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Önsöz
Zorlayan, düşündüren, teşvik eden- tüm bu terimler diyaliz
tedavisinde “go green-yeşili önemse” konsepti ile uyum
göstermektedir. Diyaliz tedavisinde “yeşili önemse” girişimi
ele alınması gereken önemli bir konudur. 1960’lı yıllarda
diyaliz tedavisi nefrologlar tarafından uzun dönem tedavi
olarak büyümüş ve gelişmiştir. Günümüzde, diyaliz yaklaşımı
başlangıcından beri aynı kaldığı halde - bir tarafta değerli
kaynakları çok tüketen, diğer taraftan muazzam atık miktarı
üreten teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Ve hayatın birçok
kesiminden insanlar diyaliz tedavisinin bu şekilde devam
edemeyeceğinin farkına varmıştır.
Ben EDTNA / ERCA’nın, diyaliz tedavisinde büyüme ve
kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlayan, bu sorunu araştıran
ve belirli kurallar-kılavuzlar geliştirilmesine öncülük eden renal
derneklerin başında olmasından mutluluk duymaktayım.
“Go green-yeşili önemse” EDTNA / ERCA - Fresenius Medical
Care ile ortak bir proje olup- diyaliz tedavisi hizmeti sunanlarla
diyaliz teknolojileri üreticileri tarafından kabul edilmesi
sebebiyle bu projenin sonuçlarının iyi olacağına inanıyorum.
Bu gibi girişimlerde her iki tarafın kombine eforu başarı ve
geniş kapsamlı kabul için hayati önem taşımaktadır. Bu proje
diyaliz gereksinimi olanlar için herhangi bir sınırlama yada
engel getirmeyi asla amaçlamamaktadır.
Aksine, mevcut kaynakların kullanımını maksimize etmek
ve çevreye olabilecek zararları en aza indirmek için diyalizle
ilgili farklı prosedürlerin nasıl optimize edilebileceğine
odaklanmaktadır. Böylelikle günümüzde yada gelecekte dyaliz
tedavisine gereksinimi olacak kimselere diyaliz tedavilerinin
sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu proje bir sefere mahsus bir proje değildir ve olmayacaktır.
Aksine bir başlangıçtır, bu kitapta yer almayan ve diyaliz
tedavisinin tüm yönlerine odaklanan makalelerin takip edilmesi
gereken ilk adımdır.
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Bu el kitabı, su ve enerji tüketimi, atık üretimi / imhası ve genel
ev yönetimi gibi en bariz sorunları ele almaktadır.
Ancak en “en bariz” demek en kolay anlamına gelmemektedir!
Basit bir soru ile hangi dezenfeksiyon yönteminin çevresel
zararının en fazla olduğunu düşünelim. Fosil yakıtların
tüketilmesiye açığa çıkan ısı dezenfeksiyonu mu? Yada
genel atık sisteme kimyasal maddelerin döküldüğü alternatif
yöntem mi? Daha da zoru; tek kullanımlık plastik veya tekrar
kullanılabilen malzeme seçim konusunda bir karar olabilir.
Atıkların imhası ve olası geri dönüştürülebilecek malzemeler
de büyük bir sorun oluşturmaktadır.
Karbon ayak izi gibi çevresel yükü değerlendirmek için bazı
yaygın olarak kullanılan teknikler vardır, ancak belirli bir
prosedür ya sorunu gerçekten objektif olarak değerlendirme
zor bir iştir.
En önemli iş diyaliz ile ilgili çevre sorunları hakkında farkındalık
yaratmaktır. Sorunları çözmek için isteklilik bu sorunların var
olduğunu fark ettikten sonra gelebilir
Ben bu kılavuzların tüm diyaliz topluluğu için yararlı olacağına
inanıyorum.
Aynı zamanda ISO 14001 standardı uygulamaya karar vermiş
hastaneler ve nefroloji birimlerinde çevre yönetimi için iyi bir
başlangıç olabilir.
Bir diyaliz profesyonel olarak, yaptıkları çalışmaları nedeniyle
tüm yazarları tebrik ediyor, ve bu el kitabının, bilginin yayılması
ve diyalizin neden olacağı çevresel etkilerini sınırlandırmada
bilinçlenmenin artması konusunda başarılı olmasını diliyorum.
Hepimizin yararlanması için...
František Lopot, clinical engineer,
Dialysis department, Prague – Strahov
Czech Republic
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Editörün Önsözü
Tüm dünya çevresel sorunlarla karşı karşıyadır ve renal
bakım alanı da bu konuda bir istisna değildir. Bir süreden beri
nefroloji ekibi enerji tasarrufunun, etkili zararlı atık yönetiminin
ve uygun su tüketiminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda
çeşitli stratejiler üzerinde çalışmaktadır. Enerjiden tasarruf
eden bu stratejilerin hayata geçirilmesi çok önemlidir, zira
yüksek miktarda su kullanımının, zararlı atık miktarının
giderek artmasının ve yüksek enerji tüketiminin ciddi ekolojik
ve ekonomik etkileri vardır.
“Diyalizde Yeşile Doğru”, EDTNA/ERCA ve Fresenius Medical
Care arasındaki ortak bir projedir. Bu girişimin lansmanı
2009’da Hamburg’daki 38. Uluslar arası EDTNA/ERCA
Konferansında yapılmıştır.
3 yıllık bu projenin amaçları diyaliz tedavileri ve diyaliz tesisleri
için aşağıdaki konulara yönelik bir çevre rehberi hazırlamaktır:
•

Diyalizin çevre ile ilgili yönleri hakkında farkındalığı
artırmak

•

Daha fazla “çevre ile dost” diyalize ulaşmak için
alışkanlıkları değiştirmek

•

Çevresel değişiklikleri ve yapılan tasarrufları
ölçümlemek

Projenin başlamasından önce, çevresel sorunlar hakkındaki
güncel bilgiyi ve bu proje hakkındaki beklentileri daha iyi
anlamak için diyaliz topluluğu içinde bir anket yaptık.
10 sorudan oluşan anket Hamburg Konferansı sırasında yedi
dilde dağıtıldı. Toplamda 39 farklı ülkeden 872 yanıt alındı.
Sonuçlar arasından seçilenler aşağıda verilmektedir:
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Hemşire etkisine ait yüksek beklenti
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772

Evet

Yanıt verenlerin %88’i hemşirelerin çevre korunmasını
etkileyebileceğini düşünmüştür. Bu sonuç, “Diyalizde Yeşile
Doğru” projesinin başarı potansiyelinin yüksek ve doğru yolda
olduğumuz konusundaki beklentimizi desteklemiştir.
Potansiyel iyileşme alanlarına odaklanmak
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262
262

Gaz/petrol tüketimi
Enfeksiyöz atıkların oluşması
Elektrik tüketimi
Su tüketimi

101
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Yanıt verenlerin %57’si enfeksiyöz atıkların ve bunu takiben
su ve elektrik tüketimindeki azaltmanın iyileştirme potansiyeli
yüksek alanlar olduğunu düşünmüştür. Isıtma amaçlı gaz ve
petrol tüketiminin nefroloji birimlerideki önceliği düşüktür.
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Bilgilendirme ve eğitim ile daha iyi bir çevre bilinci nasıl
oluşturulur

70
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Kıyaslama çalışmaları
Eğitim seansları
Videolar
Teşvik

445

Posterler

Yanıt verenlerin çoğunluğu, eğitimin kişileri etkilemek ve ekolojik
bilinci aktarmak için en iyi yol olduğuna inanmaktadır.
“Diyalizde Yeşile Doğru” projesini destekleme motivasyonu
19
Hayır, buna ihtiyaç yok
221

627

Evet, boş zamanım olursa
desteklerim
Evet, bunun zorunlu olduğunu
düşünüyorum

EDTNA/ERCA Konferansı katılımcılarına “Diyalizde Yeşile
Doğru” projesini destekleme konusundaki motivasyonlarını
sorduk. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı: %72’si bu projeyi
desteklemenin zorunlu olduğunu düşünüyordu; %26’lık bir
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başka bölüm boş zamanları olduğunda destekleyebileceğini
bildirdi ve yalnızca %2’lik bir bölüm buna gerek olmadığını
ifade etti.
Proje öncesi bu anketin cesaretlendirici geri bildirimlerinden
çok memnun olduk. Çevre korunmasında hemşirelerin
etkisinin olabileceği konusundaki büyük inanış, hemşire
toplumunun böyle bir projenin yürütülmesinde doğru grup
olduğunu göstermektedir.
Ayrıca proje desteği konusundaki yüksek motivasyondan da
çok etkilendik. Bilginin aktarılmasında araç olarak eğitime
odaklanma konusundaki geri bildirim, diyaliz için “yeşil
standart” rehberi geliştirmek ve diyaliz bakımında bunu eğitim
aracının temeli haline getirmek olan başlıca hedeflerimizi
doğrulamıştır.
EDTNA/ERCA ve Fresenius Medical Care Ljubljana’daki 40.
Uluslar arası EDTNA/ERCA Konferansında Diyaliz için Çevre
Rehberini sunmaktan mutluluk duymaktadır.
On farklı ülkeden on beş uzman (hemşireler, çevre ve kalite
yöneticileri ve teknisyenler) geçen yıl içinde bu rehberi
oluşturmuştur. Diyalizin çevreye getirdiği yükü azaltmak için
en gelişmiş tüm bilgileri içermektedir.
Diyaliz için Çevre Rehberi ilk önce çevre yönetiminde
karşılaşılan genel sorunları açıklamakta ve daha sonra
tıklar, su ve enerji tüketimi konularına yönelerek detaylara
yoğunlaşmaktadır.
Rehberimizin çevre ile dost bir diyalizin yapılması karşında
artan sorunlarla mücadelenize yardım edeceğini ve etkili
ve başarılı stratejiler geliştirmeniz için pratik bir kılavuz
oluşturacağını umuyoruz.
Jitka Pancirová

Jürgen Kastl

Prag (Çek Cumhuriyeti)
Ağustos 2011

Bad Homburg (Almanya)
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1. Giriş
1.1

Sürdürülebilirlik Sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) 1983 yılında, insanoğlunun çevreye
verdiği zarar ve doğal kaynakların hızla ve artan biçimde
tüketilmesi hususunun ele alınması için Brundtland
Komisyonu’nu toplamıştır.
1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz başlıklı Brundtland
Raporu’nda, “sürdürülebilirlik” kavramının tanımı yer almıştır:
“Sürdürülebilir gelişme, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını
karşılayabilme becerisini tehlikeye atmaksızın, bugünün
ihtiyaçlarını karşılayabilmektir”1.
O zamandan beri, 1992’de Rio’da yapılan Çevre ve Gelişme
Konferansı ile 2002’de Johannesburg’da yapılan Dünya
Sürdürülebilir Gelişim Zirvesi, sürdürülebilir gelişme (SG)
ilkelerinin dünya çapında kabul edilmesini sağlamış ve gitgide
Avrupa Birliği’nin (AB) anahtar stratejilerinden biri haline
gelmiştir.
Diyalizin çevre ve doğal kaynakların tüketimi üzerinde önemli
etkisi bulunmaktadır; dolayısıyla SG ilkesine hem olumlu hem
de olumsuz etkileri olabilmektedir.
Çok sayıdaki global girişim, BM’in 21.2 Gündemi, UfV3’ün
Johannesburg Uygulama Planı (JUP)3, Biyolojik Çeşitlilik
Kurultayı4, Birleşmiş Milletler İklim Değişiklikleri Kurultayı5,
Hükümetler Arası İklim Değişiklikleri Paneli6 ile zararlı atıkların
sınır ötesi transferi ile ilgili olan Basel Kurultayı gibi genel
sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilgilidir7.
En tanınmış girişim olan Kyoto Protokolü, 16 Şubat 2005’te
yürürlüğe girmiş olan (hükümetler tarafından imzalandıktan

Giriş

sonra) ve dünyadaki sera gazı emisyonunu (SGE) azaltmayı
amaçlayan uluslar arası ve hukuken bağlayıcı bir anlaşmadır.
Avrupa kapsamında, Çevre ve Toplum Müdürlüğü’nün Eylem
Planı8, Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonu hedefleri ve AB
Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)9 çevre koruması için bir çerçeve
sunmaktadır. İlaveten, Hükümetler Arası İklim Değişiklikleri
Paneli10, Kimyasal Ruhsatı, Değerlendirmesi ve Yetkilendirmesi
(REACH) konusundaki düzenlemeler, Madde ve Karışımların
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi (CLP)11
konusundaki düzenlemeler ile Atık Elektrik ve Elektronik
Aletleri (WEEE) Direktifi12 çevre düzenlemesi bağlamında
belirli birtakım hedeflere odaklanmaktadır.
AB Atık Sahası Direktifi’ndeki 99/31/EC Kurul Direktifi’nin
amacı “atık ve atık sahaları için zorunlu teknik koşulları öne
çıkartarak atık sahalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
mümkün olduğunca azaltmak veya engellemektir. Direktif,
özellikle yer üstü ve yer altı suları, toprak, hava ve insan
sağlığı bağlamında atık sahalarının yan etkilerini azaltmayı
veya engellemeyi hedeflemektedir”13.
Günümüzde birçok yerel çevresel koşullar ve düzenlemeler
ortaya konmuş bulunmaktadır. Ancak, bu kılavuz yerel
mevzuatları tanımlamamakta ve kapsamamaktadır.
Son zamanlarda diyalizin karşılaştığı sürdürülebilirlik
sorunu, diyaliz hastası ve tedavi sayılarındaki anlamlı artışla
ilişkilidir. Bu durum, toplum üzerinde büyük bir çevresel yük
oluşturmaktadır.
Bu sorunun varlığına rağmen, sürdürülebilirlik konusunun ele
alınması yeterli düzeyde gerçekleşmemektedir. Düzenlemeler
genellikle tıbbi sonuçlarla ilgili olmuştur. Bu tıbbi düzenlemeler
temelde Avrupa En İyi Uygulama Kılavuzuna14, Avrupa En İyi
Renal Uygulama Kılavuzu ile diğer uluslar arası standartlara
ve normlara dayanmaktadır.

27

Diyaliz İçin Çevresel Rehber
28

1.2

Diyaliz ve Çevre

Bu ilk kılavuzda, en iyi uygulamanın hangisi olduğuna dair
önerilerde bulunmayı hedefleyerek, diyaliz tedavisiyle ilişkili
bir takım faaliyetleri tartışmayı planlamaktayız.
Bu bağlamda, yalnızca doğrudan multidisipliner renal ekiplerin
ve diğerlerinin denetleyebileceği faaliyetler detaylı biçimde
açıklanacaktır.
1970’lerin başında diyaliz tedavisinin başlamasından beri,
dünyada böbrek nakli tedavisine ihtiyaç duyan hastaların
sayısı sürekli artmıştır. 1980 yılında, yaklaşık 158000 hasta
düzenli diyaliz tedavisi görmekteydi. Bu sayı, 21. yüzyılın
başında yaklaşık bir milyona çıkmış olup, 201115 yılı itibariyle
sayının iki milyonu geçmesi beklenmektedir. İstatistikler, Şekil
1’de görüldüğü üzere, 2020 yılına gelindiğinde diyaliz hastası
sayısının yaklaşık dört milyona çıkacağını göstermektedir.

Şekil 1: Diyaliz hastası popülasyonunun dünya çapındaki artışı

Çağdaş böbrek bakımı ileri teknoloji tıbbi gereçlerin, ilaçların
ve tek kullanımlık ürünlerin kullanımına dayanmaktadır.
Bu sayılanlar sadece maddi kaynakları değil, plastik ve ilaç
sektöründe kullanılan hammaddeler gibi doğal kaynakları da
tüketmektedir. İlaveten, birtakım çevresel meseleler, çoğu
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diyaliz sırasında ve sonrasında atık maddeye dönüşen bu
ürünlerin uzun, karmaşık ve bazen de global düzeyde olan
tedarik zincirleriyle ilişkilidir.
Böbrek tedavisinin içinde olan insanlar gitgide, birçok ürünün
ve hizmetin katkıda bulunduğu çevresel sorunlar karşısında
sadece kendilerinin yarattığı etkiyle ilgilenmenin bir seçenek
olmadığı fark etmektedirler. Kullanılan ürün ve hizmetlerin
yaşam döngüsü de bu bağlamda önemlidir. Yaşam döngüsü
yaklaşımı, üreticilerin çevreyle ilgili tutumlarına da dikkat
edilmesi anlamına gelmektedir. Paketlemenin azaltılması
veya kullanım esnasında çevreye daha az etki eden ürünlerin
(düşük enerji tüketimi olan ve geri dönüştürülebilir ürünler)
sağlanması hedeflenmelidir.
Hemodiyaliz tedavisi (HD) kısaca bir girdi-çıktı diyagramı
vasıtasıyla açıklanabilir (Şekil 2). Ortaya çıkan çevresel
etki, yalnızca kaynak ve enerji girdileri ile atık oluşumundan
kaynaklanmaz; aynı zamanda işgücü ve ulaşım da çevreye
etki eder.
Ana Para

Hastalar

Kaynaklar

Enerji

Hemodiyaliz
tedavisi

Hastalar
Atıklar
Emisyonlar

İşgücü

Ulaşım

Şekil 2: Hemodiyaliz tedavisinin/merkezlerinin çevre üzerindeki etkisine dair girdi-çıktı diyagramı
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Diyaliz tedavisi nerede uygulandığından (ev, hastane veya
herhangi bir klinik ortam) bağımsız olarak çevre kirliliğinde
önemli bir rol oynamaktadır.
Diyaliz tedavisi önemli miktarda su ve elektrik kullanımını
içerir ve ortaya farklı atık türleri çıkar. Bu durum, tedavisinin
doğasından ötürü, çevre üzerinde düzenli olarak tekrarlayan
ve genellikle uzun süre devam eden bir etki oluşturmaktadır.
Son zamanlarda yapılmış bir çalışma, bir merkezde haftada
üç kez uygulanan hemodiyalizin, hasta başına yılda 3.8 ton
karbon izinin ortaya çıkmasına neden olduğunu göstermiştir.
Emisyonların çoğu tıbbi gereçlerden (%37), enerji tüketiminden
(%21) ve hastaların kat ettiği yoldan (%20) kaynaklanmaktadır.
Evde uygulanan hemodiyalizin ürettiği karbon izi ise, tedavinin
niteliklerine göre değişmektedir15.
Diyaliz merkezleri ayrıca aşırı miktarlarda su tüketmektedirler.
Tüketilen bu suyun çoğu atığa dönüşmektedir. Her bir diyaliz
seansında, şebeke veya içme suyu işlenerek tuzlardan ve
diğer maddelerden arındırılır ve böylece arıtılmış su elde edilir.
Bu işlem kuru veya sıvı konsantrasyonlarla birlikte
gerçekleştirilir. Ancak, bu suyun kalitesi orijinal kaynaktan çok
az farklı olup kanalizasyona akıtılmasına rağmen, bir kısmı
“reddedilerek” boşa harcanır.
Hemodiyaliz için büyük miktarlarda yüksek kaliteli su
gerekmektedir. Arındırma işleminde kullanılan gereçler, sisteme
giren suyun yaklaşık üçte ikisini reddedebilir. Dolayısıyla bir
terapi için gereken diyaliz sıvısı üretilirken, 250 litreye kadar
“reddedilmiş su” ortaya çıkabilmektedir. Reddedilen bu kaliteli
su, dünya çapındaki merkezlerin çoğunda kanalizasyona
akıtılmaktadır.
Yardımcı gereçler
Diyaliz tedavisinde diyaliz makineleri, kan basıncı monitörleri,
termometreler, su işleme sistemleri ve maserasyon cihazları
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gibi bir dizi elektrik ve elektronik aletler kullanılmaktadır.
İlaveten, hastalar için televizyonlar ve bilişim cihazları gibi
birtakım taşınabilir elektronik aletler de kullanılmaktadır.
Söz konusu cihazların tümü, doğal kaynakların tüketimine
olduğu kadar enerji tüketimine ve karbon emisyonuna da
önemli katkıda bulunmaktadır. Tipik bir diyaliz ünitesinde,
taşınabilir elektronik aletler ve diyaliz tedavisi harcanan
enerjinin %60’ını kullanmaktadır. Elektronik aletlerin önemli
miktarda zararlı maddeler içerdiği bilinmekte olup, bu aletler
Atık Elektrik ve Elektronik Aletleri (WEEE) Direktifi’ne13 tabidir.
Dolayısıyla bu aletlerin tasfiyesi dikkatle denetlenmektedir.
Tesisler
Diyaliz klinikleri genellikle bir dizi ısıtma, soğutma, havalandırma
ve aydınlatma sistemlerine sahiptir, ki bu sistemler de büyük
ölçüde enerji tüketimine yol açmaktadır. Yağ veya gazla
çalışan ısıtma sistemleri ve klimalar da doğrudan ve dolaylı
olarak sera gazı emisyonuna neden olmaktadır. Eski sağlık
tesisleri genellikle yeni tasarlanmış binalar kadar verimli
olmamakla birlikte, eksiklikler daha az enerji tüketen yeni
cihazların yerleştirilmesiyle azaltılabilir. Yeni diyaliz kliniklerinin
mümkün olduğunca etkin biçimde enerji kullanacak biçimde
tasarlanması gerekmektedir.
Ulaşım
Diyaliz hastaları genellikle hareket yeteneğindeki sorunlar
nedeniyle kapsamlı hasta taşıma hizmetlerine ihtiyaç
duymaktadır. Hasta taşımacılığı, birçok noktadan hastanın
toplandığı yerel güzergahlar veya tek tek hastaların toplandığı
uzun yolculuklar şeklinde olabilmektedir. Tüm taşıma araçları
sera gazlarının yanı sıra doğrudan CO, CO2, NOx ve partikül
emisyonlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla hasta taşımacılığı
yerel havanın kalitesini olumsuz etkileyerek sağlık üzerinde de
olumsuz bir etkiye neden olmaktadır. Yoğun diyaliz klinikleri
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tıkanma ve gürültü gibi yerel trafik meselelerine de yol
açabilmektedir.
Ev hizmetleri
Diyaliz bakımı diyaliz ünitelerinin içinde ve dışında sunulan
bir dizi ikincil hizmeti de içermektedir (örneğin temizlik, tuvalet
ve çamaşır yıkama hizmetleri). Bu hizmetlerin çoğunda
dezenfektanlar veya temizlik ajanları gibi maddelerin kullanımı
söz konusudur. Çamaşır yıkama hizmeti bağlamında ev
hizmetleri, önemli ölçüde enerji ve su tüketimi ile atık suyun
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu hizmetler diyaliz
bakımında merkezi rol oynamadığı için, çevre üzerindeki
etkileri gözden kaçabilmektedir.
Yiyecek içecek hizmetleri
Yiyecek içecek hizmetleri genellikle farklı organizasyonlar
tarafından sağlanmaktadır. Ancak bu hizmetler hastalara
doğrudan sağlandıkları için, birtakım ek meseleler ortaya
çıkmaktadır. Doğal olarak yiyecekler söz konusu olduğunda,
hijyen ve hasta güvenliği büyük önem kazanmaktadır. Ancak
güvenilirlik bağlamında yiyeceğin taşınması ve paketlenmesi
ve yiyeceklerin nereden geldiği gibi birtakım başka meselelerin
de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
1.3

