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1. BİRİM: MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ 

2. GÖREV ADI: MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ YÖNETİCİ

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekim/Başhekim Yardımcısı /Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

4. GÖREV DEVRİ: Vekalet Bırakılan 

5.GÖREV AMACI: Kurumumuzun vermiş olduğu görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

MSÜ  ( Merkezi sterilizasyon ünitesi )  Yönetici görev ve sorumlulukları
 MSÜ Yöneticisi hekim ve MSÜ sorumlusu hemşire (yada sağlık okulu mezunu) olmalı ve her

ikisi için de geçerli bir DAS  Sertifikası bulunmalıdır
 Yönetici ve sorumlu, doğru ünite içi ve ünite dışı iletişimi oluşturmalıdır
 Yönetici  Enfeksiyon  kontrol  komitesinde  sterilizasyon  dezenfeksiyon  alt  grubunda  yer

almalıdır
 Steril olacak sarf malzemelerin organizasyonunu yapmak
 Hizmet verilen birim sorumluları  ile  ihtiyaç duyulan malzeme ve aletlerin  kalite  ve tipleri

hakkında karar verilmesine yardımcı olmak
 Alet ihtiyacının  tespit edilmesini sağlamak
 Alet ihtiyaçlarını ilgili bölüme  bildirmek ve alımının yapılmasını sağlamak
 Yetkili birimlerce alınan aletlerin alet işaretlenmesini sağlamak
 Alınan aletlerin bakımı, temizliği, sterilizasyonu konusunda ilgili firmadan bilgi almak ve bakım

planını hazırlamak
 Yeni alınan alet ve alet setlerinin listesini yapmak ve kullanıma hazırlamak
 Gerekirse Ameliyathane ve diğer ilgili bölümlerin başhemşireleri ile görüşerek bu bölümleri

aletlerin kullanımı konusunda bilgilendirmek
 Alet setlerinin devamlı kullanımda kalması için organizasyonunu yapmak
 Alet malzeme setlerin ilgili bölümlere tam ve doğru olarak dağılımının yapılmasını sağlamak
 Stokta bulundurulması gereken steril malzemeyi standart olarak stokta bulundurmak
 Alet ve alet setlerinin envanter kontrolünü sağlamak
 MSÜ Uygulamaları yenilikleri hakkında hastane içi ve hastane dışındaki  eğitimlere katılmak
 Düzenli aralıklarla MSÜ Uygulamaları ve yenilikleri ile ilgili  eğitimler planlamak
 Ünitede düzenlenen eğitimlere  ilgili kişilerin katılmasını sağlamak ve eğitim kayıtlarını tutmak
 MSÜ’  de iş akışını düzenleyecek  haftalık çalışma listesini oluşturmak
 MSÜ’de  cihaz takip bakım ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak
 Yapılan sterilizasyon uygulamalarının kontrol kayıtlarının tutulmasını sağlamak
 Arıza , tamir, kayıp alet  kayıtlarını tutmak ve yönetime raporlamak
 Tek  kullanımlık  aletlerin  steril  edilmesi  ile  ilgili  enfeksiyon  kontrol  komitesinin  kararı

doğrultusunda işlemleri gerçekleştirmek
 
MSÜ  ( Merkezi sterilizasyon ünitesi )  çalışanları görev ve sorumluluklar

 MSÜ’ de tüm uygulamalar için eğitim almak, tanımlanmış işleri bilmek ve uygulamak
 Bölüm  sorumlusunun  düzenlediği  çalışma  listesi  doğrultusunda  7  gün  24  saat  kesintisiz

hizmet vermek üzere çalışmak
 Çalışma alanlarında  bulunan cihazların  temizlik  bakım ve kontrollerini  düzenli  yapmak ve

kaydetmek
 Çalışma alanında yer, duvar temizliği dışında uygulamalar için kullanılan tezgah lavabo masa

raf vb temizliği düzenli olarak yapmak ve kaydetmek
 Temizlik ve dekontaminasyon alanında uygulamalar sırasında koruyucu kıyafetleri  giymek
 Sterilizasyon  bölümünün  yer  duvar  temizliği  dışındaki  alanlarda  temizliği  ve  düzenini

sağlamak
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 Her  sabah  Temizlik  ve  Dekontaminasyon  alanında  bulunan  yıkama  /
Dezenfektörmakinelerının,  ultra-  sonik  yıkayıcıların  temizliğini,  bakımlarını  ve  solüsyon
hazırlama işlemlerini  yapmak

