
cil ambulans hizmetleri, bireyin yaflam›n› tehdit eden veya acil sa¤l›k bak›m›n› ge-

rektiren durumlarda, nakil süresince bireyin yaflamsal fonksiyonlar›n› sürdürmesi-

ne yard›mc› olan ve mümkün olan en k›sa sürede hastane acil servislerine ulafl›m›n›

sa¤layan çok önemli bir halk sa¤l›¤› hizmetidir. Ambulans hizmetlerinin kullan›m› ve

hizmetten yararlanma oran› bireyin yafl›, geçirdi¤i kaza veya hastal›¤›n derecesi, sa¤l›k

kurumuna var›fl süresi ve kiflinin ekonomik durumu ve sa¤l›k güvencesine ba¤l› olarak

de¤iflkenlik göstermektedir. Ambulans hizmeti genellikle akut hasta veya a¤›r yaral›lar

taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Türkiye’de ambulans hizmetlerinin sunumundaki geliflme-

ler 1980 y›l› sonlar›nda bafllam›flt›r. 1986 y›l›nda “H›z›r Acil Servis” ad› alt›nda üç büyük

kentte hasta tafl›nmas› fleklinde ambulans hizmeti verilmeye bafllanm›fl, 1994 y›l›nda da

“112 Acil Yard›m ve Kurtarma” ad› alt›nda yeni bir sistem devreye sokulmufltur. Bu y›l-

dan itibaren ilk defa ambulanslarda pratisyen hekim, hemflire ve floförden oluflan bir

ekip görev yapmaya bafllam›flt›r. Günümüzde bu ekibe, paramedik ve acil t›p teknisyeni

gibi acil giriflimlerle ilgili e¤itim alm›fl sa¤l›k çal›flanlar› da eklenmifltir. Sa¤l›k Bakanl›-

¤› taraf›ndan 7 Aral›k 2006 tarihinde 26369 say›l› Ambulanslar ve Acil Sa¤l›k Araçlar› ile

Ambulans Hizmetleri Yönetmeli¤i yay›nlanm›fl, bu flekilde ambulanslar›n tan›m› ve am-

bulanslarda bulundurulmas› gereken asgari malzemelerin tan›m› yap›lm›flt›r (fiekil 1,2).

Bu yönetmeli¤e göre kullan›mda olan ambulanslar ulafl›m flekillerine göre kara, hava ve

deniz ambulanslar› olarak üç gruba ayr›lm›flt›r. Kara ambulanslar›, kullan›m amac›na

göre acil yard›m ambulans›, hasta nakil ambulans› ve özel donan›ml› ambulanslar ola-

rak s›n›fland›r›lmaktad›r. Acil yard›m ambulans›, her türlü acil durumda, olay yerinde ve

ambulans içerisinde hasta ve yaral›lara gerekli acil t›bbi müdahaleyi yapabilecek ekibin

yan› s›ra teknik ve t›bbi donan›ma sahip kara arac›d›r. Hasta nakil ambulans›, acil t›bbi
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müdahale gerektirmeyen hasta veya yaral›lar›n nakli amac›yla kullan›lan, yönetmelikte

belirtilen teknik ve t›bbi donan›ma sahip olan kara arac›d›r. Özel donan›ml› ambulans-

lar, hasta veya yaral›lar›n yafl, fiziksel ve t›bbi durumlar› ile ambulanslar›n görev yapt›¤›

bölgenin co¤rafi özelli¤ine göre özel olarak tasarlanm›fl ve buna göre ekip ve ekipman-

la donat›lm›fl araçlar olarak tan›mlanm›flt›r. Bu araçlardan yo¤un bak›m ambulans›n›n,

fiekil 1 ve 2’de yer alan teknik ve t›bbi donan›ma sahip olmas› gerekmektedir. Yenido-

¤an hastalar›n nakli amac›yla kullan›lacak ambulanslar; acil yard›m ambulans›n›n t›bbi

ve teknik donan›mlar›n› sa¤lamak kayd› ile ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak
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zorundad›r. Bu ambulanslarda yetiflkin hastalarda kullan›lacak t›bbi donan›m ve malze-

me aranmamaktad›r.

