
›p dünyas› h›zla geliflmekte ve insan sa¤l›¤›n› korumaya yönelik hastal›klar›n tan›-

lamas›nda ve tedavisinde her gün yeni geliflmeler yaflanmaktad›r ve biz de hasta-

nemizde her türlü yenili¤i yak›ndan takip etmekteyiz.

‹nfeksiyon Kontrol Komitesi (‹KK) 2005 y›l›nda kuruldu ve 2005 y›l›ndan bu yana bu

görevi yapmaktay›m. 2009 y›l›nda yeni dahili branfllar binas› tamamlan›p hizmete aç›l-

m›flt›r. 

01.08.2009 tarihinde Edirne Devlet Hastanesi, Selimiye Devlet Hastanesi, Gö¤üs

Hastal›klar› Hastanesi Sa¤l›k Bakanl›¤› karar› ile Edirne Devlet Hastanesi ad› alt›nda

birlefltirilmifltir ve 405 yatak kapasitesi ile 906 personelle hizmet vermeye bafllam›flt›r.

Hizmet kapasitesi y›lda ortalama 950.000 ayaktan, 20.000 yatan hastaya t›bbi bak›m

hizmeti verilmekte ve 10.000 ameliyat gerçeklefltirilmektedir.

Hastanemizde iki cerrahi yo¤un bak›m birinci basamak, bir koroner yo¤un bak›m bi-

rinci basamak, bir dahili yo¤un bak›m ikinci basamak hizmet vermektedir.

ENDOSKOP‹ ÜN‹TES‹N‹N YEN‹LENMES‹

SB Edirne Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi 2006 y›l›ndan beri hizmet vermek-

tedir. 2006 y›l›nda y›ll›k 450 hastaya endoskopi çekimi gerçeklefltirilmifl olup, 2010 y›l›n-

da 1500 hastaya endoskopi çekimi yap›lm›flt›r.

2006 y›l›nda bafllam›fl olup ünitede gastroskopi, bronkoskopi, kolonoskopi, fleksibl

rektosigmoidoskopi, kanamalarda i¤ne enjeksiyon tedavisi ve biyopsi ifllemleri yap›l-

maktad›r.
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Endoskopi ünitesi iki ayr› birimden oluflmaktad›r:

1. Birim: Bir gastroenteroloji uzman›, bir endoskopi hemfliresi ile bir hizmetli perso-

nel çal›flmaktad›r.

2. Birim: Genel cerrahi uzmanlar›, gö¤üs hastal›klar› uzmanlar›, bir endoskopi hem-

fliresi ile bir hizmetli personel çal›flmaktad›r.

Endoskopi hemflireleri Trakya Üniversitesi T›p Fakültesine e¤itime gönderildi. Tüm

uygulamalar›n etkin ve devaml› flekilde yap›lmas›n› sa¤lamak üzere personele sterilizas-

yon ve dezenfeksiyon uygulamalar› hakk›nda e¤itimler verildi ve dekontaminasyonun

gereklili¤i anlat›ld›. Bunlar:

• Temizlik, sterilizasyon, dezenfeksiyon, durulama, kurutma ve muhafaza

• Amaçlanan dezenfeksiyon düzeyinin do¤ru olarak belirlenmesi 

• Dezenfektan ürünlerin do¤ru olarak kullan›lmas›

• Kiflisel korunma önlemleri

• Endoskoplar›n teknik özellikleri ve hassas yap›lar› anlat›ld›.

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKS‹YON UYGULANMASI

Ünitemizde yüksek düzey dezenfektan olarak %2’lik gluteraldehid kullan›lmaktayd›.

Ancak çal›flan personellerden gelen flikayetler aras›nda cilt ve solunum yollar›nda aller-

jik reaksiyonlar tespit edildi, yetersiz havaland›rma fiziki koflullar› uygun olmad›¤›ndan

dolay› biz ‹KK olarak, bu dezenfektan kullan›mdan kald›r›ld›. ‹deal bir dezenfektan seçi-

mine karar verildi:

• Toksik olmayan, h›zl› etkinli¤e sahip, çevre faktörlerinden etkilenmeyen, genifl

spektrumlu, temizlik maddeleriyle geçimsiz olmayan, kal›c› etkili olmas›, kokusuz ve

ekonomik olmas› en önemli faktörlerden biridir.