 Ultrasonik yıkayıcıların solüsyon değiştirme sıklığı doğrultusunda veya gözle görülür bir kirlilik
bulanıklık  olduğu zaman solüsyonları değiştirmek

 Dezenfektörlerikulllanım talimatına göre kullanmak
 Ameliyathaneden  ve  diğer  bölümlerden  gelen  kirli  aletleri,  motor  aksesuarları  ve  diğer

malzemeleri sayarak teslim almak
 Ameliyathaneden  ve  diğer  bölümlerden  gelen  kirli  aletleri,  motor  aksesuarları  ve  diğer

malzemelerin dekontaminasyonunu sağlamak
 Teslim  alınan  tüm  malzemeler  kullanılsın  yada  kullanılmasın  enfekte  olarak  işleme  tabi

tutmak(özellikli malzemeler ve özel olarak belirtilen durumlar hariç)
 Firmadan gelen alet ve alet setleri teslim almak ve setlerin yıkanmasını sağlamak
 Alet ve malzeme teslim alma sırasında alet işaretlemesi olan setler vb barkot okuyucu ile

sayarak  teslim almak
 Alet ve malzeme teslim alma sırasında alet işaretlemesi olmayan malzemeleri sayarak almak,

alet teslim defterine kaydetmek
 Teslimde eksik varsa malzemeyi teslim eden personele ve sekretere  bilgi vermek
 Arızalı  ve tamire gönderilmesi gereken problemli olan aletler elle tutulan kısımlarına lastik

takılmış (işaretli) olarak geldiğinde  lastiği çıkarmadan yıkar ve işlemi tamamlar
 Teslim alma sırasında  arızalı alet takibi için sekreteri bilgilendirip kayda geçmesini sağlamak
 Arızalı  alet  ve  eksik  olan  aletlerle  ilgili  bilgileri  sekretere  iletmek  ve  kayıtlara  geçmesini

sağlamak
 Yedeği  olmayan  kısa  sürede  ameliyathaneye  gönderilmesi  gereken  malzemeler  kaba  kiri

akan su altında  temizlendikten sonra ultra-sonik yıkayıcıda yıkanır
 Ultrasonik yıkama makinesi kullanımı doğrultusunda gereken süre sonunda yıkanan aletleri

çıkarmak,  durulamak ve kuruladıktan sonra paketleme için temiz odaya açılan pencereden 
teslim etmek

 Yıkama alanında çalışan personel yıkama makinaları ve ultrasonik yıkayıcıların solüsyonlarının
stokta  minimum  15  gün  yetecek  miktarda  bulunmasını  kontrol  etmek,  konu  ile  ilgili
sorumluyu bilgilendirmek

 Steril olacak alet set ve malzemelerin bakımını, kontrolünü ve paketlenmesini sağlamak
 Alet set ve malzemelere uygun sterilizasyon yöntemi kullanmak ve kullanılmasını sağlamak
 MSÜ  de bulunan cihazların temizliğini sağlayarak kayıtların tutulmasını sağlamak
 Temiz tekstilleri katlamaya yardım etmek, paketlemek, steril etmek ve barkodlamak
 Ameliyathaneden gelen  ameliyat malzemelerini hazırlamak, kaydetmek ve göndermek
 Merkez Depo ve diğer  bölümlere istekleri  doğrultusunda steril  alet,  alet  seti ve malzeme

vermek
 Ameliyathane ve anestezi bölümü için istenen diğer malzemeleri steril edip göndermek
 Sterilizasyon içinde bulunan steril alet, alet seti ve malzemelerin raf ömürlerini kontrol etmek

ve envanter sayımını yapmak
 Merkez Depodan alınan eksik malzemelerin tamamlanmasını sağlamak
 Arızaları sorumluya bildirmek ve  arızalı cihazla çalışmamak
 Teslim alınan malzemenin paketlenmeden önce temizliğini ve kuruluğu kontrol etmek, uygun

malzeme ile paketlemek, doğru kimyasal ve biyoloji indikatörü kullanmak ve uygun yöntemle
steril etmek

