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ikroorganizmalar› etkisiz hale getirmek veya ortadan kald›rmak için kontamine hasta
bak›m malzemelerine uygulanacak mekanik temizlikle birlikte sterilizasyon ve dezenfeksiyonun do¤ru bir biçimde uygulanmas›, uygun kimyasallar›n seçimi, etkili bir infeksiyon kontrol
program› için önemli bir koﬂuldur.
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HASTANELERDE TEM‹ZL‹K
Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde tüm
sa¤l›k personelinin el y›kamaya dikkat etmesi
kadar hastanelerde ortam temizli¤i de son derece önemli ve üzerinde dikkatle durulmas› gereken bir konudur. Hastanelerde ve di¤er sa¤l›k
kurumlar›nda nesnelerin temizli¤i; su ve deterjan ya da enzimatik ürünler kullanarak kir, toz
veya organik madde gibi yabanc› maddelerin o
ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› ile sa¤lan›r.
Hastane ortam›, endemik hastane infeksiyonlar›n›n yay›lmas›nda fazla önem taﬂ›mamas›na
ra¤men özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde ender de olsa epidemilere yol açabilmektedir.
Ameliyathaneler, postoperatif infeksiyonlar›n
geliﬂimi için önem taﬂ›malar› nedeniyle temizlik
ve dezenfeksiyon aç›s›ndan hastanelerin en çok

özen gösterilmesi gereken üniteleridir. Bu nedenle ameliyathanelerde temizlik hizmetleri
günlük, ameliyat aralar›nda ve haftal›k olmak
üzere belli protokoller dahilinde yap›lmal›d›r.
Servislerde, temiz ve steril araç gerecin depoland›¤› “temiz oda” ile kirli araç gerecin, at›klar›n kondu¤u bir “kirli oda” olmal›d›r. Kirli odada, sürgü ve ördekler için bir temizleyici, temizleri koymak için bir raf ve kap›ya yak›n bir lavabo bulunmal›d›r. Zemin temizli¤i, ›l›k su ve deterjan ile yap›lmal›d›r. Toz ve bakteriyi yayd›¤›ndan asla kuru süpürme yap›lmamal›, elektrikli
vakum süpürgelerinin kullan›m›nda toz torbalar›
tam dolmadan de¤iﬂtirilmelidir. Genellikle ›slak
temizlik yöntemleri tercih edilmeli ve prensip
olarak temizlik; servisin temiz bölgelerinden kirli bölgelerine do¤ru ilerlemeli, bu amaçla geliﬂtirilmiﬂ olan Rasant sisteminden yararlan›lmal›d›r. Farkl› alanlar›n temizli¤inde farkl› bezlerin
kullan›m› kural haline getirilmelidir. Yüzeyler,
trabzanlar, karyolalar vs. ›slak bezle temizlenmeli, ancak nemli b›rak›lmamal›d›r. Tuvaletler
en son temizlenecek alanlar olmal›d›r.
Çal›ﬂma alanlar›n›n temizlenmesinde %70’lik
etil alkol kullan›labilirken genelde %0.1 serbest
klor (1 gr/litre, 1000 ppm) içeren sodyum hipoklorit solüsyonu yeterlidir. Örne¤in; kan dökülmüﬂ alanlar için %1 klor konsantrasyonu önerilmektedir. Suland›r›mlar günlük yap›lmal›d›r.
Hasta bak›m›nda ördek ve sürgü kullan›m›n›n kiﬂisel olmas›na özen gösterilmeli veya her kullan›mdan önce dezenfekte edilmelidir. Havlu, sa-
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bun, saç f›rças›, traﬂ f›rças› ve jilet gibi eﬂyalar›n
tümü bireysel olarak kullan›lmal›, asla paylaﬂ›lmamal›d›r. Hastane infeksiyonlar› için kaynak
olabilen yataklar, hasta de¤iﬂti¤inde kolayca temizlenebilmesi için su geçirmez bir k›l›fa geçirilmeli, ›slak b›rak›lmamal› ve asla kirli, lekeli ya da
kontamine yataklara hasta kabulü yap›lmamal›d›r. Termometreler, %70'lik alkol içinde ›slat›lm›ﬂ
pamuk tamponlarla silinir. Hiçbir zaman dezenfektanda b›rak›lmaz. Pansuman arabalar›n›n da
›l›k su ve deterjan ile silinerek kurulanmas› yeterlidir.
Servislerde bulunan evsel nitelikte ve infekte at›k torbalar›n›n a¤›zlar› sürekli kapal› tutulmal› ve kapal› sistem ile servis ortam›ndan uzaklaﬂt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
HASTANE DEZENFEKS‹YONU
Hastane infeksiyonlar›ndan korunmada oldukça önemli olan bu kavram, cans›z nesneler
üzerinde bulunan potansiyel olarak patojen
mikroorganizmalar›n (genellikle bakteri endosporlar›n› etkilemeden) kimyasal maddeler veya
›s›ya dayal› fiziksel uygulamalar ile elimine edilmesidir. Dezenfeksiyon sporisid aktivitesinin olmamas› ile sterilizasyondan ayr›l›r. Bu tan›mdan
da anlaﬂ›laca¤› gibi dezenfeksiyonda, ortamdaki
tüm mikroorganizmalar›n ölmesi gerekmez, ancak miktarlar›n›n kabul edilebilir bir seviyeye
düﬂürülmesi yeterli olabilmektedir. Bu amaçla
kullan›lan kimyasal maddelere dezenfektan denir. Endosporlara da etkili olan ve “sterilan”lar
olarak da bilinen kimyasal maddelerin kullan›ma girmesiyle günümüzde dezenfeksiyon terimi
mikrobiyal kontaminasyonu minimal düzeyde
azaltmaktan, sterilizasyona kadar uzanan geniﬂ
bir kavram› içine al›r.
Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler
Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu etkileyen
faktörlerin iyi bilinmesi; bu konudaki do¤ru seçi-
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mi, do¤ru uygulamay› ve sonuçta infeksiyon riskini minimize etmeyi sa¤lar. Bu faktörler Tablo
1’de özetlenmiﬂtir.
Dezenfektan Etki Seviyeleri
Hastanelerde s›kl›kla sorun olabilen mikroorganizmalar, baz› vejetatif bakterilerin yan›s›ra
tüberküloz basili mantarlar, baz› zarfl› ve zarfs›z
virüsler, protozoonlar, prionlar ve bakteri endosporlar›d›r. Spaulding ve arkadaﬂlar›, sorun olabilen patojen mikroorganizmalar için kullan›lmas›n› önerdi¤i dezenfektanlar› etki seviyelerine göre 3 grupta toplam›ﬂt›r. Bunlar “yüksek, orta ve
düﬂük seviyeli” dezenfektanlard›r.
Yüksek seviyeli dezenfektanlar: Genellikle
bakteriyel endosporlar hariç mikroorganizmalar›n tümünü 20 dakikada öldüren dezenfektanlar
bu gruba girer. Ayr›ca “Kimyasal Sterilanlar” olarak bilinen az say›daki dezenfektan da 6-10 saat
gibi uzun uygulama süresi gerektirmekle birlikte
uygulama sonras› bakteriyel endosporlar› da öldürebildiklerinden yüksek seviyeli dezenfektanlar olarak de¤erlendirilmektedir. Bu grup dezenfektanlar ve kullan›m konsantrasyonlar› Tablo 2’de aç›klanm›ﬂt›r.
Orta seviyeli dezenfektanlar: Bu grup dezenfektanlar, bakteri endosporlar› hariç tüberküloz
basili ve di¤er mikroorganizmalara ≤ 10 dakikada
etkili dezenfektanlar› kapsar. S›kl›kla kullan›lan
orta seviyedeki dezenfektanlar ve kullan›m konsantrasyonlar› Tablo 3’te yer almaktad›r.
Düﬂük seviyeli dezenfektanlar: Bakteri endosporlar› ve tüberküloz basiline etkili olamayan, vejatatif bakterilerin ço¤unu, baz› mantarlar› ve uygun bir sürede (≤ 10 dakika) baz› virüsleri öldürebilen dezenfektanlar› kapsar. S›kl›kla
kullan›lan türleri ve kullan›m konsantrasyonlar›
Tablo 4’te yer almaktad›r.

