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okümantasyon, kelimesi farkl› kaynaklardaki kelime anlamlar› aﬂa¤›daki gibidir.

D Belgeleme, bir çal›ﬂma için gerekli belgeleri arama ve sa¤lama, belgelere dayand›rma (1). Bir bilgiyi, saklayabilmek ere¤iyle, deftere, ka¤›da ya da fiﬂe geçirme.

Dokümantasyon; belirlenen standartlara uygunlu¤u denetlemenin ve aksayan yönleri iyileﬂtirmek için veri toplaman›n, ayr›ca iyi bir kalite yönetim sisteminin gere¤i olarak tutulan kay›tlard›r (2).
Saklanmas› zorunlu olan bilgilerin düzenli olarak tutulmas› ve istenildi¤inde sunulmas› iﬂlemidir.
T›bbi dokümantasyon, kay›t hukuki bir zorunluluktur.
Sa¤l›kta yap›lacak uygulamalar nas›l kan›ta dayal› olmas› gerekiyorsa, kullan›lan
malzemeler ve yap›lan uygulamalarda bir standarda uygun olmas› ve kay›tlar›n›n tutulmas› durumunda kaliteli hizmet sunumu giderek artacakt›r.
Türkiye’de sterilizasyon uygulamalar› ile ilgili son beﬂ y›lda çok büyük ilerlemeler
kaydedilmiﬂtir. Rehberlerin gündeme gelmesi, e¤itimlerle bu bilgilerin kazand›r›lmas›,
bilinç düzeyinin yükselmesi ile kurumlarda sistemlerin oturtulmas› daha kolay hale gelmektedir.
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Hizmet Kalite Standartlar Rehberi yay›nlanmadan önce bir
hastada bir infeksiyon oluﬂmas› durumunda genellikle geriye dönük sebebin araﬂt›r›lmas› yap›lmadan akla gelen ilk suçlu aletlerin sterilizasyon iﬂlemini gerçekleﬂtiren kiﬂilerdi.
Her kuruluﬂun kendine özgü kay›t tutma ve dosyalama metodu vard›r.
Merkezi sterilizasyon ünitelerinde sterilizasyon sürecinin dokümantasyonu yap›l›rken bu konu ile ilgili rehberler baz al›nmal›d›r.
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Sa¤l›k Bakanl›¤› özel hastaneler hizmet kalite standartlar› rehberi ile Performans Yönetimi ve Kalite Geliﬂtirme Daire Baﬂkanl›¤›n›n yay›nlad›¤› Hizmet Kalite Standartlar›
Rehberine göre (3): Sterilizasyon ünitesi hizmet sunumu için gerekli ﬂartlar› karﬂ›lamal›, sterilizasyon ünitesi iﬂleyiﬂi ile ilgili yaz›l› bir düzenleme bulunmal›d›r.
Sterilizasyon ünitesi iﬂleyiﬂinin aﬂamalar›n› (aletlerin; kullan›m alan›ndan transferi,
ön temizlik ve dekontaminasyonu, haz›rl›k ve bak›m alan›na taﬂ›nmas›, say›m›, bak›m›
ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi, depolanmas›, kullan›m alan›na kadar sterilli¤i korunarak transferi) kapsayan yaz›l› bir düzenleme bulunmal›d›r.
Yaz›l› düzenleme, infeksiyon kontrol komitesince de¤erlendirilerek onaylanmal›d›r.
Sterilizasyon ünitesi iﬂleyiﬂi basamaklar›nda (aletlerin transfer iﬂlemleri, ön temizlik ve
dekontaminasyonlar›, sterilizasyon iﬂleminin gerçekleﬂti¤ine iliﬂkin kan›tlar) yap›lanlar
sürekli ve düzenli olarak kay›t alt›na al›nmal›d›r.
Hasta bak›m iﬂlemlerinde kullan›lan steril ekipmanlardan mikroorganizma bulaﬂmas›n› önlemek amac›yla sterilizasyon basamaklar›n›n do¤ru uygulan›p uygulanmad›¤›n›n izlenmesi için sterilizasyon iﬂlemi s›ras›nda indikatörlerin kontrolü tam olarak yap›lmal›d›r.