Kılavuzun Kapsamı

Buraya kadar görüldüğü gibi, renal bakım birçok çevresel
meseleyle ilişkilidir. Ortaya çıkan atıklar ve kullanılan su
miktarı gibi bazı etmenler çevreyi doğrudan etkilemekteyken,
hastalar için sağlanan yiyecek içecek hizmetleri gibi birtakım
etmenlerin ise dolaylı etkileri bulunmaktadır.
Bu kılavuzlar, diyaliz merkezli kronik hemodiyaliz (KHD)
tedavilerini ve klinik ekibin etki edebileceği belirli tedavi
konularını kapsamaktadır.
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Kılavuzlar diyaliz binaları, ulaşım, ev hizmetleri, yiyecek
içecek hizmetleri veya peritonal diyaliz ile ilgili konuları
kapsamamaktadır. Söz konusu meseleler kılavuzun bir sonraki
basımlarında ele alınacaktır.
Bu kılavuzlarda hedefimiz, diyaliz ünitesindeki bireylerin
(temelde personel olmak üzere aynı zamanda hastaların da)
faaliyetlerine ve bu kişilerin çevre üzerindeki etkileri nasıl
azaltabileceklerine odaklanmaktır.
Başlıca bölümler çevre yönetimi ve su, enerji gibi doğal
kaynakları ele almaktadır. Ayrıca atık oluşumu ve idaresi ile ilgili
de bir bölüm bulunmaktadır. Her bölümde, yeşille işaretlenmiş
kısımlar yer almaktadır. Bu işaretli kısımlarda, çevreyi koruma
çabalarınızda size yardımcı olacak öneriler pratik bir araç olan
kontrol listeleri şeklinde düzenlenmiştir.
1.4

Diyalizin Tarihçesi

“Hemodiyaliz” terimi, böbrek hastalarının kanında bulunan
üremik maddeleri filtrelemek için ekstrakorporal bir kan
arındırma işlemini tarif etmektedir. Arındırma işlemi yarı
geçirgen membranların kullanılmasını gerektirmektedir.
Sonradan diyaliz adını alan arındırma işlemi, ilk defa 185417,18
yılında Thomas Graham tarafından tanımlanmıştır. Graham
çan şeklinde bir kap geliştirmiştir. Bu kabın geniş ve açık olan
ucu, öküzlerin idrar kesesinden elde edilmiş olan membranla
kaplanmıştır. Graham bu çan şeklindeki kabı idrarla doldurmuş
ve kabı damıtılmış suyla dolu daha büyük bir haznenin içine
yerleştirmiştir. Birkaç saat sonra, çan şeklindeki kap daha
büyük olan haznenin içinden çıkartılmıştır. Daha büyük
olan hazne ısıtılarak içindeki sıvının kaynayarak kuruması
sağlanmıştır. Bu işlem sonrasında haznede arta kalan şey,
idrarın içindeki maddeler olmuştur.
İşlevsel bir hemodiyaliz aletinin geliştirilmesi, membran
konusundaki
birtakım
öncülerin
ortak
çabasıyla
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gerçekleştirilmiştir. Kolodyon membranları, kullanılan ilk
10w-f1ux diyaliz membranlarıdır. Ancak ilk işlevsel diyaliz
sistemini kurulması 1914 yılını bulmuştur: Abel ve ark. 1914
yılında ilk işlevsel diyaliz işlemini John Hopkins Üniversitesi Tıp
Fakültesinde köpekler üzerinde uygulamıştır. Alman bir hekim
olan Georg Haas insanlar üzerindeki ilk diyaliz tedavisini 1924
yılında gerçekleştirmiştir. Haas’ın hastaları ağır derecedeki
rahatsızlıklarından ötürü hayatta kalamamışlardır18.
Hollandalı Willem Kolff, 1943 yılında selofan membranlarının ve
immersiyon banyosunun kullanıldığı dönen varilli hemodiyaliz
sistemini tanıtmıştır18,19. Dönen varilli hemodiyaliz tedavisi,
akut böbrek yetmezliği olan bir hastaya bir hafta süreyle
uygulanmıştır ve bu hasta hemodiyaliz sayesinde tamamen
iyileşen ilk hasta olmuştur.
Yukarıda bahsedilen uygulama, ileride büyük bir tıbbi başarıya
dönüşecek olan yapay renal replasman terapisinin başlangıcı
olmuştur.
İsveçli Nils Alwall 1947 yılında, 1942-1947 arasında geliştirilmiş
ve geleneksel Kolff böbreğine kıyasla diyaliz ve ultrafiltrasyon
işlemlerini daha iyi birleştiren modifiye bir diyaliz cihazını
tanımladığı bilimsel bir çalışma yayınlamıştır. Söz konusu
cihazda kullanılan selofan membranları, iki koruyucu metal
kafes arasındaki pozisyonları sayesinde daha yüksek basınca
dayanabilmektedir. Membranların tümü sıkıca kapatılmış bir
silindirin içinde bulunmaktadır, böylelikle gereken basınç kan
yoluyla değil, diyalizat içindeki düşük basıncın kullanılmasıyla
sağlanmıştır20,21.
Kiil 196018 yılında değiştirilebilir plakalı diyaliz cihazını
geliştirmiştir. Sistem yassı selülozik membranları destekleyen
çoklu polipropilen levhalardan oluşmaktadır. Kiil’in cihazı,
geleneksel Kolff böbreğine göre diyaliz ve ultrafiltrasyon
işlemlerini daha iyi birleştirmektedir.
Membran üretiminde bir sonraki adımlar kuprofan membranları,
“paralel plakalı diyaliz cihazı” ve Amerikalı Richard Stewart’ın
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1964 yılında geliştirdiği oyuk fiberli diyaliz cihazıdır. Membranın
biyolojik geçimliliği ve diyaliz cihazı tasarımları, sentetik
materyallerin kullanımıyla daha iyi hale gelmiştir23.
Günümüzde terminal dönem böbrek yetmezliği hastaları,
merkezlerde haftada üç defa geleneksel hemodiyaliz
tedavisi görmektedir. Nefrologlar tedavinin kalitesini
arttırmak ve morbidite ve mortalite oranlarını düşürmek için
çalışmaktadırlar19.
Daha uzun süren veya daha sık alınan diyaliz, noktürnal
hemodiyaliz, günlük kısa hemodiyaliz, evde hemodiyaliz ve
hemodiyafiltrasyon gibi alternatif hemodiyaliz uygulamalarının
yanı sıra yüksek akışlı diyaliz cihazı kullanımı son yıllarda
yaygın hale gelmiştir19.
Evde uygulanan hemodiyaliz, altyapısal bakımının ve işgücü
masrafının daha düşük olmasıyla, merkezlerde yapılan
hemodiyalize kıyasla ekonomik açıdan daha uygun ve
sürdürülebilir niteliktedir. İşgücü masrafı, hemşire sayısının
kısıtlılığı, genişlemek için yeterli fiziksel alanın bulunamayışı
ve diyaliz sağlayıcılarının üzerindeki maddi baskılar dikkate
alındığında evde uygulanan hemodiyaliz seçeneğinin
kesinlikle yeniden ele alınması gerekmektedir19.
Merkezlerde
ve
evde
uygulanan
hemodiyalizi
karşılaştırıldığında, tedavi sıklığının karbon emisyonu üzerinde
büyük bir etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Klinik nedenlerle,
sık yapılan diyaliz gittikçe artan bir uygulama haline gelmiştir.
Bu durum, artan emisyonların engellenmesinde düşük karbon
teknolojilerinin, sürdürülebilir üretim politikalarının ve etkin
atık idaresinin geliştirilmesini gerektirecektir15.
Sık uygulanan diyalizin getirdiği masraflar, geri ödeme
politikalarına göre değişmektedir. Ev temelli diyaliz
sistemlerinin kurulumuyla ilişkili masrafların yanı sıra
tüketim maddelerindeki artışın, elektrik ve su faturalarının,
personel alımının, eğitim ve tesis masraflarının göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Ancak alınan sonuçların
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büyük oranda düzeldiği ve gözleme dayalı çalışmalarda söz
konusu terapilerin beklenen morbidite oranlarını düşürdüğü
görülmüştür. Böylelikle daha az ilaç kullanımıyla sağlık ve
bakım masraflarının azalması ve hastaneye yatma sıklığındaki
düşüş gibi faktörler, eldeki durumu ekonomik olarak daha sık
diyaliz uygulanması lehine çevirebilir.
1.5

Özet

Diyalizin çevre, su tüketimi, atık su oluşumu, enerji tüketimi,
klinik atıkların yakılması ve CO2 emisyonu üzerindeki etkisi
gittikçe artmıştır.
2012 yılında toplam kronik hemodiyaliz hastalarının sayısı
muhtemelen iki milyona ulaşacaktır. Bu durum, dünya
çapında yaklaşık 312 milyon tedavi uygulanacağı anlamına
gelmektedir. Diyaliz hastalarının sayısı 2020 yılına kadar
ikiye katlanacaktır ve eğer sorun ele alınarak düzeltilmezse
diyalizin çevre üzerindeki etkisi de artan hasta sayısına paralel
olarak yükselecektir.
Diyalizin çevre üzerindeki olumsuz etkisi ciddi bir sorun haline
gelmiştir ve konu bu kılavuzda ele alınacaktır.
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2. Çevre Yönetimi
2.1
40

Çevre Yönetimi Nedir?

Çevre yönetim sistemi (ÇYS) çevreye etki eden
organizasyonların aktivitelerini değerlendiren, ölçen ve
kontrol eden sistematik bir yaklaşım olarak tanımlanır.
Sertifikalandırılmış ve dokümanları olan formal (resmi) bir
yönetim sistemi yaklaşımı olabilir. İnformal sistem (genel
olarak atıkların ve kaynak tüketiminin kontrolüne ya da ciddi
bireysel göreve odaklıdır)’in yararları karşılaştırılabilir.
2.1.1

Başarılı Çevre Yönetimi Nedir?

Çevre yönetiminin hedefi öncelikle yasal gerekliliklerin
yapılması, ikincisi çevreyi korumakla, üçüncüsü ve en
önemlisi de çevre organizasyonlarının sürekli gelişmesinin
devamlılığının sağlanmasıyla olur1.
Diğer yararları şunları içerir:
• Çevre yasasına uyumu güvence altına alma
• Enerji kullanımını azaltma (direk ve indirek CO2
emilimi)
• Doğal kaynakların kullanımı, ısı kontrolünün
sağlanması gibi hasta konforunun sağlanması
• Atıkların miktarını azalmak
• Atıkların kontrolünü doğru yapmak ve enfeksiyonları
azaltmak
• Yeterli su kullanımı ve güvenli içme suyu kullanımını
sağlamak
• Çevresel etkilerin önemi
•

Ölçme kriterlerinin iyileştirilmesinin sağlanması

Çevre Yönetimi

2.2 Strateji Kullanarak Geliştirilen Klavuzun Kullanımı
Farklı stratejiler olabilir fakat her biri standart yaklaşımı
içermelidir. Kalite yönetiminde bilinen “planla”, “uygula”,
“kontrol et”, “önlem al” ya da “PUKÖ”.
PUKÖ döngüsü (Şekil 3) kalite yönetiminde standart bir
araçtır. PUKÖ; modern kalite kontrolünün babası olarak bilinen
E. Deming2 tarafından oluşturuldu. E. Deming “Shewhart
döngüsü” olarak açıkladı3.

Sürekli
iyileşme

Yönetimi
incele

planla

Çevre
Politikaları

kontrol et uygula

Planlama

önlem
AL

Kontrol

Uygulama

Şekil 3.ISO 14001:2004 göre Çevre Yönetim Sisteminin Elementleri
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Whistly tek bir standart şartların hepsine uyar, standartların
hepsi stratejilerin sürekli geliştirilmesi gerektiğini belirtir. Bu
bölüm organizasyonun nasıl en iyi uygulanacağını ve strateji
klavuzunun nasıl en iyi kullanılacağını tanımlar.
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Çoğu organizasyonlar da benzer yaklaşımlarda kalite yönetim
sistemleri vardır. Çevre yönetimi için düşünülenler mevcut
yapıya enteğre edilebilir.
Örneğin, çevre koruma konusu mevcut duruma dahil
edilebilir mi ya da toplantıda gündeme getirilebilir mi? Mevcut
raporlama süreçleri toplanabilir veya çevre performans verileri
kullanılabilir mi? Çevre yasasına, sürdürülebilir yeni verimli
stratejilere göre mevcut süreçler veya talimatlar optimize
edilebilir mi?
Bu klavuz diğer faaliyetleri, diyalizin teknik elementlerini
ayrıntılı olarak açıklar ve çevre performansına göre modifiye
edebilir.
Çevre yönetim sistemleri (ISO standartları) uluslar arası
standart organizasyonu 14001:2004 ya da Avrupa Birliği Çevre
yönetimi ve İşitme sistemi (EMAS) kullanılarak yürütülebilir.
Her iki sistemde çok benzerdir ve gönüllüdür.
EDTNA/ERCA ve Fresenius tıbbı bakımı4 ya da İngiltere’deki
Ulusal Sağlık Hizmetlerinin başındaki çevreci nefrologların
çevreye duyarlı davrandıkları ve diyaliz ekibinin çevre
aktivitelerinin gayretinin yüksek olduğu görülmektedir5.
Almanya’daki genel hastanelerdeki ekibinde çevreyi
korumada isteklerinin benzer şekilde davranış gösterdikleri
rapor edilmektedir6.
2.2.1

Çevre Ekibini Oluşturmak ve Karar Vermek

Yeni stratejinin her biri için organizasyonun kısımlarının
tamamında kararın kesin olması gerekmektedir. Ancak kesin
karardan önce araştırılma yapılmalıdır ve böylece gereksinime
göre yeni strateji belirlenmiş olur.

Çevre Yönetimi

Sıklıkla ani gelişen kriz toplantıları, teftişler ve regülatör
(ayarlayıcı alet) ya da araştırmanın geçmişi bu sürecin
başlangıcında doğru olması gerekir.
•

Organizasyonun başarma isteğinin objektifliği ne?

•

Tamamlamak istediğin ölçüm tiplerine göre mi tercih
yaparsın?

•

Senin yeni stratejinin faaliyet alanı ve skalası ne?

•

Yapmayı planladığın şeyle zamanlama arasındaki fark
ne?

•

Büyük bir olasılıkla kim etkileyebilir ve kim dahil
olabilir?

Bir iş vakasına sahip olduğunda çevre ekibine uygun
olan kararlar açıklanır. Organizasyonun birlikte yapılması
gerekmektedir. Tablo 1’de çevre kontrol listesinin çalışma
stratejisini bulabilirsiniz. Yeni programın başlangıcındaki
organizasyon kararı rehber olarak kullanılabilir.
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Sağlık ekibi
(örneğin,
hemşireler,
hekimler,
diyetisyenler)

-Ekip olmayı sağlar ve yönetimin başarılı
olmasına yardım eder
-İş doyumunu sağlar

-Pozitif çevre sağlar

-Problemleri tanımlar ve rapor eder

-Uygulamadaki değişimi yapar ve destek
sağlar

-Başarıya katkı sağlar

-Fikir verir

-Var olan yönetim süreci gelişir ve işin
anlaşılmasını sağlar

-Orgnizasyon kültürü gelişir

-Çevre stratejisi kullanılarak diğer projeler
ve programların yerine getirilmesini
destekler

-Uyumun sağlanması

-Sağlık ekibinin rollerini belirtir

-Yararlı bilgilerin sağlanması (seyahat, enerji
fiyatı gibi)

-Eğitimin yapılması ve yeterliğin
tanımlanmasına yardım

-İş vakalarının gelişmesinin desteklenmesi

-Hedeflerin artması

-Destek ve liderlik sağlamak

Para, İnsan
kaynakları,
Üyelerin ve
yöneticilerin
tedarik edilmesi

-Başarıda ortaklık

-Kaynakların tahsisi

Kademesi

-Yeterli ekonomik fayda

-Uygun başlangıç

Yönetim

İlgilerinden kazançları nedir?

Onlar neye gereksinimleri var?
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-Diğerlerinin desteğini sağlamak

-Yeterli düzenlemeyi sağlayan araçları
kullanıma hazır hale getirmek, düzeltmek,
izlemek ve korumak

Dış Bölümler
(örneğin,
taşınma,
yiyecek, ev işleri,
malzemeler,
tedarikçiler)

-Hedefleri oluşturmak

-Yeterli ilerleme için gücü tanımlamak

-Kendine olan faydayı oluşturmak (örneğin
ekonomik, önceliklerin sağlanması gibi)

-Önceliklerin oluşturulması

Tablo 1: Çevre Stratejisi Kontrol Listesi

-Örneğin özel yasal konularda danışmanlık
yapmak

-Organizasyon konularının etkili olabilmesi
için direkt kontrol yapmamak

-Diğerlerinin teknik eğitimini yapmak

-Teknik problemlerin çözümü

-Uzman bilgi ve destek sağlamak

Teknik ekip

-Ekip kültürü oluşturmak

-Organizasyonun hedeflerini belirlemek

-Yasal gerekliliği sağlamak

-Fiyatları azaltma ve yeterliliği artırmak

-Başarıyı gösterme fırsatı

-Rehber-stratejilerin planlanması ve
yürütülmesi
-Kullanıma hazır hale getirmek ve
düzenleme yapmak
-Ekip üyelerini değişime yönelik
cesaretlendirmek
-Eğitimin yapılması ve tanımlanması
-Performans ve sürecin takip edilmesi
-Gereksinimlere yönelik uyum

Kaliteli
yöneticileri ve
kullanılmaya
hazır yöneticiler

İlgilerinden kazançları nedir?

Onlar neye gereksinimleri var?

Grup

Çevre Yönetimi
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2.2.2

Çevre Stratejisinin Planlanması

Planlama organizasyondaki değişiklikleri yerine getirmenin ilk
adımıdır. Değişimin ne olacağına ve başarıyı nasıl ölçeceğine
ilişkin bir fikrinin olması gerekir.
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•

Organizasyonda çevre konusunun önemi nedir?

•

Hangi çevre konusu önemli? Önceliklerin sağlanması
mı!

•

Gelecekte başarılı olmak için şimdi ne yapmalısın?

•

Kaynakların var mı?

•

Başarıyı gösteren potansiyel göstergelerin ne?

•

Çevre kanunları tüm gereksinimleri karşılıyor mu?

Organizasyonda çevre konusu
Her organizasyon farklıdır. Çevre konusu organizasyonu
etkiler, diğerlerinin etkisi farklı olabilir. Organizasyonların
hepsinde düzenli olması gereken görüşler:
•

Yasal gereksinimler olmak zorundadır.

•

Organizasyonun hedefinde para olmamalıdır. Bunlar
bir bahis için ortaya konan parayı koruyan kimseler
olabilir: Ekip üyeleri, Hastalar, Müşteriler, Tedarik
eden Firmalar, Toplum (örneğin, Komşular, Otorler,
Hükümet/Kanunlar gibi).

•

Çevresel performans ve diğerleri; örneğin tedavide ne
kadar su kullanılacak? En iyi uygulama ne?

Çevre Yönetimi

Önemli Konunun Değerlendirilmesi
Organizasyonda çevre konusunu anlamak önemlidir, çevre
konusu sistematik bir şekilde açık ve net olarak incelenmelidir.
Ani bir şekilde ortaya çıkan kriz durumlarında organizasyonda
fikirler bir araya getirilir. Diyaliz ünitesi örneği Şekil 4’te
verilmektedir.
Bir diyaliz ünitesinde girdi ve çıktılar için düşünülen şeyler
GİRDİ

ÇIKTI

Su
Kağıt

Doğal

Hava
Komşular

Gürültü
Toz

İnsanlar

Ürünler

Koku

Enerji
(Elektrik/
Yakıt/ Gaz)

Atıklar

Tehlikeli
Maddeler

Kirlilik

Atık Su

Toprak

Su

Şekil 4: Bir diyaliz ünitesinde girdi ve çıktılar için düşünülen şeyler

Bu uygulamada, lojistik konuları listeleyebilirsin.
Basit bir puanlama sistemi kullanılması önemlidir.
Örneğin:
1. Yasal gereklilikler, normlar ve standartlar
2. Organizasyon yada bir bahis için ortaya konan parayı
koruyan kimselerin istekleri yada gereksinimler
geliştirilir
3. Diğer gereksinimler
(En yüksek 1 olarak, en düşük puan ise 3 olarak değerlendirilir)
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Çevre Eylem Planı
Önemli konular değerlendirildikten sonra, ikinci adım
organizasyonun eylem planının oluşturulması, izlenmesi ve
geliştirilmesidir.
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Bu konuda yapılacak adımlar (örneğin):
a. Yeni çalışmaların incelenmesi, örneğin:
• Atıkların elden çıkarılmasındaki
araştırılması ve analiz edilmesi

farklılıkların

• Çalışmaların ya
değerlendirilmesi

teknolojinin

da

yeni

etkin

• “Çevre Kontrolü”nün sağlanması
b. Etkilenen şeyi değiştirmek, örneğin:
• Atıkların ayırma şeklini değiştirmek
• Çalışma dökümanlarını
güncelleştirmek

yada

varolan

süreci

• Daha az paket içeren ürünlerin kullanılması
• Yeni araç, daha etkin teknoloji
• Çevreye uygun hizmetin seçilmesi, örneğin
sertifilandırılmış atık hizmeti veren şirketler
c. Çevreye uygun hizmetin seçilmesi,
sertifilandırılmış atık hizmeti veren şirketler

örneğin

• Su oranını reddeden belli bir koruma sağlayan, en
üst düzeyde tedavi sistemi (WTS),
• Gerekmediğinde
otomatik
olarak
lambanın
kapanması ve taşınabilir elektirik aletleri
• Hasta naklinin planlanması (uygun ise) böylece
bütün araçların yarısı kullanılmayacaksa.