 Malzeme  tam  olarak  kurutulmamışsa,  ünitedeki  kuru  hava  tabanca  sistemiyle  kuruması
sağlanmak

 Paketleme ünitesinin ve tekstil malzeme raflarının düzeninden, indikatörün yeterli miktarda
bulunmasından sorumlu olup,gaz plazma sterilizatörünü uygun koşullarda çalıştırıp,kayıtların
doğru tutulmasını sağlamak
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 Hidojen  peroksit  sterilizatöründen  steril  olarak  çıkan  malzemeleri  taşıma  arabalarına
yerleştirerek  steril  alana  açılan  kontrollü  geçiş  kapısından  steril  alanda  çalışan  personele
teslim etmek.

 Malzemenin  aciliyeti  söz konusu olduğunda  personele ayrıca bilgi vermek
 Temiz tekstil malzemeleri ilgili raflara yerleştirmek
 Yıkama  makinalarından  yıkama  sona  erdiğinde  temiz  malzemeleri  almak,  saymak  ve  set

oluşturmak
 Set içeriği doğru hazırlandıktan sonra, 2 adet paketleme malzemesi ile tek tek sarmak  ve

maruziyet bandı kullanılarak seti hazır hale getirmek
 Yıkama  alanından  açılan  pencere  ile  manuel  yıkanan  acil  malzemeler  bu  alanda  çalışan

personel tarafından teslim alınmasını sağlamak
 Tel sepetlerin altına örtü konulup, temiz ve kuru olan cerrahi aletler düzgün şekilde sepete

yerleştirmek
 Malzeme sayısı fazla olan setlerin metal yoğunluğunu azaltmak için ikinci bir örtü kullanarak 

sarmak
 Kimyasal indikatörü  setin içerisine metalden uzak bir yere düzgün bir şekilde koymak
 Tezgahların ve yeşil örtü raflarının düzenini sağlamak
 Cihazların  günlük temizlikleri ve bakımlarını yapmak
 Elektronik test sistemlerini  ve vakum kaçak testlerini uygulamak

o Elektronik test  sistemlerini’  ni  kurmak, testi uygulamak ve test  bitiminde  manuel
olarak kontrol etmek

o Testin sonucunun olumsuz olması durumunda sterilizatöre malzeme yüklemememek,
sorumlu hemşireye test sonucunu bildirmek

 Paketleme ünitesinden taşıma arabalarına yüklenen malzemeleri sterilizatör alanına getirip,
doğru yüklemeyi  gerçekleştirmek

 Sterilizatörün  girdi - çıktı kayıtları doğru ve zamanında tutarak deftere işlemek
 Acil olarak bildirilen ve kabul edilen malzemeye öncelik vermek, set sarma ile sürekli işbirliği

içinde hareket etmek
 Buhar  sterilizatörlerden  ve  diğer  sterilizatörlerden  çıkarılan  steril  olmuş  malzemeleri  oda

sıcaklığına döndükten sonra steril malzee depolama raflarına yerleştirmek
 İlk steril edilen malzemeyi ilk kullanıma verecek şekilde depolamak
 Malzemelerin tarihlerini kontrol etmek, son kullanım tarihi geçmiş malzemeleri tekrar steril

edilmek üzere paketleme alanına göndermek
 Paketleme türüne göre malzemelerin miyadlarına göre steril alanda depolamak
 Rafların düzenine ve sterilizasyon sürelerine önem vererek uygun şekilde depolamak
 MSÜ  Uygulamaları  yenilikleri  hakkında  birimde  verilen  hastane  içi  ve  hastane  dışındaki 

eğitimlere katılmak
 Bütün bu işleri sorumlunun belirlediği iş tanımları içersinde tanımlandığı şekilde yapmak

 
 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Kalite Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


