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YENİ AÇILMIŞ BİR HASTANEDE TIBBİ ATIK
KONTROLÜNÜN SAĞLANMASI

İ. ŞEN

Özel Sekiz Eylül Hastanesi, MANİSA

Giriş: Tıbbi atıklar sağlık personeli, hastalar ve toplum açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni açılmış bir hastanede tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve depolanması, deponun temizliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esas alınarak sağlanmalıdır.
Amaç: Yeni açılan bir hastanede atık kontrolünün sağlanması genellikle öncelikli işler arasında algılanmamakta, bir sorumlu bulunmamaktadır. Çalışan personelin ise konu hakkında bilgisi yoktur ve eğitimleri eksiktir. Çalışmamızda kurallar düzgün konulmadığında ve gerekli eğitimler yapılmadığında hasta, çalışan, çevre ve hastane ekonomisine verilecek zararlar vurgulanmaya çalışılmıştır.
Uygulama: Personelin yeni olması, kurum politikalarının yerleşmemiş olması tıbbi
atıkların kontrolü açısından da büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle infeksiyon kontrol komitesi kurulmuş ve bu doğrultuda Çevre ve Orman Bakanlığı’nın
22/07/2005 tarihli 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği esas alınarak tıbbi atık prosedürü oluşturulmuştur. Tüm çalışanlara tıbbi atık yönetimi ve hastanemizin tıbbi atık prosedürü konusunda uygulamalı olarak hizmet içi
eğitim verilmiştir. Hastanemiz 2008 yılı Nisan ayında faaliyete girmiştir. Tıbbi atıklar
düzenli olarak birimlerden toplanırken özenle kontrol edilmiş ve bir ayın sonunda 90
adet tıbbi atık paketinin 43’ünde uygun olmayan atık tespit edilmiştir. Yirmi adet tıbbi
atık torbasından toplama esnasında ve tıbbi atık deposunda kan ve benzeri sıvılarla personel ve ortamın komtaminasyonu meydana gelmiştir. Ayrıca kesici-delici aletle 3 yaralanma olmuştur. Ayrıca tıbbi atıkların kurum dışına uzaklaştırılması sırasında görevli
personelin kontaminasyonu ve hastane için tutanak tutulması olmuştur. Bunun sonucunda sadece tıbbi atık sorumlusu olarak bir personel atanmış, tüm personel birim bazında hizmet içi düzenli ve sürekli eğitime alınmıştır. Hastane başhemşiresi ve infeksiyon kontrol hemşiresi eğitime gönderilerek sertifikalandırılmıştır. İnfeksiyon kontrol
komitesi haftalık bu konu ile ilgili olarak düzenli toplanmış ve çözüm önerileri oluşturulmuştur.
Sonuç: Yapılan eğitimler, eğitim sonrası denetlemelerle tıbbi atıkların hasta, çalışan
ve çevreye zarar vermesi engellenmeye çalışılmıştır. 2008 yılı sonunda evsel atık ve tıbbi atık toplama konusunda yanlış uygulama sayısı 5’e düşmüş, sadece bir personel ve ortam kontaminasyonu olmuş, kesici-delici alet yaralanması ise olmamıştır. Ayrıca hastane tıbbi atık miktarı azaltılarak hastane giderleri azaltılmıştır.
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