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Bu ekipmanın yeniden yeniden nasıl 

kullanıldığını hiç düşündünüz mü?





Sorularım var !!!

• Sterilizasyon-dezenfeksiyon işlemleri bizimle 

ilgili mi ??? 

– Bir başka deyişle; Hastanlerde Tıbbi Mikrobiyoloji 

Uzmanlarının çalışma alanlarından birini oluşturuyor 

mu???

• MSÜ sorumlusu kaç kişi bu salonda bulunuyor?

• Kaç kişi bir MSÜ’yü ziyaret etti?























Tasarım-Verimlilik ilişkisi



Tasarım Örnekleri

Yangın 

Merdiveni
Kuaför



Tilki ile Leylek



?

Kaynakların rasyonel kullanılması??
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Fonksiyon



Tasarım



MSÜ (Merkezi sterilizasyon ünitesi):

Hastanede tanı ve tedavi amacıyla kullanılan 

ve hastane içi döngüsünde yeniden 

kullanımı(reuse) için sterilizasyon gerektiren 

malzemelerin gerekli işlemleri gördükleri 

ünite
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MSÜ

• Gelişmiş ülkelerde kuruluşları 1960’lı 
yıllardan eski 

• Ülkemizde ise son 10 yıldır gündemde 

• Henüz işin başındayız 

• Bu nedenle eski kurulanların gelişmelere 
ayak uydurabilmesi, yeni kurulmakta 
olanların ise gelecekteki gereksinimlere 
cevap verebilecek özellikte olmasına 
önem verilmeli







Sağlık Birimleri Mimari Tasarımı

• Spesifik bir konu

• Asıl olan kullanıcı istekleri

– Fonksiyon (Tıbbi gereklilikler…)

– Dayanıklılık vb. ??? (İmal edildikten sonra yıkılıncaya 
kadar istirahat etmeyen 24h/gün binalar ve 
çalışanları!!)

• Sağlık Birimi (Hastane) planlayıcıları

– Uzman Mimar

– Sağlık konusunda deneyimli; Makine, Elektrik ve İnşaat 
mühendisleri

– Sağlık ekibi (Hekim, hemşire…) ile ilgili konuda 
deneyim sahibi



MSÜ Mimarisi ve temel esaslar

1. Lokalizasyonu; ameliyathane, çamaşırhane, terzihane 
ve teknik hizmet sunum alanlarına yakınlık

2. Su, havalandırma (iklimlendirme), aydınlatma, araç ve 
insan trafiği temel esas olarak ele alınmalı

3. Üniteye hizmet veren bu mühendislik yapıları 
enfeksiyon kaynağı olmamalı ve bulaşı önleyecek 
tarzda tesis edilmeli

4. Hizmet yıl boyunca 24 saat süreyle kesintisiz olacağı 
unutulmamalı

5. Ekip kurulurken sağlık mimarisi konusunda tecrübeli 
mimar ve mühendislerin yanında hekim (Mikrobiyoloji 
uzmanı), hemşire ve teknisyenler dahil edilmeli



Eksiklik

• Fonksiyon !!!!

• Klima, havalandırma,su sistemleri vb.

– Çalıştırılma koşulları

• Enfeksiyon kaynakları

– Çevreden dış hava

– Havalandırma sistemlerinde

– Su soğutma kuleleri bakımsızlığı

– Nemlendirme sistemlerinin uygunsuzluğu

– Uygun olmayan dezenfeksiyon – sterilizasyon 

olanakları



Hatalar

• Konfor klimaları / Hastanelerde kullanımı?
– Sıcaklık 

– Nem

• Hijyenik klimalar kullanılmalı

– Sıcaklık

– Nem

– Taze hava miktarı

– Canlı-cansız kirleticiler

– Hava akış hızı ve yönü

– Ortam basıncı



Hizmet-Fiyat

• Standartları yakalamak

• İşletme maliyetleri düşürmek!

• Uygun olanaklara sahip olanla olmayan 

arasında fark ? 

• Akreditasyon !



MSÜ Yapısal Özellikleri

• Duvar, döşeme, tavan
– Pürüzsüz, mikroorganizma tutmayan, kolay temizlenebilir, açık renkte 

olmalı

• Aydınlatma
– Lokalizasyon ve çalışan personele uygun, bol ışıklandırma

– Yaş ilerledikçe aydınlatma gereksinimi artar (500-2000 Mum)

• Havalandırma
– Hijyenik klima sistemi, hava akımı steril alandan kirli alana doğru

