
sLirveyansl ile a~ 

c;:e ler o l u~ ru[mas l 

SIVI Attklar <;evreyi Kirletiyor 


ve para kaybIndan kunarmakta ama en 
onemlisi dogru bir MSO'ne kavu?ma
Ianni saglamaktadlf." 

Hastaneler Sorumluluk Ahyor 

Hastanelerde tek kullammltk malze
me!erin tekrar kullandmamasl iJe ilgili 

C;:lkan genelge),i degerlendiren Gunay
dIn "Gene!geye gore tekrar kullamm 
suc;:tur, sorumluluk yapanlara yLiklen
mi?tir, yani hukuk kar?lsmda tazminat 
yapanlara rLieu edeeektir (bu nedenle 
kullamm ic;:in makul dLizenlemelerin 
bile altlna kimse imza atmak isteme

Sterilizasyon ve dezenfekras),on ala
nInda dile getirilen bir diger sorun 

ise denetimsiz bir ?ekilde atlga verilen 
solLisyonlann c;:evreyi tehdit etmesi. Ko
nu)'1a ilgili c;:ozLim onerisi sunan Trans 
Medikal A.$. Gene! MLidLiru Onur 
Ozean ve Fabrika Koordinatoru BLilent 
Asian SIVI atdclann kanalizasyon sis tem
lerine kan?arak ic;:erdikleri kontaminas
),onu dl? ortamlara ya)'abildiginin bilgi
sini verdi. Firmalannln TLibitak destekli 
Sanayi-Arge projesi olan Trans Medikal 
.-\nk 51\'\ ~ teri J izasyon Sistemi' nden 

mektedir). Yaptlglmlz c;:alJ?mada so
rum uza aC;:lk yLireklilikle eevap veren 
kamu, ozel ve Liniversite hastanekrinin 
hemen hemen tamaml tekrar kullamm 
yaptlklanm beyan etmektedir. Tersi 
durumda ameliyat ve diger operas
yonlan yapmalarmIn mLimkLin olma
yaeagl ve hastaya hizmet verebilmek 
ic;:in "hastalan ic;:in" u sorumlulugu 
istemeyerek aldddanni beyan etmekte
dirler." dedi. 

Enfeksiyonlardan Korumak i~in de 
Biit~eler Olu~turulmah 

Ba?ka bir onemli konuya deginen Prof. 
Dr. Murat GLinaydIn Saglik Bakanhgl 
veya SGK' mn hastane!erde enfeksiyon 

J!amada oldugu gibi 
enfeks iyonlardan korumak ir; in de bLit

ve hastane!ere bunu 
akrarmasl onerisinde bulun du. 
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bahseden Onur Ozean ve BLilenr Asian 
sistemin birineil amaeInm, laboratuar 
atlk slVllarda bulunabileeek her tLiriLi 
mikroorganizmamn buharb sterilizas
),on ),ontemi ile ),Liksek slCakllklarda 
)'ok edilmesi oldugunun altlnl c;:izdi. 
Yetkililer sozlerine ~oyle devam etti; 
"Aksi durumlarda SIVI atlklar; kanali
zas)'on sistemlerine kan?arak ic;:erdik
leri kontaminas),onu dl? orramlara )'a
yabilmektedir. Atlk SIVI Sterilizasyon 
Sistemleri, laboratuarda olu~an tum 
atlk sulan ve slvtian antmak amaClyla 

DAS Kimdir? 
Dezenfeksiyan Antisepsi 
Sterilizasyan (DAS) Dernegi 
2004 ydmda Samsun'da 
kurlllmll~tur. 2012 )'lh sanu 
itiban ile 900 liye saYlSlna 
llla~ml~ttr. Resmi web sitesi 
wNw.das.arg.tr nin 5000'nin 
lizerinde kaYltiI aktif takipc;:isi 
vardlf. 

" Hastanelerde 

enfeksiyon siirveyansl 

ile Cl§tlamada oldugu 

gibi enfeksiyonJardan 

korunmak iliin de 

biit~e1er olu~turu1mah. 

kullamlmaktadlL Laboratuar, lavabo, 
du~, drenaj ve oroklavlanndan kaynak
lanan atlk slVllar, bu sistem sayesinde 
ic;:eriginde bulunan biyolojik parojenler
den onemli ol r;i.ide anndl[jlarak; insan, 
r;evre ve ortam ai711gma en az miktarda 
zarar vereeek $ekil e. kanalizas)'on siste
mine aktanlmaktadlr. 
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