Tablo 1. Dezenfeksiyona Etki Eden Faktörler.
• Mikroorganizmaya ba¤l› faktörler

• Nisbi nem ve suyun sertli¤i

Mikroorganizman›n yap›s›

• Organik maddelerin varl›¤› ve miktar›

Mikroorganizman›n miktar›

• Dezenfektan›n tipi ve konsantrasyonu

Mikroorganizman›n üreme periyodu

• Dezenfeksiyon uygulanan nesnenin yap›s›

• Dezenfeksiyon iﬂleminin ›s›s›

• Dezenfektana maruz kalma süresi

• Ortam›n pH’s›
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Tablo 2. Yüksek Seviyeli Dezenfektanlar.
Dezenfektan

Kullan›m konsantrasyonu

Gluteraldehit

%2

Formaldehit

%3-8

Sodyum hipoklorit

1000 ppm serbest klor

Perasetik asit

≤ %1, %0.001-0.2

Hidrojen peroksit

%3-6 veya %6-25

Tablo 3. Orta Seviyeli Dezenfektanlar.
Dezenfektan

Kullan›m konsantrasyonu

Etil veya isopropil alkol

%60-90

Fenol ve fenol bileﬂikleri

%0.4-5

‹yodoforlar

30-50 ppm serbest iyod

Tablo 4. Düﬂük Seviyeli Dezenfektanlar.
Dezenfektan

Kullan›m konsantrasyonu

Etil veya isopropil alkol

< %50

Fenol ve fenol bileﬂikleri

%0.4-5

‹yodoforlar
Sodyum hipoklorit
Kuaterner amonyum bileﬂikleri

HIV ve HBV ile kontamine malzemelerin dezenfeksiyonunda standart olarak 1000-10.000
ppm aras›nda de¤iﬂen konsantrasyondaki hipoklorit solüsyonlar›, %2 gluteraldehit solüsyonu
veya %70’lik etanol kullan›l›r.
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyona
Rasyonel Yaklaﬂ›m
‹lk kez 1968 y›l›nda E.H. Spaulding taraf›ndan
geliﬂtirilen “Hastanelerde Dezenfeksiyon ve
Sterilizasyon Uygulamalar›” ile ilgili ﬂema büyük
kabul görmüﬂ olup bu ﬂemada belirtilen hususlar halen günümüzde geçerlili¤ini korumakta ve
infeksiyon kontrol komitelerince baﬂar› ile uygulanabilmektedir. Bu uygulamalar›n esas›n› hasta
bak›m› ile ilgili araç-gereçlerin infeksiyon oluﬂturma riskine göre s›n›fland›r›lmas› ile bunlar
için gerekli dezenfeksiyon seviyelerinin belirlenmesi ve uygun dezenfektan/sterilanlar›n do¤ru seçimi oluﬂturur. Hastane ortam›nda kullan›Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 4

30-50 ppm serbest iyod
100 ppm serbest klor
%0.4-1.6

lan hasta bak›m malzemelerini taﬂ›d›klar› infeksiyon riskine göre “Kritik, Yar› Kritik ve Kritik Olmayan Malzemeler” diye üç grupta toplamak ve
buna göre uygulanacak sterilizasyon veya dezenfeksiyon yöntemini planlamak en do¤ru yaklaﬂ›md›r (Tablo 5).
Kritik malzemeler: Deri ve mukoza bütünlü¤ünün bozuldu¤u yerlerde kullan›lan veya steril
vücut alanlar›na giren nesneler bu grupta yer
al›r. Bu grup malzemeler için her kullan›m sonras› ›s› ile sterilizasyon ilk tercih olmal›d›r. Is›ya
dayan›ks›z olanlar için etilen oksit ile sterilizasyon veya sporosidal etkiye sahip kimyasal sterilanlarla 6-10 saat gibi uzun süreli bir temas ile
yüksek seviyeli bir dezenfeksiyon tercih edilebilir. Bu amaçla en s›k %2’lik gluteraldehit, %6’l›k
stabilize H2O2, perasetik asidin de¤iﬂik konsantrasyonlar› (≤ %1, sporosidald›r) ve klorin dioksit
kullan›l›r.
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Tablo 5. Hasta Bak›m› ile ‹lgili Malzemeler, Uygulanan ‹ﬂlemler ve Germisidal Ürünlerin S›n›fland›rmas›.
Araç ve gereç
s›n›flamas›

Malzemeler

Spaulding yöntem
s›n›flamas›

EPA ürün s›n›flamas›

Kritik
(Steril doku veya
vasküler sisteme giren)

Enjektör i¤neleri, kateter,
cerrahi malzemeler,
laparoskop ve artroskoplar

Sterilizasyon-sporisidal
kimyasal; uzun
süreli temas (6-10 saat)

Sterilan/Dezenfektan

Yar› kritik
(Mükoz
membranlara temas
eden)

Endoskoplar,
laringoskoplar, endotrakeal
tüpler, vajinal spekulum

Nemli ›s›, yüksek
Sterilan/Dezenfektan
seviyeli dezenfeksiyonsporosidal kimyasal;
k›sa süreli temas (≥ 20 dak.)
Orta seviyeli dezenfeksiyon Tüberkülosidal aktiviteli
(≤ 10 dak. temas)
hastane dezenfektan›

Termometreler, hidroterapi
tanklar›
Kritik olmayan
(Sa¤lam deri ile
temas› olan, mukoza
ile temas› olmayan)

Steteskoplar, yatak
çarﬂaf›, EKG elektrotlar›,
küvezler, sürgüler,
yemek kaplar› v.s

Düﬂük seviyeli
dezenfeksiyon
(≤ 10 dak. temas)

Tüberkülosidal aktivite
göstermeyen hastane
dezenfektan›

EPA: Environmental Protection Agency

Yar› kritik malzemeler: Steril vücut bölgelerine girmeyen, bütünlü¤ü bozulmam›ﬂ mukozalara (dental mukozalar hariç), temas eden nesneler, bu grupta yer al›r. Yar› kritik malzemeler
için 70-75°C’de 30 dakika muamele edilerek yap›lan ›slak pastörizasyon en güvenli ve ekonomik yoldur. Bu grupta yer alan ›s›ya dayan›ks›z
malzemeler için, %2’lik gluteraldehit, %6’l›k stabilize H2O2, ≤ %1 perasetik asit ile klor ve klorlu
bileﬂikler gibi sporisidal etkiye sahip kimyasal
maddeler ile ≥ 20 dakikal›k yüksek seviyeli bir
dezenfeksiyon tercih edilir. Yar› kritik özellik taﬂ›yan dental aletler ve amalgam kondenserleri
için ›s› ile sterilizasyon tercih edilmelidir. Termometreler ve hidroterapi tanklar› gibi bu gruba
giren baz› malzemelerin, klorlu bileﬂikler gibi
yüksek seviyeli veya fenolikler, iyodoforlar ve
etil/isopropil alkol gibi orta seviyeli dezenfektanlarla ≤ 10 dakika temas ile etkili bir dezenfeksiyonu sa¤lanabilir.
Kritik olmayan malzemeler: Sa¤lam deriyle
temas eden, mukozalarla temas› olmayan, hastalara infeksiyon ajanlar›n› taﬂ›ma riski bulunmayan nesneler bu grupta yer al›rlar. Bu malzemeler için düﬂük seviyeli dezenfeksiyon tercih edilir. Bu amaçla su ve deterjan kullan›larak yap›lacak temizlik veya %70-90'l›k etil alkol, 100 ppm
serbest klor içeren sodyum hipoklorit solüsyonu, fenol, iyodofor ya da kuaterner amonyum bileﬂikleri gibi düﬂük seviyeli dezenfektanlarla ≤
10 dakikal›k bir temas yeterlidir. Bebek küvezlerinin dezenfeksiyonunda genellikle fenolikler
178