De¤erlendirilerek kay›t alt›na al›nmas› gereken hususlar:
a. Sterilizasyon cihazlar›n›n bak›m ve kalibrasyonlar› düzenli olarak yap›lmal› ve kay›t alt›na al›nmal›d›r.
b. Program döngüsü ile ilgili kay›tlar tutulmal›d›r.
c. Buhar otoklavlar› için her gün cihaz boﬂken ve sterilizasyon iﬂlemine baﬂlamadan
önce Kaçak (Leak) testi, Bowie & Dick testi uygulanmal› ve kay›tlar› tutulmal›d›r.
d. ‹ﬂleme girmiﬂ ve girmemiﬂ paketlerin birbirinden ayr›labilmesi için mutlaka her
paket üzerinde iﬂlem indikatörü (maruziyet bantlar›) kullan›lmal›d›r.
e. Her sterilizasyon çevriminde her bir paketin içi ISO s›n›f 4, 5 veya 6 indikatör ile
kontrol edilmelidir.
f. Bu indikatörler de¤erlendirildikten sonra hasta dosyas›na yap›ﬂt›r›lmal›d›r.
g. Sterilizasyon yöntemine göre uygun periyotlarla biyolojik indikatör kullan›lmal›d›r (Buharl› bas›nç sterilizasyonunda her otoklav için haftada en az bir kez; implant steril edilecek olan her çevrimde; otoklavlara bak›m, onar›m, kalibrasyon yap›ld›ktan sonraki ilk çal›ﬂt›rmada; etilen oksit sterilizasyonunda her çevrimde; hidrojen peroksit gaz
plazma sterilizasyonunda her kullan›m gününde bir kez vb.).
Sa¤l›k Bakanl›¤› özel hastaneler hizmet kalite standartlar› rehberi ve Hizmet Kalite
Standartlar› Rehberinde sterilizasyonla ilgili detaylar infeksiyon kontrolü bölümü alt›nda yer almaktayd› (4).
2011 “Hastane Hizmet Kalite Standartlar› Rehberinde STER‹L‹ZASYON H‹ZMETLER‹ ayr› bir bölüm olarak yerini alm›ﬂt›r. 2011 “Hastane Hizmet Kalite Standartlar› Rehberi” sterilizasyon hizmetleri ile ilgili 2. madde do¤rultusunda
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Sterilizasyon ünitesinin iﬂleyiﬂine yönelik yaz›l› bir düzenleme bulunmal›d›r.
Yaz›l› düzenleme;
Aletlerin;
• Üniteye transferini,
• Ön temizlik ve dekontaminasyonunu,
• Haz›rl›k ve bak›m alan›na taﬂ›nmas›n›,
• Say›m›, bak›m› ve kontrolünü,
• Paketlenmesi, steril edilmesi ve depolanmas›n›,
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GENEL CERRAHİ BÜYÜK SET
Sterilizasyon Yöntemi: Buhar
Adet
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
5
10
5
5
5
5
1
1
2
5
3
3
2
2
2
2
2
2
1
88 adet

520

Alet Adı
Bistüri sapı no 4
Bistüri sapı no 3
Bistüri sapı no 7
Uzun dişsiz penset 23 cm
Uzun dişsiz penset 21 cm
Dişsiz penset 18 cm
Dişli penset 18 cm
Dişsiz penset ince uç koter için
Dişli adson penset 12 cm
Diseksiyon makası 25 cm
Diseksiyon makası 20 cm
Diseksiyon makası 18 cm
Düz mayo makas 16 cm
Eğri mayo makas 17 cm
Mayo hegar portegü 20 cm
Mayo hegar portegü 18 cm
Mayo hegar portegü 16 cm
Sponç forseps
Çamaşır klempi
Eğri pean
Düz pean
Kelly
Uzun pean 18 cm
Uzun pean 21 cm
Raytengıl 23 cm
Raytengıl 25 cm
Babcock
Alis
Eğri koher
Düz koher
Dişli ekartör
Army ekartör
Ru ekartör
Rıchardson ekartör
Spatül ekartör
Diver ekartör
Aspiratör ucu 5 mm 25 cm
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• Kullan›m alan›na transferine kadar sterilitenin korunmas›n›,
• ‹ndikatör kullan›m›n›,
• Cihazlar›n günlük bak›m›n› kapsamal›d›r.