Çevre Yönetimi

2.2.3

Çevre Stratejisinin Uygulanması

Organizasyon doğru anlaşıldığında çevreye bakış açısının
önemi, eylemlerinin izlenmesi, kontrol edilmesi ve gelişmeleri
izlemek ve onları kontrol etmek ve yapmak bunu başarmak
için önlemlerin düzgün uygulanması gerekmektedir. Böylece
değişiklikler yapılabilir ve etkin bir şekilde korunabilir.
Roller ve sorumluluklar
Bir bireyin belirli rollerini, yeni girişimler için güvenilir
destek sunmaya ihtiyaç vardır. Değişiklik yapılabilirse,
herkes tanımladığı kendi rollerini oynar ve daha sonra da
yeni sorumluluklarının tamamen farkında olması gerekir.
Organizasyon içindeki roller ve sorumlulukları, iş tanımları,
kullanım klavuzları, prosedürler sıklıkla tanımlanır ve iç
süreçleri izlemek ve kontrol etmek için diğer belgeler kullanılır.
Çevre stratejisi içinde belirli rollere sahip ekip üyeleri olursa,
mevcut olan belgelerde ideal bir yenilikler, değişiklikler
yapılmalıdır ve eğitim yapılmalıdır.
Eğitim
Açıkçası, yeni bir görev üstlenmek yada faaliyet biçimini
değiştirmenin bazen daha kolay olduğu belirtilmektedir.
Eğitim önemlidir, bu nedenle öncelikle eğitim gereksinimlerini
açıklamak gerekir ve ikincisi ise uygulanacak herhangi bir
değişikliklerin detayları için eğitim yapmak gereklidir.
İletişim
Deneyimler göstermektedir ki herhangi bir girişimin başarısı
çok sayıda insan iyi bir iletişim kullandığında olmaktadır. Ekip
üyesinin değişikliği istenirse bunu bir süreç izler, bunu yapmak
ve bu değişiklikleri uygulamak için eğitim gerekir. Yeterli geri
bildirim olmadan son değişiklikleri yapmak mümkün değildir.
İletişim organizasyonun Eylem Planı üzerinde bir görev olabilir.
•

Mevcut düzenli toplantıların güncelleştirilmesi

•

Haber bültenleri
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•

E mailler

•

Duyuru panoları

•

Raporlar

Düzenli iletişim kurmak için önemli olan bilgi türleri şunlardır:
•

Herhangi bir görev, değişiklikler yada yeni sürecin
olması

•

Eğilimleri kapsayan çevre performans ölçüm sonuçları

•

Diğer görevleri yerine getirme sırasında keşfedilen
olumlu çevresel değişiklikler ve negatif bulgular gibi
beklenmeyen sonuçların ortaya çıkması

•

Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin tanımı

2.2.4 Emin olarak Çevre Stratejisini İzleyin
Herhangi bir çevre stratejisinin en önemli parçası herhangi
bir değişiklik, görev yada proje yapılmasından emin olmayı
gerektirir. Çevre sorunlarını kontrol etmek için planladıklarımızın
hayata geçirilmesi.
İkincisi, organizasyonunuzun (kuruluşunuzun) belirli bir
çevresel performans ölçümü varsa yada onu karşılayan
hedefleri varsa programı bir araya getirip karşılaştırma yapıp
ne tür bir fark olup olmadığına bakılmalıdır.
Etkin bir şekilde kontrol etme, izleme ve ölçüm yapma
organizasyonun Eylem Planının görevi olabilir. Etkin örnekler
şunları içermektedir:
•

Denetim ve kontroller

•

Kayıt tutma

•

İzleme, örneğin düzenli olarak su, elektrik ve gaz
sayaçlarının okunması (ölçemezsen yönetemezsin)

Çevre Yönetimi

2.2.5

Çevre Stratejisinin gözden geçirilmesi

Bir süre çevre stratejisini kullandıktan sonra, strateji yeniden
gözden geçirilmelidir. Planlama aşamasında belirlenen
hedeflere ulaştınız mı? Evet ise, sadece ince ayrıntılar
gerekebilir. Değerlendirme, hedeflerinizin ele alınmış yada
elde edilmez olduğunu gösteriyor. Çevre stratejisine dayalı
dersleri öğrenmeniz gerekiyor.
Ekipten geri bildirim alın, örneğin çalışanların iyileştirme
önerileri için bir plan uygulamak gibi.
Çevre yönetim sistemi için uygulama planı:
• Çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi
Adım 1:

• Sorumlulukların ve zaman çizelgesinin tanımlanması
• Yasal gereklilikler, normlar ve standartların incelenmesi

Adım 2:

• Kullanılan tüm tehlikeli maddelerin belirlenmesi
• Sevk edilen tüm tehlikeli maddelerin belirlenmesi

Adım 3:

• Çevreye etkilerinin ve risklerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi

Adım 4:

• Mevcut acil planları yeniden gözden geçirilmesi ve
yenisinin belirlenmesi
• Çevre kontrolünün oluşturulması
• Atık yönetiminin oluşturulması

Adım 5:

• Satın alma kurallarının tanımlanması
• Mevcut uygulamanın kontrol edilmesi, örneğin iç çevre
denetimlerinin kontrol edilmesi
• Düzenli olarak yönetimin gözden geçirilmesi

Adım 6:

• Yetersizlikleri, hataları ortadan kaldırmak ve bunların
tekrarından kaçınmak için Düzenleyici ve Önleyici
Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
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Notlar

Doğal
Kaynaklar
- Su
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3. Doğal Kaynaklar- Su
3.1
3.1.1
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Diyaliz Sıvı Yapımı ve İlgili Koruyucu Stratejiler
Su Tedavi Sistemi

Bir hemodiyaliz seansında diyaliz sıvısını hazırlamak, uygun
olan farkı sürdürmek, hastanın artık ürünlerini dışarı atmak
ve elektrolitlerini düzeltmek için aşırı miktarda saf su harcanır.
Bununla birlikte, su tedavi sistemi gerçekte gerekli olan saf su
hacminin yaklaşık üçte ikisini kullanır. Saflaştırma sürecinde
atılan su genellikle drenaj sistemi içine dökülür ki, bu
azaltılabilir. Bunu başarmak üzere su tedavi sisteminin tasarım
ve çalışma sürecini en üst düzeye çıkarmak, su atıklarını ve
enerjiyi en aza indirmek amacıyla dikkatlice düşünülmeli ve
gözden geçirilmelidir.
Diyaliz için gereken su miktarı, büyük ölçüde saflaştırma
sürecinde atılan su oranına bağlıdır. Avrupa ülkeleri arasında
diyalizde harcanan su miktarında önemli farklılıklar olduğu
bildirilmektedir1.
3.1.2

Tanım Süreci

Diyaliz için suyun saflaştırılması bir seri teknik alt işlemleri
kapsar. Suyun saflaştırılması, su tedavi sistemi kalite
parametrelerine ilişkin kayıtların ayrıntılı şekilde tutulduğu (hem
gerçek veri hem de eğilimler önemlidir) ve desteği sürdürmek
üzere böbrek ünitesindeki eğitimli ekip üyelerinin kendilerini
adadıkları karmaşık bir süreçtir. Bu ekip üyesi, aynı zamanda
optimal su harcama uygulamalarını izlemek açısından böbrek
ünitesinin “yeşil yöneticisi” olabilecek en iyi kişidir.
Suyu saflaştırma donanımı, ISO 26722:2009 Standard:
“Hemodiyaliz uygulamaları ve ilişkili tedavileri için su tedavi
donanımı” ile uyumlu olması gerekir.

Doğal Kaynaklar - Su

Suyun saflaştırma sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için
Gianni Capelli ve Paola Inguaggiato2 tarafından hazırlanan
“Water treatment for contemporary haemodialysis- çağdaş
hemodiyaliz için su tedavisi” başlıklı kitaba başvurulmalı
ya da Suhail Ahmad3 tarafından hazırlanan “Essentials of
water treatment- Su tedavisinin esasları” web sayfasından
indirilebilir.
3.1.3 Ters Osmozis
Dezenfeksiyon

Şeklinde

Suyun

Dağılımı

ve

Ters osmozis, yükseltici bir pompa kullanılarak ve basınç
yardımıyla düzenlenerek suyun bir boruyla dağılımıdır. Eski
sistemler, ters osmozis kullanılarak su depolama tankını dolaylı
besleme ile çalıştırırken, yeni sistemler genellikle geri dönüşlü
bir kulp aracılığıyla doğrudan besleme ile çalışmaktadır.
Hemodiyaliz istasyonlarına su dağıtımı, ISO 13959:2009
Standard: “Hemodiyaliz uygulamaları ve ilişkili tedavileri için
su” ile uyumlu olması gerekir. ISO 23500:2011 “Hemodiyaliz
ve ilgili tedavileri için sıvıların hazırlanması ve kalite yönetimi
için rehber” gerekli kaliteyi başarmada en etkili yol hakkında
rehberlik yapar.
Her böbrek ünitesi, kaliteli izleme kayıtlarını ayrıntılı tutmalı
ve sahip olduğu ters osmozis su dağılımı ve dezenfeksiyon
politikalarını tanımlamalı ve uygulamalıdır.
Bu standartlara göre geçerli bir plan kullanılarak sistem
çalıştırılmalı ve izlenmelidir. Sonuç olarak, yeterli su ve
diyaliz sıvısını kaliteli olarak sürekli sağlamak; enerji, su
ve kimyasallarda en az atığı oluşturmak üzere su desteği
sağlayan sistemle birlikte dezenfeksiyon işlemlerini uyarlamak
mümkündür.
3.2 Konsantre Hazırlığı ve Dağıtımı
Böbrek ünitelerinde yeterli miktarda diyaliz konsantresini
sağlamak için çalışmak ve kaynaklar açısından ilave bir çaba

57

Diyaliz İçin Çevresel Rehber

gerektirir. Genellikle her bir diyaliz seansı için beş litreye kadar
asit konsantre bulundurmak gerekir, bu konsantre yönetiminde
dikkatli olmak özel bir öneme sahiptir.
Son yıllarda, makine ile doğrudan bağlantılı kuru bikarbonat
torba ya da kartuş kullanımı ve asit konsantrenin sıvı şeklinde
verilmesi tercih edilen şeklini oluşturmaktadır.
3.2.1
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Süreç Tanımı

Diyaliz istasyonunda konsantre etmek için yalnızca birkaç
seçenek vardır: klasik solüsyonlar konsantrenin santral olarak
dağılımının yapıldığı makinaya ya da bir sisteme doğrudan
bağlanır ya da kullanım öncesi hazırlanmış konsantre torba ya
da kutu içinde bulunur.
Bu santral dağıtım sistemi, doğal kaynakların korunmasında
oldukça etkili olabilir:
•
•
•

Seans sonunda kalan konstantrenin atımı için
sakınıldığında
Konsantreler için plastik kapların atılabilir olması ve
bunların kullanımından kaçınıldığında
Konsantre kutuların taşınmasını engelleyerek CO2
emilimi belirgin derecede düşürüldüğünde

Santral dağıtım sistemi, aynı zamanda daha etkili çalışma,
çalışanlar açısından daha az iş yükü ve stresli, enerji koruyucu
anlamına gelen (ağır) materyallerin merkeze taşınmasını
önemli derecede azaltabilir.
En iyi sistemlerin kullanımı, günümüzde diyaliz merkezi
tarafından sınırlı yatırım ve çaba harcanarak kaliteli
standartlara sahip diyaliz konsantre satın alınabilmektedir.
Ayrıca, tedavinin bireyselleştirilmesine uygun farklı solüsyonlar
da elde edilebilmektedir.
Diyalizde kullanılan konsantreler açısından kalite standartları
Avrupa Pharmacopoeia ve ISO 13958:2009 “hemodiyaliz ve
ilgili tedaviler için konsantreler” de tanımlanmaktadır.
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Sistem, iki temel elemana dayalıdır:
•

•

Düzenleyici uygulamalarda yer alan kalite göstergeleri
ile birilket konsantrenin hazırlanmasına izin veren
bir alt sistemin hazırlanması (yukarıda verildiği gibi
Avrupa Pharmacopoeia ya da ISO standartları)
Diyaliz makinalarına konsantre dağıtımını sağlayan bir
dağıtım alt sistemi

Santral dağıtım sistemi kritik noktaları:
Konsantre dağıtım sisteminin tasarlanması ve çalıştırıldığında
birkaç spesifik nokta göz önünde bulundurulmalıdır:
•
•
•

Konsantre
hazırlamada
kullanılan
bölümlerin
kalitesinin yeterliliği
Hazırlama sürecinin yeterince çalışması, izlenmesi ve
kaydedilmesi
Dağıtım sisteminin yeterince tasarımı ve işletilmesi

Diyaliz
merkezinde
konsantrenin
hazırlanması
ve
merkezileştirme açısından sistemler, ISO 13959: 2009’da
(yukarıya bakınız) belirtilenlere uyum gösteren diyaliz su
merkezindeki olanaklara bağlıdır. Farklı ülkelerde farklı
düzenlemeler yapılabilir.
Kuru konsantre kalitesi ya da büyük ölçüde konsantre ortam
sertifikalandırılmalı ve sigortalanmalıdır.
Hazırlık işlemi, hazırlanmış konsantrenin uygun kalite
kontrolünü sağlamalıdır. Kalite kontrolü, üretici ya da
destekleyici sistem tarafından önerilen tekniğe dayalı olarak
otomatik şekilde (bazı üreticiler tarafından sağlanan) ya da
elle ya da her ikisinin kombinasyonu şeklinde yapılmalıdır.
Kontrollerde pH, ısı ve iletkenlik ölçümleri yer almalıdır.
Hem araçların hazırlığı hem de dağıtım sistemi sigortalamak
için yeterince tasarlanmalıdır:
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•

•

•
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•

•

•

Materyallerin uygunluğu; konsantre solusyonlarla
temas ettiğinde tüm sistem parçaları arasında fiziksel
ya da kimyasal etkileşimin olmaması gibi.
Tüm boru sistemi mikrobiyal kontaminasyonu
(genellikle asit konsantreler için bir sorun değildir) en
aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
Sistem dezenfekte edildiğinde, konsantreyi hazırlamak
ve dağıtım için sistem yeniden kullanılmadan önce
süreç herhangi bir dezenfektan artığı bırakmamalıdır
(genellikle asit konsantreler için dezenfeksiyon
gerekmez).
Konsantre karıştırıcı aletler ya da sistem, dikkatsiz
kullanımı önlemek üzere güvenlik mekanizmaları ile
donatılmalıdır ve bunu önleyen tüm tesisat ve montaj
yeterince etiketlendirilmelidir.
Depolama tankları, su içermeyen hava filtreleri ile
havalandırılmalıdır (0.45 mikrometre). Alternatif olarak,
torba gibi yumuşak kaplar kullanılabilir.
Elektrikli aletler, dağıtım pompaları gibi, elektrik
güvenliği açısından Uluslar arası Elektroteknik
Komisyonun
(International
Electrotechnical
Commission-IEC) 60601-1 kriterlerini karşılamalıdır.

Merkezi dağıtım sistemin çalışması için eğer konstantre diyaliz
ünitesinde hazırlanıyorsa büyük ölçüde konsantre ortam ya
da toz ile bileşenlerini sulandırmak için suyun sağlanması,
konsantreyi dolaşıma vermek ve ulaştırmak için elektrik
enerjisi gerekir.
Bu nedenlerle, gerçek bir çevresel ortamı oluşturmak üzere
merkezi bir dağıtım sistemi planlanıp çalıştırılmak istendiğinde
aşağıdaki diğer noktalar göz önünde tutulmalıdır:
•
•

Ünitenin boyutu ve tedavi edilen hasta sayısı
Asit konsantre dağıtımında, konsantrenin bakteriostatik
yapısı nedeniyle sistemin genellikle dezenfeksiyonu
gerekmez. Bikarbonat konsantre için dezenfeksiyon
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•

gerekir (bakınız ISO 13959:2009). İlişkili denemeler,
kaynaklar, genel tüketim ve kimyasalların kullanımı,
bikarbonatın merkezi dağıtımda kullanılmasından
kaçınılmasını ve makinada doğrudan kuru şeklinin
kullanımının daha iyi olduğunu göstermektedir
Makinaya bağlı dağıtım hattı girişinde bir ultrafiltrenin
kullanımı, aynı zamanda kontaminasyon riskini düşürür
ve güvenliği arttırmasının yanı sıra, dezenfeksiyon
gereksinimini azaltır.

3.2.2 Enerji Harcama Biçimleri
Centralized preparation and delivery of concentrates allows
Konsantrelerin merkezi hazırlığı ve dağıtımı, hem diyaliz
merkezi hem de diyaliz merkezi dışında diyalizle ilgili enerji ve
sarfiyatın azaltılmasını sağlar.
Temel görüş, gerçekten gerekli olduğunda diyaliz makinasına
ve merkeze taşımaktır, böylece enerji sarfiyatı ve kullanılmayan
konsantreden kaçınılmış olur.
Diyaliz merkezi dışında: konsantre, tuz ve glikozun sıvı
solüsyonudur. Konsantrenin “aktif” kısmının taşınması
(ve suda dilüe olmadan), enerji ve yayılan CO2 açısından
koruyuculuğu aşikardır.
Diyaliz merkezi içinde: konsantre teneke kutuların yönetimi,
diyaliz merkezi içinde hatırı sayılır belli bir çaba gerektirir.
Bu aktiviteler kutu ve torbaların fazla miktarda depolandığı
yerlerden diyaliz merkezinde gerekli yerlere taşınması ve
tekrar atıklar için geriye taşınması gibi geniş bir dağılım
gösterir. Bu işlem, personelin çabalarının yanında, merkez
içinde ağır eşyaların taşınmasında önemli derecede enerji
harcanmasını da kapsar.
Eğer sağlanabilirse, yüksek konsantrasyonda formül (1:45)
önerilmelidir.
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Konsantreler için plastik kutular, önemli bir çevresel faktördür,
daha fazla ayrıntı için Bölüm “6 Diyaliz Kliniklerinde Atık
Yönetimi” kısmına bakınız.
3.3
3.3.1

Diyaliz Sıvısı
Süreç Tanımı

Su Tedavi Sistemlerinden Hastaya Taşınan Diyaliz
Sıvısının Kalitesi
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Hemodiyaliz hastalarının bir haftada yaklaşık 400 litre diyaliz
sıvısı harcaması, sürekli kaliteli yönetimin önemini ortaya
koymaktadır (örneğin ISO 23500:2011: “Hemodiyaliz ve
ilgili tedaviler için sıvıların hazırlanması ve kaliteli yönetimi
için rehber” bakınız). Hemodiyaliz sonuçları açısından
ultrasaf diyaliz sıvılarının yararı son bilimsel çalışmalarda
gösterilmiştir10. Suyun ve diyaliz sıvısının dikkatli kaliteli
kontrolü de, sistem içinde bazı uzmanlar tarafından kandan
artıkların uzaklaştırılmasında oldukça etkili olan, kan ve diyaliz
sıvısının filtrasyonun uygulandığı bir durumdur.
Bakım noktasında diyaliz sıvısı
Bakım noktasında diyaliz sıvısını oluşturmak için diyaliz
makinasında diyaliz suyu ile konsantre elektrolit solüsyonu (ya
da tozu) karıştırılır. Teknisyen tarafından tıbbi olarak gerekli
düzeyin belirlenmesiyle birlikte diyaliz makinasına uygun
elektrolit içeriği, pH, ısı ve akış hızı garantisi verilir.
Sıvının sistem içinde yedeklenmesi
Hemodiafiltrasyon ve hemofiltrasyon gibi ısı tedavisinde
sıvının yedeklenmesi (infüzyon için sıvı, vb) yapılır. Bakteri
ve endotoksin adsorbe eden membranların yardımıyla diyaliz
sıvısının ultrafiltrasyonu gibi süreçler birlikte diyalizattan
ayrılarak sistem içinde üretilir. İnfüzyon için diyalizat steril olmalı
ve pirojen içermemelidir (bkz. ISO 11663:2009 “Hemodiyaliz
ve ilgili tedaviler için diyalizat sıvısının kalitesi”).
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Bu gereksinimlere uyumla birlikte klinik ortamda bakteri
kültüründe görülmemelidir. Bu nedenle yedek sıvı, belli bir
zamanda ya da çeşitli tedaviler için yukarıdaki önerilere uygun
olan sıvı üretiminde imalatçılar tarafından geçerli bulunan
bir alet ya da süreçle oluşturulmalıdır (bkz. ISO 23500:2011:
hemodiyaliz ve ilgili tedaviler için sıvıların hazırlığı ve kalite
yönetimi için rehber”)13.
3.3.2 Diyalizat Sıvısının Isıtılmasında Enerji Harcama
Biçimleri
Önceden ısıtılan diyaliz sıvıları ile çalışan makinalar dışında,
tüm hemodiyaliz makinaları diyalizatı istenen ısıda tutan bir
sistemle donatılmışlardır. Diyaliz sıvısı sıcaklığı ortalama
fizyolojik iç ısısından 37C’dan daha yüksek olduğunda dahi,
aşırı ısı ekstrakorporeal dolaşımın venöz kısmında kaçınılmaz
ısı kayıpları açısından bir kompansasyon olarak kabul edilir.
Maggiore ve ark.14 tarafından 1980’lerde kadar erken
dönemdeki ilk raporlarda, 370C ya da daha fazla ısıdaki
diyalizat sıvısı15 ile karşılaştırıldığında, 34-35.50 C arasındaki
düşük diyalizat ısısının intradiyalitik hemodinamik stabiliteyi
iyileştirdiği birçok çalışma ile desteklenmiştir. Düşük diyalizat
ısısı, kardiyak kontraktiliteyi iyileştirir16 ve venöz tonüsü
arttırır. Örneğin, 11 hasta ile yapılan bir prospektif çalışmada,
35.5 C ayarlanan diyaliz sıvısının intradiyalitik ve postdiyalitik
kan basıncını önemli derecede arttırdığı ve intradiyalitik
hipotansiyon açısından infüze edilen gerekli serum fizyolojik
miktarını ve hemşirelik bakım uygulamaları sayısını azalttığı
bulunmuştur18.
Diyaliz sıvısını ısıtmak için enerji miktarı-diyaliz sıvısı akış
hızı
Son diyaliz uygulamalarında, optimal madde klirensi daha
düşük diyaliz akış hızında başarılmasına karşın, sıklıkla
500ml/dk ile 800ml/dk arasında değişen diyaliz akış hızı (kan
akış hızı>350ml/dk) kullanılmaktadır. Kan akış hızı ile diyaliz
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akış hızının eşitlendiği durumlarda dahi, maksimum madde
klirensi yaklaşık %90 gerçekleştirilmektedir. Bu durumda,
daha yüksek diyaliz sıvısı akış hızı, klirenste artışa önemli bir
katkı sağlamaz.
Hastaya uygulanan diyaliz dozu, çeşitli faktörlerden etkilenir:
başlıca kan akış hızı, seçilen diyalizer, tedavi zamanı, tedavi
şekli ve diyaliz sıvı akış hızı.
Strateji ve Önerilerin İyileştirilmesi- Diyaliz Sıvı Yapımı
•

Ters osmozis sistemini satın almadan önce, işlenmemiş
suyun kimyasal analizi yaptırılmalıdır.
İşlenmemiş suyun kalitesinin iyi olması, daha küçük
boyutta sistem gerektirebilir, ya da tam tersi.