kullan›lmamal›d›r. Bu amaçla fenoliklerden yararlan›lacaksa mutlaka kullan›m öncesi yüzeyler
temiz su ile iyice y›kanmal› ve kurulanmal›d›r.
Hastane Ortam›n›n Dekontaminasyonu
ve Rutin Dezenfeksiyon Alanlar›
Hastanelerde; zemin, duvar, tuvalet, banyo
ve kap› kolu gibi düzenli olarak temizlenen ve
infeksiyon riski bulunmayan yüzeylerin genellikle dezenfeksiyonu gerekli de¤ildir. Ancak gerekti¤inde infekte hasta odalar› ile mikrobiyologlarca dezenfeksiyon yap›lmas› önerilen yerlerde
dezenfektanlar kullan›l›r. Günlük dezenfeksiyon
uygulamalar›na al›nabilecek bu alanlar› üç grupta toplamak mümkündür.
1. Kesinlikle infeksiyonlardan korunmas›
gerekli alanlar: Yo¤un bak›m üniteleri, transplantasyon ve yan›k merkezleri, ameliyathaneler,
do¤um ünitesi v.s.
2. ‹nfeksiyonlar›n kolayca yay›labilece¤i
alanlar: Septik ameliyathane birimleri, diyaliz
üniteleri, izolasyon odalar›, mikrobiyoloji laboratuvarlar› v.s.
3. Orta derecede infeksiyon riski taﬂ›yan
alanlar: Poliklinikler, ambulans alanlar›, hasta
kabul birimleri, laboratuvarlar, servis koridor ve
odalar›, çamaﬂ›rhaneler ve mutfaklar. Belirlenen
bu alanlarda, genellikle düﬂük seviyeli dezenfektanlarla silme ve/veya sprey tarz›nda gerçekleﬂtirilebilecek bir yüzey dezenfeksiyonu yeterlidir. Hastane zemini için kuru ve ›slak temizlik
yöntemleri uygulan›r. Islak temizlik tercih edilHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 4
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meli ve normal deterjanlarla günde en az bir kez
yap›lmal›d›r. Temizlik gereçleri her kullan›mdan
sonra y›kanmal› ve kurutulmal›d›r. Paspaslar için
en uygun dezenfeksiyon yöntemi, ›s› veya %1’lik
sodyum hipoklorit çözeltisinde bekletmektir.
HASTANELERDE STER‹L‹ZASYON
Cerrahinin baﬂar›s› büyük ölçüde yarat›c›l›¤a
ve aseptik bir çevrenin mevcudiyetine dayan›r.
Bu düﬂüncelerin ›ﬂ›¤›nda sterilizasyon, bir maddenin üzerinde veya içerisinde bulunan sporlar
dahil mikrobiyal hayat›n tüm formlar›n›n tamamen yok edilmesi iﬂlemidir. Hastanelerde sterilizasyon fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle yap›l›r. Is›, iyonize eden ›ﬂ›nlar ve filtrasyon fiziksel
yöntemleri oluﬂtururken kimyasal yöntemlerle
sterilizasyon ise ya gaz halindeki kimyasallar
(Etilen oksit, formaldehit, metil bromid, beta
propiyolakton veya propilen oksit) veya s›v›
formdaki sterilanlar (Perasetik asit, hidrojen peroksit veya gluteraldehit) ile gerçekleﬂtirilir. Is›
ile sterilizasyon genellikle; nemli ›s› (buharla
sterilizasyon), kuru ›s› veya yakma tarz›nda uygulanmaktad›r. Radyasyonla sterilizasyon için
daha çok iyonize olabilen ›ﬂ›nlar (beta, gama, x
›ﬂ›nlar›) kullan›l›rken iyonize olmayan ultraviyole
›ﬂ›nlar›na genellikle ameliyathane odalar›nda ortam havas›n›n dezenfeksiyonu için baﬂvurulur.
Hastanelerde en s›k baﬂvurulan sterilizasyon
yöntemleri buhar, ETO, kuru ›s› ve s›v› kimyasallar (sterilan) ile sa¤lanan so¤uk sterilizasyondur.
Buhar Sterilizasyonu
Sterilizasyon için bilinen buhar sterilizasyon
metodlar› aras›nda bas›nç alt›ndaki doymuﬂ buhar ile yap›lan› en çok kullan›lan ve en güvenilir
olan›d›r. Bu yöntemin üç önemli parametresi;
doymuﬂ buhar, s›cakl›k ve zamand›r. Uygulamada ideal olan %100 doymuﬂ kuru buhard›r. Bu uygulama için ön vakumlu ve ön vakumsuz iki tür
otoklav kullan›lmaktad›r.

