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1. AMAÇ: Terapötik aferez merkez ve ünitelerinde bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde 

hizmet sunumunun sağlanmasıdır.  

2. KAPSAM : Terapötik aferez ünitesi ve merkezlerinde değerlendirilir.  

3. FAALİYET AKIŞI 

3.1. Terapötik Aferez Merkezi Asgari Tıbbi Cihaz ve Donanım 

a) Ünite için en az bir, merkez için en az iki adet aferez cihazı -aferez merkezimizde 6 adet aferez cihazı ve 

cihaz sayısı kadar taşınabilir ve ergonomik hasta koltuğu bulunmaktadır. 

b) Cihaz sayısı kadar pozisyon verilebilir hasta yatağı veya koltuğu -aferez merkezimizde 4 adet aferez cihazı 

ve cihaz sayısı kadar taşınabilir ve ergonomik hasta koltuğu bulunmaktadır. 

c) Taşınabilir elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör -taşınabilir monitörlü elektrokardiografi cihazı ve 

defibliratör bulunmaktadır. 

d) Acil müdahale seti -ambu ve airway de dahil olmak üzere gerekli malzemeleri içeren tam donanımlı acil 

müdahale ekipmanı bulunmaktadır. 

e) İhtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği -ihtiyaç halinde kullanılmak 

üzere birden fazla hastaya yetecek oksijen düzeneği bulunmaktadır. 

f) Hassas tartı sistemi -hasta hassas tartı sistemi bulunmaktadır. 

3.2. Tıbbi Cihaz ve Malzemeleri Yönetimi ve Güvenli Kullanıma Yönelik Süreçler  

3.2.1. TerapötikAferez Cihazlarının Bakım ve Kontrolleri; 

a) Tedarikçi firma temsilcileri tarafından yıllık olarak yapılmaktadır.  

b) Acil gelişen sorunlarla ilgili firma 7/24 aranarak sorun giderilir. Arıza bildiriminden itibaren en geç 6 saat 

içinde cihaza/sisteme müdahale edilecek en geç 1 iş günü içinde bütün fonksiyonları çalışır durumda yetkili 

firma teknik servisi tarafından aferez merkezi yetkilisine teslim edilecektir.  

c) Toplam arızalı geçen süre 1 iş gününü geçtiği takdirde cihaz/sistem teknik şartnamedeki kriterleri sağlayan 

yenisi ile değiştirilecektir. 

d) 1 iş gününü aşan arıza durumunda istekler sağlanmazsa,cezai işlemlerle ilgili uygulama esasları idari 

şartname usulüne göre olacaktır. 

e) 1 iş gününü aşan arıza durumunda istekler sağlanmazsa,cezai işlemlerle ilgili uygulama esasları idari 

şartname usulüne göre yapılır. 

f) Aferez merkezi donanımları hastanenin belirlemiş olduğu zamanlarda gerek hastane içi gerekse hastane 

dışı hizmet aldığı firmalar tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte olup;bakım,kalibrasyon,validasyon vb. 

yapılmaktadır. Aferez merkezinde kullanılan malzemelerin temini,doğru ve güvenli kullanımı, depolanması 

tecrübeli ve donanımlı aferez merkezi çalışanları tarafından sağlanmaktadır. 