•

Ters osmozisle çalışan kendi su tedavi sisteminizi
kurun:
Aşırı hacimli su yumuşatıcılar, resin yenilenmesinde
tuz ve geri yıkamadaki filtrasyon için daha fazla su
harcar. Ters osmozis sistemi, tedavideki suyun fazlalığı
ve drene edilen suyun atılmasında artışa neden olur.
Seri şeklinde iki ters osmozis ünitesi kullanıldığında,
ikinci ters osmoziste suyun atılan fazla suyu önlemek
üzere ilk ters osmozis ünitesi içine yönlendirilir. Atılan
su miktarını %75’den %20’ye düşüren ters osmozis
sistemi günümüzde kullanılmaktadır6; bunlar ters
ozmozis membranları üzerinden yüksek hızda atılan
sıvıyı yeniden dolaşıma katarak, membran tıkanıklığını
önleyerek ve böylece atılan fazla miktardaki suyu
koruyarak bunu başarmaktadır.

•

Kendi ters osmozis su tüketimini oluşturun:
Ters osmozis sistemini gerektiğinden daha önce
açmayın. Son diyaliz seansından sonra makine
dezenfeksiyonu
tamamlanır
tamamlanmaz,
gerektiğinden daha fazla su tüketimini önlemek için
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ters osmozis sistemini hemen stand-by konumuna ya
da ekonomik moda getirin.
Yüksek kalitedeki suyun direne olmasını önlemek için
ters osmozis su dağılımı uygun şekilde tutulmalıdır:
su dağıtım sistemleri içine yöneltilmeli, ters osmozis
ile direne edilerek atılan miktarı otomatik olarak
azaltan, fazla miktardaki ters osmozis suyunun
pompa ile yeniden dolaşıma katan akış düzenleyici
kullanılmalıdır. Alternatif olarak, su dağıtımı dolaylı ise,
ters osmozis su depolama tankı ve düzey belirleyicileri
kullanılarak, ters osmozis su tüketimi ne göre sistem
çalıştırılmalı ya da kapatılmalıdır.
•

Kendi diyalizat tüketiminizi belirleyin:
Diyalizat akış hızı belirlenmeli ve atık diyaliz sıvısı
kalmamalıdır. Onların akış hızı hazırlık ile hastanın
bağlanması arasındaki bekleme zamanında en
aza düşürülmelidir. Yükse diyaliz sıvı akış hızının
(800ml/dk) kullanılması, hastaya herhangi bir yarar
sağlamadığı durumlarda4 yeniden gözden geçirilmeli
ve diyaliz sıvısının kan akış hızının 1.2 katı kadar
sürdürmek üzere otomatik akış hızı düzenleyicileri ile
değiştirilmelidir.

•

Kendi ters osmozis su atımı için geri dönüşümü
sağlayın:
Ters osmozis atık su, içilebilir su kriterlerini7,8
karşılamasına rağmen, yasal olarak içme suyu olarak
kabul edilmez. Ters osmozis ile atılan su, suyun
sertliğine göre, ters osmozis ile atılan % ile ters orantılı
olarak artan tuz içerir. İçilen sudaki kalsiyum, sağlık
açısından sodyuma göre daha iyidir, ancak evde içilen
suyun yumuşatılmasında kullanılan yumuşatıcılar
yasal olarak kabul edilmektedir.

•

Genel görüş ve uygulamaların aksine, ters osmoziste
atılan su, neden “ilginç ve çekici” su olmaması gerekir?
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Ters osmozis atık suyu, sistem içinde izlenen
yumuşatıcı sudur ve herhangi bir şekilde hasta ile temas
ettirilmez. Klorlanmıştır ve kloraminler ve diğer organik
bileşiklerle dışarıya süzülür. Sert su, sabunlaşmayı ve
temizleme yeteneklerini baskılar. Aşağıdakiler bunu iyi
gösterir: çeşme suyu sert olduğunda ve yumuşatıcılar
kullanıldığında, sabun ürünlerinin suyun sertliğine
oranla azaltılması gerekir, aksi takdirde aşırı köpük
oluşturur. Yumuşatılmış su, duş alındığında deri
üzerinde daha yumuşak olarak hissedilir ve daha az
şampuan, duş jeli, sabun ve deterjan gerektirir. Kirece
karşı kullanılan tabletler daha fazla gerekmez. Su
ısıtıcıları, çamaşır ve bulaşık makinası gibi aletlerin
yaşam ömürleri %30 kadar artabilir ve tamir masrafları
da azalır. Ayrıca sert su ısıtıldığında, sudaki mineraller
çökelir ve birikir.
Bununla birlikte, nefroloji ünitelerinde bu kısım,
genellikle atık sistemi içine atılır. Bunun için en azından
sifonlu tuvaletler kullanılmalıdır, daha az kullanılan
bu sistemle doğrudan kanalizasyon sistemine
gönderilmekten daha iyi bir alternatiftir. RO ile
kaybedilen suyun azaltılması önemlidir ve tamamının
yeniden kullanılamaması nedeniyle bu yöntemin daha
uygun olacağı anlamına gelir.
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•

RO ile kaybedilen suyun yeniden kullanılması için
hangi teknik araçlar gerekir?
Connor ve arkadaşları9, İngiltere’de 10 yıldan daha
fazla süreyle RO kaybedilen suyu kullandıkları kendi
sistemlerini tanımlamışlardır. RO ile kaybedilen su,
bir iyileştirme tankına yönlendirilmektedir. Buradan
daha sonra çatıdaki gri su tankına pompalanmakta
ve bu su hastane tuvaletlerine gönderilmektedir.
Şamandıra düğmeleri eğer gri su tankı dolu hale
gelirse RO ilekaybedilen suyu yönlendirmektedir ve bu
yönlendirici kapaklar aylık kimyasal dezenfeksiyonlar
sırasında RO sistemden kaybedilen suyu doğrudan
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yönlendirmektedir. Yazarlar 12,000’den € daha fazla
tasarruf sağlandığını ve, her bir ünite için 0.76 ton
daha az karbon harcandığını bildirmektedir.
•

Diyalizatın yeniden kullanımı:
Faslı Tarrass ve arkadaşları7, su sıkıntısı yaşayan
kurak ülkelerde atık diyalizatın irigasyon için
kullanılabileceğini tartışmışlardır. Bu durumda
diyalizat, aynı şekilde ultrafiltrasyon ve RO teknikleri
kullanılarak iyileştirilir; bu deniz suyunun arıtılmasından
daha ucuza gelmektedir.

İyileştirme stratejileri ve öneriler- Konsantratın hazırlığı
ve verilmesi
Bir CDS planlandığında, diyaliz
aşağıdakileri akılda tutmalıdır:
•
•

•

merkezi

tasarımcıları

Her bir ünite tarafından gerçekleştirilen tedavilerin
miktarı ve gerekli farklı formüllerin sayısı.
Konsantratların bileşimi ve toplam tüketimi ile merkeze
materyallerin taşınma şekli. Genellikle üretimden
doğan marjinal etki, ilave diyaliz-dereceli su ile
konsantratların hazırlık yönetiminin (kalite kontrolü,
vb) pozitif etkileri nedeniyle büyük ölçüde telafi edilir.
Ayrıca diyalizat bidonlarının imhası için yüksek oranda
enerji tüketilmektedir. Pompalar için kullanılan enerji
genellikle atık için kullanılan enerjiden çok daha düşük
miktardadır.

Diyaliz makinası teknisyenleri aşağıdaki durumları göz önünde
bulundurmalıdır:
•

Diyaliz sıvısı, kan akışına uyumlu bir şekilde akmalıdır
(yukarıdaki kısıma bakınız). 1.2 gibi bir oran tedavi için
genellikle yeterlidir, atık suyun ve maddelerin birikimini
önler.
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•
•

Diyaliz makinası çalışmadığında, makine standby
konumunda tutulmalıdır.
Geri dönüşüm diyaliz bidonları, bikarbonat torbaları
ve kartuşları, çoğu ülkede kontamine atık olarak imha
edilmesine gerek duyulmamaktadır.

İyileştirme stratejileri ve önerileri: Diyaliz sıvısı
Hastaya göre ısıtma
68

Isı kontrolünün gerekçesi, HD sırasında vücut ısısını
artmasına neden olabilecek ısı birikimini önlemektir. Diyalizat
ısısı hastaya göre ayarlanmalı ve hastanın gerçek ısısı, kan
akışı ve HD ya da hemofiltrasyon gibi tedavi biçimine göre
seçilmelidir. Ayrıca, ısının hastanın gereksinimlerine uygun
şekilde tedaviye uyumlandırılması da gerekir.
Hastanın ısısının geri bildirimli kontrolü
Kan ısısının izlenmesi için araçlar kullanılabilir. Isı enerji
dengesinin düzenlenmesi için bu tip araçlar, “Fizyolojik
Diyaliz” kavramının bir parçasıdır. Dolaşımı dengede olmayan
hastalarda kontrollü negatif termal dengenin, intradiyalitik
vasküler denge üzerinde olumlu etkileri olduğuna ilişkin çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır.
Kontrol işlevini kullanarak, tedavi sırasında kardiyovasküler
tepkilere yol açan vücut ısısındaki –farkedilmeyen- nonfizyolojik
değişikliklerden korunulabilir.
Invasiv olmayan ölçümlerin yanısıra bu araçlar dar fizyolojik
sınırlar içinde kalmasını sağlamalıdır:
•
•

İntradiyalitik vücut ısısının düzenlenmesi ve
sürdürülmesi
Intradiyalitik ekstrakorporeal ısı enerji dengesinin
düzenlenmesi
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Vücut ısısının düzenlenmesi için ısıyı ayarlayan sensör
aracılığıyla arteryal ve venöz fistül ısısı belirlenmeli ve
akım sirkülasyon değerini hesaba katarak vücut iç ısısını
hesaplayabilmelidir. Diyalizat ısısının hedeflenen kontrolüne
dayalı olarak, venöz ısı başlangıçta vücut ısısına göre
ayarlanmalı (örneğin ± 0°C/saatte) ve sürekli izlenmelidir. Bu
şekilde, işleme dayalı kontrollü düzenleme, fizyolojik sınırlar
içerisinde dolaşım sisteminin stabilizasyonunu sürdürmek için
vücut ısısında istenmeye değişikliklere hızlı bir yanıt sağlar.
Bu tipi araçların kullanımı, odanın ısıtılması ve soğutulması
için enerji tasarrufu sağlayabilir.
Hastanın gereksinimleri bağlı olarak miktarın ayarlanması
Diyaliz sıvı akış hızı, diyaliz dozunun belirlenmesinde en
az etkiye sahip bir faktör olmasına karşın, bununla birlikte
ekonomik ve çevresel açısında en önemli faktördür. Diyaliz
makinaları ile bütünleşmiş fonksiyon kullanılarak diyaliz sıvı
tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalı ve böylece aşağıdaki
konularda tasarruf sağlanmalıdır:
• Enerji/elektrik tüketimi
• Su
• Önerilen Kt/V etkilemeksizin atık su.
Asit ve bikarbonat konsantreleri ile basit bir su karışımından
daha fazla olarak, diyaliz sıvıları yüksek kimyasal saflık ve
mikrobiyolojik kalite gerektirir- hastanın güvenliği açısından
önemli bir özelliktir. Bununla birlikte, hasta açısından gerekli
uygun ısıyı sağlamak üzere diyaliz sıvısını ısıtmak için enerji
gerekir.
Asit ve bikarbonat konsantreleri ile basit bir su karışımından
daha fazla olarak, diyaliz sıvıları yüksek kimyasal saflık ve
mikrobiyolojik kalite gerektirir- hastanın güvenliği açısından
önemli bir özelliktir. Bununla birlikte, hasta açısından gerekli
uygun ısıyı sağlamak üzere diyaliz sıvısını ısıtmak için enerji
gerekir.
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4. Doğal Kaynaklar - Enerji
4.1

Diyaliz Tedavi Odaları

Diyaliz ünitelerinde büyük miktarlarda enerjiye gereksinim
bulunmaktadır. Enerji tüketimi genellikle diyaliz ünitesinin
özelliğine, kalitesine, kullanılan teknolojiye, tedavi modalitesine
ve diyaliz ünitesinde çalışan personelin alışkanlıklarına göre
değişir.
Diyaliz ünitelerinde enerji, diyaliz makinelerinin yanı sıra,
WTS, aydınlatma, asansör, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
ve diğer yardımcı işlemler, ısıtma, havalandırma ve ortamı
serinletme amaçlı olarak kullanılmaktadır.
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Diyaliz makinesi, her diyaliz seansında bir defada yaklaşık 2.53.5 kWh elektrik harcar. Bu oran diyaliz ünitelerinde tüketilen
toplam enerjinin çok küçük bir miktarıdır.
İklimsel farklılıklara bağlı enerji ihtiyacı Avrupa’da ülkedenülkeye değişir. Birçok yerde, dış sıcaklık tüm yıl boyunca ve
günden-güne değişir. Köppen –Geiger Sınıflandırması farklı
iklimsel bölgeler tanımlamaktadır. Bu sınıflamaya göre diyaliz
ünitelerindeki enerji gereksinimi düzenlenebilmektedir. Sıcak
ülkelerde, sıcaktan korunma, ısı üretiminden kaçınma, ortamı
havalandırmak için klima kullanmaya başvurulurken, soğuk
ülkelerde de aksine yeterli sıcaklık sağlamak ve bu ısıyı
sürdürmek için enerjiye gereksinim duyulmaktadır.
Diyaliz ünitelerinde ideal oda ısısı sabit tutulmalıdır. Ortamın
ısısındaki sabitlik ısıtma ve soğutma teknikleri ile yapılmaktadır.
Isıtma için ünitedeki tüm ısı kaynakları kullanılırken, soğutma
işlemi için ise tam tersine bu ısı kaynaklarının aktif olması
engellenir.
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Figür 5: Köppen- Geiger iklim tipi Avrupa ve Orta Doğu haritası

Isı kaynakları:
1. Radyatörler ve ısıtıcılar
2. Diyaliz makineleri (sıcak diyalizat, elektrik aktivitesi ya
da kullanıldıysa sıcak dezenfeksiyon)
3. Ünite camlarından içeri yayılan güneş ışınları
4. Sıcak dezenfeksiyon (kullanıldıysa)
5. Drenaj boruları
6. Tüm çalışanlar
7. Tüm hastalar
8. Diğer elektrik cihazları (ışık, tıbbi cihazlar, Tv., bilgisayarlar)
Diyaliz ünitelerinde çalışan personelin ve hastaların
gereksinimleri farklıdır. Hastalar genellikle diyaliz işlemi
süresince hareket etmeden yattıkları ya da oturdukları için,
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kasların çalışmasıyla ısı üretemezler, bu nedenle genellikle
üşüdüklerini söylerler.
Modern diyaliz makinelerinde giden atık diyaliz sıvısının
yardımı ile gelen diyaliz sıvısını ısıtan ısı değiştiriciler
bulunmaktadır. Bu ısı değiştiriciler, diyaliz sıvısını ısıtmada
büyük bir oranda enerji gereksinimini azaltmaktadır.

76

Ayrıca, diyalizatın ısısı tedavi süresince daha iyi bir
kardiyovasküler stabilite sağlamak için hastayı soğutmada
kullanılabilir. Bu nedenle hastalar ortamın biraz sıcak
olmasını isteyebilirler. Diyaliz personeli de sürekli hareket
halinde olduğu için genellikle ortamın serin olmasını tercih
etmektedir. Sıcaklığı etkileyen diğer faktörlerden biri de
ortamın nemidir. Ortamın nemi arttıkça ortamdaki hava
akımına olan duyarlılık da artmaktadır. Avrupa’da lokal
ısı düzenlemelerin konularından biri olan depo odalarının
ısısının kontrol edilmesi ve düzenlenmesi de önemlidir.
Isıyı azaltmada ve açık alanlarda ısıyı düzenlemede birkaç
strateji vardır. Bunlar aşağıda özetlenmiştir.
4.1.1

İzolasyon

Gölgeleme sistemleri, sıcak iklim bölgelerinde güneş
ışınlarından korunmaya yardımcı olur. Gölgeleme sistemi
tasarlanırken, güneş ışınlarının pencerelerden içeri geçisini
azaltmak için çatıların geniş saçaklı olmasına dikkat edilebilir.
Bunun için tenteler kullanılır. Burada amaç, güneş ışınlarının
içeri girişini önlemek, gün ışığının girişini arttırmaktır.
Pencerelerin contaları yılda bir kez sızıntı olup olmadığını
değerlendirmek için kontrol edilmelidir. Diyaliz ünitesi içindeki
ve dışarıdaki sıcaklıklar çok farklı ise, çift veya üçlü cam
kullanımı yararlıdır.
Sıcak su boruları gibi direkt diyaliz işlemi ile ilgili olmayan ısı
kaynakları izole edilirse ortamın ısısının sabitliği korunmuş
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olacaktır. Bu izolasyon işlemi bir kereye özgü masraf
çıkaracaktır ancak yıllarca etkisini sürdürecektir.
4.1.2

Diyaliz tedavisi

Bir diyaliz kliniğinde enerji tüketimini cihazların seçimi
etkileyebilir. Özellikle bu cihazların fonksiyonları enerji tüketimi
üzerinde etkilidir (Bakınız Bölüm 3). Hatta vardiyaların uygun
bir şekilde planlanması da enerji tüketimini azaltmaktadır.
Mümkünse enerji tasarrufu sağlayıcı tıbbi cihazlar kullanılmalı
ve bu cihazlar tedaviden sonraki zamanlarda (gece,hafta
sonları) kapalı konumda olmalıdırlar.
4.1.3

Isı kaynağının tahliyesi

Isı üretildiği yerden tahliye edilirse oda sıcaklığı artmaz.
Hava akımının yavaş olduğu yerlerde, sıcak havanın yönü
daima yukarıya doğrudur. Sıcak havanın üretildiği kaynaktan
tahliyesi mümkün olamazsa, bu havanın çıkışı için çatıdan
bir yol verilmeli ki, sıcaklık düşürülebilsin. Hastaların
bulunduğu alanda yavaş, laminar hava akımını sağlayıcı
koşullar olmalıdır. Bu yöntem, tedavi alanındaki rahatsızlık
verici kokuların uzaklaşmasını da sağlamaktadır.
Mümkünse belli bazı ısı kaynaklarının üstüne bir havalandırma
çıkışı verilebilir. Böylece ısınmış bu havanın tahliyesi ve
temiz havanın içeri girmesiyle denge sağlanır. Hava akımı
hastaların bulunduğu yerlere doğru değil, daha çok ünite
çalışanlarının bulundukları alanlara doğru olmalıdır.
4.1.4

Düzenleme ve Tazminat

Isıtma ve soğutma sistemleri mümkünse entegre edilmelidir.
Isıtma ve soğutma sistemleri ayrı, ayrı ise bunların ayarları
eşleştirilmelidir. Bu sistemler aynı odada soğutma sırasında
ısı üretmek için enerji kullanarak, birbirlerine karşı çalışırlar.
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Etkilerin toplamından daha az etkili olacak ve aynı zamanda
enerji israfı olacaktır. Klimalar, personelin bulunduğu
ortamlardaki temiz havanın serinletilmesini sağlamalı ancak
hastalar için çok tercih edilmemelidir.
Aslında en iyi yöntem, koridor gibi hastaların bulunmadığı
alanlarda “soğuk tavan” sistemidir. Bu yöntem, ısı
kaynaklarından sıcaklığın tahliyesiyle birlikte hasta olmayan
alanlarda konveksiyonel olarak ısının düşmesine ve diyaliz
makineleri arasındaki sıcaklığın azalmasına neden olur.
Dengeli bir sistem, fanların kullanımından daha etkili, daha
çok rahatlığı sağlayıcı ve daha az enerji kullanımına neden
olmalıdır.
Isıtma ve soğutma sistemi tasarımı ve işleyişi, iklim bölgesine
göre çok farklılık gösterebilir. Isıtma ve soğutma sistemi
düzgün bir şekilde kullanmak için personel eğitilmelidir.
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4.1.5

Manuel Havalandırma Stratejisi

Aynı anda hem pencere açarak ortamı havalandırma hem de
klimaları, ısıtıcıları çalıştırmaktan kaçınmak gerekir.
Bu durumdan kaçınmak için, havalandırma gücü ile
pencerelere bağlı otomatik kapatma düğmeleri olan sistemi
kullanmak yararlıdır. Isıtma yada soğutma sistemi açıkken,
manuel havalandırma uzun aralıklarla değil daha kısa sürelerle
olmalıdır.
4.1.6

Su Boruları

Merkezi ısıtma sistemi aynı zamanda musluk suyunun
ısıtılmasında da kullanılıyorsa bir halka boru kullanılmalıdır.
Bu borulardan geçen sıcak su diyaliz ünitesinin
ısısını da arttıracaktır. Bu durum sistemde Legionella
mikroorganizmalarının üremelerine yol açabilmektedir.
Legionellanın üremesini azaltmak için suyun ısısını çok
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yükseltmek, hem daha çok enerji tüketimine neden olacak
hem de daha çok su tüketimine yol açacaktır.
4.1.7

