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SIRA NO CEVAP
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7 Adet
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11 Adet
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14 TL

15 TL

16 Adet

17 TL

18 TL

19 TL

20 TL

21 TL

22 TL

23 Adet

24 Adet

25 Adet

26 Adet

27 TL

28 Adet

Adet

30 TL

TL

32 TL

TL

Terzihanede kullanılan makinelerin yıllık tamir ve bakım gideri

Bir önlüğün sağlıklı olarak kaç kez kullanıldığı (yıkamasındaki ağırtıcılar düşünülerek)

Bir örtü seti için kullanılan iplik v.s. Maliyeti

DİSPOSABLE & YEŞİL KUMAŞ, ÖRTÜ VE ÖNLÜKLERİN KARŞILAŞTIRMA MALİYET ANALİZİ

Bir örtü setinin sağlıklı olarak kaç kez kullanıldığı (yıkamasındaki ağırtıcılar düşünülerek)

ANALİZ SORULARI
Bir önlük için kullanılan kumaş miktarı

Bir vakayı komple örtmek için kullanılan kumaş miktarı

Yıllık alınan kumaş miktarı

1 m2 kumaş alış fiyatı

Bir önlük için kullanılan iplik v.s. Maliyeti

Terzihanede istihdam edilen personel sayısı

Terzihanede istihdam edilen personel yıllık brüt maaşı (servis,yemek,sosyal haklar)

Sterilizasyon,çamaşır makinesi arızası,hazır set olmaması nedeniyle yapılamayan vaka sayısı

Elektrik kesilmesi,su kesilmesi,personel eksikliği veya devamsızlığı,sterilizasyon makinesinin

Çamaşır makinalarında kullanılan elektrik yıllık harcaması

Çamaşır makinalarında kullanılan suyun yıllık harcaması

Çamaşır makinalarının yıllık tamir ve bakım gideri

Sterilizasyon ve yıkamada kullanılan personel sayısı

Sterilizasyon ve yıkamada kullanılan personelin yıllık brüt maaşı (servis,yemek,sosyal haklar)

Yıllık örtüler kullanılan vaka sayısı

Sterilizasyon için kullanılan gaz yıllık maliyeti

Sterilizasyon makinesinin yıllık tamir,bakım ve kalibrasyon maliyeti

Steril edilecek örtü ve önlükler için kullanılan krep ve sterilizasyon rulolarının yıllık maliyeti

Sterilizasyon cihazı,çamaşır makineleri,dikiş makineleri için ayrılan yıllık amortisman

bozulması gibi sebeplerle kaybedilen gün sayısı

bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kullandıkları aşı veya ilaç ve tedavi masrafları

Yıllık kullanılan önlük sayısı

Yıpranmadan dolayı terzihaneye giden örtü ve önlük sayısı

Yıllık enfeksiyon sayısı

Bir enfeksiyon tedavisi için kullanılan ilaç v.s. Harcaması

doktor veya diğer personelin giydiği gömlek pantolon takımın yıkanması sonucunda getirdiği maliyet

Kumaş önlük kullanımı sonucu operasyon esnasında önlükten içeri giren kan veya sıvının

29

31

33

Örtü ve Önlüklerin yıkanması için kullanılan temizleyicilerin yıllık harcaması

Bohçalamada çalışan personelin yıllık brüt maaşı (servis,yemek,sosyal haklar)

Vakaya giren doktor veya hemşirelerin önlüklerinden geçen sıvı yüzünden karşılaştıkları 

Enfekte bir hastada (HEPATİT,HIV v.s.) kullanılan örtülerin imhası ile oluşan kumaş maliyeti

Sterilizasyon için kullanılan elektrik yıllık maliyeti