Özyurt M.

Buharla sterilizasyonun en önemli avantajlar›; sporosidal, penetrasyonu h›zl›, ucuz olmas› ve
toksik olmamas›d›r. Bu yöntemle ancak bas›nç
alt›nda yüksek ›s›lara dayan›kl› malzemeler steril edilmelidir. Buhar sterilizasyonunda kullan›lan ›s› ve gerekli süreleri Tablo 6’da aç›klanm›ﬂt›r.
Etilen Oksit Gaz Sterilizasyonu
Etilen oksit (ETO), saf halde oldukça toksik
olup; irritan, yan›c› ve patlay›c›, renksiz bir gazd›r. Hastanelerde kimyasal maddelerle yap›lan
sterilizasyon için en önemli uygulamalardan biri
olarak kullan›l›r. ETO sterilizasyonu için gerekli
parametreler; ›s›, nem, süre ve ETO konsantrasyonu olup bu parametrelerin birbirleri ile uyumlu miktarlarda olmas› önemlidir (Tablo 7).
ETO gaz sterilizasyonunun ›s›ya ve neme dayan›ks›z t›bbi ekipmanlar›n sterilizasyonunda
kullan›lmas› ve düﬂük ›s›larda etkili olabilmesi
gibi avantajlar›n›n yan›s›ra siklus süresinin uzunlu¤u, yüksek maliyet, hastalar ve personel için
potansiyel tehlike oluﬂturabilmesi de önemli
dezavantajlar›d›r.
Kuru Is› Sterilizasyonu
Hastanelerde ve çeﬂitli sa¤l›k kurumlar›nda
kuru ›s› sterilizasyonu, ya nemli ›s›dan zarar görebilen veya nemli ›s›ya giremeyen malzemeler
için tercih edilir. Kuru ›s›n›n en önemli avantajlar›, nüfuz etme gücü ile metal ve kesici aletlere
karﬂ› aﬂ›nd›r›c› olmamas›n›n yan›s›ra kurulmas›
ve bak›m›n›n kolayl›¤›, tek bir parametre (›s›) ile
kontrol edilme rahatl›¤›n›n olmas›d›r.
Bunun yan›s›ra ›s›ya duyarl› alet ve malzemeler için kullan›lamamas›, yüksek ›s› ve uzun süre
gerektirmesi ve sporlar›n kuru ›s›ya daha fazla
dirençli olmas› gibi dezavantajlar› da vard›r. Pasteur f›r›nlar›nda yap›lan sterilizasyon için farkl›
›s› ve süre seçenekleri vard›r. Bunlar aras›nda en
yayg›n olarak tercih edilen zaman-s›cakl›k iliﬂkileri, 170°C-60 dakika, 160°C-120 dakika ve 150°C150 dakika olarak belirlenmiﬂtir.

Tablo 6. Buhar Sterilizasyonunda Uygulama Programlar›.
•132°C’de 4 dakika 2 atm. bas›nç (prevakumlu otoklavlarda)
•134°C’de 3 dakika 2 atm. bas›nç (prevakumlu otoklavlarda)
Sterilizasyon iﬂlemi 6 dakikay›,
Total siklus süresi 30 dakikay› geçmemelidir.
•121°C’de 15-30 dakika 1 atmosfer bas›nç (prevakumsuz otaklavlarda)
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Tablo 7. ETO Sterilizasyonunda Uygulama Programlar›.
Gaz konsantrasyonu

