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Birimi: Sterilizasyon ünitesi 

Görev Adı: Sterilizasyon Ünitesi Personeli 

Üst Amirler: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  

Görev Devri: Görevlendirilen personel  

Görev Amacı: Ameliyatta kullanılan cerrahi setleri, çamaşır, tampon, pedleri ve diğer malzemeleri teslim alır. 
Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel iş ve sorumlulukları 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 Ameliyatta kullanılan cerrahi setleri, çamaşır, tampon, pedleri ve diğer malzemeleri teslim alır. Filtreleri 

kontrol eder delik ve yırtıksa değiştirir. 

 Her setin içerisine steril edilip edilmediğini kontrol için indikatör koyar. Steril edilen tarihi yeniden düzenler. 

 Otoklav işletim talimatına uygun steril eder. 

 Çamaşırhaneden temizlenmiş yeşilleri alır katlar konteynırlara doldurur ve steril eder. 

 Miadı dolmuş ya da tekrar kullanılacak malzemeleri teslim alır. Sterilizasyon poşetlerine yerleştirir, tarih atar 

ve etilen oksit cihazına yerleştirir ve steril eder. 

 Etüvde steril olması gereken malzemeleri steril eder. 

 Her hafta başında Bowie-dick testini yapar, otoklavda sorun olup olmadığını kontrol eder. 

 Sorun varsa servis sorumlu hemşiresine ve teknik birime haber verir. 

Steril olan malzemeleri nakil arabasına koyar ve ameliyathane personeline teslim eder.  
SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER  

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. 

  Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak 

en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 

  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

  Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, 

hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. 

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık 

durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde 

ayrımcılık yapmaz. 

 Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve 

tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, 

ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir. 

  Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular 

  Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri 

dikkate alarak yürütür. 

 Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

 Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da 

kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz  
Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir 

ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da 

gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar 

çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini 

uzak tutarlar. 
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