Boyama

Koyu renkler özellikle siyah yüzeyler ısı enerjisini absorbe
eder. Açık renkler özellikle beyaz renk hem ışığı daha iyi
yansıtır hem de ısının enerjisini daha az absorbe eder.
Güneş ışınlarının neden olduğu sıcaklığı azaltmak ve doğal
ışıktan daha çok yararlanmak için diyaliz ünitesi açık renklerle
boyanmalıdır. Özellikle pencere çerçeveleri beyaz olmalıdır.
4.1.8

Enerji Tüketimi. Diyalizat Üretim Yönleri

Bakınız bölüm 3.2.2
4.2

Ofisler ve Personel Odaları

Ofis ve personel odalarının nasıl kullanıldığı dikkate alınarak,
ışık sağlamada kızılötesi ışın ya da hareket dedektörleri
kullanılabilir. Bu ofislerde ya da odalarda kısa süre kalınmasına
rağmen ışık uzun süre açık bırakılıyorsa elbetteki bu bir enerji
israfıdır.
4.2.1

Depolar

Ofis ve personel odalarının nasıl kullanıldığına bağlı olarak,
ışık sağlamada kızılötesi ışın ya da hareket dedektörleri
kullanılabilir.
4.2.2

Teknik Alanlar

Ofis ve personel odalarının nasıl kullanıldığına bağlı olarak,
ışık sağlamada kızılötesi ışın ya da hareket dedektörleri
kullanılabilir. Özellikle ısı dezenfeksiyonu yapılıyorsa diyaliz
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makinelerinin üstünde havanın tahliyesi sağlanarak ortam
havalandırılmalıdır.
4.3 Aydınlatma
Aydınlatma, hasta ve personelin rahatlığını sağlamada çok
önemli olmakla birlikte iş verimliliğini artırmada ve hataları
azaltmada da önemlidir. Bir binanın aydınlatılması, bina için
gerekli olan enerjinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Sadece aydınlatma için kullanılan enerjinin diyaliz ünitelerinde
kullanılan toplam enerjinin %12-15’ini oluşturduğu tahmin
edilmektedir. Alman hastanelerinde yapılan çalışmaların son
verilerine göre kullanılan tüm elektriğin %22’si aydınlatma için
olduğu belirlenmiştir2.
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4.3.1 Aydınlatma Gereksinimleri
Diyaliz ünitesindeki her odanın veya her alanın aydınlatılması
iş yeri sağlık kuralları ve minumum güvenlik önlemlerine göre
düzenlenmiş yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bunun için
Avrupa normu: EN 12464-1, "Işık ve aydınlatma – İş yerlerinin
aydınlatılması , Bölüm 1: Kapalı iş yerleri", bir referans olarak
kullanılabilir3.
Araştırmalar, tıbbi hataların loş veya düşük aydınlatmalarda
arttığını göstermektedir. Hastane eczacıları tarafından yapılan
büyük ölçekli kontrollü bir çalışmada, iş yeri yüzeyini aydınlatma
düzeyi düşük ya da orta düzeyde ( 450-1000 lux ) olduğunda
ilaç dağıtım hatalarının sıklığının arttığı belirlenmiştir. Aynı
araştırmacılar, işyeri yüzey aydınlatma düzeyi 1500 lux'un
üzerine çıktığında çok az tıbbi hata olduğunu belirlediler.
Parlak ışığın ilaç dağıtım hatalarını önleme üzerindeki etkisi
dikkate alındığında, sağlık bakım alanlarında genellikle
kullanılan düşük düzeyli aydınlatmanın hataların devam
edeceği yönünde kaygı yaşanılmasına neden olmaktadır.
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Kuzey Amerika Aydınlatma Mühendisliği Derneği, "orta
kontrast veya küçük boyutlu görsel görev performansları "
için işyeri yüzey aydınlatma düzeylerinin 500-1000 lux olması
gerektiğini önermektedir4
Diyaliz ve diğer tıbbi üniteler gibi özel hijyenik koşulların
sürdürülmesi gereken yerlerde aydınlatmaya gereken önem
verilmelidir.
•
•

•

Hijyenik koşullar: Çöpler biriktirilmemeli ve temizlikle
ilgili demirbaşların kullanımı kolay ve etkili olmalıdır.
Parlaklık Kontrolü: Hastalar yatağa uzananarak
yattıklarında rahatsızlığı azaltmak için ışıkların
parlaklık kontrolü yapılmalıdır.
Diyaliz odalarındaki ışık kaynaklarının konumuna
dikkat edilmelidir.
* Işık kaynakları elektriğe bağlı iken ya da bağlı
değilken hastaların kolları ya da vücudun diğer
bölümleri ile temas etmekten kaçınılmalı,
* Işık kaynakları duvara paralel olmalıdır (dikdörtgen
biçimindeyse)

•

Kullanılan yapay ışıklar hastaların cilt tonu ve
rengindeki herhangi bir değişimi kolay belirlemelidir.

•

Işık kaynaklarının aydınlatma seviyeleri
gereksinimler için uygun olmalıdır.

•

Tedavi boyunca aydınlatma seviyesi orta düzeyde
tutulmalıdır.

4.3.2

görsel

Enerji-koruma Stratejileri

Büyük miktarda enerji tüketimleri ve bunun çok pahalıya mal
olmasının yanında kullanılan bu enerjinin iyi bir görsel ortam
oluşturup-oluşturmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.
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İyi bir görsel alan oluşturamama ile ilgili birkaç neden
bulunmaktadır.
•
•
•
•

Yetersiz tasarım, konumlandırma ve işletme
Yetersiz teknoloji
Yetersiz ışık kaynağı
Merkezdeki kişilerin yanlış davranışları

Avrupa Normu EN15193:2008 “Yapı enerji performansı-Enerji
gereklilikleri” rehberi, binaların ışıklandırması için aydınlatma
özelliklerini açıklamaktadır5. Avrupa Komisyonu GreenLight”
Programı, aydınlatmada kullanılan enerjinin korunması için
önerilerde bulunmuştur. Bu program "Avrupa Komisyonuna
uygun şekilde özel ve kamu kurumlarında enerji kullanımını
azaltmak, böylece kirletici emisyonların azaltılmasını sağlayan
bir gönüllü programdır"6.
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Yeterli tasarım; uygun kaynakları kullanarak, yukarıdaki
bölümde belirtildiği gibi şartlara göre uygun aydınlatma
seviyesini planlama anlamına gelir. İhtiyaç olmayan
bölgelerde (örneğin koridorlar) aşırı aydınlatmadan kaçınmak
etkili yaklaşımlar arasındadır. Önemli başka bir strateji de
yapay ve doğal ışığı karıştırmaktır. İki kaynaktan elde edilen
bu karışımla hem gerekli aydınlatma düzeyi sağlanır hem de
hasta ve operatörler üzerinde olumlu etkisinden yararlanılır.
Günışığı, aynı zamanda otomatik olarak fotosel ile elde
edilebilir. Bu hedefe pencerelerden uzak alanlara doğal ışığı
getirebilen günışığı rehber sistemlerin kullanımıyla ulaşılabilir.
Aydınlatmada enerji koruyucu diğer stratejiler aşağıda yer
almaktadır.
•
•

Aydınlatma seviyesi modülasyonu yapılan faaliyetlerin
gereklerine uygun olmalıdır,
Bireysel karartma: Işık sadece gerçekten gerekli olan
alanlarda yoğunlaştırılmalı, gerekmedikçe kapatılmalı,
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•

Boş alanların aydınlatılmasından kaçınmak için sensör
kullanılmalıdır.

Uygun teknoloji kullanımı, enerji israfını önlemek için de çok
etkili bir yoldur. T12 lambaları yerine (40 W) T8 lambalarını
kullanarak (32 W) aynı aydınlatma seviyesi ile % 20 oranında
bir enerji tasarrufu elde edilebilir.
LED teknolojisinin kullanımı başka bir olası çözümdür. Bu teknik
güncel standart aydınlatma teknolojileriyle karşılaştırıldığında
hem %50’inin üzerinde enerji tasarrufu sağlamakta hem de
lambaların daha uzun ömürlü olmasına yol açmaktadır.
4.4 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT)
Diyaliz alanındaki çalışmaları bilgi ve iletişim teknolojisindeki
ilerlemeler de etkilemektedir. Lojistik ve satın almayı içeren
çalışma düzenini gösteren dokümanlar artık kağıtlı sistemden
kağıtsız bir sisteme doğru hareket etmektedir.
Uzun zamandan bu yana, sağlık bakım hizmetleri alanına
birçok avantaj sunan ve ilerlemelere neden olan BİT “temiz”
bir teknoloji olarak değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte BİT’in sürekli kullanımı büyük miktarlarda
enerji israfına ve tüketimine neden olmaktadır. Dünyadaki tüm
CO2 emisyonunun % 2’sinin IT sisteminin üretimi, kullanımı ve
tanzimi ile ilgili olduğu tahmin edilmektedir2.
Donanımı seçerken çevre unutulmamalıdır. Enerji tüketimi,
zararsız maddelerin kullanımı ve elektronik aletlerin doğru
tanzimi donanımı seçerken ve satın alırken göz önünde
bulundurulmalıdır. BİT aynı zamanda aktivitelerimizin
çevre üzerindeki etkilerini azaltmada da ek bir araç olarak
kullanılabilir.
Tasarruf, düşük tüketimli cihazlar seçerek ve kullanılmadığı
zaman bekleme ayarları veya kapama sistemi kullanarak elde
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edilebilir. Atipik görüş, ofis veya diyaliz ünitesine girildiğnde
ekran koruyucusunu izleyen PC monitörlerdir.
PC’ler, aktif olarak kullanıldığı ya da ekran koruyucu modunda
olmadığı zamanlarda saatte 60 ila 250 W enerji tüketir. Bu
değer, uyku veya bekleme modunda 1-6 W enerji israfını
azaltılabilir. LCD monitörlerin enerji gücünün ayarlanmasıyla
da benzer oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.
BİT, günlük çalışmalarda çok fazla kullanılıyorsa düşük
çevresel etkiye ulaşmada yardımcı olabildiği gibi video
konferanslar ve daha büyük organizasyonlarla başka uzaktan
iletişim araçları kullanılarak seyahatlerin azalmasına da katkı
sağlar. Bir e-öğrenme platformu geliştirilmesi aynı zamanda
C02 in azaltılması için ek bir katkı sağlayabilir7.
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İyileştirme stratejileri ve ipuçları:
Diyaliz Tedavi Odaları
Diyaliz sıvısını ısıtmak için, daha az enerji kullanımına yol
açan ısı eşanjörleri kullanın.
Hastayı diyalize hazırlama ve bağlantı sağlama arasındaki
bekleme süresinde diyaliz makinesinin akımını azaltın. Bu
sadece suyun akımını etkilemez aynı zamanda pompalama
ve ısıtma işlevinden dolayı enerji tasarrufu da sağlar.
Ofisler ve Personel Odaları
Bir diyaliz kliniği veya birimi tasarlanırken enerji kaynağı olarak
ısının tahliyesi de düşünülmelidir.
Özellikle soğuk bölgelerde ısı pompaları veya ısı eşanjörleri
kullanılıyorsa tahliye edilen sıcak havadan elde edilen enerji
yeniden kullanılmalıdır.
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Ofis ve personel odalarında kullanılan kahve makineleri,
buzdolapları ve çamaşır makineleri de dahil olmak üzere tüm
elektrik aletleri enerji tasarruflu aygıtlardan seçilmelidir.
Aydınlatma
Genel bir kural olarak, uygun bir aydınlatma sistemi tasarımı
aşağıdaki hususları içermelidir.
• Hem doğal hem de yapay aydınlatmanın kullanımı
• Genel aydınlatmaya karşı işin yapıldığı yerde
aydınlatma
• Otomatik geçiş kontrolleri
1. Doğal ışık kullanımı enerji tasarrufu için basit bir yol olup
aynı zamanda, binada yaşayan ve çalışan insanların
refahını da arttırır. Doğal ışık, farklı şekillerde etkili bir şekilde
kullanılabilir. Her durumda, yapılan işe göre aydınlatma
için ışık seviyesi ayarlanmalıdır. Genellikle doğal ve yapay
aydınlatmanın optimal karışımından yararlanılmaktadır.
2. İşe uygun aydınlatma, özellikle farklı etkinliklerin yapıldığı
geniş alanlarda enerji israfını azaltan bir başka yoldur.
İlaç hazırlama veya dökümantasyon gibi işlerin yapıldığı
hemşire istasyonlarında ışığın yüksek seviyede olması
gerekirken, hastaların bulunduğu alanlarda daha düşük
olması ya da diyalizle direkt ilişkili ya da ilişkisi olmayan
yerlerde ışık seviyesinin yüksek olması gerekli değildir.
3. Işık kontrolü (gerektiğinde kapatma ya da ışık seviyesini
düzenleyen ayarların olması) diğer önemli bir noktadır.
Aydınlatma kontrollerini düzgün kullanın:
•
•

Enerji tasarrufu
Lambalar ve benzeri cihazlar (örneğin, elektronik
karartma balastları) hizmet ömrünü uzatır
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Bunlara ek olarak aydınlatma kontrolü, bir binanın soğutma
ihtiyaçlarını azaltarak ısı, havalandırma ve klima sistemleri
(HVAC) için gereken enerji üzerinde olumlu bir etki
yaratmaktadır. Otomatik elektrikli aydınlatma aletlerinin
en yaygın türleri, doluluk sensörleri, gün ışığı sensörleri,
zamanlayıcı anahtarlar, manuel ve otomatik sönen cihazlardır.
Aydınlatma seviyesi otomatik olarak kontrol edilemiyorsa,
en iyi strateji, aydınlatma için gerekli olan enerjinin akıllıca
kullanımı için personel ve hasta bilincini artırmaktır. Geceleri
ve hafta sonları ışıkların kapalı tutulması gibi net talimatlar da
enerji koruyucu ileri stratejiler olabilir.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
Bilgi ve iletişim teknolojisini uygun kullanmak gerekir.
•

Sistem kullanılmadığı zaman kapatılmalı ya da
beklemeye alınmalıdır. Geçmişte eski tarz CRT
monitörler için icat edilen ekran koruyucular, modern
monitörler için estetik bir özellik taşımaktadır.

•

Güç tüketimi için en çevre dostu bilişim teknolojileri
seçilmelidir. Bir bilgisayar, kadmiyum, kurşun, cıva ve
arsenik gibi birçok tehlikeli madde içerebilir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerini “yeşil potansiyeli” kötüye
kullanmamak gerekir.
•
•

Gerekli olmadıkça seyahatlerden kaçınmak için, video
konferans ve e-öğrenme yöntemleri kullanılmalı
Enerji Star 8, TCO 9 gibi enerji tasarruflu cihazlar
seçerek bilgi be iletişim teknolojİlerinden.
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5. Hijyen ve Temizlik Hizmetleri
5.1

Hijyen, Sanitasyon, Temizlik ve Dezenfeksiyon

Hijyen ve çevresel asepsi, cerrahi süreçteki hastalarda
sağlanarak sürdürülmesi çok önemlidir. Özellikle bu durum,
hemodiyaliz için de geçerlidir.
Araştırmalar, dolaşım sistemi enfeksiyonlarının; membran
rüptürü nedeniyle diyalizer kontaminasyonu, araç gereçlerin
yeterince dezenfekte edilmemesi, sıvıların ve çok dozlu ilaçların
tekrar kullanımı ile kontaminasyonu, diyaliz çalışanlarının
yetersiz el hijyeni gibi faktörlerden kaynaklandığını
göstermektedir1. Bu yüzden düzenli olarak yapılan eğitimlerde
hijyenin önemi vurgulanmalıdır. Aynı zamanda enfeksiyon
kontrol rehberinde belirlenen ilkeler, sağlık kurumlarındaki
enfeksiyonları en aza indirmeye dayanmaktadır.
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Birinci bölümde ifade edildiği gibi, tıbbi sonuç üzerinde
çevresel etki daima önceliklidir. Buna karşın, bu durum hijyen
ve temizlik sürecine bağlı olarak mümkün olduğunca çevresel
dostlarımızdan bizleri uzaklaştırmamalıdır. Çevresel yönlere
gitmeden önce biz burada diyaliz bakımında temel olan hijyeni
özetleyelim.
Hijyen, sanitasyon, temizlik ve dezenfeksiyon her sağlık
kuruluşunda sağlıklı, kusursuz ve temiz bir çalışma ortam için
anahtar kelimelerdir.
Hijyen, hastalıkların bulaşmasını önleyen, insan sağlığına
zararlı ya da faydalı olabilecek etkileri kontrol eden ve sağlıklı
yaşam koşullarını iyileştirmek için alınacak önlemlerle ilgilenen
bir tıp dalıdır. Bunlar, temiz içme suyu, güvenli yiyecek,
personel temizliği için yeterli suyu içerir ki, İnsan sağlığı için
kabul edilebilir düzeyde olan biyolojik, kimyasal ve fiziksel risk
faktörlerinin mikrobiyolojik olarak azaltılmasını amaçlar2.
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Sanitasyon, temiz apartman, temiz çalışma alanı, düzenli ve
temiz çevre ve içinde yaşadığımız topluluğun hayat biçimini
yansıtır (National Foundation for Sanitasyon, USA)3.
Temizlik,
yüzeyden
görünen
ya
da
görünmeyen
kontaminasyonların yok edilmesidir. Düzgün bir temizlikle,
mikrobiyolojik kontaminasyonu %80 uzaklaştırılabilir. Temizlik
hem görünen hem de mikrobiyolojik kriterleri karşılamalıdır.
Temizlik yaparken, doğru kaynak seçimine ve doğru temizlik
araçlarının usulüne uygun kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Düzenli temizliğin başlıca hedefi,
istendik materyalin
sürdürülmesi için biyofilmlerin uzaklaştırılması, çevredeki
mikroorganizmaların
gelişimi
için
uygun
koşulların
yaratılmasını önlemektir. Aynı zamanda temizliğin “kullanıcı
dostu” hissi yaratan estetik bir hedefi vardır.
İyi temizlik ajanlarının ayırt edici özellikleri ekonomik, kirliliğe
karşı etkili, toksik olmayan, yıpratmayan, kullanıcı dostu
(saf doz, depolamayla özelliğini değiştirmeyen) kimyasal
maddeleri test etmede OECD rehberine uygun ve bakterileri
ayrıştırabilen özelliklere sahip olmalarıdır4.
Dezenfeksiyon, fiziksel ve kimyasal yollarla yapılan bir işlemdir.
Bakteriyel sporlar hariç zararlı mikroorganizmaları yok edebilir
ve büyümeyi durdurabilir. Dezenfeksiyonun amacı, çalışma
alanlarında düzenli temizlik işleriyle giderilemeyen donanım
ve aletlerdeki mikroorganizma sayısını (% 99) azaltmaktır.
Dezenfeksiyonun gerekli olduğu durumlarda, hijyen hemşiresi
hijyen masasındaki temizlik ve dezenfeksiyon işlerini detaylı
planlamadan sorumludur. Temizlikte olduğu gibi dezenfeksiyon
işlemi sırasında, dezenfektanlar üreticinin tavsiyelerine ve
kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.
Dezenfeksiyon temizlikten farklı bir işlemdir. Dezenfekte
edilecek tüm alanlar,
dezenfeksiyondan önce baştan
aşağı temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Eğer yüzey önceden
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temizlenmemişse ve organik tortular hala yüzeyde duruyorsa,
çoğu kimyasal dezenfektanın etkisi büyük oranda azalır.
Kimyasal maddelerle dezenfeksiyonda, yönergede tanımlanan
temas zamanına, konsantrasyonuna, güvenlik ile ilgili bilgilere,
hazırlık sırasında aletlerin korunmasına ilişkin talimatlara
sadık kalınmalıdır.
Dezenfeksiyon, kullanıcı sayısının fazla olduğu yerlerde ve
tehlikeli alanlarda ( Elektrik düğmesi, eller)ve özel alanlarda
(ameliyathane) zordur. Hastalık ve epidemilerin kontrol altına
alınmasında, hasta sayısının fazla olduğu yerlerde de (sağlık
merkezleri, hastaneler, evde bakım ve diyaliz merkezleri)
dezenfeksiyon uygulanır.
İyi bir dezenfektanın özellikleri: Farklı çeşitli organizmalar
üzerinde hemen etki gösterme, sağlığa zararlı olmama, kalıntı
bırakmama, dezenfekte edilen malzemelere zarar vermeme,
kullanıcı ve çevre dostu ve ekonomik olmasıdır.
Renal Ünitenin Hijyen Tablosu
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Çalışma yüzeyleri ve diyaliz merkezindeki aletlerin etkili
temizliği ve dezenfeksiyonu için ön koşul, temizlenecek
ve dezenfekte edilecek faaliyet alanlarının; deterjan ve
dezenfektanların yoğunluğu, temas süresi, sıklığı ve uygun
tehlike sembollerini gösteren hijyen tablosu oluşturmaktır.
Güvenli bir veri sayfası, diyaliz merkezinde kullanılabilecek
tüm materyallerin ulaşımına uygun olmalıdır. Tahsis edilen
alanlarda uygun sıcaklıkta ve güvenli depolama garantisi de
olmalıdır.
Bazı durumlarda, sulandırılarak kullanılan ajanların etkisini
etkileyebileceğinden su sertliğinin belirlemesi faydalıdır.
Maksimum etki elde edebilmek için temizlik ürünleri doğru
kullanılmalıdır. Bu ürünler çevre dostu olmalı ve yüksek
pazar taleplerini karşılamalıdır. Deterjan ve kullanılan diğer
ajanların, doğru ve güvenli kullanımı için devam eden personel

