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Hastane ortamından
kaynaklanabilecek

Amaç

enfeksiyonları
önlemek, hasta, hasta
yakını ve hastane
çalışanları için sağlıklı

bir ortam
oluşturmak

uyulması gereken
temizlik kurallarını
belirlemek ve
uygulanmasını
sağlamak
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Temel Temizlik Kurallarımız
Temizlik, temizden kirliye doğru yapılır.

Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır. Riskli bölgelerin
temizliğinde kullanılan malzemeler, temizlenip dezenfekte
edilmeden başka alanlarda kullanılmaz

Temizlik, bölüm hareketliliği başlamadan önce yapılır.

Temizlik solüsyonu, temizlenen bölgenin risk durumuna göre
hazırlanır
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Tüy bırakmayan temizlik bezi tercih edilmeli ve temizlenecek alana
göre kova ve bez rengi belirlenmelidir.
Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık sık bez değiştirilmelidir.
Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra
kullanılmalıdır

Her türlü temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilir ve işlem
bitiminde eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanır.

Ellerinde yara, çizik vb. bulunan temizlik personeli, toz alma
işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir.

Kirli eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa vb. gibi yüzeylere
temas edilmemelidir.
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Yer temizliğinde kullanılan çift kovalı-presli paspas arabasında
bulunan mavi kova temiz su için, kırmızı kova kirli su için
kullanılır. Mavi ve kırmızı kovaya sıvı deterjan konulurken, üretici
firma önerisine uyulmalıdır.

Kirli paspasla temizlik yapılmaz. Kirlenen paspas önce kırmızı
kovada kirinden arındırılır, sonra mavi kovada yıkanır ve sıkma
presi kırmızı kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılır.

24 saat sonunda kullanılan paspaslar, çamaşırhaneye gönderilir ve
yıkanıp kurutulan paspaslar tekrar kullanılır.

Temizlik bitiminde tüm malzemeler yıkanıp kurutulur, malzemeler
kova içinde ve ıslak bırakılmaz
Temizlik
maddeleri
karıştırılmamalıdır. .

ve

dezenfektanlar

birbiri

ile
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Tuvaletler en son temizlenir, tuvalet temizlerken kullanılan
eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Lavabo ve klozetlerde kullanılan fırçalar vb. malzemeler ayrı
olmalıdır.

Temizlik alanlarında kuru süpürme ve silkeleme yapılmaz.

Kuru süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında, mop önünde
fazlaca kir / materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır.

Mop, temiz alanda “S” şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde
hareket
ettirilerek,
zeminden
mümkün
olduğunca
uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır.
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Saçaklı mop kullanımında zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama
işlemi yapılmalı ve kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için
uyarı levhaları konulmalıdır.

Kovadaki temizlik / dezenfektan çözeltileri kirlendiğinde ya da 2–
3 hasta odasında kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir.

İzolasyon odasında kullanılan malzemeler odaya özel olmalı ve
kovadaki dezenfektan çözeltisi her kullanım sonrasında
değiştirilmelidir.

7

Temiz alan: İlaçların hazırlandığı, saklandığı, diğer temiz
malzemelerin bulunduğu alanlardır.

Kirli alan: Kullanılmış malzemelerin / cihazların, kan-idrar
örneklerinin bulunduğu alanlardır.
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Belirlenen Risk Düzeylerine Göre Alanların
Temizlik Kuralları
Yüksek riskli alanlar:
• Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, enfeksiyon kontrol
komitesi tarafından belirlenen özel alanlar (izolasyon
odaları, doğumhane vb.)
Orta riskli alanlar:
• Laboratuvarlar, hasta odaları, mutfak
Düşük riskli alanlar:
• Hemşire, doktor odaları, ofisler, kafeterya
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Risk Düzeyi

Hastane Bölümü

Yüksek riskli alanlar

Ameliyathane,
yoğun
bakım üniteleri, infeksiyon
kontrol komitesi tarafından
belirlenen özel alanlar
(izolasyon odaları)