• Su sistemi
– Sertliği giderilmiş, tortusuz, kokusuz

• Malzeme ve personel trafiği
– Trafiğin rahat akmasına uygun planlanmalı

• Makine teçhizat
– Hastane gereksinimlerini karşılayan ve gelişmelere uygun



MSÜ

1. Kirli alan
– Malzeme kabul

– Dekontaminasyon

– Yıkama ve temizlik

2. Temiz alan
– Muayene/kontrol

– Paketleme

– Sterilizasyon

3. Steril alan
– Depolama

– Otomasyona uygun 
dağıtım

Kirli alan

Temiz alan Steri alan

Çamaşırhane

Tıbbi atık

Çamaşırhane
Tek Kullanımlık steril malzeme

Kullanıcı

Dezenfeksiyon odası

Kirli alan

Temiz alan Steri alan

Çamaşırhane

Tıbbi atık

Çamaşırhane
Tek Kullanımlık steril malzeme

Kullanıcı

Dezenfeksiyon odası





Donanım
1. Kirli alan

– Malzeme kabul

– Yıkama ve temizlik

– Dekontaminasyon

• Bilgisayar, barkod 

okuyucu vb.

• Çok lavobalı 
yıkama tezgahları 

• Ultrasonik yıkayıcı

• Washer 
Dezenfektör

• Hava-su 
tabancaları

• Kurutma kabini

• Endoskop yıkayıcı

• Kirli asansörü 

2. Temiz alan

– Muayene/kontrol

– Paketleme

– Sterilizasyon

• Paketleme makinesi 

• Kontrol ve paketleme 
masaları

• Yükleme arabaları

• Çalışma masaları

• Büyüteçli lamba

• Otoklav 

• Düşük Sıcaklık 
Sterilizatörleri

• Yükleme boşaltma

3. Steril alan

– Depolama ve dağıtım

• Sepet raflar

• Depolama rafları

• Malzeme teslim 
alanları

• Temiz asansörü



Kirli alan

Temiz alan

Steril alan



Transport

• Steril malzemelerin kullanım sonrası 

(ameliyathane, tedavi odası vs) kirlenmiş 

olarak uygun bir toplama ortamıyla 

yeniden proses edilmek üzere MSÜ’ ye 

gönderilmesi

– Konteynir

– Kirli arabası vb.



Yıkama-Temizleme

• Kirli malzeme bu birime alındıktan sonra 
(kirli alan olarak bilinen birimdir) görülebilir 
kirlerden ve atıklarından temizlenir. 

• Hastalık yapabilecek 
mikroorganizmalardan arındırıldığı yer 
olması nedeniyle dezenfeksiyon birimi 
olarak adlandırılabilir. 

• Yeniden sterilizasyonun elde edileceği 
siklusun ilk adımıdır.



Kontrol 

• Yıkanmış, dezenfeksiyonu sağlanmış 

cerrahi set ve malzemelerde fonksiyonunu 

engelleyici ve kurallara uymayan bir 

durumun var olup olmadığının çeşitli 

yardımcı cihazlarla gözlendiği bir adımdır. 



Paketleme

• Yıkama ve kontrolden sonraki basamaktır

• MSÜ’ye gönderilen malzemenin steril edilerek 
kullanılacağı birime ve tarihe kadar sterilitesi 
sürdürebileceği uygun bir yöntemle paketlendiği 
işlem aşamasıdır (Temiz alan olarak bilinen 
alanda yapılan işlemdir). 

• Steril edildikten sonra mikroorganizmaların içeri 
girişene engel olacak bir bariyer oluşturmak 
temel amaçtır.

• Kullanılan paketleme yöntemi sterilite edici 
ajanın içeriye girişine müsait olmalıdır. 



Sterilizasyon

• Yıkanmış, temizlenmiş ve kontrolü 

yapılarak paketlenmiş malzeme 

sterilizasyona hazırdır

• Kullanılacak olan sterilizasyon yöntemine 

uygun paketlenmiş malzeme prensiplere 

uygun olarak sterilizasyon cihazlarına 

yerleştirilir.



Steril Depolama

• Yeniden sterilizasyon siklusu (reuse) 
tamamlanmış malzemelerin kullanılmak üzere 
istendiği birime gönderilinceye kadar 
saklanacağı alandır. Bu alan steril alan olarak 
bilinir. 

• Bu alanın havalandırma, nem, sıcaklık gibi 
parametrelerinin monitörize edilmesi gerekir.

• Saklama koşullarının, kullanılan paketleme ve 
sterilizasyon yöntemin cinsine göre son 
kullanma tarihi belirlenir.



Kullanıcılara dağıtım

• Steril edilmiş ve depolanmış malzemenin 

kullanılacağı birime sterilizasyon 

güvenliğini muhafaza eder konumda 

transferin gerçekleştirilmesidir.

• Gönderilecek birimin yakınlık, uzaklık ve 

benzer şartlara göre bir transfer sistemi 

oluşturularak kullanıcının güven içinde 

olması sağlanmalıdır.



MSÜ çeşitli planlar





KTÜ Tıp Fakültesi

Farabi Hastanesi

Merkezi Sterilizasyon 

Ünitesinde Sanal bir tur





















































































Dökümantasyon



Dökümantasyon





Dökümantasyon







Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.