450-1200 mg/L

S›cakl›k

29-65°C

Nem

%45-85

Zaman

2-5 saat

S›v› Kimyasal Malzemelerle Sterilizasyon
EPA (Environmental Protection Agency) ruhsatl› baz› s›v› kimyasal maddelerin 6-10 saatlik
uygulamalar sonras›nda hasta bak›m ve kullan›m›na ait t›bbi malzemelerin sterilizasyonu mümkün olabilmektedir. Gluteraldehit (%2), perasetik asit (< %1) veya hidrojen peroksit (%6-25’lik
de¤iﬂen konsantrasyonlarda) ile gerçekleﬂtirilen
bu uygulama sadece ›s› veya ETO ile steril edilemeyen malzemeler için tercih edilmektedir.
Sterilizasyon Uygulamalar›
Modern sa¤l›k hizmeti anlay›ﬂ› ile yönetilen
kurumlarda hastane infeksiyon komiteleri ve
merkezi sterilizasyon üniteleri son derece hassas role sahiptirler. ‹deal olarak sterilizasyon iﬂlemlerinin tek bir merkezde yap›labilmesi, tüm
malzemelerin ön temizli¤i, uygun yöntem seçimi
ve do¤ru uygulaman›n sa¤lanmas›, sterilizasyon
verimlili¤inin düzenli takibi ve çal›ﬂma güvenli¤inin temini aç›s›ndan son derece önemlidir.
Sterilizasyon iﬂlemleri; temizlik, haz›rl›k (kurulama, paketleme), sterilizasyon uygulamas› ve
da¤›t›m-kullan›m aﬂamalar›n› içerir.
Temizlik: Merkezi iﬂlem yerine gönderilen
kullan›lm›ﬂ malzemelerin tümünün kontamine
oldu¤u düﬂünülerek sterilizasyon öncesi su ve
deterjanlarla veya enzimatik temizleyicilerle gerekli ön temizlikleri yap›larak temizlenmelidir.
Haz›rl›k (kurulama, paketleme): Malzemeler
temizlenip, kurutulup kontrol edildi¤inde sterilizasyon için uygun bir ambalaj malzemesi ile sar›l›p paketlenmesi gerekir. Paketlerin mümkün
oldu¤unca belirlenen maksimum standart a¤›rl›k
ve büyüklük ölçülerini aﬂmamas›na özen gösterilmelidir.
Depolama: Steril paketlerin güvenli depolama süreleri kullan›lan ambalaj malzemesinin gözenekli oluﬂuna ve depolama ﬂartlar›na ba¤l›
olarak de¤iﬂir. Bu süre, ›s›yla kapat›lm›ﬂ plastik
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soyulmal› poﬂetler ve polietilen kaplamalarla
yap›lan paketlerde 9 ay olarak rapor edilmiﬂtir.
Steril edilmiﬂ tüm malzemeler son kullan›m
tarihinden sonra ya da steril paket düﬂürüldü¤ü,
›sland›¤›, y›rt›ld›¤› veya delindi¤i durumlarda
kullan›lmamal›d›r.
‹zleme: Sterilizasyon iﬂlemi fiziksel (mekanik) kimyasal ve biyolojik parametrelerin bir bileﬂimi taraf›ndan rutin olarak izlenmelidir. Bu
amaçla çeﬂitli indikatörler geliﬂtirilmiﬂtir.
a. Fiziksel yöntemler: Sterilizasyon iﬂlemlerinde mekanik indikatörler olarak da ifade edilen fiziksel yöntemler, cihaza ait göstergelerin ve
kay›t cihazlar›n›n rutin olarak izlenmesini kapsar.
Mekanik indikatörler cihaz›n uygun olarak fonksiyon görüp görmedi¤ini gösterir. Bu izlemede
cihaz üzerindeki göstergelerin uygun olmayan
kalibrasyonu, aﬂ›r› kullanma ve aﬂ›nmaya ba¤l›
olarak yanl›ﬂ okumalar verebilece¤i ihtimali unutulmamal›d›r.
b. Kimyasal yöntemler: Bu amaçla geliﬂtirilen
birçok kimyasal indikatörler vard›r. Bunlar rulo
bant, ﬂerit, test kart› ve etiket formlar›nda olabildi¤i gibi vial veya kontrol tüpleri halinde ticari