Orta riskli alanlar

Laboratuvarlar, hasta
odaları (banyo ve tuvaletler
dahil), mutfak

Düşük riskli alanlar

Hemşire, doktor odaları
(banyo ve tuvaletler dahil),
ofisler, kafeterya, koridorlar
ve depolar

Uygun Temizlik
Temizlik + dezenfeksiyon

Temizlik*
Yüzeylerin vücut sıvı ve
salgıları ile kirlenmesi
durumunda temizliğe ek
olarak
dezenfeksiyon
sağlanmalı
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Hastane Ortamında Bulunan Diğer Yüzeylerin Periyodik
Temizliği
Malzeme/Yüzey

Temizlenme Sıklığı

Nasıl Temizlenecek?

Sedye, Tekerlekli sandalye
Acil arabası, Çamaşır arabası
Serum askıları

Günde en az bir kez ve kirlendikçe

Su ve deterjanla silinmeli

Mobilyalar

Günde bir kez
Ayda bir kez

Toz alma
Su ve deterjanla silinmeli

Camlar

Haftada bir kez

Cam temizleme maddesi ile silme ve
kurulama

Perdeler

Haftada bir kez
Kirlendikçe

Kuru vakum
Yıkama

Duvarlar

Gerekli görüldükçe

Su ve uygun deterjanla silinmeli

Tavanlar

Ayda iki kez

Kuru vakum

Tavan lambaları

Haftada bir kez
Ayda bir kez

Toz alma
Nemli bezle silme

Radyatörler

Günde bir kez
Haftada bir kez

Toz alma
Fırçalama

Ahşap bölgeler

Günde bir kez

Toz alma

Zemin

Kirlendikçe

Su ve uygun deterjanla silinmeli

Halı

Kirlendikçe

Su ve uygun deterjanla silinmeli

Baca kapakları
Havalandırma boşlukları

Ayda bir kez

Mekanik temizlik ve kuru vakum uygulama

Teras ve çatı

Haftada bir kez

Süpürme ve yıkama
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Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde;

Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda, temizliğe
ek olarak dezenfeksiyon sağlanır.

Temizliğe başlamadan önce eldiven giyilir.

Dökülen sıvının
önlemektir.

üzerine

kağıt

peçete

atılır.

Amaç

yayılmayı

Fırça – faraş vasıtası ile ıslanan kağıt tıbbi atık poşetine atılır.
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Klor oranı 5000 ppm olarak ayarlanan solüsyonla ( 1lt ye 2 tablet)
temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılır.

1/10 = 1 ölçek çamaşır suyu 9 ölçek su ile karıştırılmalı.

Paspas tıbbi atık poşeti ile yıkamaya gönderilir. Yönetici gerek
görürse tıbbi atık olarak atılır.

Temizlik bitiminde eldiven çıkartılıp el hijyeni sağlanmalıdır.
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Kontrol: Temizlik; her birimin kendi temizlik personeli tarafından
yapılır, Birim Sorumlusu veya Sorumlu / Kıdemli Hemşire tarafından
kontrol edilerek ilgili “Temizlik Takip Formu”na kaydedilir.

Kuru Paspaslama
Kullanılacak Ekipmanlar
Mop takımı
Fırça – faraş takımı
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Günlük Uygulama
Zeminde mevcut serbest kirler fırça ve faraş
yardımıyla toplanır.

Faraşın çok fazla dolmamasına dikkat edilerek
en yakın çöp bidonuna boşaltılır.

Sıkılmış olan mop ile ortamın durumuna göre
geri geri veya ileri “S” hareketleriyle
zeminin tozu alınır, bu işlem sırasında ortam
yaya trafiğine açık mahal ise ileri “S”
hareketleriyle temizleme yapılır, ortam
yaya trafiğine kapalı!! bir ortam ise geri
geri yapılacak olan “S” hareketlerinin hiçbir
sakıncası yoktur.
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulamaya başlamadan önce zeminde mevcut kaba serbest
kirlerin fırça faraş yardımıyla toplanması.

