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1.AMAÇ: Bir hastanenin Merkezi Sterilizasyon Ünitesi alanları havalandırma, ışıklandırma sıcaklık, 
nem su vb. fiziki koşulları ekibi, ekibin kıyafetleri, sağlık kontrolleri, eğitim durumunu ve uygulama 
süreçlerini tanımlamaktır. 
2.KAPSAM: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi teknik ve mimari donanım ve işletim sistemi hakkındaki tüm 
olması gerekenleri kapsar 

FAALİYET AKIŞI 
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Alanları: 

• Hastanenin steril alet ve malzeme kullanan birimlerinden kirlenmiş malzemeleri işlenmek üzere toplayıp 
tekrar kullanıcıya teslim eden 7 gün 24 saat sürekli hizmet üreten ameliyathane ve hastanenin diğer 
birimleri ile bağlantılı bir merkezdir. 

• MSÜ’de malzeme akım yönü kirli alandan temiz alana, temiz alandan steril alana doğru ve tek yönlü 
olup, Dekontaminasyon alanı (Kirli), Bakım Hazırlık ve paketleme alanı (Temiz), Steril depolama alanı 
(Steril) ve Destek Alanlar olmak üzere şekillendirilmiştir. 

• Kirli alan: 
• Kontamine olmuş aletlerin üniteye kabul edildiği, alet ve malzemelerin sınıflandırıldığı, temizlendiği ve 

dekontamine edildiği alandır. 
• Dekontaminasyon alanında, ortamda bulunan mikrobik ve parçacık kaynaklı kirlilik yüksek düzeyde 

olacağı için çevredeki kirleticiler kontrol edilir. 
• Dekontaminasyon alanı, işlem bölümünün bütün öteki alanlarından fiziksel olarak ayrıdır. 
• Dekontaminasyon alanında: El yıkama lavabosu, alet teslim alma , kontrol ve kayıt masası, manuel 

temizlik için küvet ve tezgah, iki kapılı otomatik yıkama makinası, ultrasonik yıkama makinesi, hava ve 
su tabanca sistemi, manuel dekontaminasyon alanı bulunur. 

• Kirli alanda kullanılan malzeme ve solüsyonlar yere en yakın alanda depolanır. 

• Temiz alan: 
• Dekontamine olmuş, temiz alet ve malzemelerin kontrol ve bakımlarının, sterilizasyon için paketlenme 

işlemlerinin yapıldığı, steril olmak üzere paketlenmiş malzemelerin depolandığı alanı kapsar. 
• Steril olacak alet ve malzemelerin beklemesi, yüklenmesi, sıraya girmesi için ayrılmış olan alan dahil 

olmak üzere buharlı sterilizatörlerin ve bu alan içerisinde yer alan hidrojen peroksit sterilizatörünün 
bulunduğu alandır. 

• • Bölüm yönetici ofisi, temiz alan içerisinde yer alır. 

• Steril alan: 
• Steril  malzemelerin kullanıcıya teslim edilmeden önce depolandığı alandır. 
• Steril bir malzemenin sterilitesinin kullanım noktasına kadar muhafaza edilmesi önem taşımaktadır. Bu 

malzemelerin depolandığı bölümlerde kontamine olmamasına önem verilir. 
• Steril depolama alanı, sterilizasyon alanına bitişik ve tercihen tek işlevi steril malzemelerin saklanması 

olan ayrı, kapalı ve girişi sınırlandırılmış bir bölümde bulunur. 
• Havalandırma sistemi, havanın steril saklama alanından pozitif basınçla dışarı akışını sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. 
• Steril malzeme depolarında malzeme rafları yerden en az 20 cm yukarıda, en üst rafın tavana mesafesi en 

az 40 cm olacak şekilde, hava sirkülasyon için duvardan 5  cm öndedir. 
• Raflar sabitlenmiştir. 
• Destek alan: 
• Çamaşır ve tekstil hazırlama alanı: 
• Çamaşır (tekstil) işlem alanı yeniden kullanılabilir tekstil malzemelerin muayene edildiği, katlandığı, ve 

paketlere konulduğu odadır. 
• Hava akışı, aşağı çekişli olup saat başına hava değişimlerinin sayısı (10 hava değişimi/saat), havadaki lif 

parçacıklarını asgari düzeye indirmeye yeterli düzeydedir. 
• Temiz çamaşır depolaması için yeterli alan ve raf, aydınlatılmış bir kontrol masası bulunur. 

• El yıkama lavaboları 
• El yıkama lavabosu kirli alanda bulunur. 
• Lavaboların yanına sıvı sabun el dezenfektanı ve kağıt havlu aksesuarları bulunur 
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• Temiz alanda ve kirli alanda ayrıca el dezenfektanı bulunur. 