olarak mevcuttur. Bu indikatörler buhar, ETO ve
kuru ›s› ile sterilizasyon için ayr› ayr› uygun formlarda bulunur ve iﬂleme maruz kalanlarda durum, indikatörlerdeki renk de¤iﬂimi ile yorumlan›r. Kimyasal indikatörler iki amaçla kullan›l›r.
Bunlardan biri paket içine yerleﬂtirilerek internal kontrol, di¤eri de paket d›ﬂ›na konularak
eksternal kontrol sa¤lar. Her iki kontrol de sterilizasyonun gerçekleﬂti¤ini kan›tlamada yeterli
de¤ildir.
Bir internal kimyasal indikatör olarak ön vakumlu otoklavlar›n fonksiyonlar›n› test etmede
Bowie Dick testi kullan›lmaktad›r. Bu test bir sterilizasyon kontrol testi olmay›p cihaz›n vakum
pompalama fonksiyonunu kontrol etmek içindir
ve her gün ilk siklus öncesi uygulanmal›d›r. Uygulama 132 °C’de 3.5-4 dakika olmal› ve bu süre
aﬂ›lmamal›d›r. Bir test paketi 4 dakikadan daha
uzun süreli iﬂleme maruz b›rak›l›rsa hatal› sonuçlar do¤abilir. Bowie Dick test kart› üzerinde eﬂit
olmayan renk de¤iﬂikli¤i ya vakum pompalama
fonksiyonunun zay›fl›¤›n›n veya otoklav ortam›ndaki potansiyel bir s›zman›n oldu¤unun göstergesi olabilir. Di¤er kimyasal indikatörler üzerinde homojen olmayan renk de¤iﬂiminin nedenleri aras›nda ise, uygunsuz paketleme ve yükleme,
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paketleme materyalinin geçirgen olmamas›, buhar veya ETO penatrasyonunun yetersizli¤i ile
uygulama ›s› ve/veya süresinin uygunsuzlu¤u
söylenebilir. Nedeni ne olursa olsun sonuçta yük
yeniden iﬂleme al›nmal›d›r.
Bir kimyasal indikatör tipi olarak geliﬂtirilen
integratörler, birçok çal›ﬂma koﬂullar› ile eﬂ zamanl› olarak etkilendiklerinden ayn› zamanda
çok parametreli indikatörler olarak s›n›fland›r›l›rlar. Ancak bir integratör kesinlikle biyolojik indikatör gereksinimini elimine etmez.
c. Biyolojik yöntem: Etkili bir sterilizasyon iﬂleminin izlenmesinde en güvenilir uygulamad›r.
Bu amaçla, uygulanacak yönteme özgül indikatörler kullan›lmal›d›r (Tablo 8).
Biyolojik indikatörler ticari olarak ka¤›t strip,
alüminyum folyo, cam ampul veya plastik k›l›f
içerisinde k›r›labilir cam ampul formlar›nda bulunur. Bu indikatörlerin en önemli fonksiyonu,
sterilizasyon iﬂleminin biyolojik ölümü gerçekleﬂtirmedeki yeterlili¤ini test edebilmesidir. Ayr›ca sterilizasyon hatalar›n› erken dönemde yakalayabilen bu indikatörler her yöntem için özel
renk kodlu ve dizaynl›d›r. Sterilizasyon iﬂlemlerinde biyolojik kontrol s›kl›¤›; buhar, kuru ›s› ve
ETO için haftada en az bir kez gerçekleﬂtirilmelidir.
Buhar ve ETO sterilizasyonlar›nda pozitif bir
biyolojik kontrolün birçok nedenleri vard›r. En
önemli ortak nedenleri, ›s› ve sürenin yetersizli¤i, paketleme materyalinin yanl›ﬂ seçimi, paketleme ve/veya yükleme hatalar›d›r. Ayr›ca buhar
sterilizasyonunda; yetersiz hava tahliyesi ile uygun olmayan buhar kalitesi, ETO sterilizasyonunda ise; ortam neminin uygun olmamas› ve
ETO konsantrasyonunun yetersizli¤i pozitif biyolojik kontrol nedenleridir.

