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1.AMAÇ:  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’ ( MSÜ) nde  çalışan güvenliğini tehlikeye sokacak durumlara 
karşı alınması gereken koruyucu önlemleri almak ve yangın durumunda personel tahliyesine ilişkin 
kuralları belirlemektir. 
2.KAPSAM: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’ ( MSÜ) nde  çalışan güvenliğini tehlikeye sokacak 
durumlara karşı alınması gereken koruyucu önlemleri ,yangın durumunda personel tahliyesine ilişkin tüm 
kuralları kapsar 
 
3.KISALTMALAR 
 
4.TANIMLAR: 
 
5.SORUMLULAR: Sterilizasyon ünitesinde çalışan  kişiler bu talimatı uygulamaktan sorumludur. 
 
6.FAALİYET AKIŞI 
 
6.1.Tesis Kaynaklı Sorunlarda  
6.1.1. Su kesintisi olması durumlarında ilgili teknik servis çalışanlarına HBYS üzerinden arıza bildirimi 
yapılır. Sterilizasyon ünitesi önemli bir birim olduğu için işlem öncelikli olarak çözülür.  
6.1.2. Elektrik kesintisi olması durumlarında genellikle jeneratör devreye girer, aksi durumlarda ilgili 
teknik servise HBYS üzerinden arıza bildirimi yapılır.  
6.1.3. İnternet kesintisi olması durumlarında bilgi işlem çalışanlarına HBYS üzerinden arıza bildirimi 
yapılır.   
6.1.4. Afet durumlarında hastane afet planı doğrultusunda hareket edilir. 
6.1.5. Cihaz gaz kaçakları: Hastanemizde Etilenoksit kullanılmadığı için gaz kaçağı ihtimali yoktur. 
Kullanılması durumunda 4.5 maddede olası senaryo eklenmiştir.  
 
7. Yangın Olmaması İçin Alınacak Önlemler: 
7.1.Patlama Zararlarına Yönelik Önlemler: Alkol ve benzeri sıvıların bulunduğu kapların yanına ateş ile 
yaklaşılmaz ve tüm tehlikeli ve patlayıcı maddeler etiketlenir. 
7.2.Yangından korunma hakkında tüm personel düzenli aralıklarla eğitim alır. 
7.3.Hastanemizde yangın durumunda kod sistemi kullanılır.  
7.4.Önceden görevleri belirlenmiş ekipler tarafından yangına müdahale edilir. 
  
8.Yangın Durumunda Alınacak Önlemler: 
8.1. Anons duyulduktan sonra paniği önlemek amacıyla soğukkanlı davranılır. 
8.2. Asansörler kesinlikle kullanılmaz. 
8.3. Oksijen tüpleri ve vanaları kapatılır.  
8.4. Yangın ortamından uzaklaştırılır.  
8.5. Çağrı verilerek ilgili birimlere yangının yeri çeşidi hakkında bilgi verilir. 
  
9.MSÜ Tahliyesi; 
9.1. MSÜ ekip lideri MSÜ sorumlusudur.  
9.2. MSÜ çalışanlarının üniteden tahliye edilmesini sağlar. 
9.3 Güvenli bölge ve personelin toplanma alanları daha önceden tespit edilir ve MSÜ   personeline nereler 
olduğu konusunda eğitim verilir. 
  
10.Personelin Tahliyesi 
10.1.Yangının yeri ve büyüklüğüne göre değerlendirme yapılarak tahliye prosedürü doğrultusunda   MSÜ 
çalışanlarının tahliyesi sağlanır. 



 

 
MERKEZİ STERİLİZASYON 

ÜNİTESİ OLAĞANÜSTÜ DURUM VE 
EYLEM PLANI 

 

Doküman Kodu DS.TL.28 
Yayın Tarihi 16.05.2016 
Revizyon Numarası 1 
Revizyon Tarihi 21.10.2021 
Sayfa No           2 / 3 

 
10.2. Personel toplanma yerinde (MSÜ giriş kapısı) çalışma listesi üzerinden tüm elemanların olup 
olmadığı kontrol edilir. 
10.3. Yangın söndürüldükten sonra MSÜ alanları gezilerek durum raporu yazılır. 
10.4. Tüm personelin periyodik sürelerde acil durum ve yangın eğitimi almaları sağlanır. 
10.5. Tanımlanmış olan tahliye alanlarının kullanımı sağlanır. 
10.6 .MSÜ alanlarının tahliyesinde Acil çıkışlar kullanılır. 
10.7.MSÜ alanlarında bulunan yangın söndürme tüpleri belli dönemlerde kontrol edilerek 
etiketlenir. 
10.8. MSÜ de boşaltılan alanların kapıları kapatılır. 
  