• MSÜ havalandırması 
• Merkezi Sterilizasyon Ünitesi havalandırması saatte en az 10 hava değişimi sağlar. 
• Hava dolaşım sistemi aşağıya çekişli ve hava akımı temiz alanlardan kirli alanlara doğru akar. 
• Havalandırma kesintisiz 24 saat çalışır. 

• MSÜ Sıcaklık ve nem 
• Sıcaklık 20-25 oC - ve nem % 40- 60 olması sağlanır. 

• Steril depo sıcaklığı ise 20-22 oC - ve nem % 40- 60 olması sağlanır. 

• MSÜ Aydınlatma 
• Genel alet kontrol alanının aydınlatmasına ilave olarak mikro cerrahi ve hassas aletlerin büyüteçli ışıkta 

kontrolü yapılır. 

• MSÜ de kullanılan su özelliği 
• Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde 24  saat kesintisiz su bulunur. 
• Yıkama ve basınçlı su tabancalarından gelen/son durulama suyu yumuşatılmış sudur. 
• Yumuşak su elde etmek için hastanede su yumuşatma cihazı kullanılmaktadır. 

• Buhar otoklavlarına giden su reverse osmos ünitesinden sağlanır. 

Hizmetin Aksamasına Neden Olan Durumların Varlığında İzlenecek Yol 

• Su kesintisi olması durumlarında ilgili teknik servis çalışanlarına HBYS üzerinden arıza bildirimi yapılır. 
Sterilizasyon ünitesi önemli bir birim olduğu için işlem öncelikli olarak çözülür.  

• Elektrik kesintisi olması durumlarında genellikle jeneratör devreye girer, aksi durumlarda ilgili teknik 
servise HBYS üzerinden arıza bildirimi yapılır.  

• İnternet kesintisi olması durumlarında bilgi işlem çalışanlarına HBYS üzerinden arıza bildirimi yapılır.   
• Cihaz arızalanması durumlarında, hata kodlarına bakılarak arıza nedeni anlaşılır, bu arızaya göre hastane 

teknik servisine ve cihazların bakım sözleşmeleri olan yetkili firmasına bilgi verilir. Cihaz arızası hızlı 
bir şekilde giderilir.” 

 MSÜ Çalışanları için Gerekli Ekipman ve Çalışma Koşulları 

• Merkezi sterilizasyon Ünitesi ekibi ünite sorumlu hekimi, hemşire, teknisyen ve yardımcı personellerden 
oluşur . 

 
MSÜ Kıyafetleri 

• MSÜ personel giysileri giyilmesi ve çıkartılması kolay, rahat, konforlu, çalışma formasıdır. 
• Tüm ünitede çalışan personel saçları içine alan disposabıl bir kep takar. 
• Paketleme aşamasında ciltten olacak dökülmeleri önlemek için uzun kollu gömlek giyilir. 
• Dekontaminasyon odasında çalışan personel tüm dekontaminasyon işlemi sırasında saçılma ve 

sıçramalardan korunmak için koruyucu gözlük ve maske (veya tüm yüzü koruyan siperlik), koruyucu sıvı 
geçirmez önlük ve eldiven kullanılır. 

• Rahat, ayağı destekleyen ve koruyan bir ayakkabı/ önü kapalı terlik giyilir. Terlikler yıkanabilir 
özelliktedir. 

• MSÜ gürültülü ortam olması nedeni ile, ses izolasyonu için kulaklık takılır. 
• MSÜ giysileri gün aşırı veya kirlenmesi durumunda hemen değiştirilir. 
• MSÜ Sağlık kontrolleri: 
• İşe yeni başlayan elemanların genel sağlık muayenesine ek olarak rutin kan sayımı ve biyokimyasal 

incelemeleri, işitme testi yapılır ve sonuçlara göre Hepatit B ve tetanoz aşılamaları uygulanır. 
• Sağlık kontrolleri her yıl tekrarlanır. 
• Gaz sterilizasyonu yapılan birimlerde çalışanların maruziyet kontrolü için cilt, göz, solunum sistemi, 

üreme sistemi, hematopoetik sistem kontrolü, nörolojik sistem kontrolü yıllık yapılır. 
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• Personel kesici delici alet yaralanmaları yönünden takip edilir. 
 

Tekrar Kullanılabilen Malzemelerin Kullanım Koşulları 

Ünitemize teslim edilen malzemelerin steril edilebilmesi için ; 

• Çok kullanımlık bir malzeme olması , 
• Arızalı ya da kırık olmaması, 
• Pas ve korozyon bulunmaması, 
• Temizlenebilir malzeme olması, 
• Tekstil malzeme ise  ıslak ,yırtık ,delik ve lekeli olmaması gerekir. 
• Steril edildikten sonra kullanılabilmesi için ; 
• Malzemenin paket bütünlüğünün bozulmamış olması, 
• Malzemelerin paketinin ıslak ve nemli olmaması, 
• Malzemenin üzerinde gözle görülebilir kir veya yabancı cisim bulunmaması, 
• İndikatörlerin referans renge dönmesi gerekir . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