Kay›tlar›n Muhafazas›
Sterilizasyon takibinin son aﬂamas› geniﬂ
kapsaml› bir kay›t muhafaza sistemidir. Sistemin
kullan›m› kolay ve anlaﬂ›labilir olmas› önemlidir.
Sterilizasyon iﬂlemine al›nacak haz›rlanm›ﬂ
her paket, yük kontrol numaras›, devir veya yük
numaras›, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi ile etiketlenmeli veya iﬂaretlenmelidir. Kay›t
formuna sterilizasyon s›ras›nda kullan›lan test
indikatörleri iliﬂtirilerek muhafaza edilmelidir.
TIBB‹ ATIKLARIN YOK ED‹LMES‹
At›k, temel olarak o andan itibaren de¤eri ve
kullan›m› olmayan gözden ç›kar›lm›ﬂ taﬂ›nabilir
nesnelerdir. Ülkemizde at›k kontrolü Çevre Bakanl›¤›’n›n ilk kez 1983 y›l›nda 2872 say›l› “Çevre
Kanunu” ve 1993 y›l›nda 21586 say›l› Resmi Gazete’de Yay›nlanan “T›bbi At›klar›n Kontrolü” yönetmeli¤i ile düzenlenmiﬂtir. Bu yönetmelik ile
t›bbi at›klar›n yokedilmesi görevi belediyelere,
finansman› at›k ç›karan kuruluﬂlara ve denetleme sorumlulu¤u Çevre Bakanl›¤›’na verilmiﬂtir.
Bu konu ile ilgilenen çeﬂitli federal kuruluﬂlar
aras›nda en çok bilinenler CDC (Centers for Disease Control), OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) ve EPA (Environmental
Protection Agency)’d›r.
T›bbi at›k kavram›ndan sadece infeksiyöz veya infekte materyal anlam›n› ç›karmak yanl›ﬂt›r.
Bununla beraber hastaneden ç›kan her at›k da
infeksiyöz at›k de¤ildir. Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO)’ne göre at›klar temel olarak sekiz grupta
toplanm›ﬂt›r (Tablo 9).
Kan veya vücut s›v›lar› ile temas etmiﬂ ve
hastal›k taﬂ›ma potansiyeli olan her türlü at›k
madde infekte at›k olarak kabul edilir. Bu tan›ma
uyan at›k tipleri Tablo 10’da verilmiﬂtir.
Hastane ortam›nda günlük yatak baﬂ›na ç›kabilen at›k miktar› ortalama 6-6.5 kg olup CDC ve-

Tablo 8. Biyolojik ‹ndikatör Çeﬂitleri.
Mikroorganizma

Spor

Önerilen

konsantrasyonu

yöntem

Bacillus subtilis var. niger

106

Kuru ›s›, ETO

Bacillus stearothermophilus

105

Buharla sterilizasyon (Otoklav)

106

Formaldehit

2x104

Radyasyon

Bacillus pumilis
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Tablo 9. WHO At›k S›n›fland›rmas›.
• Genel at›klar
• Patolojik at›klar
• Radyoaktif at›klar
• Kimyasal at›klar
• ‹nfekte at›klar
• Kesici-deliciler
• Farmasötik at›klar
• Bas›nçl› kaplar

