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1. AMAÇ: Bronkoskopi ünitesinin işleyişinin belirlenmesi ve hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetinin
önlenmesi için doğru yöntemlerin belirlenmesi.

2. KAPSAM: Bronkoskopiünitesi çalışanlarını kapsar.

3.KISALTMALAR:

4. SORUMLULAR: Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Bronkoskopi Birim Hemşiresi, Personelleri

4. FAALİYET AKIŞI:
5.1. Randevu tarihlerinin ve tetkik sonuçlarının verilme süreleri: Hastaya endoskopik işlem gerekliliğini

düşünen hekimin tetkik istemi ile başlayan süreçte hasta tetkik sonuçları ile değerlendirildikten sonra ilgili hekim
tarafından randevusu verilir.

5.2. Randevu verilmesi: Hastaya hekimi tarafından yoğunluğa göre en geç 1- 1.5 hafta sonrasına randevu
verilir. Hekimin aciliyet belirttiği durumlarda, çalışma durumuna göre aynı gün ya da 3 gün içinde erken randevu da
verilebilir.

5.3. Hastanın hazırlığı: Hastaya randevu verilirken işlem için geleceği gün yapması gerekenler hekimi
tarafından anlatılır. İşlemle ilgili bilgilendirilmiş hasta onam belgesi tarih, isim ve imzası alınarak hasta dosyasına
konur. Hasta işlem için hazırlanmak üzere serviste bulunan dinlenme odasına alınır ve ameliyat önlüğü ile bonesi
giydirilerek işlem odasına alınır.

5.4. Doku örnekleri ile ilgili işlemler:
5.4.1. Doku örneğinin alınması: Endoskopik işlemde gerek görülürse patolojik inceleme için biyopsi alınır.

Bu işlem kullanılan cihaza özel biyopsi forsepsi ile alınır. Alınan doku parçası önceden hazırlanmış biyopsi kabına
(formal içeren) konulur. Üzerine isim ve tarih yazılarak muhafaza edilir.

5.4.2. Örneğin taşınması ve patoloji laboratuvarına teslimi: Hazırlanan materyal patoloji istek formu
doldurularak ileri tetkik için patoloji laboratuvarına hasta ve/veya hasta yakını tarafından, eğer yoksa başhekimlik
tarafından görevlendirilen personel ile sevk edilir.

5.5. Rapor yazılma süreci: İşlem bitiminde hastanın dinlendirilme sürecinde, hekim tarafından raporu
düzenlenir. Bronkoskopi raporu işlem günü mesai saatleri içinde sıklıkla 10-15 dakika içerisinde hasta ya da hasta
yakınına teslim edilir. Hastaya işlem sonrası dikkat etmesi gereken noktaları hekimi tarafından açıklanır.

5.6. Cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kuralları: Cihazların temizliğinde işlem sonrası
önce cihazın kontamine kısımları gazlı bezle silinerek temizlenir. Biyopsi kanalında artık kalmasını engellemek için
cihaz özel biyopsi fırçası ile temizlenir. Hava kanalı, su kanalı ve aspirasyon kanalının temizliği özel fırçaları ile
sağlanır. Özel yıkama makinesine yerleştirilerek tekrar basınçlı su ve deterjan ile yıkanması sağlanır. Aynı makine
içinde yıkanma işlemi bitiminde dezenfektanda bekleme süresinden sonra durulama işlemi de yapılarak cihazın
yıkama işlemi tamamlanır. (Dezenfektanda bekleme süresi kullanılan dezenfektanın özelliğine göre değişim
gösterebilir.) Cihaz makineden çıkarıldıktan sonra acil durumlarda tekrar kullanılması gerekiyorsa steril gaz kompres
ile kurulanarak tekrar kullanım için prosöre bağlanır. Eğer cihaz hemen kullanılmayacaksa makineden çıkarıldıktan
sonra kuruması için kendi özel askısına asılarak muhafaza edilir. Cihaz her kullanım öncesi ve sonrası mutlaka
yıkanır.