Sterilizasyon ünitesine teslim al›nan aletler alet ve malzeme teslim formu ile ameliyathanede kullan›lan cerrahi setlerde alet kay›plar›n› önlemek için set listeleri ile aletler karﬂ›laﬂt›r›larak teslim al›n›r.
Teslim al›nan cerrahi aletler kontrolü yap›ld›ktan sonra dezenfektörlerde y›kan›r
(5). Dezenfektörlerin s›cakl›k, zaman parametrelerini gösteren elektronik kontrol sistemleri (her çevrimde) ile monitörize edilir (EN ISO 15883). Dezenfektörlerin monitörizasyon için kullan›lan “Data Logger” lar bilgisayarda ba¤lant› yap›larak kayd› sa¤lanm›ﬂ olur.
Dezenfektörde y›kanm›ﬂ olan aletler kontrol bak›m ve haz›rl›k iﬂlemleri tamamland›ktan sonra steril edilmek üzere paketlenir ve sterilizatöre konmak üzere haz›rlan›r.
Etiket tabancas› ile haz›rlanan set ve malzemeler üzerine yap›ﬂt›r›lan etikette operatör ismi, cihaz ad›, cihaz yük numaras›, set/malzeme ad› veya kodu malzeme sterilizasyon ve son kullanma tarihi yaz›l›r. Set ve malzeme üzerine yap›ﬂt›r›lm›ﬂ etiket set, malzeme hangi hastada kullan›l›yorsa o hasta dosyas›nda saklanmal›d›r.
Hastada ç›kabilecek herhangi infeksiyon vb. olmas› durumunda etiket üzerindeki verilerden set ve malzemenin steril edildi¤i sterilizatör ve yük numaras› göz önünde bu-
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lundurularak cihaz kontrol verilerine vb. kay›tlara
eriﬂimde sa¤lanm›ﬂ olur. Dokümantasyon etiketlerinin hasta dosyalar›na yap›ﬂt›r›lmas› sa¤l›k personelinin hukuki sorumlulu¤udur! Etiket olmadan kay›tlara ulaﬂmak mümkün de¤ildir!
Buhar sterilizatör her gün cihaz boﬂken ve sterilizasyon iﬂlemine baﬂlamadan önce Kaçak (Leak)
testi, Bowie & Dick testi uygulan›r ve kayd› tutulur.
Kay›tlar buhar sterilizatör kullan›ma haz›rl›k formuna kaydedilir. Alet ve malzemelerin buhar sterilizatörlerden hangisinde, hangi programda hangi yüklerle birlikte, sterilizatöre kim taraf›ndan kondu, sterilizatörden kim, ne zaman ç›kard›, kimyasal indikatör sonucu uygun mu?, cihaz çal›ﬂma çizelgeleri de formlara eklenir.
Buhar sterilizatör d›ﬂ›nda kullan›lan düﬂük s›cakl›k sterilizatörlerinde kullan›m kayd› tutulur.
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Sterilizasyonun kontrolü için yap›lan biyolojik indikatörlerin inkübasyon süresi sonunda üreme olup olmad›¤› kontrolü yap›l›p biyolojik indikatör formuna sonuçlar kaydedilir.
Dokümantasyon manuel yap›l›yorsa (6):
• Uygun,
• Okunakl›,
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• K›saltmalar kullan›lacaksa herkes taraf›ndan kabul edilmiﬂ standart k›saltmalar,
• Mürekkepli kalemle,
• Karalamadan,
• ‹ptal edilmesi gerekiyor ise, tek çizgi çizerek ve yanl›ﬂ› yazarak,
• Boﬂluk b›rakmadan,
• ‹ﬂaret ve ﬂemalarla,
• Bilgi yok ya da tek çizgiyle iptal ederek gerçekleﬂtirilmeli istendi¤inde ulaﬂ›labilir
olmal›d›r.
524
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Teknolojik geliﬂmelerde oldu¤u gibi kay›t sistemi ile ilgilide önemli geliﬂmeler yaﬂanmaktad›r.