Hava ambulanslar›, hasta nakli veya acil t›bbi müdahale amaçl› kullan›lmak üzere

ulusal sivil havac›l›k yetkili biriminden çal›flma ve uçufl izni alm›fl ve yönetmelikte belir-

tilen t›bbi donan›ma sahip uçak ve helikopterler olarak tan›mlanm›flt›r.

Deniz ambulanslar›, hasta nakli veya acil t›bbi müdahale amaçl› kullan›lmak üzere

Denizcilik Müsteflarl›¤›ndan çal›flma izni alm›fl ve gerekli t›bbi donan›ma sahip deniz

araçlar› olarak belirtilmifltir (2).

Ambulanslarda bulunmas› gereken malzemelerin afla¤›daki flekilde grupland›r›lma-

s› mümkündür:

a. Sedyeler;

• Ana sedye,

• Kombinasyon sedye,

• Vakum sedye,

• Farafl sedye.

b. ‹mmobilizasyon ekipmanlar›;

• Servikal kolor,

• Bafl sabitleyici,

• Üst ve alt ekstremite için mobilizasyon ekipmanlar›;

• Travma tahtas›,

• Travma yele¤i,

• S›rt tahtas›,

• Traksiyon atel seti.

c. Muayene malzemeleri;

• Sabit tansiyon aleti,

• Portatif tansiyon aleti,

• Oksimetre,

• Termometre,

• Otoskop,

• Oftalmoskop,

• Rinoskop.

d. Ventilasyon ve hava yolu araçlar› (canland›rma çantas›);

• Oksijen verme ekipmanlar›,

• Oksijen tüpü,
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• Sabit ve seyyar aspiratör,

• Balon maske solutma sistemi,

• Laringoskop seti,

• Entübasyon tüpleri,

• Orofarengeal ve nazofarengeal tüpler.

e. Monitörizasyon ve defibrilasyon cihazlar›,

f. Enjeksiyon pompas›,

g. Acil do¤um seti,

h. Giriflimsel malzemeler;

• Toraks drenaj kiti,

• Perikard delme kiti,

• Santral venöz kateter.

i. Bandaj ve pansuman malzemeleri,

j. Yan›k seti,

k. Kiflisel güvenlik malzemeleri,

l. Acil ilaç ve ekipman çantas›.

Ambulanstaki sa¤l›k personelinin ilk olarak hava yolu-solunum-dolafl›m muayenesi-

ni yapmas› ve buna göre hayat kurtar›c› müdahaleye bafllamas› gerekmektedir. Ülkemiz-

de 112 acil ça¤r›s›n›n nedenlerine yönelik yap›lan bir çal›flmada %69.5 t›bbi nedenlerle,

%14.2 trafik kazalar›, %7.4 di¤er kazalar, %4.5 yaralanmalar nedeniyle ça¤r› al›nd›¤› göz-

lenmektedir. Her türlü kanamal›/travmal› hasta naklinde veya bu hastalara yap›lan acil

giriflimlerde di¤er tüm sa¤l›k uygulamalar›nda oldu¤u flekilde, kan yoluyla bulaflan infek-

siyon etkenleriyle (HBV, HCV, HIV) karfl›lafl›lma ihtimali kabul edilmeli, buna göre kifli-

sel önlemler al›narak dekontaminasyon uygulamas› yap›lmal›d›r. Bunun d›fl›nda tüber-

küloz, K›r›m-Kongo kanamal› atefli, Hanta virüs ya da domuz gribi gibi solunum yolu ile

bulaflan infeksiyon etkenleriyle karfl›laflma ihtimali durumunda al›nmas› gereken di¤er