Kullanılacak mopun sıkılmış olması

Uygulama esnasında mop’un hangi yönü önde ise o yönünün devamlı
önde kalması

Sık sık fırça faraş yardımı ile mop’un
temizlenmesi, temizleme işleminin görüşe
kapalı alanlarda yapılması
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Islak Paspaslama
Kullanılacak Malzemeler
Islak paspas
Kaygan zemin tabelası
Kullanılacak Ekipmanlar
Fırça & faraş takımı
Çift kovalı paspas arabası ve paspas takımı
Kuru mop
Kullanılacak Kimyasallar
Genel temizlik kimyasalı
17

Uygulama
Zeminde mevcut serbest kirler fırça ve faraş yardımıyla toplanır.
Faraşın çok fazla dolmamasına dikkat edilerek en yakın çöp
bidonuna boşaltılır

Sıkılmış olan mop ile ortamın durumuna göre geri geri veya ileri
“S” hareketleriyle zeminin tozu alınır, bu işlem sırasında ortam
yaya trafiğine açık mahal ise ileri “S” hareketleriyle temizleme
yapılır, ortam yaya trafiğine kapalı!! bir ortam ise geri geri
yapılacak olan “S” hareketlerinin hiçbir sakıncası yoktur.

Çift kovalı paspas arabasının mavi kovaya temiz su ve genel
temizlik kimyasalı ilave edilir, kırmızı kovaya ise ¼ oranında su
doldurulur.
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Uygulama yapılacak alan büyüklüğüne ve kirlilik oranına göre bölünür
ve kaygan zemin tabelası başlangıç ve bitiş bölgesine yerleştirilir.

Islak paspas mavi kovadaki solüsyonlu suya batırılarak preste
sıkılır.

Islak paspasın ilk önce kırmızı kovada kiri akıtılır sonra mavi
kovada yıkanır ve paspaslama işlemine devam edilir.
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulamada ıslak paspaslama işlemine başlamadan önce zeminin
serbest kirlerden arındırılması

Kaygan zemin tabelasının başlangıç ve bitiş bölgesine konulması

Mavi kovada temiz kırmızı kovada ise kirli su olması

Kullanılan kimyasalın işleme uygun olması gerekir.
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HASTANE ENFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ

Hastane Enfeksiyonu : Hastanın hastaneye yattıktan 48-72 saat
sonra, taburcu olduktan sonraki ilk 10 günde gelişen, hastane
ortamından
kaynaklanan
mikroorganizmaların
neden
olduğu
enfeksiyonlardır.

HASTANE ENFEKSİYON HIZI, HASTANEDE HASTA BAKIM
KALİTESİNİ GÖSTEREN EN ÖNEMLİ ÖLÇÜTTÜR.
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İzolasyon
Odalarının
Temizliği
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Eldiven giyilerek odadaki çöpler boşaltılır.

Eldiven değiştirildikten sonra çöplere kırmızı tıbbi atık torbası
yerleştirilir.
Ünitelerin temizliğinde
kullanılmalıdır.

dezenfektan

içerikli

temizlik

maddesi

Masa, dolap ve etajer gibi yüzeylerin üzeri boşaltılarak klor oranı
1000 ppm olarak ayarlanan solüsyonla ıslatılmış sarı bez ile silinir ve
kurulanır.

1 TABLET
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Yüzeyler kuruduktan sonra kaldırılan eşyalar yerlerine yerleştirilecek.

Cam içleri, sandalye vb. ve ünitede ki diğer yüzeylerde dezenfektan
içerikli temizlik maddesi kullanılarak mavi bez ile silinecek.

1 TABLET
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Odadaki lavabo dezenfektan içerikli temizlik maddesi ile ovularak
temizlendikten sonra fayans ve lavabolar yeşil bez ile silinmelidir.