11.MSÜ ETO Olağanüstü Durum Eylem Planı 
11.1. Etilenoksit gaz kaçağı alarmı olduğunda  olağanüstü  tahliye  senaryosu doğrultusunda 
uygulamalar gerçekleştirilir. 
 
12. Etilenoksit Olağanüstü Durum Tahliye Senaryosu 
12.1. Etilen Oksit  Sterilizatörü çalışmaktadır 

       12.2. E.O cihazı ilk  vakum, ısıtma, nemlendirme, gaz sterilizasyonu ve toplam 14 saat 
havalandırma aşamaları ile sterilizasyonu gerçekleştirir. 

    12.3. E.O odasında bulunan alarm, gaz sızıntı uyarısı verir. 
  
                13.Alarm Uyarısında Dikkat Edilecek Aşamalar 

    13.1. Cihaz  çalıştırıldıktan 1 – 8. saatler arasında alınan uyarılar.(cihazın çalıştırılma saatine 
bakılmalıdır.) 

    13.2.Alarm başladığında; alet sayım, kontrol ve paketleme bölümünde uçucu özelliği olan kimyasal 
madde ile çalışılmıyor ve herhangi bir nedenle yere dökülmemiş olmalıdır.( örn: alkol ) 

    13.3.Bölüm sorumlusu hızla talimatları verir : (Bölüm sorumlusu olmadığı durumlarda shift 
sorumlusu) 

    13.4. E.O odasının kapısı kapalımı? ( sürekli kapalı olmalı ) 
          13.5. E.O Koruyucu ekipman çantasını alarak  herkes çalışma alanını en yakın çıkış kapısından 

tahliye etsin! 
          13.6.Toplanma yerinde çalışan kişilerin sayıları kontrol edilir. 

    13.7.Teknik servis ve ilgili birimler aranarak E.O gaz sızıntısı bildirilir. 
    13.8. MSÜ de alarm’ın susmuş olması E.O sızıntısının devam etmediğini gösterir. 
    13.9. Alarm sesi bitmeden kesinlikle MSÜ’ye girilmemelidir. 
    13.10.OR ve katlara hizmet verilemeyecektir. 
    13.11.Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve başhekim onayı gerekmektedir. 
    13.12.Alarm sesi bittikten sonra ; MSÜ çalışanı E.O gaz maskesi ve Koruyucu kıyafetleri  giyer. 

  
14. İçeri Giren MSÜ Çalışanı  
14.1. E.O cihazının kapağnı açarak malzemeleri çıkarır. 
14.2. E.O odası,  tüm yüzey temizliği ve cihazların üst yüzey ve iç temizlikleri yapılır. 
14.3. Koruyucu kıyafetleri çıkarıp scrup giysilerini çıkardıktan sonra duş alır. 
14.4. MSÜ çalışanları çalışma alanlarına geri döner. 
14.5. Bio medikal teknisyeni; E.O odasına girer  
14.6. Alarm cihazını kontrol eder. 
14.7. E.O cihazını Kontrol panelinde bulunan dijital göstergeden ve E.O proğram çizelgesinden 
kontrol eder. 
14.8. Bu göstergelerin verdiği uyarı (hata kodu) bilgileri doğrultusunda arızayı giderir. 
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       14.9. E.O cihazı,kontrol paneli ve proğram çizelgesinde uyarı (hata kodu) bulunmuyorsa gaz tahliye 

borusunun kontrolünü yapar. E.O gaz çıkışı olabilecek diğer nedenlerini araştırarak ileriki 
aşamalarda üretici firma ile irtibata geçer. 

  
    15.Cihaz İçinde Bulunan Malzemelerin Steril Kabül Edilmesi Ve Kullanıma Verilmesi İçin 

           15.1. Alarm’ın cihaz havalandırmaya geçtikten sonra vermesi ve havalandırma kabininde 12 saat 
havalandırdıktan sonra kullanıma verilmesi gerekir. 

           15.2. Alarm cihaz havalandırma aşamasına geçmeden vermişse; E.O cihazında arıza giderildikten 
sonra ve malzemeler 12 saat havalandırıldıktan sonra tekrar steril edilmelidir. 

           15.3. Bio medikal teknisyeni ve ilgili firma çalışanı cihaza kullanım onayı verdikten sonra E.O 
cihazı kullanılır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