önlemler konusunda bilgi sahibi olunmas› gerekmektedir. Ambulanslarda kullan›lan

malzemeler genel olarak yar› kritik ve kritik olmayan malzeme kapsam›nda yer almakta-

d›r. Dezenfeksiyon öncesinde ön temizlik ile gözle görülür tüm organik kal›nt›lar (kan ve

doku art›klar›) ve inorganik tuzlar uzaklaflt›r›lmal›d›r. Temizlik ifllemi, kirlerin malzemeler

üzerinde kurumamas› için bir an önce yap›lmal›d›r. Kullan›lan deterjan veya enzimatik

deterjanlar›n metal ve di¤er materyallerle uyumlu olup olmad›¤›n›n kontrol edilmesi ge-

rekir. Fonksiyonu bozuk ekipman tamir edilmeli ya da sistemden ç›kar›lmal›d›r.

Ambulans›n ‹ç Temizli¤i

Ambulans›n içinin kolay temizlenebilen, dezenfektan solüsyonlara dayan›kl› malze-

meden yap›lm›fl olmas› gerekmektedir. Ambulans dezenfeksiyonu için di¤er uygulama-

larda oldu¤u gibi öncelikle çok iyi temizlik yap›lmas› gereklidir.
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1. Hasta ve/veya yaral›n›n temas etti¤i her yüzey temizlenmelidir.

2. Zemine dökülmüfl olan kan, kusmuk ve di¤er vücut s›v›lar› aerosol oluflumuna ne-

den olmadan havlu ka¤›t veya bezlerle silinerek, temizlik yap›lan malzeme biyolojik at›k

pofletlerinde toplanmal›d›r. Kontamine yüzeye 1/10 suland›r›lm›fl çamafl›r suyu (20 da-

kika) veya baflka bir yüzey dezenfektan› dökülerek önerilen süre bekletilmelidir.

3. Kullan›lan bandaj malzemeleri, kumafl cinsi kirli/kontamine malzeme ve kullan›l-

mad›¤› halde ambalaj› bozulmufl, aç›lm›fl, alet ve materyal, aç›kta kalmas› nedeniyle kir-

li/kontamine oldu¤u kabul edilen kumafl cinsi malzemeler biyolojik at›k torbas›na veya

kirli torbas›na konulmal› ve üzerine ‹NFEKTE yaz›larak temizlenmek üzere yollanmal›d›r.

4. Araç içine da¤›lm›fl olan malzeme at›klar› ve çöpler toplanmal›d›r. Bu ifllemler

mümkün oldu¤unca yerden toz kalkmas›na sebebiyet verilmeksizin gerçeklefltirilmelidir.

5. Kontamine i¤ne uçlar› vb. materyal kesici-delici alet at›k kutular›nda toplanmal›d›r.

6. Tüm yüzeyler 1/10 suland›r›lm›fl çamafl›r suyu veya baflka bir yüzey dezenfektan›

ile silinmeli, temizlik temiz alandan kirli alana do¤ru yap›lmal›d›r.

7. Yumuflak bezle mutlaka kurulama ifllemi yap›lmal›d›r.

8. Araç bir süre havaland›r›lmal›d›r.

Dekontaminasyon s›ras›nda eldiven, önlük, maske, gerekirse ayakkab› koruyucu ve-

ya özel ayakkab› giyilmelidir. ‹deal olan, dekontaminasyon ifllemi s›ras›nda tek kulla-

n›ml›k giysilerin kullan›lmas› ve ifllem bittikten sonra bunlar›n biyolojik at›k torbas›na

konularak otoklavlanmas› veya yak›lmas›d›r. Tek kullan›ml›k giysilerin bulunmad›¤› du-

rumda, temizlik ve dezenfeksiyon s›ras›nda giyilmifl olan giysilerin çamafl›rhaneye biyo-

lojik at›k torbalar›n›n içine konularak nakledilmesi, burada 71°C’de y›kanmas› gerek-

mektedir. Kontamine giysilerin çamafl›rhaneye gönderilmeden önce ›slat›lmas›, çama-

fl›rhanede y›kama öncesinde giysilerin ayr›lmas› s›ras›nda olas› bir aerosol saç›l›m›n›n

engellenmesi bak›m›ndan yararl›d›r. Dekontaminasyonu yapan personel, ifllem bittik-

ten ve kontamine giysilerini ç›kard›ktan sonra su ve sabunla dufl almal›d›r.