Klozet önce kaba kirlerinden arındırılmalı, daha sonra 1 lt suya 1 klor
tablet atılarak hazırlanan solüsyon ile ıslatılmış kırmızı bezle silinmeli
ve kurulanmalıdır.

Ünitenin zemini 1 lt suya 1 klor tablet atılarak hazırlanan solüsyon
ile ıslatılmış uygun mop ile temizlenmeli.

Paspaslama işlemi odanın en uzak noktasından başlanmalı, kapıya
doğru tamamlanmalıdır

Tıbbi cihazlar (monitör, bilgisayar, infüzyon pompaları vb) hızlı
yüzey dezenfektanı ile MAVİ bez ile silinmelidir.
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Tedavi arabaları, acil arabaları içleri boşaltılarak haftada bir kez
hızlı yüzey dezenfektanı ile MAVİ bez ile silinmelidir.

Hemşire deski, telefon vb. sık temas edilen yüzeyler AYRI BİR
MAVİ BEZ ile hızlı yüzey dezenfektanı veya klor tablet ile
hazırlanan solüsyon ile silinmelidir.

Hasta taburcu olmuşsa veya ex. olmuşsa klor tablet ile hazırlanmış
( 1 litreye 1 tablet) solüsyon ile hasta yatağı, etejer, sandalye,
yemek masası gibi düz yüzeyler su ile temizlenir.

Eldivenler çıkartılıp el hijyeni sağlanmalıdır.

Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır.
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İzolasyon odalarında dikkat edilecekler
İzolasyon odasındaki her şey kirli kabul edilecek.
yapılamayacak hiçbir şey dışarıya çıkarılmayacaktır.

Temizliği

İzolasyon odalarına, hastaya yapılan uygulamalarda yetecek kadar
malzeme konulacak, hasta taburcu olursa ya da ex. olursa temizliği
yapılamayacak malzemeler atılacaktır.(örn: flaster, enjektör, betadin,
aspirasyon sondası v.b.)

İzolasyon
odasından
çıkarılacak
malzemeler
muhakkak
temizlenmelidir. (örn: Glukometre ,infüzyon pompası,monitör v.b.
İzolasyon odalarında kullanılan moplar sadece o odaya ait olacaktır.
Kirlendiği takdirde kırmızı atık poşetine konulup çamaşırhaneye
transferi sağlanacaktır.
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İzolasyon odalarında ziyaretçi yasaklanacaktır.

İzolasyon odasındaki hasta yakınında gömlek giymesi sağlanacak, elini sık
sık yıkaması hatırlatılacaktır. Hatta odaya el antiseptiği konulmalıdır.

Hasta yakını hastaya dokunacaksa mutlaka eldiven giymelidir.

İzolasyon odasındaki kirli sepetleri ve çöpleri dolduğu zaman hemen
boşaltılmalıdır. (çevre kontaminasyonunu önlemek için)

İzolasyon odasının kapısı kapalı tutulmalıdır.
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Eğer hasta VRE(+) İse;

VRE izolasyonu olan hasta taburcu veya ex.olmuşsa; tüm yüzeyler
ayrıntılı olarak aynı personel tarafından üç defa klor oranı 5000 ppm
( 1 litre suya 1 tablet ) olarak ayarlanan solüsyonla dezenfekte
edilir veya iki farklı personel tarafından ayrıntılı bir şekilde tüm
yüzeyler klor oranı 5000 ppm olarak ayarlanan solüsyonla
dezenfekte edilir.

Hasta taburcu olmuş ise tek kullanımlık malzemeler atılmalıdır
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Hasta Odası Temizliği
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Temizlik Yaparken
Etmeliyiz?
•
•
•
•

DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU

Nelere

Dikkat

ÜRÜNÜ
YERDE
MİKTARDA
YÖNTEMLE

KULLANMALIYIZ!!!
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Hasta odası havalandırılmalıdır.

Odaya girdikten sonra eldivenler takılmalıdır.

Odadaki çöpler uygun şekilde toplanmalıdır.

Çöp kovaları yıkanıp kurulanmalı ve siyah poşet geçirilmelidir.