• Yüksek düzey dezenfektan olarak hidrojen peroksit %7.5-parasetik asit %0.23’lük

kar›fl›m› kullan›lmaya baflland›. Bu dezenfektan›n avantajlar›na bak›ld›¤›nda bizim için

kullan›ma uygun oldu¤unu tespit ettik. Aktivasyonun gerekli olmad›¤›n›, koku veya tah-

rifl sorununun olmad›¤›n› yok ve organik madde varl›¤›nda etkili oldu¤unu gördük.

F‹Z‹K‹ KOfiULLARIN DÜZENLENMES‹

• Endoskopi ünitesinde dezenfeksiyon ifllemi için ayr› bir oda tahsis edildi. Bu oda-

da temiz ve kirli alanlar ayr›ld›. Manuel ön y›kama ifllemi için kullan›lan lavabolar yeni-

lendi. Y›kama ve f›rçalama ifllemleri s›ras›nda s›çramalar›n önlenmesi için lavabolar›n

üzerine siperlik tak›ld›.

• Dezenfektanlar›n bulundu¤u dolap kapaklar›n›n sürekli kapal› tutulmas› sa¤land›.

• Endoskopi cihazlar›n›n kullan›m öncesinde muhafaza edildi¤i dolaplar yenilendi.

• Dekontaminasyon ifllemi görmüfl endoskoplar›n yeniden kontamine olmalar›n›

engelleyecek flekilde muhafaza edilmesi sa¤land›.

SB Edirne Devlet Hastanesinde Endoskopi Ünitesi ve

Uygulamalar›n›n Yeniden Düzenlenmesi
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• Cihazlar›n kurumalar›n› kolaylaflt›rmak amac›yla kontrol valfleri, bafll›klar uç par-

çalar› tak›l› olmadan dik vaziyette as›l› ve birbirine temas etmeyecek flekilde kolay te-

mizlenebilir kabinlerde saklanmas› sa¤land›.

• ‹lgili firmalar ile görüflerek cihazlar›n bak›m ve kontrolleri yap›ld›, bu kontroller ve

bak›mlar periyodik olarak devam etmektedir.

• 01.09.2009 tarihinde SB Edirne Devlet Hastanesi Selimiye Ünitesi Endoskopi Biri-

mi ‹KK taraf›ndan denetlendi.

• Endoskobun dezenfeksiyonunda orta düzey dezenfektan kullan›ld›¤› saptand›.

• Yüksek düzey dezenfektan kullan›m› önerimizle ilgili e¤itimler gerçeklefltirildi.

• Endoskop, kolonoskop ve dezenfektör cihaz›ndan kültür örnekleri al›nd›.

• Kolonoskoptan al›nan kültür örne¤inde iyi yap›lmam›fl temizlik ve dezenfeksiyona

ba¤l› Escherichia coli üredi.

• Gastroskoptan al›nan kültür örne¤inde-iyi yap›lmam›fl son durulama ve kurulama-

ya ba¤l› Pseudomonas aeruginosa üredi.

• Endoskopun haz›rl›k öncesi -kontaminasyonda Staphylococcus aureus üredi.

• ‹KK karar› ile Selimiye ünitesi kapat›ld› ve Merkez ünitesine tafl›nmas›na karar

verildi.

• ‹KK karar› ile alt› ayda bir endoskoplardan kültür örne¤i al›narak sonuçlar›n› kay›t

sistemine yaz›lmas› sa¤land›.

• Biliyoruz ki sa¤l›k hizmeti iliflkili infeksiyonlar›n tamamen önlenmesi mümkün de-

¤il ancak çeflitli yöntemlerle %40 fazlas›n›n önlenebilece¤i tespit edilmifltir.

• El y›kamak gibi basit bir ifllem bile e¤er do¤ru uygulan›rsa, infeksiyonlar› %30 ora-

n›nda azaltabiliriz.

• Hastanemizde y›ll›k e¤itim program› haz›rlanm›fl olup, ayda iki defa periyodik ola-

rak ilgili e¤itimler devam etmektedir.

• Özellikle el hijyeninin önemini ve uyumu art›rmak amac›yla befl endikasyon kura-

l›n›, el hijyeni ve el antisepsisi PVC kapl› kartlara bast›rarak tüm birimlere da¤›t›ld›.

• ISO 9001:2000 kalite belgesini 2009 y›l›nda alarak hastanemizi taçland›rd›k.

Sonuç olarak; bilime, beceriye ve kolektif çal›flmaya dayanan ekip hizmeti, t›bb›n ve

teknolojinin imkanlar›yla birlefltirerek çok yol kat edilmifl ve bugün gözle görülür bir fle-

kilde de¤iflen SB Edirne Devlet Hastanesi ile Edirnelilere hizmet vermeye devam etmek-

tedir.
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