Tablo 10. ‹nfekte At›klar.
• Mikrobiyoloji laboratuvar kültürleri
• Sondalar, sarg› ve bandajlar
• Kan ve plasenta bulaﬂm›ﬂ at›klar
• ‹drar ve gaita kaplar›
• Kontamine delici ve kesiciler
• Ameliyathane at›klar› (Tek kullan›ml›k önlük,
eldiven ve örtüler)
• Diyaliz ünitesi at›klar›
• Doku ve organ parçalar›
• Deney hayvan› karkaslar›

rilerine göre bunlar›n da ortalama %5-10’unun infekte at›k oldu¤u belirtilmiﬂtir.
T›bbi at›klar›n kontrolü yönetmeli¤ine göre
t›bbi at›k yönetimi genel olarak üç bölümde gerçekleﬂtirilir. Bunlar; t›bbi at›klar›n kayna¤›nda
ayr› toplanmas›, geçici depolanmas› ve bertaraf
edilmesidir.
‹lk bölümde bu iﬂ için e¤itilmiﬂ personelin
görev yapmas›na, oluﬂan t›bbi at›klar›n di¤er
at›klardan ayr› olarak özel k›rm›z› renkli ve üzerinde “Uluslararas› Klinik At›klar” amblemi ve
“Dikkat T›bbi At›k” ibaresi bulunan 150 mikron
kal›nl›¤›nda plastik torbalarda toplanmas›na dikkat edilmelidir. Bu at›klara ait torbalar›n a¤z› s›k›ca ba¤lanmal› ve kesinlikle s›k›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Torbalar›n taﬂ›nmas› s›ras›nda mutlaka çift torbalama sistemi kullan›lmal›d›r. Ayr›ca kesici delici at›klar›n darbeye dayan›kl› ve üzerinde " Kesici Alet At›¤›" ﬂeklinde etiket bulunan kutularda
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dik olarak toplanmas›na özen gösterilmeli ve kutular asla a¤z›na kadar doldurulmamal›d›r. T›bbi
at›k d›ﬂ›ndaki evsel nitelikli kat› at›klar mavi torbalarda, geri kazan›labilir cam malzemeler ise siyah polietilen torbalarda toplanmal›d›r.
T›bbi at›klar›n geçici depolanmas› için, yönetmeli¤e göre en az 20 yatak kapasitesine sahip sa¤l›k birimleri, toplanan at›klar› biriktirmek
için geçici at›k deposu inﬂa etmek veya ayn› iﬂi
görecek konteyn›r bulundurmak zorundad›rlar.
Geçici at›k depolar›n›n evsel nitelikli at›klar ile
t›bbi at›klar›n ayr› olarak konulabilmesi için iki
bölmeli olarak inﬂa edilmesi ve hacminin en az
iki günlük at›¤› alabilecek kapasitede olmas› gerekmektedir.
T›bbi at›klar›n zarars›z hale getirilmesinde
yakma ve düzenli depolama en s›k baﬂvurulan
yöntemler olarak bilinir. Dünya Sa¤l›k Örgütü raporlar›na göre patolojik ve infekte at›klar›n zarars›z hale getirilmesinde yakma tercih edilmeli,
bu amaçla yerel ve uluslararas› emisyon standartlar›na uygun bir yakma sistemi geliﬂtirilmelidir. Önerilen t›bbi at›k yakma f›r›n› iki bölmeli
olmal› ve bu bölmelerdeki yakma s›cakl›klar› s›ras›yla 900 ve 1200°C olmal›d›r. Genel bir uygulama olarak e¤er sa¤l›k kuruluﬂunda yakma f›r›n›
yok ise, belediye taraf›ndan ücret karﬂ›l›¤› at›klar›n yok edilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu yöntemlerin
d›ﬂ›nda t›bbi at›klar›n sa¤l›k kuruluﬂlar›nda zarars›z hale getirilmesi için kimyasal iﬂlem ile dezenfeksiyon, buhar ile sterilizasyon, kanalizasyon sistemine boﬂaltma (özellikle s›v› at›klar için
uygun ar›t›mdan geçirildikten sonra en fazla tercih edilen yöntemdir) ve mikrodalga ile ›ﬂ›nlama
yöntemleri de kullan›labilmektedir.
Asl›na sad›k kal›nma koﬂulu ile her hastane
kendi olanaklar›n› dikkate alarak bir hastane at›k
yönetim program› haz›rlamal›d›r. Bu programda,
kayna¤›n ve at›k tipinin yerinde do¤ru tan›mlanmas› ile at›k miktar›n›n azalt›lmas› amaçlanmal›
ve mutlaka sa¤l›k kurumunun imkanlar› dikkate
al›narak uygun bir t›bbi at›k zarars›zlaﬂt›rma plan›na yer verilmelidir.
Sonuç olarak; temizlik hizmetlerinin düzenli
yürütülmesi, antiseptik, dezenfektan ve sterilanlar›n do¤ru seçimi ve uygun kullan›mlar›, sterilizasyon ve dezenfeksiyon iﬂlemlerinin mevcut
kurallara s›k›ca ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilmesi ve
t›bbi at›klar›n do¤ru yönetimi hastane infeksiyonlar› riskini minimuma indirebilir.
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