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Giriş: Hastanelerde infeksiyon kontrol komitelerinin en önemli unsurlarından
olan dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları standartlar doğrultusunda politikalar geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Hastane genelinde kullanılan malzemeler uygun olmayan şartlarda transfer edildiğinde çapraz infeksiyona neden olacağı için malzeme transfer süreci infeksiyon kontrolü açısından önemli rol oynamaktadır.
Amaç: Ameliyathanede ve tüm hastane birimlerinde kullanılan cerrahi alet ve
malzemelerin infeksiyon riski nedeniyle çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde sterilizasyon ünitesine ulaştırılması ve temiz malzemenin kontamine olmadan transfer edilmesi için mevcut standartlar dikkate alınarak bir yöntem belirlemektir.
Uygulama:
Kirli malzeme transferi: Ameliyathane ve diğer birimlerde kullanılan malzeme
ve setler,
Kullanılan bölümde tüm çöp ve sıvıları boşaltılır.
Bisturi saplarında bulunan bisturi uçlarının çıkarılması, iğne vb. malzemelerin delici kesici atık kovasına (sharpbox) atılır.
Kullanılan setler işlem öncesi ve sonrasında set listesi ile sayılır.
Malzeme transferinde Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu (SMTF) kullanılır.
Ameliyathane için Ameliyat Hazırlama Formu kullanılır. Ameliyathanede
ekstra açılan malzemeler için SMTF kullanılır.
Kirli malzeme gönderen hemşire kirli malzemelerle teslim formlarını ayrı koyar.
Malzemeler ameliyathaneden kapalı araba ve kirli asansör ile gönderilir.
Diğer birimlerden porter ile mavi örtü kapatılmış araba veya hava akımını engelleyen kutular kullanılarak gönderilir.
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Sterilizasyon hemşiresi malzemeleri Sterilizasyona Malzeme Teslim Formu ile
kontrol eder ve sayarak teslim alır. Teslim sonrası katlardan kontamine malzeme
getiren porter en üst sayfayı alarak diğer 2 renkli sayfayı Sterilizasyon Ünitesine
bırakır.
Transferde kullanılan araba ve kutular her kullanım sonrasında dezenfektan
ile silinir ve tekerleklerine dezenfektan sprey sıkılır.
Steril Edilmiş Malzemelerin Transferi
Steril edilen malzemeler paket bütünlüğü, son kullanma tarihi vb. kontrolleri
yapılarak steril depoya yerleştirilir.
Ameliyathaneden günün ameliyat programı doğrultusunda gönderilen Ameliyat Hazırlama Formu ile hazırlanır. Ameliyathaneden sterilizasyona teslim formu
ile gönderilen malzemeler teslim formu ile geri gönderilir.
Diğer bölümlerden gelen malzemeler günün belirlenen saatlerinde sterilizasyon hemşiresi tarafından sayım ve teslim formları doldurularak porter ile gönderilir.
Ameliyathaneye kapalı araba ve steril asansör ile diğer birimlere yeşil örtülü
transfer arabası veya transfer kutusu kullanılarak steril malzeme transferi sağlanır.
Sonuç: Hastanemizde infeksiyon kontrol komitesi ile birlikte ulusal ve uluslararası kuruluşların yayınları dikkate alarak malzeme transfer politikaları oluşturulmuştur. Bu politikalar doğrultusunda “Sterilizasyona Malzeme Teslimi ve İadesi Talimatı’’ ile standart hale getirilmiştir.
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