Hi̇ jyen Ve Temi̇ zli̇ k Hizmetleri

eğitimleriyle birlikte uygun ve doğru dozda hazırlama, çalışma
ortamının sürekli ve tam temizliğinin sağlanmasına yardım
eder hem de maliyette etkinlik sağlar.
Tüm temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri, hangi ajanlar,
ne kadar yoğunlukta, hangi tarih ve zamanda, ölçümü yapan
kişinin bilgisi, nasıl kullanılacağının bilgisi uygun formlarda
kayıt edilmelidir.
Diyaliz merkezlerinde, çapraz kontaminasyonu önlemek için
temiz ve temiz olmayan alanlar belirlenmelidir.
Hijyen ölçümleri, merkezde oda, bina ve kapalı çevrelerdeki
tüm alanlara uygulanmalıdır. Çalışma prosedürü, alet ve
aksesuarların temizliğini sürdürmek için gereklidir. Bu sağlık
tesisinin temizliğini, uygun el hijyeni için el yıkama yerinin
işlevsel donanımı, su teminin sürdürülmesi (boru ve akarlar)
havalandırma ünitelerini, elde hazırlanan yiyeceklerin
hijyeni, ulaşım araçlarının temizliğini (tekerlekli sandalye vb.)
kapsar. Hastaların ve personelin olanakları kişisel hijyenin
sürdürülmesi için gereklidir. Bu olanaklar, temiz çalışma
kıyafetleri, tek kullanımlık malzeme atıklarının doğru ve ayrım
yapılarak farklı bölmelerde toplanması, düzenli temizlik ve
doğru dezenfeksiyon için gereklidir.
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5.2 Yeşil Temizlik
Diyaliz ünitesi için detaylı bir hijyen tablosu oluşturmadan ve
tüm gerekli işlemleri geliştirmeden önce, biz aynı zamanda
çevremizi ve evimizi nasıl “daha yeşil” tutabileceğimizi
düşünmeliyiz.
Bu nedenle "yeşil temizlik nedir?" sorusunu sormak gerekir.
Yeşil temizlik, insan sağlığını ve çevrenin niteliğini garanti altına
almak için çevre dostu malzemeleri ve kimyasal maddelerle
temizlik yöntemlerinin ve temizlik ürünlerinin kullanılmasıdır.
Yeşil temizleme teknikleri ve ürünleri, solunum ve dermatolojik
sorunlara yol açabilecek ve diğer yan etkilere neden olabilecek
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toksik maddeler içermez. İkametgah alanı ve endüstriyel
temizlik ürünü olarakta tanımlanan “Yeşil temizlik” üretilir,
paketlenir ve dağıtılır. Eğer çevre dostu olarak imal edildiyse
ve bu ürünler çevreye zarar vermeden doğada çözünüyorsa ,
”yeşil” ya da “çevre dostu” terimi kullanılarak paketlenir.
Çok sayıda yeşil temizlik ürünleri diyaliz merkezilerinin
mutfağında kullanılabilir. Fosfatlar, klor, yapay koku ve
renklendiricilerden kaçınılmalıdır. Temizlik ürünleri için geri
dönüşümlü ambalaj kullanılmalıdır. Temizlik malzemeleri ile
ilgili yaptığımız seçimler her ne olursa olsun çevre dostu ve
yeşil temizlikle ilgili ürünler olmalıdır.
Diyaliz merkezlerini daha az toksik ve daha çok çevre dostu
deterjanlarla temizleme yolları aranmalıdır. Aynı zamanda bu
yöntemle daha çok tasarruf mümkün olabilir.
Yeşil temizleme ürünleri doğada çözünebilir nitelikte olmalıdır.
Tek kullanımlık ürünler çevre için daha iyidir.
5.3 Yiyecek servisi
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Hastalara yiyecek servisinde tek kullanımlık plastik tabaklar,
fincanlar ve çatal bıçak takımları kullanılabilir. Böylece, su
ve elektrik tasarrufu sağlanabilir ve deterjanlardaki kimyasal
maddelerden korunabilir. Buna karşın; eğer düzenli bir şekilde
toplanarak yok edilmezse, plastik kullanımı çevre için büyük
bir problem olabilir. Sadece geri dönüşüme uygun plastik
malzemeler kullanılmalıdır.
Eğer cam, tabak ve geleneksel çatal bıçak setleri kullanılıyorsa,
çevre dostu olan, petrol ürünleri, inorganik asit, diğer halojenik
bileşikler içermeyen organik deterjanlarla birlikte ekolojik
bulaşık makinaları kullanılabilinir.
“Yeşil” deterjanlar tam olarak çözülebilen ve mineral içermeyen
bileşenlerden ve bitki bazlı malzemelerden yapılır. Kimyasal
maddelerin testi için ( test için OECD kılavuzu) OECD F301
yöntemi kullanılır. Ön yıkamalı bir program seçilirse, bulaşık
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makinasında elle yıkanan bulaşıkta kullanılan su miktarına
göre %35 tasarruf sağlanır.
5.4

Hasta ve personelle ilgili hijyen

El hijyeni çapraz kontaminasyonu azaltmak için önemli bir
prosedür olarak kabul edilmektedir. Buna karşın; kanıtlar,
birçok sağlık personelinin doğru teknik kullanmadığını
ve gerektiğinden daha az sıklıkla ellerini yıkadığını
göstermektedir7.
Bu nedenle; el hijyen eğitimi ve denetimi tüm sağlık çalışanları
için zorunlu olmalıdır.
Literatürde sağlık çalışanlarının ellerinde nosokomiyal
patojenlerin varlığını gösteren açık birçok kanıt vardır8,9. Bu tür
kontaminasyonlar, enfekte yaralar, müküs ya da sekresyonlarla
temas esnasında oluşabilir. Aynı zamanda sağlam deri ya da
hastanın çevresindeki objelerin kontaminasyonu sonucunda
da gelişebilir.
Sağlık çalışanlarının elleri, nabız alma, hastayı kaldırma,
hastayla el sıkışma gibi temiz aktiviteler sırasında da kontamine
olabilir10. Doğru el hijyeni, nosokomiyal patojenlerin yayılımını
önleyerek sağlık bakım hizmetlerinden kaynaklanarak oluşan
enfeksiyon oranını azaltabilir11,12.
Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı, klinik personelinin
ve hastaların standart el yıkama prosedürünün sıkı takibi,
diyaliz merkezlerindeki hasta bakımının temel unsurudur.
Buna karşın; eldiven, maske ve önlük gibi diğer kişisel
koruyucuların (personal protective equipment,-PPE) amacı
dışında yanlış kullanımı ya da hijyen prosedürleri hataların
çok fazla su tüketmesine veya atıkların artmasına yol açabilir.
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Hijyen ve Temizlik Hizmetleri için Sonuç ve Öneriler
Çevreye duyarlı atık yönetimi günlük klinik çalışmada
hayata geçirilmelidir. Tüm klinik personeli için çevre bilinci
oluşturulmalıdır.
Diyalizde, kullanıcılar için daha güvenli ve çevreye daha az
stres oluşturan klinik ürünler kullanılmalıdır.
Hijyen ve temizlik hizmetleri için gereksinim duyulan ürünlerin
çevresel yükü değerlendirilmelidir.
Gerekli medikal gereksinimleri karşılamada çevre dostu
ürünler seçmek için satın alma bölümüyle daha yakın işbirliği
yapılmalıdır.
“Nordic Swan Etiketi” gibi etiketler çevre dostu ürünleri
belirtmek için kullanılır. Fakat bu etiketler sağlık ürünleri
üzerinde nadiren görülür.
Ürünleri satın alırken aşağıdaki kriterlere göre seçim yapmaya
çalışılmalıdır6:
•
•
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•
•
•
•

Yenilenebilen ham maddelerin yüksek oranı
Düşük karbon içerikli enerji (GHG) ve tabakasında
yıpranma potansiyeli
İnsan toksisite etkileri
Eco-toksisite etkileri
Uygulama esnasında ve kullanım alanında potansiyel
zararlı etkiler
Geri dönüşümü

Ayrıca aşağıdaki unsurları da dikkate alınmalıdır.
• Tüm dezenfektanların, aşırı kullanımından dolayı
çevreye zarar vermesini önlemek için doz ölçüm
cihazlar kullanılabilir
• Doz cihazının yerine kalibrasyon fonksiyonlu otomiksik
cihazlar kullanılabilir
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•

•

•

•

•

Hangi tür dezenfeksiyon işleminin daha çevre dostu
olduğundan emin değilseniz örneğin; kimyasal
solüsyon ya da termal yöntem; her iki prosedür için
toplam karbondioksit miktarı yayılımına bakılabilir
Gerektiğinde el yıkama ve dezenfeksiyona ilişkin
personelin eğitilmesi ve düzenli denetimlerin
gerçekleştirilmesi sağlanabilir
Yıllık hijyen denetimleri yapılmalıdır. Daha önce
belirlenen yöntemler hala çevre dostu mu? Klinikte
kullanılabilecek yeni çevre dostu ürünler yada daha
fazla tasarruf sağlayabilecek yeni yöntemler var mı?
Tek
kullanımlık
paspasların
kullanımı
değerlendirilmelidir. Tüm klinik ve klinik dışında
gereksinim ne ölçüde?
Tedavi odasında “enfeksiyon” için hijyen planı gözden
geçirilmelidir. Doğru belirlenmiş, klinik hemşire
standartları diğer materyallerin ve dezenfektanların
aşırı kullanımından daha etkili ve daha çevre dostudur.

Hasta ve Personele İlişkin Hijyen: Su ve tek kullanımlık
malzeme tüketiminin en iyi şekilde yapılması.
El hijyeni için önerilen:
• Doğru anda
• Doğru zamanda
• Doğru teknikle yıkanmasıdır
Sadece gerektiğinde ellerini yıka; alkollü dezenfektanlar
kullanarak rutin bir şekilde ellerini dezenfekte et!
Ellerini sabunla yıkarken suyu açık bırakma; her el yıkamada,
yaklaşık 2 litre su tasarrufu sağlar!
Yıkama işlemini bitirdiğinde musluğu tamamen kapattığından
emin ol. Damlayan musluklarda suyu boşa harcar. Su
tüketimini önemli olduğunun fakına varmalarını sağla.
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Hastalara doğru el yıkama yöntemlerini ve vasküler erişim
yolu hijyeninin nasıl sürdüreceğini öğret.
Eldivenleri doğru kullan ve amacı dışında kullanma:
Doğru bir şekilde kullanılan eldivenler, elbiseler ve maskeler
hastalar arasında çapraz kontaminasyonun azalmasına
yardımcı olur. Eğer eldivenler ya da benzeri diğer koruyucular
amacı dışında kullanılırsa, bu durum çevre üzerinde olumsuz
bir etki yaratır.
Kişisel koruyucu giydiğinde hatırla:
Herhangi bir prosedürle ilgili risk değerlendirmesi yapmadan
önce; bu senin doğru eldiven seçmene yardımcı olacaktır:
Zararlı ya da tehlikeli maddelere maruz kalma riski varsa,
eldivenler giyilmelidir:
1.
2.
3.
4.

kan ya da vücut sıvıları
bütünlüğü bozuk cilt
mukozmembranlar
subkutan tehlike ya da risk

Bireysel prosedür risk değerlendirmesi yaparken düşün:
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1.
2.
3.
4.

görevin doğasını
kontaminasyon riskini
steril yada steril olmayan eldivenin gereksinimini
diğer kişisel koruyucular için gereksinimini

Bir prosedürü, kendine sormadan önce: ”Ben eldiven giymeye
gereksinim duyuyor muyum? Eğer öyleyse steril yoksa steril
olmayan mı en uygun”13.
Harcamalarını en aza indirmek eldiven diğer kişisel koruyucuları
için gerekli olan malzemeleri en az miktarda satın al
Tek kullanımlar için herzaman düşün: “Onları amacının dışında
kullanmak, para israfı ve çevreye zarar vermektir.”
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6. Diyaliz Ünitelerinde Atıkların Yönetimi
6.1

Diyalizde Atığın Tarihi

Diyaliz tedavisi, insanlara ilk kez 1924’de George Haas
tarafından ilk olarak uygulandığı zamandan bu yana hızla
değişimlerin devam etmesi tedavinin etkinliğini geliştirdi.
Bu değişimler için uyarılar tıp, mühendislik, fizik, kimya
ve mikrobiyoloji alanlarının uyum içinde çalışmasından
kaynaklandı. Bu işlemler sırasında, HD büyük atıklar oluşturan
aynı zamanda güvenli yaşam tedavisi olarak gelişti.
İlk olarak, diyalizerler hantal bir yığın coil tüpünden, hollow
fiberler içeren derli toplu, küçük filtrelere kadar yavaş yavaş
gelişti. Bu yapay böbrekler her bir hastanın kendisine ait
olmak üzere birkaç tedavi için tekrar kullanıldı (reuse).
Tekrar işlemden geçen diyalizerlerin kullanımı ile birlikte ciddi
morbidite, hatta mortalite görüldüğü için çoğu ülkede kullanımı
uzun sürmedi.
İkinci olarak, damar yolu Quinton, Dillard and Scribner
şant’ından günümüzdeki fistüle kadar gelişti. Fistül, çelik ve
PVC’den oluşan tek kullanımlık iğnelerle giriş yapılan hassas
arterio-venöz anastomozdan oluşur.
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Üçüncü olarak, mikrobiyoloji ve hijyen alanlarındaki gelişmeler
aseptik tekniklerdeki büyük gelişmelere yol açtı. Gerçi, aseptik
gereksinimler gittikçe zorlaştı, antibiyotik direncinin artmasına
bağlı olarak enfeksiyon riski arttı Sonuç olarak, pamuk, gaz
bezleri, enjektörler, iğneler, bantlar ve diğer materyaller
günümüzde steril olarak, tek kullanımlık ve paketler içinde
üretilmek zorundadır.
Yukarıdaki ifadeye ilaveten, teknolojideki gelişmeler bikarbonat
kartuşları, diğer solüsyon kapları, filtreler, gibi tek kullanımlık
ürünlerde artışa yol açtı. Bu ürünlerin hepsinin bireyler
tarafından paketlenerek imha edilmesi gerekmektedir.
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Özet olarak; atık kontrolü nispeten yeni bir gelişme olduğundan
dolayı, diyalizde açığa çıkan atıkların miktarını belirlemek için
birkaç kanıt mevcuttur. Bununla birlikte, diyalizin gelişmesi ile
aşağıdakilerde artış olduğu kabul edilmektedir:
•
•
•

üretilmiş atığın miktarı
üretilmiş atığın tipi
atığın imha edilmesi ile ilgili yasal gereksinimler

6.2 Kavramlar ve Amaçlar
EU direktiflerine uyarak, temel hedefimiz insan sağlığı ve
çevre üzerine atığın üretimi ve yönetiminin negatif etkilerini en
aza indirmektir. Kaynakların kullanımını azaltmayı amaçlarız
ve pratik olarak aşağıdakilerin atığa uygulanmasına onay
vereceğiz1:
1. Engelleme
2. Tekrar kullanma
3. Geriye dönüşüm
4. Enerji elde etme
5. Yok etme
Atığı engelleme, atığın hem üretimi hem de etkisini azaltmak
için düzenlenmiş herhangi bir ölçümdür:
•
•

Kaynakların kullanımını azaltmak ve atık üretimini
azaltmak
Yok olacak materyalleri seçmek zararsızdır veya
çevreye çok az etkisi vardır

Aşağıda belirtilen 3 yöntem EU’nun atık temel direktifi
tarafından öncelikli ölçümler olarak tanımlanmıştır (Directive
2008/98/EC):
• Azaltmak, atığı engellemek ve azaltmak için tekrar
kullanma ve geri dönüşüm en çok maliyet etkili
metotlardır.
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•

Tekrar kullanmak benzer yada alternatif araçların
kullanılmasının yaygınlaştırılması ile bir ürünün
yaşam döngüsünü genişletmek anlamına gelir.
Tekrar kullanma, atık oluşumunu en aza indirmek ve
kaynakların kullanımını azalmayı ifade eder. (Lütfen
aklınızda bulunsun, tekrar kullanmak tıbbi alanda
çok olumlu düzenlemelerdir ve birlikte olabilecek
riskler nedeni ile sınırlandırılmalıdır. Diyalizerlerin
tekrar kullanılmasını önermeyen standart rehberlerin,
geçmişte diyaliz için en sık kullanılan yöntemlerin
bulunduğunu bildirmek isteriz).

•

Geri dönüştürmek yeterli ayrım yapmaya bağlıdır.
Farklı materyaller özel tedavilere veya eskiyi yeniye
dönüştüren yöntemlere olanak veren farklı yok etme
yöntemlerine sahiptir.

Hedefler

Eylem planı
Üretim yapılan yerlerde ayırma
Torbalama, birleştirme ve ayırma,
için yöntemleri yenileme

Atık oluşumunu azaltmak

Atıkları ayırmadaki iş programını
denetlemek
Atık eğitimi ve farkındalık
programları
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Bir kaynak sorunu olarak atık
görünümü
Çevre ve insan sağlığını olumsuz
etkileyen atıkların yan etkilerini
azaltma

Eğer enerji teknolojileri için
uygulanabilir atıksa, tekrar
kullanma ve geri dönüştürme
Tehlikeli materyalleri yerine ekodostu materyalleri bulma, satın
alma ve kullanma
Eko-dostu yolları seçme
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6.3 Atık Tipleri ve Sınıflaması
Atıklarla ilgili sırayla yürürlükten kaldırılan Yönerge 75/442/
EEC, yürürlükten kaldırılan Yönerge 2006/12/EC ve 19
Kasım 2008 Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun 2008/98/
EC Yöergesi ile atık yönetimi için yasal iskelet oluşturulur1.
Çevre ve insan sağlığı üzerine atık üretimi ve yönetiminin
negatif etkilerini en aza indirmek için atık yönetiminde iskelet
oluşturulur.
Yönerge 2008/98/EC göre, atık “ıskartaya çıkarılan veya
düşünülen herhangi madde veya objedir veya ıskartaya
çıkarılması gerekir”.
Hemodiyalizde oluşmuş atıkların büyük bir yüzdesi onu
tehlikeli duruma getiren en az bir özelliğe sahiptir-potansiyel
bir enfeksiyon kaynağıdır. Yönerge Annex III’e göre, “bunun
içeriği insanlarda veya diğer yaşayan organizmalarda hastalığa
neden olduğuna inanılan veya bilinen çeşitli mikroorganizma
veya onların toksinlerini içeren maddeler ve ilaçlardan oluştuğu
için bu enfeksiyonlardır”.
Çoğu Avrupa ülkesinde zararlı atık, eş anlamlısı kontamine
olmuş atık olarak düşüneceğiz ve diyalizde oluşmuş atıklar
kontamine olmuş ve kontamine olmamış atıklar olarak
ayıracağız. Kontamine olmuş atıkları azaltmadaki anahtar
faktör kontamine olmuş ve kontamine olmamış atıklar uygun
şekilde ayırmaktır.
Hemodiyalizde, kağıt parçaları, plastik torbalar ve paketleme
materyalleri, karton kutular, tahtadan yapılmış paletler ve
ambalaj kağıdı gibi büyük miktarlarda kontamine olmamış
atıklar oluşur.
Bütün paketlenmiş atıkları geri almayı düzenleme, tekrar
kullanma, iyileştirme, geri dönüştürme EU tarafından
düzenlendiği gibi üreticinin sorumluluğudur2. Bununla birlikte,
bunların çoğu, klinik dışında kullanılanlardan açığa çıkan
atıklarla birlikte olan sıklıkla evsel atıklardan oluşur.
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6.3.1 Atıkların Sınıflandırılması
Sınıflama ve ayırma farklı atık maddeleri tehlikelere durumuna
ve materyallerin tipine, minimum çevresel etki yaratmaya,
mümkün olduğu kadar geri dönüşüm ve tekrar kullanımı
artırmaya göre ayırmak demektir. Sonuç olarak, diyalizde
oluşan atıkların tipi ile ilgili olarak bu yöne odaklanacağız.
Avrupa’da, atıkların sınıflaması Avrupa
(2000/532/EC) göre düzenlenmektedir.

atık

rehberine

Kontamine Atıklar

6.4

Tek kullanımlık tıbbi malzemeler, tıbbi işlemlere bağlı olarak,
virüsler, parazitler, mikroorganizmalar veya toksinlerin yanı
sıra kanla veya diğer vücut sıvıları ile bulaşarak kontamine
olurlar. Atıkların bu tipi çevre ve insan sağlığı için gerçek risk
oluşturur.
Kontamine olmuş atıkların taşınması tehlikeli eşyaların
taşınmasının düzenlenmesine göre olmalıdır. Yerel
düzenlemelere bağlı olarak, kontamine olmuş atıklar enfekte
eşyalar (UN kod 3291- atıklar veya insan veya hayvanların
tıbbi tedavisinden veya biyomedikal araştırmalardan arta kalan
materyaller) olarak sınıflandırılmalıdır. Bu diyaliz üniteleri için
zorunlu olmalıdır.
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Atıkların bu tipleri aşağıdaki gibi sınıflanır:
• Kesici olmayan kontamine atıklar; enjektörler,
eldivenler, gaz bezleri, örtüler, infüzyon setleri, kan
setleri ve diyalizerler gibi.
•

Kesici olan kontamine atıklar; herhangi bir iğne,
yırtılmış eldiven veya plastikler gibi kesme veya batma
ile oluşan fiziksel yaralanmalara neden olabilirler.

