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SORU 1

 Yeni açılan bir 

hastanede 

dezenfektan alımı için 

görevlendirildiniz... 

 Nasıl bir yol izlersiniz?

http://www.saglikatolyesi.com/meslegine-her-gun-kufur-edip-her-gun-isine-giden-hemsire-olmak/





 Bir hastanede enfeksiyon 

kontrol hemşiresisiniz ve 

dezenfektan alımı için 

gerekli ürünleri belirlediniz. 

Ancak alınacak ürün 

miktarını nasıl belirlerseniz?

SORU 2





Ġhtiyacın 

OluĢması

Yönetime 

Bildirilmesi
Diğer 

Birimler

Bilgilendirme

Varsa istek 

yazılarının 

alınması

Enfeksiyon Kontrol 

Komitesinin 

Görevlendirilmesi

GÜLHANE EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠNDEKĠ 

DEZENFEKTAN ALIM MODELĠ



Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi

(Ġhtiyaç Analizi)

Tedarikçilerle 

GörüĢme

Gerekli 

Düzeltmeler 

Yapıldıktan 

Sonra

Ġhtiyaç Tespit 

Komisyonu
SATIN ALMA

Ürün ile Cihaz 

Uyum ÇalıĢması





DEZENFEKTAN ALIMINDA 

PLANLAMA VE HAZIRLIK



 Hastane sterilizasyon ve/veya dezenfeksiyon 

çalışmalarının verimli, uygun maliyetli ve kesintisiz olarak 

sürdürülebilmesi için dezenfektanların, ihtiyacın ortaya 

çıkışında tüketimine kadar olan her aşama izlenebilir  

olması ile sağlanabilir. Bu ise Stok Yönetim Programı 

sayesinde olmaktadır.



Dezenfektanın seçimi

 İdeal bir dezenfektan:

 Suda ve organik sıvılarda eriyebilmeli

 İrritan olmamalı, toksik etkisi bulunmamalı,

 Allerjiye neden olmamalı,

 Geniş bir antimikrobiyal spektrumu olmalı

 Bakterisid olmalı

 Etkilerini organik sıvılarda (kan, mukus, sekresyon) devam 
ettirmeli

 Maliyet açısından uygun olmalı

 Kolay bulunabilir olmalıdır.



Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin 

Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Prensipleri
Cihaz, Alet ve Malzeme Uygulanacak 

Yöntem

Kritik Araç 

ve Gereçler

Cerrahi aletler, kardiyak ve üriner Sterilizasyon (ısı, 

kimyasal vb.) kateterler, implantlar, drenler vb. Sterilizasyon

Yarı Kritik 

Araç ve 

Gereçler

Fleksibl endoskoplar, laringoskoplar, Nemli ısı vajinal-

rektal ultrasonografi Yüksek düzey dezenfeksiyon 

probları, transözefageal EKO probu, (kullanılan ajana 

göre 12-20 dakika endotrakeal tüpler, nazal kanüller, 

temas) ventilatör bağlantı hortumları, nemlendiriciler ve 

filtreler, nebülizer kapları, aspirasyon sondaları, 

beslenme sondaları, laringoskop bleytleri, larengeal

tüpler, fiberoptik bronkoskop, airway Civalı cam 

termometreler

Yüksek düzey 

dezenfeksiyon 

Kritik 

Olmayan 

Araç ve 

Gereçler

Yüz maskeleri, noninvaziv Düşük düzey dezenfeksiyon 

ventilasyon maskeleri, oksijen maskeleri, steteskop, 

tansiyon aleti manşonu, EKG elektrotları, BIS 

elektrotları, pulse oksimetre, tespit malzemeleri, kuvöz, 

hasta yatağı ve örtüleri, yemek kapları, sürgüler vb

Orta düzey 

dezenfeksiyon 

Düşük düzey 

dezenfeksiyon



Stok Yönetim Programının
Yararları

Ürünün 
bulunabilirliğini 

sağlamak

Sarfiyatı azaltma
Bütçeyi aşmama

http://sercelik.com/depo-raf-sistemleri.html



Stok Yönetiminin Zorlukları

 Eldeki stokların son kullanım tarihleri dikkate 

alınarak dengeli tüketimi / bulunabilirliği  

sağlanmalı

 Kimyasallarının kullanım ömrü

 Ürün seçimi

 Alımın zamanında gerçekleşmemesi

Stok

Son kull. 
tarihi



Tedarikçilerin Seçimi ve Değerlendirilmesi için 

Sistem Oluşturulması

 Satın alınacak ürün ve hizmetler için kriterler 

belirlenmeli

 Diğer hastanelerin bilgi/tecrübeleri kullanılmalı

 Alımdan önce ve sonra değerlendirme yapılmalı
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Stok Yönetimi Nasıl Uygulanır?

STOK 
YÖNETİMİ 
KONTROLÜ

Sorumlunun

belirlenmesi

İhtiyaç Analizi

Minimum stok 
ihtiyacının 

belirlenmesi

Form ve kayıtların 
oluşturulması

Kabul/kontrol ve 
depolama için 

sistem 
oluşturulması

Tüm depolar için 
envanter 

oluşturulması



Ġhtiyaç Analizi

 Dezenfektan için alınacak malzemeleri belirlerken:

 Hastane ihtiyaç duyulan dezenfektanların listesinin 

oluşturulması

 Her dezenfektan için gereken sarf malzemeleri ve 

kimyasalların detaylı listelerinin oluşturulması

 Mevcut bilgiler kullanılarak yaklaşık  tüketim 

miktarlarının belirlenmesi



İhtiyaç Analizi için Gerekli Bilgiler

Depolama 

alanları/şartları

Sipariş/Teslim 

zamanı
Öncelik 

saptanması

Aylık kullanım

Sayı Birimi 

(Adet)

Malzeme 

tanımı



Miktar belirleme nedir?

Belli bir zaman aralığında bir malzemeden 
ne kadar kullanılacağının hesaplanması



Miktar Belirleme:  Ne zaman?

• Yıllık sağlık hizmeti planlamasının bir parçası 

olarak

• Yeni bir sağlık programı uygularken

• Olası ya da belirlenen salgın için hazırlık 

yaparken



Miktar Belirleme: Nasıl?

• Tüketim temelli yöntem

• Morbidite temelli yöntem



Miktar belirleme: Tüketim temelli

 Gerçek tüketime dayanır

 Miktar belirlerken:

 Kullanılan reaktif ve sarf malzemeler

 İsraf (kullanma tarihi geçmiş/bozulmuş 

malzemeler)

 Malzemenin temin edilme süresinin en az 15 

gün veya daha fazla süre alacağı dikkate 

alınmalıdır.
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Miktar Belirleme: Morbidite temelli

 Episodların gerçek sayısına 

dayanır.

 Miktar belirlerken:

 Popülasyon büyüklüğü

 Hastalık insidansı

 Morbidite verilerinin doğruluğu

 Tedavi rehberleri dikkate alınmalıdır.
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Teşekkür Ederim


