 
süreci ve sürece 
yönelik kurallar 
tanımlanmalıdır. 

SDS15.01 

Endoskopik cihazların ön işlem, 
temizleme, durulama, yüksek 
düzey dezenfeksiyon, son 
durulama, kurulama ve saklama 
aşamalarına yönelik kurallar 
ulusal ve uluslararası kılavuzlar 
doğrultusunda tanımlanmalıdır. 

SDS15.02 

Endoskopik cihazların yüksek 
düzey dezenfeksiyonunun etkin 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
uygun fiziki koşullar 
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sağlanmalıdır. 

o Endoskopi ünitelerinde 
dezenfeksiyon işlemi için ayrılmış 
bir oda bulunmalıdır. 
o Odanın havası saatte 7-15 kez 
değiştirilmelidir. 
o  Biri yıkama amaçlı kullanılmak 
üzere en az iki adet eviye 
bulunmalıdır. Ayrıca, elle 
dezenfeksiyonda sadece 
durulama için kullanılan ayrı bir 
eviye de olmalıdır. 
o Eviyenin yapıldığı malzeme 
kimyasallara dayanıklı olmalı ve 
kolay temizlenebilmelidir. 
o  Eviye, bir endoskopu 
kordonlarıyla birlikte, zarar 
görmeden tam olarak alabilecek 
kadar büyük olmalıdır (en az 42 
cm). 
o Eviyeye sıcak ve soğuk su akışı 
olmalıdır. 
o El yıkama için ayrı bir lavabo 
bulunmalıdır. 

SDS15.03 

Kullanılan yüksek düzey 
dezenfektanın Minimum Etkin 
Konsantrasyonu (MEK) kontrol 
edilmelidir. 

SDS15.04 

Dezenfektörler ile yapılacak olan 
endoskop dezenfeksiyonunda, 
dezenfeksiyon işlemine kadar 
olan temizleme basamaklarının 
tamamı uygulandıktan sonra 
endoskop dezenfektöre 
yerleştirilmelidir. 

oDezenfektör döngüsü 
tamamlanmadan endoskop 
çıkarılmamalı, elle yapılan 
dezenfeksiyonda olduğu gibi 
kurulama ve saklama 
basamaklarının uygun şekilde 
tamamlanması sağlanmalıdır. 

SDS15.05 

Endoskoplar kurumaları için 
düşey pozisyonda asılmalı, 
kurutulduktan sonra temiz olarak 
muhafaza edilmelidir. 

SDS15.06 

Endoskopik cihazların temizlik, 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon 
işlemlerini gerçekleştiren 
personel konu ile ilgili eğitim 
almış olmalıdır. 
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