Temizlikte GENEL TEMİZLİK maddesi kullanılmalıdır.

Lavabolar günlük olarak temizlenmeli.
Hasta yatağı ,etajer ,sandalye ve yemek masası sarı bez kullanılarak
temizlenmelidir.
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Pencere kenarlarının tozu, tv, buzdolabının dış
günlük olarak alınmalıdır.

yüzeyi mavi bez ile

Her gün kapı, kapı çevresi ve tokmağı kapılar için ayrılmış mavi bez ile
silinmelidir.

Oda temizliğinde yapılan işlemlerde kesinlikle toz kaldırılmamalıdır.

Oda temizliği moplarla veya ip paspaslar ile yapılmalıdır.
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Banyo ve Duşların Temizliği

• Legionelladan korunmak için tüm odalarda bulunan musluklar açılmalı 2
dk su akıtılmalıdır.
• Duş başlıkları ayda bir sökülüp kireç çözücü ile temizlenmelidir.
(malzemeye zarar vermemeye dikkat edilmelidir.
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Temizlik her zaman yukarıdan aşağıya doğru yapılmalı, temizlenen
yüzeyler ıslak bırakılmamalıdır.

Banyo ve duş kaba kirlerinden arındırılmalıdır.

Lavabo ve kenarları GENEL TEMİZLİK
kullanılarak temizlenmelidir.

maddesi

ile yeşil bez

Bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinmelidir.

Duş ve küvet temizliğinde, önce fayanslar silinmeli daha sonra musluk
ve duş teknesi silinmelidir.

En son zeminler zemin temizleme maddesi ile temizlenip kurulanmalıdır.
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WC Temizliği
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Kullanılacak Malzemeler
•
•
•
•
•
•
•

WC fırçası
Çöp poşeti
Islak paspas
Kuru mop
Sprey şişesi
Toz bezi
(mavi, sarı, kırmızı)

Kullanılacak Ekipmanlar
• Kat arabası
• Paspas arabası
Kullanılacak Kimyasallar
• Sanitasyon ürünleri
• Genel temizlik kimyasalları
• Asidik kimyasallar (klozet içi)
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1. Adım
• Tüm kağıt ve sabun stoklarının kontrol edilmesi ve eksiklerin
tamamlanması
• Tuvalette kullanılan tüm sarf malzemeleri tamamlayabilmek için
gerekli anahtarların tuvalet temizliğinden sorumlu görevlide
bulunması gerekir.
• Her tuvalet kontrolünde ve temizliğinde bu malzemelerin
tamamlanması gerekir.

2. Adım
• Çöp toplama, çöp kovasının temizliği, klozet ve pisuara ürün
sıkma
• Tüm çöpler çöp konteynırına boşaltılır ve çöp poşetleri kontrol
edilir.

Eldiven kullanılmalıdır!
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3. Adım
• Lavabo aynalarının temizliği
• Aynaların günlük temizliği sırasında su ve sarı

bez

kullanılır.

4. Adım
• Lavabo temizliği
• Lavabolara, lavabo temizlik sıvısı, sprey sıkılarak temizliği
yapılır.
• Musluk arkaları ve kenarlarda oluşan sabun artıkları ve lekelere
dikkat edilmelidir.

5. Adım
• Klozet temizliği
• Klozetin her kontrol sırasında dezenfekte edilmesi insan sağlığı
açısından çok önemlidir.
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Eldiven kullanılmalıdır. Klozet ve pisuar temizliğinde kullanılan
ekipman ve kimyasalların diğer alanlarda kullanılmaması (örn: asidik
kimyasal ve kırmızı bez)
Klozet içi fırçalanırken klozet dip kısımları unutulmamalıdır.
Klozet ve pisuarların içleri dezenfekte edildikten sonra kenar ve dış
kısımları kırmızı bez ile temizlenir.