Merkezi sterilizasyon ünitesinde kullan›lan; sterilizasyon ve dezenfeksiyon cihazlar›,
paketleme makinesi, set içerisinde bulunan cerrahi her türlü alet ve set, malzeme ve
ekipmanlar, özel tan›mlamalar yap›ld›ktan sonra bilgisayarl› dokümantasyon sistemleri ile takibi yap›labilmektedir.
Cerrahi aletler “Data matrix” diye bilinen iﬂaretleme sistemlerinden info chip, nokta, lazer yöntemlerinden biri ile iﬂaretlenir.
‹ﬂaretlenmiﬂ aletler ile set oluﬂturulur ve set tan›mlamas› yap›l›r, setin foto¤raf›n›da kay›tlara eklemek mümkündür.
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Bu bilgilere ilave olarak setin hangi bölüme ait oldu¤u raf ömrü a¤›rl›¤› da eklenebilir. Alet ve setlerle birlikte merkezi sterilizasyon ünitesinde yer alan sterilizatör ve dezenfektörün tan›mlamas›ndan sonra bilgisayar sistemi için barkod okuyucu arac›l›¤› ile
kullan›m ve kontrolü de gerçekleﬂtirilir.
Sterilizasyonun monitörizasyonu için yap›lan testlerin sonuçlar› da sisteme girilir.
Network a¤l› bilgisayarl› dokümantasyon sistemi ile (7);
• Alet ve malzeme ak›ﬂ› takip edilebildi¤i için kay›plar›n önüne geçilir.
• Set içerisinde bulunan aletlerin kar›ﬂmas› önlenir.
• Setler eksiksiz teslim al›n›r ve teslim edilir.
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• Kalite yönetimine göre çal›ﬂanlar›n görevlerinin tan›mlamas›nda ve yasal sorumluluklar›n›n belirlenmesinde kolayl›k sa¤lar.
• Sterilizasyon süreçlerinin y›kama dahil hangi tarih ve saatte kim taraf›ndan bak›m
kontrollerinin yap›ld›¤› kim taraf›ndan paketlendi¤i, steril edilmek için hangi sterilizatörün kullan›ld›¤›, kullan›lan sterilizatörün hangi program, kaç›nc› yükün oldu¤u, bu yükle birlikte baﬂka hangi malzemelerin oldu¤u, hangi s›cakl›kta steril edildi¤i, sterilizatörden hangi tarih ve saatte kim taraf›ndan ç›kart›ld›¤› takibi yap›labilir.
• Cihazlar›n monitörizasyon, kalibrasyon ve validasyon kontrolleri kayd› yap›labilir.
• Steril edilen set alet ve malzemenin kullan›laca¤› birime teslimat›n hangi tarih ve
saatte kim taraf›ndan kime yap›ld›¤› ve hangi olgu için kullan›ld›¤› takibi yap›l›r.
• ‹nfeksiyon görülmesi durumunda infeksiyon komitesinin infeksiyon kayna¤›na
ulaﬂmakta yaﬂanan zorluklarla zaman kaybetmesini önler.
• Hasta dosyas›na konan veya yap›ﬂt›r›lan etiketlerle setin hangi sterilizatörde steril edildi¤i vb. bilgilere kolayca takip ulaﬂ›labilir.
• Cerrahi alet ekipman ve cihazlar›n performans takibi yap›labilir.
• Stok kontrolü yap›labilir.
• Sterilizasyon ve son kullanma tarihleri takibi kolayl›kla yap›l›r.
Sonuç olarak sterilizasyon sürecinin dokümante edilme iﬂlemi standartlar, rehber
önerileri ile hasta haklar› ve güvenli¤i do¤rultusunda do¤abilecek hukuki uygulamalar
göz önünde bulundurularak gerçekleﬂtirilmelidir.
Bilgisayarl› dokümantasyon sistemlerinde otomatik kay›tlara ilave bilgisayar sistemine girilecek bilgilerde do¤ruluk ve ulaﬂ›labilirlik önemlidir.
Ayr›ca, girilen kay›tlar network a¤› ile yöneticiler taraf›ndan birime gelmeden ofis,
hatta evden bile ulaﬂ›labilir konumda olmas› iﬂlerin takibini ve müdahale edilmesi gereken durumlarda müdahale etmeyi mümkün k›labilmektedir.
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