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DAS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

Kongremizin çok değerli konukları, bu yıl üçüncüsünü düzenliyor olduğumuz 

Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresine DAS derneği başkanı 

olarak "hoş geldiniz" demenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum.  

Ameliyathaneler ve MSÜ aynı amaç için dönen farklı dünyalar. Ameliyathaneler 

hastalardaki girişimlere odaklı çalışırken, MSÜ bu girişimlerde kullanılacak alet 

ve malzemelere odaklı çalışıyor. Yine aynı sebeple malzeme eksikliği, ameliyat 

sayılarındaki artış ameliyat ekibi üzerinde doğal olarak çok baskı yaratıyor. 

Ameliyat setlerinin, laparoskopik malzemelerin hazırlanması gibi yüksek beceri 

ve özel eğitim gerektiren işler ameliyathane sınırları içerisinde kaldığı zaman 

ister istemez bu baskının etkisiyle kısa yollar arama gayretine giriliyor, anlık 

sterilizasyon, sıvı sterilizasyon, tek kullanımlık aletlerin tekrar kullanımı gibi hiç 

de uygun olmayan yöntemlere başvuruluyor.  

İşte bu nedenle DAS derneği olarak, gelişmiş ülkelerde de kabul gören "MSÜler 

ameliyathanenin bir alt birimi değil, kendine ait risk ve kalite yönetimi olan 

bağımsız bir ünite olduğu, sadece steril malzeme hazırlayan bir yardımcı birim 

değil, malzemenin lojistiğinden tutun da hastada kullanıldığı ana kadar her 

aşamasından sorumlu olan bir ana birim olduğu" yaklaşımını destekliyoruz. 

Çünkü ancak bu yolla, ameliyat ekibindeki baskı nedeniyle uygun olmayan 

yöntemlere başvuru engellenip, tıbbi malzemelerin tüm hastalara evrensel 

hasta hakları gereğince doğru yöntemlerle dekontamine edilerek ve steril 

olarak ulaştırılmasının mümkün olabileceğine inanıyoruz. Ancak bu da bazen iki 

bölüm arasında gerginliğe yola açabiliyor. MSÜlerde DAS rehberinin, DAS 



eğitimlerinin ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları’nın da etkisiyle standart 

uygulama talimatları dışına çıkılmazken; hastaya girişimi uygulayacak ekibin 

cerrahi setin, standart uygulama talimatları nedeniyle hazır olmadığını 

kabullenmesi zor olabiliyor.  

Bu açıdan bakıldığında MSÜ ve ameliyathaneler işleyiş ve zihniyet açısından 

birbirinden bağımsız görünse de varılmaya çalışılan hedef açısından bir o kadar 

da birbirine bağımlı birimlerdir. Çünkü ortak hedefimiz hasta sağlığı ve 

güvenliği. İşte tam da bu nedenle, bu kongre ile ameliyathane ve MSÜ ekibini 

bir araya getirmek, birbirlerinin motivasyonunu, ihtiyaçlarını, korkularını 

görmelerini birbirlerini profesyonel bir bakış açısıyla tanımalarını sağlamayı 

amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıkta kalitenin artışı ancak profesyonelleşme 

ile mümkün.  

Bu anlamda profesyonel bir MSÜ ameliyathane ilişkisi 4x100 m bayrak yarışına 

benzemeli bence. Hiç izlemediyseniz Brezilya olimpiyatlarındaki 4x100 m bayrak 

yarışı videosunu izlemenizi öneririm. Hepi topu 40 saniye süren yarışta 

profesyonelliğin ne olduğunu anlıyorsunuz. Yarış başlar. İlk koşucu belli noktaya 

geldiğinde 2. koşucu da koşmaya başlar. Asla geriye bakmaz. Sadece elini 

arkaya uzatır ve önceki koşucunun halen koşarken attığı bayrak avucuna düşer. 

Koşucular o kadar uzun zamandır birlikte çalışmıştır ki, birbirlerini o kadar iyi 

tanır ve güvenirler ki, o kadar profesyoneldirler ki geriye bakmadıkları halde, 

müthiş bir hızla koştukları halde o bayrak yere düşmez. Aynı DAS derneğinde 

olduğu gibi. Dernek yönetim kurulu olarak birlikte öyle çok çalıştık, sterilizasyon 

dezenfeksiyon adına öyle güzel işler yaptık, birbirimiz öylesine uzun zamandır 

tanıyoruz ki, hepimiz arkamıza bakmaksızın bayrağı ne zaman alacağımızı 

biliyoruz. Ben de sayın Murat Günaydın'ın 7 yıl önce sayın Bülent Gürler'den 

aldığı bayrağı şimdi teslim aldım. Koşma sırası artık bende. Bu koşuda bana 



koşulsuz destek veren yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yeni 

yönetim kurulu üyelerimize hoş geldiniz diyorum. 

Bu kongreyi ülkemizin içinden geçtiği zor bir dönemde organize ettik. Birçok 

kişinin iptal mi etseniz acaba sorusuyla karşımıza dikildiği günlerde sebat ettik, 

birbirimize amacımıza daha çok inandık, daha çok çalıştık. Tüm dernek yönetim 

kurulu ve kongre düzenleme kurulu üyeleri olarak, aynı bayrak yarışında olduğu 

gibi geriye bakmaksızın ileri koşmamız gerektiğine inandık. Sizleri bu salonda 

oturuyor görmek en büyük ödülümüz. Bu koşuda tüm destekleriyle yanımızda 

olan kongre düzenleme ve bilimsel kurulu üyelerine, programda aktif destek 

sağlayan Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği ve Endoskopik 

Cerrahi ve Laparoskopi Hemşireleri Derneğine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu hazırlık döneminde destekleriyle bize güç veren, firmalarını bu kongrede 

temsil ederek ulaşmak istediğimiz hedefe en az bizim kadar inandıklarını 

gösteren tüm firmalara temsilcilerinin nezdinde gönülden teşekkürlerimi 

sunuyorum. Bu organizasyonun kusursuz gitmesinde büyük katkı sağlayan 

Humanitas Mice ekibine profesyonel yaklaşımları ve emekleri için teşekkür 

ediyorum. 

Tekrar söylemek istiyorum. Sizler bizim ödülümüzsünüz. Sizlerin bu 

kongrelerden sonra hastanesinde değiştirdiği her bir küçük ayrıntı bizim 

ödülümüz. Bu toplantıya katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyor, hepinizin 

aktif katılacağı, başarılı bir toplantı olması, değişim için hepimize ilham ve 

cesaret vermesi umuduyla  saygılarımı sunuyorum.   

 