Tablo 2’de kontamine olduğu düşünülen özellikle diyaliz
tedavisinde kullanılan maddeler listelenmiştir. Kullanılan
miktarlar aynı zamanda duruma bağlı olarak çeşitli olabilir.
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Örneğin, iğnelerin, kan setlerinin veya diyalizerlerin diyaliz
tedavisi sırasında yenilenmesi gerekmesi gibi. Diyaliz
merkezlerindeki uygulama yöntemlerindeki farklılıklar,
kontamine olmuş atıkların tipi ve miktarlarında da farklılıklara
neden olur.
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Plastikler, PVC
Plastikler, PVC

Kan setleri

Enjektörler 10 ml

4

1

1

Plastikler,
polimerler, PVC

Diyalizer

0%

0%

0%

0%

Her bir kan örneği ve
tedavi uygulamak
için 1

Çelik

Hipodermik iğneler

0%

Tek iğne için 1
Çift iğne için 2

0%

Tekrar kullanmak
için olasılıklar

Her bir tedavinin
sayısı

8 tedavi için bir ufak
heparin şişesi

Cam

Çelik ve PVC

Materyal

Farmakolojik preparatlardan
cam konteynırlar (ilaçlar ve
antikoagülanlar)

Fistül iğneleri

Kontamine atıklar (AVF)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Geri dönüşüm
için olasılıklar
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0%

Tedavi uygulamalarının
her biri için 1 (EPO,
demir gibi)

6 bant, en az
6
5 çift
2
2

Plastikler, PVC

Kağıt veya plastik
Kumaş
Lateks veya lateks
değil
Plastikler
Dokunma olmayan
kumaş

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Geri dönüşüm
için olasılıklar

Tablo 2: Graft veya AVF gibi damar yollarından sonra diyalizde kontamine olduğu kabul edilen malzemeleri kullanma

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

Plastikler, PVC

Tekrar kullanmak
için olasılıklar

Her bir tedavinin
sayısı

Materyal

* = Kontamine olmuş objeleri ve kan bulaşan malzemeler

Disposıble giysiler*

Disposıble önlükler*

Eldivenler*

Gazlar*

Bantlar*

Enjektörler 5 ml

Enjektörler 30 ml

Kontamine atıklar (AVF)
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Plastikler, PVC
Plastikler, PVC
Plastikler, PVC
Plastikler, PVC
Plastikler, PVC

Plastikler, PVC

Plastikler, PVC
Kağıt (plastik)

Diyalizer

Kan setleri

Enjektörler 10 ml

Enjektörler 30 ml

Enjektörler 5 ml

Enjektörler 2.5 ml

Örtü

Cam

Farmakolojik preparatlardan
cam konteynırlar

Hipdermik iğneler

Materyal
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Kontamine atıklar (AVF)

4

0%

0%

0%

İlaç uygulamaların her
biri için 2+1
2

0%

0%

0%

1

4

1

0%

0%

Tedavi uygulamaları ve
kan örnekleri her biri
için 1
1

0%

Tekrar kullanmak
için olasılıklar

8 tedavi için 1 heparin
şişesi

Her bir tedavinin
sayısı

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Geri dönüşüm
için olasılıklar
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6

Kağıt veya kumaş

0%

0%

2
2
2

Plastikler
Plastikler
Dokunma olmayan
kuma

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Geri dönüşüm
için olasılıklar

Tablo 3: Santral venöz kateterler (CVC) gibi damar yolları kullanılan diyaliz uygulamalarında kontamine olduğu kabul edilen malzemeleri kullanma

0%

0%

0%

0%

16

Kumaş

0%

4

8 adet bant

Kağıt veya plastik

0%

0%

1

Dokunma olmayan
kumaş

0%

Tekrar kullanmak
için olasılıklar

6 çift

1

Plastik veya Dokunma
olmayan kumaş

Lateks veya lateks
olmayan
Dokunma olmayan
kumaş

Her bir tedavinin
sayısı

Materyal

* = Kontamine olmuş objeleri ve kan bulaşan malzemeler

Disposıble giysiler

Disposıble önlükler*

Yıkama kapları*

Yüz maskeleri*

Eldivenler*

Dezenfektanı silme*

Gaz bezi*

Bantlar*

CVC çıkış pansumanı

CVC torba

Kontamine atıklar (AVF)
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Yorumlar:
Hastaların yaklaşık %30’unda diyaliz için CVC ‘lerin kullanıldığı
unutulmamalıdır. Diyaliz merkezlerinde laboratuar testleri için
alınan örnekler, yaklaşık ayda bir kez çoklu kilitli adaptörler
kullanılarak çekilir. Diyabetli hastaların yaklaşık %30’u 1 ml’lik
enjektörler kullanarak kan glikoz testleri uygular. Çocuk bezleri
nadiren kullanılır.
6.4.1 Ayrı Tutma ve Ayırma
Kontamine olmuş atıklar oluşturan diyaliz klinikleri kontamine
olmuş, olmamış ve evsel atıkları yerinde ayırarak miktarını
azaltmak zorundadırlar. Eğer bu ayırma işlemleri doğru
uygulanmazsa atık yaratılır, oluşan bütün atıklarda kontamine
olarak kabul edilir.
Sağlık bakım atıkları ile baş etme problemleri gelecekte
daha karmaşık olacaktır. Daha fazla sınıflama isimleri
gerekecek, imha etmek için paketleme veya kullanılmamış
tek kullanımlıklar, yiyecek atıkları, kliniksel atık torbaları
gibi klinik dışı materyaller sınıflandırılacaktır. Bu, hastaneler
tarafından oluşturulan kontamine atıkların miktarını yapay
olarak artıracaktır.
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Hastane yönetiminin, yerel yasalara (atık servis sağlama
sözleşmesi destek sağlar) göre kontamine olmuş atıklar olarak
tanımlanmış materyallerin listesini oluşturması çok önemlidir.
Tablo 4’de diyaliz tedavisi için özellikle kullanılan, kontamine
olarak kabul edilemeyen maddelerin listesi gösterilmiştir.
Kullanılanların miktarları aynı zamanda duruma bağlı olarak
çeşitlilik gösterebilir. Bütün bireyler, bu listenin içeriğini benzer
şekilde yapmakla sorumludurlar.
Atık ayırımını kurallara göre yapma enfekte atıkların miktarını
anlamlı bir şekilde azaltabilir. Enfekte atıkları azaltmanın
mükemmel örneği 2009 EDTNA/ERCA Kongresi’nde
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verilmiştir. Orada bir katılımcı her tedavide atıkları 1.44 kg’dan
0.89 kg’a kadar azalttığını bildrimiştir3.
Tek kullanımlık çantalar içerikle beraber toplamak ve
yerleştirmek için kullanılır. Kontamine olmuş, evsel ve
kontamine olmamış atık çantaları kolay tanınması renklendirilir
ve bu kontamine olmuş atık taşıyıcıları için “biyotehlike”
sembolüdür (Şekil 6).

Şekil 6: Biyotehlike sembolü

Kontamine olmuş kesici atıklar geçirgen olmayan mekanik
darbelere dirençli çöp kutularında (konteynır) toplanmalıdır.
Bu kutular çöpün girişine izin verir ve dolduğu zaman çöplerin
buradan çıkışı önler. Kutuların enjektör iğnelerinin ayrılmasını
sağlayan bir delikleri bulunur.
6.5

Kontamine Olmayan Atıklar

Kontamine olmamış kabul edilen atıklar genellikle evsel
atık bölümünde imha edilirler (Tablo 4). Bununla birlikte,
diyaliz tedavisinin doğası gereği bu malzemelerin büyük
çoğunluğunun kan ve diğer biyolojik ajanlarla kontamine
oluma potansiyeli vardır. Bunlar malzeme hazırlığı, bağlantı ve
sökme işlemleri için kullanılan, eldiven ve önlük gibi herhangi
bir personeli koruyucu malzemeleri içerir.
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Plastik
Karton
Plastik

Bikarbonat bidonları ve
kartuşları

Karton kutuları

Kontamine olmamış tuz
bidonları

1

Plastik

Diyalizat bidonları

0%

0-5%

0%

0-50%

0%
1

0%
Kağıt

0%

Kağıt havlular

Vardiya için 2

Disposıble giysiler

0%

Çocuk bezleri

Vardiya için 2

Plastikler

0%

Vardiya için 2

Dokunma olmayan
kumaş

0%

0%

Tekrar kullanmak
için olasılıklar

Vardiya için 2

CVC için 3 çift, AVF
için 2 çift

Lateks veya lateks
olmayan
Dokunma olmayan
kumaş
Dokunma olmayan
kumaş

Her tedavinin sayısı

Materyal

Disposıble önlükler

Kaplar

Yüz maskeleri

Eldivenler

Kontamine atıklar
(CVC)

100%

100%

90-100%

90-100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Geri dönüşüm
için
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1
1
1

2

İlaç uygulaması için 1

Plastikler
Plastikler
Plastikler
Kağıt veya
plastikler
Kağıt veya
plastikler

Kan seti paketleri

Bikarbonat torba/ kartuşları

CVC bölümleri ve paketleri

Kağıt

1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tekrar kullanmak
için olasılıklar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Geri dönüşüm
için

Tablo 4: Kontamine olmamış diyaliz atıkları için önerilir. “Kontamine değil” tanımı ülkelerin özel düzenlemelerine bağlıdır.

Reçeteler ve yazmak için
diğer kağıtlar veya basılı
dokümanlar

Hipodermik iğne paketleri

Fistül iğnelerinin paketleri

Enjektör paketleri
2

1

Kağıt veya plastikler

Diyalizer paketleri

Bağlantı sökme paketleri

Kağıt veya
plastikler
Kağıt veya
plastikler

1

Kağıt veya plastikler

Bağlantı seti paketleri

Her tedavinin sayısı

Materyal

Kontamine atıklar
(CVC)
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6.5.1 Azaltma Olanakları
Diyalizde açığa çıkan atıkların büyük bir miktarını azaltmak için
var olan olanaklar oldukça sınırlıdır. Bununla birlikte, çeşitli şu
şekilde kazançlar sağlanabilir:
•
•
•
•
•
•
6.5.1.1

Klinik yöntemleri değiştirime
Personel eğitimi, bilgi ve eğitim verme
Rutin izlem
Satın alınan ürünlerin azaltma kriterleri içermesi
Periyodik denetleme
Yazılı klinik kavramları yerine getirme
Klinik Yöntemleri Düzeltme

Kontamine atıkların miktarını azaltma yöntemleri üretimle
başlar. Hazırlama, bağlama ve sökme için yeterli yöntemler
öncelikle hasta ve çalışan hemşirelerin güvenliğine odaklanır,
aynı zamanda atıkları azaltmakla, kontamine olmuş atıkların
büyük bir miktarı azaltılabilir ve böylece çevresel etkileri de
azaltılabilir.
Bu amaca ulaşmak için bütün olasılıklar uygulanmaya
çalışılmalı, farklı yöntemler için üreticinin, diyaliz makinelerinin
ve Avrupa En iyisini Uygulama Rehberleri/ Avrupa Renal
En İyisini Uygulama (EBPG/ERBP) önerileri göz önünde
bulundurulmalıdır.
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6.5.1.2

Personel Eğitimi ve Eğitime

Diyaliz kliniklerinin yönetiminde SMART (kısa, ölçülebilir,
ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı) amacına göre düşünülen
planın açık olarak belirlenmesi önerilmektedir. Bu amaç (yıl
sonuna kadar her bir tedavide en fazla 1.2 kg kontamine olmuş
atık gibi) bütün personel için önerilmektedir. Ekibin gayreti
sonucunda, bu hedeflerin seviyesi ulaşılabilir ve sürdürülebilir
olacaktır.
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Bu hedefe ulaşmadaki en önemli rol, azaltma ve toplama
yöntemlerine ilişkin olarak atıkların üretiminden imhasına kadar
bütün basamaklardaki detayları açıklamak ve öğretmektir.
Esasen bu yöntemler kötü alışkanlıkların bırakılması, eski
alışkanlıkların yerine yenilerinin konulması gibi mentalitede
bir değişimi ve tıbbi personel tarafından yüksek düzeyde
bağlılık ve konsantrasyonu gerektirir. Birlikte planlanmış ekip
çabası gerektirmektedir ve bunun anlamı, başarıya ulaşmak
için bütün personelin en şekilde uyarılması ve motive olması
demektir.
Güçlü ve zayıf olarak belgelenmiş başarıları periyodik olarak
izleme ve analizini yapma oldukça yaralıdır. Eğer gerekiyorsa
yeniden eğitim yapılabilir veya dersler yenilenebilir.
6.5.1.3

Rutin İzlem

Problemin tanımlanabildiği ve doğru ölçüm yapılabildiği için
yöntemleri uygulama sırasında günlük izlem kesin sonuca
ulaştırır. İzlem aralığı en az 6 ay olması önerilmektedir.
6.5.1.4

Periyodik Denetleme

Periyodik denetleme, belirlenen hedefi sürdürmek ve projenin
durumunu değerlendirmek için her hastaneye önerilir.
Denetleme temelli doğru ölçümler, değişimi içeren hedefler ile
inşa edilir, böylece günlük rutinler oluşur.
6.5.1.5 Yazılı Klinik Kavramları Yerine Getirme
Bölüm 4.4. Bilgi ve İletişim Teknikleri’ne bakınız.
6.6

Evsel Atıklar

Basit olarak, diyaliz ünitelerinde oluşan evsel atıklar,
sınıflandırılmamış atık olarak, kontamine olmuş veya kliniksel
atık olarak tanımlanabilir. Bu, Belediyeye Ait Sıvı Atık (MSW)
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olarak sınıflandırmaya benzer. Lütfen, diyaliz için Avrupa
çevresel rehberleri takip etmeden önce yerel ihtiyaçları,
normları ve standartları kontrol ediniz.
6.6.1

Evsel Atıkların Tanımlanması

Diyaliz odalarında, atık oluşumu sırlandırılmaz, diyaliz
ünitelerinde oluşan evsel atıklar çeşitli alanlarda bulunur: klinik
alan, mutfak ve personel odası, ofis ve yönetimsel alanlar, ev
ile ilgili servisler ve çalışma malzemeleri. Oluşan atığın tipini
ve azaltacak olanakları anlamak için bir araç olarak, her birini
ayrı ayrı düşünmek faydalıdır.
6.6.2

Klinik Alan

Alan

Madde/ Ürün

Ambalajlama ve
paketleme

118

El havluları
Sabun ve diğer
araçlar
Klinik alan Çamaşır
temizleme
ve silme
malzemeleri
Temizleme
ajanlarını
paketleme

Tekrar
kullanmak
için olanak

Geri
dönüşüm
için olanak

0-10%
0-20%
0%
0%
Yeniden
doldurulur

90-100%
80-100%
100%
0%

Bez

0%

0%

Bez

Paketlemeye
bağlı

100%

Materyal
Kağıt
Plastik
Karton
Kağıt
Plastik

100%

Tablo 5: Klinik alanlarda oluşan atıklar.

Tipik bir diyaliz ünitesinde kullanılan madde ve ürünler
Tablo 2,3,4, ve 5 te gösterilmiştir. Genellikle her diyaliz
hastasının atıklarının tipi ve miktarı şekil 7 de gösterilmiştir.
Bu maddelerin çoğu tek kullanımlıktır. Bu nedenle ayrı ayrı
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paketlenmiştir. Belirtildiği gibi diyaliz tedavisinin doğası
kullanılan malzemelerin yoğunluğundan dolayı enfekte kan ya
da diğer biyolojik ajanlarla kontamine olma olasılığı vardır. Bu
olasılık paketler tedavi sonuna kadar korunursa daha da büyür
(istenmeyen bir olayın oluşması durumunda ambalaj tutulması
genellikle gereklidir).
Diyaliz makinelerinin temizliği için kullanılan yataklar ve
sandalyeler vb temizlik için kullanılan öğeler, aynı zamanda
potansiyel olarak kontamine olmuş gibi kabul edilebilir. Evsel
atıkların diğer bir ana kaynağı örneğin el yıkama gibi personelin
kişisel hijyen aktivitelerinden kaynaklanır. Evsel atık olan bu
maddelerin sınırlı bir kapsamı olduğu tahmin edilebilir.
Temizlik bezlerinin kan veya diğer vücut sıvılarıyla kontamine
olduğu düşünülüyorsa, tıbbi atık olarak imha edilir. Eğer
onlar sadece kirlenmişse evsel atık olarak imha edilir. Eller
yıkandıktan sonra kullanılan el havluları kontamine olarak
düşünülmemeli, evsel atıklarla atılmalı, geri dönüşüm için
uygun olmadığı düşünülmektedir.
Şekil 7. Her diyaliz hastasının atıklarının tipi ve miktarı.

Waste
volumes (kg/pt/yr)
Atik miktarlari
(kg/pt/yil)
7,3

232,8

Kağıt
Paper
Plástik
Plastic

Cardboard
Karton
Otherkati
solids
Diğer
atiklar

371,5
54

28,5

Evsel
atiklar
Domestic
MSW

6.6.2.1 Azaltma Potansiyeli
Bireysel olarak ayrı paketlenme yapılması gerekliliği atık
miktarının büyük oranda azaltılmasını engeller. Bununla
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birlikte atıkların ortadan kaldırılmasıyla bazı kazanımlar olabilir.
Konsantre kutu kullanıldığı yerlerde, plastik konteynerlerin
miktarı azalacaktır. Bununla birlikte tesislerin doğası ve
dönüştürme maliyetleri kabul edilen bu seçeneği önleyebilir.
Operasyonel prosedürlerin gözden geçirilmesi ve artırılmış
makine kullanım kapasiteleri kullanılan ürünlerin miktarında
bir miktar azalma sağlayabilir.
6.6.2.2 Ayrıştırma ve Ayırma
Genellikle, esas olarak ürün ambalajı atık olarak atmak
yerine tekrar kullanım ya da geri dönüşümlü olarak ayrılabilir.
Kullanım alanı dışında harici paketleme ayrılabilir ve kağıt ve
plastik gibi ayrılmış farklı konteynırlara konur. Bunu başarmak
için ayrılmış konteynırlar stratejik noktalara yerleştirilir.
Bikarbonat kartuşları ve infüzyon torbaları gibi plastik ürün
atıkları tartışmalı bir konudur. Bunların tümü dışarıdan
kontamine olma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte çoğu
geri dönüşüm için uygundur. Benzer şekilde konsantre kutular
kullanılır, bunlar tekrar kullanım veya en azından geri dönüşüm
potansiyeline sahiptir. Boşaltılmış konsantre konteynerler aynı
zamanda satıcıya iade edilebilir (Bu bazı ülkelerde zorunludur).
Bu yol keşfedilmiş olmalı – yeniden kullanımı teşvik etmek
diyaliz ünitesindeki yükü azaltır, fakat ulaşım artar.
Toplu malzeme tesliminde kullanılan paletler tedarikçiye iade
edilmelidir. Tüm karton kutular geri dönüşüm olmalıdır.
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6.6.3

Bakım ve Atölye Alanı

Alan

Materyal

Olası Tekrar
Kullanım
(tahmini)

Olası Geri
Dönüşüm
(tahmini)

Plastik

0%

100%

Metal

0%

100%

Elektronik

0%

100%

Karton
kutular

0-10%

90-100%

Kağıt

0-10%

90-100%

Konsantre
konteynerler

Plastik

0%

İpe bağlı
%100 e
kadar

Pilleri

Karışık

0%

100%

Madde/Ürün

Diyaliz
Makineleri
Bileşenleri

Bakım ve
Atölye Alanı

Paketleme

Tablo 6. Kan ve vücut sıvılarıyla kontamine olmayan bakım ve atölye alanında üretilen atıklar.

Diyaliz araç-gereçlerinin bakım ve tamiri sıklıkla parçalar
ve bileşenlerinin yenilenmesiyle sonuçlanır. Diyaliz işlemi
uygularken aynı zamanda tek kullanımlık malzemeler
(konsantre sıvılar vb) de kullanılır. Bunların çoğu bireysel
olarak paketlenir (kutu ve ambalajlar halinde) diğer alanlarda
olduğu gibi geri dönüştürülebilir.
Özel bir sembolle belirtilen elektrikli ve elektriksel materyaller
(Şekil 8) ve pillerle ilgili atıklar için Avrupa Birliğinin ayrı bir
atık sistemi veya geri dönüş siteminin oluşturulmasına ait özel
yönergeleri vardır.
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Şekil 8: Elektrikli ve elektriksel materyaller.

6.6.3.1

Olası Azaltma

Tedarikçi firmaların değişim (onarım) anlayışlarında bazı
değişiklikler yapmaları sonucu bir nebzede olsun üretilen atık
miktarında bir düşme olmuştur. Yeniden şarj edilebilir pillerin
kullanılması, yeniden şarj edilmeleri sırasında bir enerji kaybı
olmasına karşın yeni pillerin kullanımını engellemiştir.
6.6.3.2 Ayıma ve Ayrıştırma
Değiştirilen makine parçaları tipi ve malzemenin özelliğine
göre ayrılabilir. Daha büyük elektronik bileşenlerinin çoğu
(güç kaynakları, baskılı devre kartları) tedarikçiler tarafından
onarılabilir, ama bu artık böyle değil ve tüm elektronik
bileşenler elektrikli ve elektronik araç gerecin atık yönetimi
doğrultusunda imha edilmelidir.
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Metal parçalar. Bir metal geri dönüşüm tesisine gönderilebilir,
uygun olan plastik malzemeler dekontamine olanlar
temizlenerek ve dezenfekte edilerek uygun şekilde atılması
için ayrılmalıdır (örneğin, bazı hatalar uygulanmakta olan
defenfeksiyon döngüsünü önleyebilir).
Temizlik materyalleri ve kişisel hijyen materyalleri evsel
atıklara atılabilir.
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6.6.4

Ofis ve İdari Alanlar

Alan

Ofis ve İdari
Alanlar

Madde/Ürün

Materyal

Olası Tekrar
Kullanım
(tahmini)

Olası Geri
Dönüşüm
(tahmini)

Ofis ve İdari
Alanlar

Kağıt

10–20%

80-100%

Yazıcının
mürekkep
kartuşları

Plastik

100%

Tekrar
kullanılmayacaksa
% 100

Yazıcının
mürekkep
kartuşları

Plastik

100%

Tekrar
kullanılmayacaksa
% 100

Ambalaj ve
paketler

Kağıt,
karton
Plastik

10-20%

80-100%

Tablo 7. Ofis ve idari alanlardaki atıklar.