Bulafl›c› hastal›k tan›s› konmufl ya da herhangi bir flekilde bir infeksiyon flüphesi gö-

rülen bir hasta tafl›nd›¤› zaman, tafl›ma ifllemi bittikten sonra, ambulans, e¤er bildiril-

miflse özel bir yöntem dahilinde ve özel dezenfektanlar kullan›larak, aksi takdirde ise her

zaman uygulanan normal rutin ifl ak›fl› izlenerek genel temizli¤i yap›lmal› ve mutlaka bir

kimyasal yard›m›yla dezenfekte edilmesi sa¤lanmal›d›r. Her hasta tafl›ma sonras›nda

araç, bildirilen sistemli bir düzen ve yöntem izlenerek silinip temizlenerek mikroorga-

nizma bulafl/kontaminasyon içeri¤inden uzak kal›nm›fl olunmal›d›r.

Sedyelerin ve ‹mmobilizasyon Ekipman›n›n Temizli¤i

1. Her olgudan sonra ve haftada bir rutin olarak uygulanmal›d›r.

2. Kan veya vücut s›v›lar› ile kirlenmiflse bol tazyikli su ve deterjan ile y›kanmal›d›r.

3. Haz›rlanan sodyum hipokloritli (1/10 suland›r›lm›fl) suda y›kanm›fl ve s›k›lm›fl te-

mizlik bezi ile tüm yüzey alt üst edilerek silinir, nemli bezle duruland›ktan sonra kuru-

lanmal›d›r.
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4. Tüm metal, plastik parçalar ve flilte için ayn› ifllem uygulanmal›, duruland›ktan

sonra kurulanmal›d›r.

5. Bu ifllemler tamamland›ktan sonra lityum esasl› madeni ya¤la hareketli parçalar

ya¤lanmal›, ya¤›n fazlas› silinerek al›nmal›d›r. 

Muayene Malzemelerinin Temizli¤i

Haz›rlanan sodyum hipokloritli suda y›kanm›fl ve s›k›lm›fl temizlik bezi ile tansiyon

aleti puar ve hortumlar› silinmeli, nemli bezle durulanmal›, ard›ndan kurulanmal›d›r.

Ayn› ifllem stetoskop kulakl›k ve hortumlar› için de uygulanmal›d›r. Kan veya di¤er or-

ganik kirlenme durumunda tansiyon aleti manflonu ç›kar›l›p y›kanmal›, kuruduktan son-

ra alkollü bir yüzey dezenfektan› ile dezenfekte edilmelidir. EKG elektrotlar›, kulak spe-

kulumu ve pulse oksimetre için düflük düzey dezenfeksiyon uygulanmal›d›r. 

Portatif Vakum Aspiratörünün Temizli¤i

Toplama kavanozlar› için tek kullan›ml›k pofletlerin kullan›lmas› idealdir. Bu poflet-

lerin kullan›m sonras›nda biyolojik at›k pofletlerine konularak imha edilmesi sa¤lanma-

l›d›r. Tek kullan›ml›k pofletlerin bulunmad›¤› durumda, toplama kavanozunun içindeki

at›klar, t›bbi at›k kutusuna boflalt›lmal›d›r. Ard›ndan kavanozlar›n enzimatik bir deterjan

kullan›larak organik at›klardan ar›nd›r›lmas› gerekmektedir. Ard›ndan sodyum hipoklo-

rit ile silinip bol su ile duruland›ktan sonra kurulanmal›d›r. Vakum aspiratör çal›flt›r›l›p,

uygun miktarda suland›r›lm›fl sodyum hipoklorit ile emme hortumu ve ucunun içi te-

mizleninceye kadar iflleme devam edilmelidir. Temizlendikten sonra bol su ile durulan-

mal›d›r. Emme hortumu ve ucu toplama kab›na ba¤lanmal›d›r. Uygun biçimde toplanan

malzeme yeniden kullan›ma haz›r olarak çantas›na yerlefltirilmelidir.

Canland›rma Çantas›n›n Temizli¤i

Haz›rlanan sodyum hipokloritli suda y›kanm›fl ve s›k›lm›fl temizlik bezi veya alkollü

bir yüzey dezenfektan› ile iç ve d›fl olmak üzere tüm yüzeyi silinmelidir.

Laringoskop Seti Temizli¤i

Laringoskoplar ve laringoskop bleytleri yar› kritik alet kapsam›nda olup yüksek dü-

zey dezenfeksiyon gereklidir. Laringoskop kesinlikle suya bat›r›lmamal›, dezenfektan

ile ›slat›lm›fl bez yard›m›yla silinmelidir. Laringoskop bleytlerine her kullan›mdan son-

ra %2 gluteraldehid ile yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmal›d›r. Bleytler, dezenfek-

siyon sonras›nda bol su ile durulan›p kurulanarak kilitli poflet içerisine konularak çan-

tas›na yerlefltirilmelidir. Kullan›lmayan bleytler iki haftada bir rutin olarak temizlenme-

lidir.

Portatif Oksijen ve Çantas›n›n Temizli¤i

Her nöbet de¤iflimi s›ras›nda portatif oksijen tüpünün dolu olup olmad›¤› kontrol

edilmelidir. Oksijen tüpünün d›fl› sodyum hipokloritle y›kanm›fl bir bezle silinmelidir.

S›rt çantas›nda kullan›l›yorsa haftada bir kez s›rt çantas› y›kanmal›d›r. Bol su ile duru-

land›ktan sonra kurutularak kullan›ma haz›r hale getirilmelidir.
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Balon Maske Setinin Temizli¤i

Ambu ve seti her kullan›mdan sonra mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli-

dir. Ambu balonu suya bat›r›lmamal›, sodyum hipokloritli suda y›kanm›fl bir bezle silin-

melidir. Balon valf maske kullan›ld›ktan sonra etraf› sodyum hipokloritli su ile y›kanma-

l›, bol su ile duruland›ktan sonra dezenfektan madde ile silinmeli ve tekrar duru nemli

bezle silinerek ifllem tamamlanmal›d›r. Balon valf maske konnektörü yerinden ç›kar›la-

rak sodyum hipokloritli su ile y›kanmal›, bol su ile duruland›ktan sonra dezenfektan

madde ile tekrar y›kan›p durulan›p, kurulad›ktan sonra yerine tak›lmal›d›r. Temizlenen

malzemeler kilitli poflet içine konularak saklanmal›d›r.

Mekanik Ventilatörün Temizli¤i

At›labilir bir bez ve normal deterjan ile temizlenebilir. Ünitenin iç k›sm›na s›v›lar›n

girmemesine dikkat edilmelidir. Sökülen parçalar, deterjan ile y›kanmal› ve akan su al-

t›nda çalkalanmal›d›r.

Defibrilatörün Temizli¤i

Her kullan›mdan sonra sodyum hipokloritli su ile nemlendirilmifl bir bezle tüm yü-

zeyi silinir ve durulan›r. Derivasyon ve pulse oksimetre kablolar› sabunlu su ile nemlen-

dirilmifl bir bezle silinir ve durulanarak, kurulan›r. Defibrilatörün kafl›klar›n›n jelli b›ra-

k›lmamas›na dikkat edilmelidir. Kafl›klar her kullan›mdan sonra nemli bezle silinmeli,

tam olarak jelden ar›nan kafl›klar kurulanarak kullan›ma haz›r hale getirilmelidir.