Ofis ve idari alanlarda sıfır atık potansiyali oluşur, büyük
maddelerin çoğu tekrar kullanılabilir (mürekkep ve toner
kartuşları) ya da geri dönüşümlüdür (kağıt ve paketler).
6.6.4.1 Azaltma Potansiyeli
Kullanılan hacimlerin azaltılması kesinlikle fotokopi ve baskı
miktarlarının azaltılmasıyla mümkündür. Bu aynı zamanda
kullanılan toner ve mürekkebin sayısını da azaltacaktır.
Uygunsa çift yönlü yazıcı ve fotokopi kullanılmalıdır. Kağıt geri
dönüşüm için gönderilmeden önce not kağıdı olarak yeniden
kullanılabilir.
Bu kağıtsız klinik kavramı aşırı kağıt tüketimi yükünü azaltabilir.
Bakınız Bölüm 4.4. bilgi ve iletişim teknolojisi.
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6.6.4.2 Ayıma ve Ayrıştırma
Kağıt, yazıcı materyalleri ve karton paketler geri dönüşüm için
ayrılabilir. Yazıcı ve toner kartuşları tekrar doldurulabilir veya
geri dönüşüm için gönderilebilir.
Bazı plastik paketler tamamen geri dönüştürülmeyebilir bu
yüzden ayrıştırma gerekebilir ve evsel atıklarda atılabilir.
6.6.5

Mutfak ve personelin dinlenme odaları

Alan

Madde/Ürün

Gıda maddeleri

Gıda kapları
Mutfak ve
personelin
dinlenme
odaları

Sıvı ve içecek
kapları
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Yemek kapları
Çatal bıçak
takımı
Okuma
materyalleri

Olası Tekrar
Kullanım
(tahmini)

Olası Geri
Dönüşüm
(tahmini)

Katı ve
sıvı

0%

0% (100%
if specified
and
disposed
as organic
waste)

Katı ve
sıvı

0%

100%

Materyal

Metal

0%

100%

Kağıt/
karton

0%

50%

Plastik

0%

100%

Metal

0%

100%

Kağıt/
karton

0%

100%

Kağıt

0%

30%

Plastik

0%

100%

Plastik

0%

100%

Kağıt

0%

100%

Tablo 8: Mutfak ve personelin dinlenme odalarında üretilen atıklar
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Birçok hemodiyaliz ünitesinde, hastalara gıda ve içecek
sağlanması içecek desteğiyle sınırlıdır (çay, meyve suları) ve
sandviç, bisküvi ve meyveler gibi hafif aperatiflerle sınırlıdır.
Hemen hemen tüm yemek kapları ve çatal bıçak takımlarının
tümü disposıble kağıt ya da plastikten yapılmıştır. Kağıttan
olanların çoğu geri dönüşüm için engel olabilir. Bununla birlikte
tüm plastik malzemeler çalkalanmalı ya da temizlenir, böylece
onların geri dönüşümü sağlanabilir. Tüm içecek kutuları
geri dönüşüm potansiyeline sahiptir(enfeksiyonlu olarak
sınıflanmamışsa- hastaların durumuna ve yerel düzenlemelere
bağlı). Bakınız Bölüm 5 Hijyen ve Ev idaresi.
Benzer bir durum yiyecek ve içecek tüketilen personelin
alanlarında da geçerlidir.
6.6.5.1

İç Hizmetlerde Azaltma Potansiyali

Büyük hacimli kaplar ve konteynırların kullanımı dışında,
hasta hizmetleri üzerine negatif bir etkisi olmadan bu alanlarda
üretilen atıkların miktarını azalt ,mak için çok dar bir kapsam
vardır.
6.6.6

İç Hizmetlerı

Alan

Materyal

Olası Tekrar
Kullanım
(tahmini)

Olası Geri
Dönüşüm
(tahmini)

Kağıt
Plastik
Klağıt
Paper

0–20%
0-20%
0-20%
0%

Sabun ve diğer
dağıtıcılar

Plastik

100%

Temizlik bezler

Kumaş

0%

Temizlik madde
kapları

Plastik,
metal

100%

80-100%
80-100%
80-100%
0%
Tekrar
kullanılmayacaksa
%100
0%
Tekrar
kullanılmayacaksa
%100

Madde/Ürün
Ambalaj ve
paketleme
El havluları

Tüm
alanlar

Tablo 9.İç servislerden gelen atıklar.
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Boş dezenfeksiyon madde kapları tehlikeli atık ve şüpheli iyi
atık olarak sınıflandırılır. Temizlenmelidir ve Geri dönüşüme
atılmadan önce tehlike sembolleri silinmelidir.
Rutin temizleme diyaliz ünitelerinde tüm alanlarda temeldir.
Bunun doğası temizlik ürünlerinin tekrar kullanımı veya geri
dönüşümünün az olması anlamına gelir. Plastik kaplar geri
dönüşüm için düşünülmeden önce durulanması gerekir, öyle
ki bu uygun miktarda olmasını kısıtlayabilir.
6.6.6.1

Olası Tasarruf

Kullanılmış
dağıtıcıların
araştırılmalıdır.

doldurulabilmesi

olasılığı

6.7 Atıkların Taşınması
Atıkların taşınması genellikle belediyeler tarafından ve uygun
yönetsel süreçlerde tanımlanan yönetmeliklere göre yapılır.
Bunlar;
•

Yeterli atık depolama tesisleri

•

Yerel sorumluluk

•

Yasal sorumluluk tur.

6.7.1 Atıkların Yeterli Depolanması
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Uygun yerlerde yeterli sayıda atık konteyneri olmalıdır. Bunlar
düzenli olarak değiştirilmelidir.
Kontamine atıkların geçici depolanması işlevsel olarak ayrılmış
ve kapalı bir sistemle güvenliği sağlanmış özel donanımlı
alanlarda yapılır. Oda uygun temizlik, dezenfeksiyon ve
havalandırma olanaklarına sahip olmalıdır. Evsel atıklar klinik
atıklardan ayrı olarak depolanmalıdır.
Depolama olabildiğince kısa süreli olmalıdır ve depolama
koşullarında yerel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
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6.7.2 Yerel Sorumluluk
İdeal olarak, kontamine atıklar hastanede özel alanlardan
taşınmalıdır. Atıklar klinik dışına mevzuata göre taşınmalı ve
araç tesisleri, taşınma yolları vb ile ilgili asgari gerekliliklere
uyulması zorunludur. Atık taşıma sorumluları lisanslı olmalı ve
sadece uygun atık yöntemleri kullanılmalıdır.
6.7.3 Yasal Sorumluluk
Atık yönetimine katılan personel (kontamine ve evsel
atıkların her ikisi de) üretilen atığın miktarı ve tipini doğru
tanımlamak için eğitilmeli, insan ve çevre sağlığı için farklı
riskleri tanımlamalıdır. Aynı zamanda onlar lokal atık yönetim
planına, dökümantasyon şartları, toplama, depolama, taşıma
kontamina atıkların atılmasıyla ilgili mevzuat ve prosedürlere
aşina olmalıdır.
6.8

Diyaliz Atıklarının Yönetimi

Maliyet etkili ve zararsız metodlarının çoğu atık yönetimiyle
azaltılabilir, tekrar kullanılabilir ve geri dönüşümlü olabilir, fakat
diyaliz atıklarının çoğu tek kullanımlık materyallerden oluşur.
Atık rutinleri insan ve çevre sağlığına etkisini en aza indirmeyi
sağlayıcı her tip atık için uygun olmalıdır.
6.8.1

Lokal Yasal Düzenlemeler

Kontamine atıklar çoğunlukla tıbbi veya tıbbi olmayan atıklar
olarak sınıflandırılarak yerel mevzuata göre atılmalıdır. Her
tip atık için farklı onaylı prosedürler mevcuttur. Kullanılan
atık yöntemleri insan sağlığı ve çevre için zararlı herhangi bir
faktörü hızlı ve tamamen uzaklaştırmalıdır.
Bu yöntemler:
•

Yakma: Gaz emisyonu ve sekonder yakma ürünlerini
düzenleyen yönetmelik ve standartlar yerine
getirilmelidir.
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•

•

Nötrolizasyon
tedavileri:
otoklav,
kimyasal
dezenfeksiyon, mikrodalga dezenfeksiyon, kapsülleme,
ışınlama. Kontamine atıklar nötrolizasyona uğrayarak
özel tedavi gerektirmeyen evsel atık haline geçer.
Çöplerin atılması: Evsel atıklar genellikle özel bir
önleme gerek olmadan sıklıkla gömülerek ortadan
kaldırılır.

6.8.2 Çöp Alanları
Çöp alanları atık işlemedeki en eski yöntemdir. Çöp alanlarında
kabul görmüş işletim sürecinden sonra atıklar geniş bir dolgu
alanı boyunca yığılır, her gün üstü toprakla kaplanır. Köpük
ürünleri, geçici battaniye, ahşap talaşı ve biyo katı kimyasallar
gibi diğer atık kapatma materyalleri kullanılır.
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Çöp alanlarının çevreye ciddi etkileri vardır: yer altı sularına
bulaşma, dolgu toprakta olabilecek sızıntılar ve maddelerin
metabolizması sonucu ortaya çıkacak olan metan gazı (bir
sera gazıdır ve karbondioksitten 21 kez daha güçlüdür) ile bir
kirlenme, PVC diyaliz ünitelerinde bol miktarda bulunan bir
maddedir ve çöp alanlarına atılır ve büyük miktarda dioksin
gibi toksik maddelerin üretiminden sorumludur. İnsanların
bu maddelere yüksek dozda kısa süreli maruz kalmaları
sonucunda klorakne gibi cilt lezyonları, cilt yamaları ve
karaciğer fonksiyon bozuklukları ile uzun dönem maruz kalma
sonucu bağışıklık sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem ve
üreme fonksiyonlarında yetmezlik görülebilir. Çevre açısından
bakıldığında çöp alanlarında çöpün bertaraf edilmesi en az
istenen bir yöntemdir ve bu nedenle en son seçenek olarak
düşünülmelidir.
6.8.3 Yakma
Yakma genellikle kontamine atıkların imhasında kullanılan bir
yöntemdir. Atık materyallerin yüksek derecede sıcaklıklarda
yanmasıyla gerçekleşir. 800°C civarı ve altındaki yanmalar

Diyaliz Ünitelerinde Atıkların Yönetimi

dioksin, furanlar (heterosiklik aromatik bir bileşik olan
furanlar, renksiz, uçucu, yanıcı bir sıvı aynı zamanda zehirli
bir kanserojendir) parçacıklar, azot oksitler ve kükürt dioksit
üretimine yol açar. Özellikle diyaliz materyallerinde yaygın
olarak kullanılan bir polimer olan PVC düşük sıcaklıklarda
yakılırsa, büyük miktarlarda dioksin ve furanlar oluşur. İdeal
olarak 900°C 'nin üzerinde yanmalarda dioksinlerin molekül
zincirleri kırılır.
Yakma kül, baca gazı ve ısı üretir. Baca gazları atmosfere
bırakılmadan önce gaz ve partikül kirleticilerinden temizlenmesi
gerekir. Yakma atıklarından kaynaklanan kalıntılar sterildir ve
miktarı%70-80 azalır. Birçok kalıntı ürünler başka amaçlar
için de kullanılabilir. Yakma sonucu üretilen ısı yakmanın bir
atık-yakma-enerji teknolojisiyle oluşan enerji üretmek için de
kullanılabilir.
Birçok açıdan, yakma sonrası geri dönüşüm ve tekrar kullanım
yakma sonrası atık yönetiminde altın standart olarak kabul
edilmelidir.
6.8.4

Kontamine Atıkların Nötralizasyon Teknolojileri

Atık yakma çöp alanlarında atıkların toplanmasından daha
pahalı olduğundan son zamanlarda kontamine atık hacmini
azaltmak için teknoloji geliştirilmiştir. Bütün teknolojiler belirli
bir enerji harcanması yoluyla sadece farklı bir atık sınıflama
sistemini öncülük eder. Bu süreçler:
•
•
•

Otoklav
Kimyasal dezenfeksiyon
Mikrodalga sterilizasyondur

6.8.4.1 Otoklav
Otoklav sterilizasyon ünitesi (> 120°C buhar, ve basınç)
kurulumu ve çalıştırılması kolaydır. Bununla birlikte bu tip
sterilizasyon boru sistemleri ve basınçlı atık sınırlamaları
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vardır. Buhar tüm yüzeylere ulaşmalıdır. Otoklav sistemini
çalıştırmak kolaydır. Fakat enerji tüketimi yüksektir.
6.8.4.2

Kimyasal dezenfeksiyon

Atıkları tahrip etmek ya da patojen mikroorganizmaları inaktive
etmek için kimyasal maddeler eklenir. Kimyasal dezenfeksiyon
sıvı atık (kan, idrar, dışkı, atık su) yönetimi için uygundur.
Mikrobiyolojik kültür ve kırık cam parçaları gibi katı hastane
atıkları aynı zamanda dezenfekte edilir.
6.8.4.3

Enfeksiyon atıklarına mikrodalga sterilizasyon
işlemi

Tıbbi atıklar nadiren mikrodalgada işlem görür. Bu teknoloji klasik
termal teknolojilerinden enerjinin daha verimli kullanılmasını
sağlar fakat sıklıkla maksimum ısı sınırlıdır (100°C) ve sıklıkla
sağlık otoriteleri tarafından atıkların dezenfeksiyonu için kabul
edilmez. Bununla beraber, mikrodalga araçları enfeksiyonun
yerinde dezenfeksiyonuna izin verir. Bu yüzden evsel atıkların
sterilizasyonunda sınıflandırılır.
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Sonuç ve Öneriler
Kuşkusuz, atıkların azaltılmasında ilk adım yapılması gereken
aktivitelerin tanımlanmasıdır.
Pratik açıdan atıkların geri dönüştürülebilir, yeniden
kullanılabilir veya yeniden kullanılamaz olarak ayrılması çok
önemlidir. Bunlar aşağıdaki durumlara bağlıdır:
•

Yerel eylem planlarının geliştirilmesi

•

Üretim aşamasında ayırma

•

Sürekli eğitim programları

•

Atık üretimi ve ayırma üzerine rutin denetimlerin
yapılması

•

Atık hizmetini verecek kurumun seçimi /sözleşme
(geri dönüşüm için)

Atıklar en azından çevreye zarar vermeyen enerjinin iyi
kullanıldığı genellikle yakma yoluyla ortadan kaldırılmalıdır.
EYLEM PLANI
10 Adımda atık azaltma planının uygulanması
Adım 1 – Atıkların belirlenmesinin kavranması
Atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi için birim politikalarınızı,
prosedürlerinizi,
tanımlarınızı
gözden
geçirin.
özel
düzenlemeleri anladığınızdan emin olmak için yöneticileriniz
ile kontrol edin. Enfeksiyon kontrol birimlerinizle süreçlerinizi
kontrol edin, enfeksiyon kontrolü ile güçlü bir ortaklık sağlamak
başarılı bir program yapmanızı sağlayacaktır.
Atık azaltma bilgi ve hedeflerinize Kan yoluyla taşınan
enfeksiyonların kontrolünü yapmayı ekleyin
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Adım 2 - Problemin tanımlanması ve maliyet etkili
analizlerin geliştirilmesi
Öncelikli olarak doğru atık maliyetleri ve kazanımlarının
tanımlanmasıyla:
Ne kadar atık üretirsiniz?
Sizin ne kadar atığa sahip olduğunuzu ve bunları nasıl
imha edeceğinizi hesaplamaya gereksiniminiz vardır. Bu
basit planlama size atık hacimlerinizi ve imha maliyetlerinizi
azaltmada yardımcı olacaktır.
Toplam imha maliyetiniz nedir?
Toplam atıkların maliyeti ve güçlü araç gereçlerle atıkların
imhasının maliyeti sadece yönetimin değil aynı zamanda
personelin de işbirliği ve eşgüdümlü çalışmasından da
kaynaklandığı anlaşılmalıdır.
Olası tasarruflarınız ne kadar?
Yönetim programınızı sunduğunuz zaman program öncelikle
mevcut maliyet tasarruflarını içermeli fakat çalışanların morali,
geliştirilmiş güvenlik zaafı, toplumsal ilişkiler gibi diğer atık
azaltma yollarına da yer vermelidir.
Adım 3 - Hedefler ve bir eylem planı geliştirmek için bir
takım yaratma

132

Azaltmayla ilgili gelişmiş hedefler ve eylem planı olan bir takım
yaratmak için ünitenizde güncel atık üretimlerinin miktarının,
atıkların ortadan kaldırılması maliyeti ve fayda maliyet
analizleriyle iyi anlaşılması gerekir.
En iyi sonuçlar için, ev idaresi, enfeksiyon kontrolü, bakım,
güvenlik, tesisler/ mühendislik, eğitim, satın alma ve klinisyenler
den oluşan bir takım oluşturulmalıdır.
Takım hedeflerle ilgili ortak bir anlayışı paylaşması önemlidir.
Ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler yapılmalıdır. İlk adım en
fazla atık üreten süreçleri gözden geçirmektir. Bu alanlarda ilk
hedef olmalıdır.
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Yazılmış bir eylem planı ekip üyelerinin hedeflerin ve atık
azaltma programlarının uygulanmasının başarılması için
gerekli adımlar üzerine odaklanmasına yardım edecektir.
Hedefler sağlıklı, güvenli, maliyeti azaltıcı ve kirliliği önlemeye
yönelik hususları içermelidir.
Görevlendirilmiş lider her bir proje hedefini karşılama
sorumluluğu almalıdır. Her bölümde bazı tim üyelerine
danışılarak bir tim lideri seçilmelidir. Bu kişi hedefleri sağlamak
için her aktivite ve performansla ilgili üstlerini bilgilendirme
sorumluluğu almalıdır. Bu iş kolay değildir. Fakat azim,
sorumluluk ve çaba gerekir.
Adım 4 - Atık ayrımının planlanması
Uygun atık ayrımı herhangi bir atık azaltma çabası için kritiktir.
Atık ayrımını kolayca uygulamak için uygun araçlar sağlanır.
Uygun şekilde atık ayrımı yapan personelle bu kolayca
yapılabilir, sonuçta daha az yanlış atık oluşur.
Ünitenizde farklı gereksinimler için yeni konteynerler (atık
kapları) satın alın. Konteyner boyutları üretilen atığın miktarına
uygun olmalıdır.
Adım 5 - Konteynerlerin konumlandırılması ve işaretlenmesi
Konteynerlerin uygun şekilde yerleştirilmesi ve işaretlenmesi
her hangi bir atık ayrımının başarısında anahtardır.
Uygun işaretleme ve etiketleme talimatlar ve yerinde eğitim
yapılmasını sağlar. Tüm konteynerler kusursuz etiketlenmelidir.
Adım 6 - Çalışanların eğitim planlaması ve politikalar
Eğitim atık azaltma programını başarmada bir anahtardır.
Personelin uygun atık ayrımının nedenlerinin anlayabilmesi
için açık, tutarlı bilgi gereksinimi vardır: çevresel liderlik,
mevzuat ve maliyet etkileri.
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Eğitim atık azaltma programını başarmada bir anahtardır.
Personelin uygun atık ayrımının nedenlerinin anlayabilmesi
için açık, tutarlı bilgi gereksinimi vardır: çevresel liderlik,
mevzuat ve maliyet etkileri.
Oryantasyon programının bir bölümünde tüm yeni çalışanlar
bu konuda eğitilmelidir
Üniteniz iyi bir ayrıştırma politikasına uyum sağlama (politika
beyanı olan) idaresine sahip olmalıdır. Personel kendi
atıklarının uygun olmayan şekilde atılmasının ciddi etkileri
olduğunu anlamalıdır. Güvenli bir şekilde atık yönetimini
işlerinin bir parçası olduğu açıklanmalıdır.
Her iş tanımının bir parçasının “hastane atık politikaları ile
uyumlu” olması düşünülmelidir.
Personel kabul edilmiş tanımlarla uyumlu olacak şekilde
yeniden eğitilmelidir. Kurumun atık azalt hedefleri konusunda
personel bilgilendirilir. Farkındalığın artması iyi ayırma
uygulamalarına yol açar.
Adım 7 - Kesici aletlerin yönetimi
Biriminizde uygun olmayan atık işlemleri nedeniyle İğne veya
kesici aletlerle yaralanmalarla ilgili bir sorun oldu mu?
Hasta aktiviteleriyle ilgili kesici alet atık kutuları için aşırı bir
harcamanız oldu mu?
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Büyük olasılıkla kesici aletlerin yönetimiyle ilgili bir politikaya
sahip olabilirsiniz, fakat muhtemelen hala kesici aletlerin atık
kaplarını (konteyner) azaltmak için fırsat bulabilirsiniz.
Adım 8 - Problem tanımı ve çözüm planı
Atık sorunlarla karşılaşabilirsiniz: Evsel atıkların içinde
enfeksiyoz atıkları veya tam tersini, kesici aletleri bulabilirsiniz.
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Problemleri çözmek için eylem planlarınız olmalıdır. Eğer
problemler çabuk ve yeterli çözülemezse, sürekli artacaktır.
Adım 9 - Problem tanımı ve çözüm planı
Atık azaltma uygulamalarının en büyük yararı atık miktarının
imha ile azaltılmasıdır. Bu sadece para kazandırmaz aynı
zamanda çevresel etkileri de en aza indirir.
Sizler atıkların nasıl işlendiğini bilin ve yeni atık işleme
teknolojilerinden de haberdar olun.
Çöp alanlarının sağlık üzerine ve çevreye olumsuz etkilerini
en aza indirecek yollar keşfedin.
Step 10 - Ilerleme, rapor başarı ve ödül personel takip
Başarılı sürdürülebilir bir programda iyi bir izleme, raporlama
ve sürekli uyanık bir lider gerekir.
Tam faydayı anlamak için, izlemek ve atık miktarındaki olumlu
değişiklikleri (atık azaltma ve geri dönüşümü artırma) ve
maliyet tasarrufunu ödüllendirmek.
Toplum sağlığı ve çevre üzerine yaptığınız çabaların olumlu
etkileri ve başarıları hakkında toplumu bilgilendirin
Çabaları için personeli ödüllendirin ve atık programlarına
katılımı sürekli teşvik edin. İş alışkanlıklarında bir değişim
büyük bir bağlılık anlamına gelir ve tanınmayı hak eder.
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Kısaltmalar Tablosu

AVF

Arteriyovenöz Fistül

CDS

Merkezi Dağıtım Sistemi

KHD

Merkezi Dağıtım Sistemi

CVC

Santral Venöz Kateter

EDTNA /ERCA

Avrupa Diyaliz Ve Transplant Hemşireleri Derneği/
Avrupa Renal Bakım Derneği

EMAS

Çevre Yönetimi Ve Denetim Sistemi

EMS

Çevre Yönetim Sistemi

EN

Avrupa Normları

EPBG/ ERBP

Avrupa En İyi Uygulama Klavuzları / Avrupa En İyi Renal
Uygulama

EPO

Eritropoetin

ETS

Emisyon Ticaret Sistemi

EU

Avrupa Birliği

GHG

Sera Gazı

HD

Hemodiyaliz

HHD

Ev Hemodiyalizi

IPCC

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Gezegeni

ISO

Uluslararası Standartlar Organizasyonu

IT

Bilgi Teknolojileri

ICT

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
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Kt/V

Kt/V Periton Ve Hemodiyaliz Tedavisinin Uygunluğunu
Ölçmek İçin Kullanılan Bir Sayıdır. K- Diyalizin Üre
Kleransı ; T- Diyaliz Zamanı; V- Üre Dağılım Hacmi,
Ortalama Olarak Hastanın Total Vücut Sıvısına Eşittir.

LCD

Likit Kristal Ekran

LED

Işık Yayıcı Diyot

Lux

Parlaklık Ve Aydınlık Yayınım Birimi

MSW

Belediye Katı Atık

NOx

Belediye Katı Atık

PDCA

Planla, Yap, Kontrol Et, Uygula

PPE

Kişisel Koruyucu Ekipman

RO

Ters Osmoz

SD

Sürdürülebilir Kalkınma

UN

Birleşmiş Milletler

UNFCCC

İklim Değişiklikleri Birleşik Ulus Çerçeve Anlaşması

WEEE

Atık Elektrikli Ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

WTS

Su Arıtma Sistemi
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