Yenido¤an Kuvözü

Her kullan›mdan sonra temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmal›d›r. Kuvözün önce ay-

r›labilir bütün parçalar› ç›kar›lmal›, f›rçalanarak y›kanmal› ve deterjanla ovularak temiz-

lenmelidir. Daha sonra durulanmal› ve tek kullan›ml›k ka¤›t havlularla kurulanmal›d›r.

Kuvözün tüm parçalar› sodyum hipoklorit, isopropil alkol veya hidrojen peroksitle de-

zenfekte edilebilir. Kuvözlerin dekontaminasyonu için üretici firma talimat›na uyulma-

l›d›r. Hava filtresinin bak›m› ve de¤ifltirilmesi de üretici firman›n önerileri do¤rultusun-

da yap›lmal›d›r. Kuvözlerde en yo¤un kontamine olan bölgelerin kuvöz kapakç›klar›, bu

kapakç›klar› saran yast›kç›klar ve kollar› oldu¤u saptanm›flt›r. Temizlik ve dezenfeksiyon

s›ras›nda bu bölgelere özen gösterilmelidir.

Düzenli olarak tekrarlanan günlük ve ayr›ca ambulans›n her hareketinden sonra, ge-

ri dönüflünü takiben yap›lan bir temizleme program› ile, araç içi mikroorganizmalarla

temas ve/veya bulafl en aza indirilebilir. Böylelikle kirlilik düzeyi de kontrol alt›na al›n-

m›fl ve hatta bertaraf edilmifl olabilecektir.

KAYNAKLAR

1. Ambulanslar ve Acil Sa¤l›k Araçlar› ile Ambulans Yönetmeli¤i. Resmi Gazete, 7 Aral›k 2006, Say›: 26369

2. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon rehberi. 11 Kas›m 2009, www.das.org.tr

3. CDC Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008.

4. CDC Guide F, Decontamination Guidelines. www2a.cdc.gov/nip/isd/spoxclincian/contents/references/Small-
pox-Response-Plan/Guide-F.pd

Ambulans ve Ambulanslarda Kullan›lan Malzemeler ile 

Ambulanslarda Müdahalelerde DAS Uygulamalar›

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011222



5. K›dak L, Keskino¤lu P, Sofuo¤lu T, Ölmezo¤lu Z. ‹zmir ilinde 112 Acil Ambulans hizmetlerinin kullan›m›n›n
de¤erlendirilmesi. Genel T›p Derg 2009;19 

6. Rutala WA, Weber DJ and the healthcare infection control practices advisory committee (HICPAC). CDC Gu-
ideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities, 2008

7. Özyaral O. Ambulans ve ilk müdahalede sterilizasyon ve dezenfeksiyon. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon
Kongresi, 2005

8. Interim Guidance for Cleaning Emergency Medical Service (EMS) Transport Vehicles during an Influenza
Pandemic. American Ambulance Association, 2009

9. Policy Statement-Equipment for Ambulances. American Academy of Pediatrics. www.pediat-
rics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2009-1094

10. Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Hastaneleri Ambulanslar›n Temizlik ve Dezenfeksiyonu Talimatnamesi.
www.iletisim.atauni.edu.tr

11. T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Bursa Devlet Hastanesi Bafltabibli¤i, Ambulans ve T›bbi Malzeme Temizlik ve Dezen-
feksiyon Talimat›, www.bdh16.gov.tr.

12. Ambulans Ekipmanlar›n›n Standard› ve 112 Ambulanslar›n›n Durumu. www.parder.org.tr

13. K›r›m kongo kanamal› atefli. Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Genelge 2004/46.

Füsun CÖMERT

7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 223