6. Adım
•
•
•
•

Zemin temizliği
Zemin temizliği moplama sistemi ile yapılır.
Zeminin nemli kalmamasına dikkat edilmelidir.
Zemin temizliğinde kullanılan ekipmanlar diğer
kullanılmamalıdır (örn: mop)

alanlarda
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7. Adım
•
•
•
•
•

Son kontrol
Yapılan işin kontrolü
Kullanılan ekipman veya malzemenin unutulmaması
Açık olan aydınlatma, kapı, cam, açık musluk kontrolü
Kontrol, daima işin tam yapılmasını sağlar!

Periyodik Uygulama
Klozet / pisuar alt ve arka bölümlerinin dezenfekte edilmesi
Lavabo altlarının ve borularının temizliği
HER ADIMDA Çalışma esnasında elde eldiven bulunması
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Doktor, Hemşire ve Personel Odaları
Temizliği
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Her lavabo kontrolünde ve temizliğinde, kağıt havlunun tamamlanması
gerekir.
Sıvı sabun bitmiş ise sabunluk yıkanıp kurulandıktan sonra sıvı sabun
konulur.
Asla sıvı sabun üzerine ekleme yapılmamalıdır.

Eldiven giyinilir.

Atık talimatına uygun olarak toplanır.

Çöp kovası her işlemde dezenfekte edilmelidir.

Tıbbi ve evsel atık çöplerinin ayrı ayrı atılması gerekmektedir.
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Çöp toplama işlemi bittikten sonra eller yıkanır ve tekrar eldiven
giyilerek toz alma işlemine başlanır.

Pencere kenarları,TV,buzdolabının dış yüzeyi genel temizlik maddesi ile
ıslatılmış sarı bez ile silinir
Duvarlar, kapı ve kapı çevresi mavi bez ile genel temizlik maddesi ile
silinir.

Lavabolar günlük Yeşil bez ile lavabo deterjanı ile temizlenir. Tuvaletler
ovma maddesi ile ovularak temizlenir. Tuvaletler ve lavabolarda
kullanılan fırçalar ayrı ayrı olmalıdır.

Oda zeminindeki kaba kirler temizlenir.

Zemin deterjanlı su ile ıslatılmış mop ile temizlenir.
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Acil Servis Temizliği

46

ACİL SERVİS
GEREKENLER

TEMİZLİĞİNDE

DİKKAT

EDİLMESİ

Acil servis birimleri temizliğinde öncelik sıralaması; hasta sayısı,
içinde bulunulan zaman, gelen hastanın durumu gibi faktörlere göre
değişiklik gösterebilir.

Acil servis birimlerinde temizlik esnasında farklı ürünler (dezenfektan)
kullanılabilir.

Acil servis birimlerinde tıbbi atıkların daha sık alınması, poşet ve
tıbbi atık kovalarının sıklıkla değiştirilmesi gerekebilir.

Acil servis birimleri yüksek risk grubu içindedir.
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Kat arabasının; sedye ve tekerlekli sandalye trafiğini engellememesi için
dikkat edilmelidir.

Birimlerden her hasta çıkışında sedye örtüsü değiştirilmelidir.

Acil servis birimlerinde zeminin ıslak kalmaması için çabuk kurulama
veya sadece nemli moplama yapılmalıdır.

Enfeksiyon komitesinden onaylanmış, dezenfektan kolay ulaşılabilir
yerde ve hazır durumda olmalıdır. Dezenfektanın etki süresi ve kullanımı
talimat olarak bilinmelidir.
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Acil servis birimlerinden toplanan tıbbi atık
mutlaka yazılmalıdır.

poşetlerine tarih ve saat

Acil servis temizliğinde temiz bez ve mopların fazla sayıda yedeği
bulunmalıdır.

Alçı odası toz alımı işlemi yapılırken müsait ise kuru vakum yapılmalıdır.

Acil serviste çalışacak personelin tıbbi atık toplama, taşıma ve
oluşabilecek sızıntı sonrası temizliğini bilmesi şarttır.

Acil serviste çalışan personelin gerekli koruyucu aşılarını yaptırmış
olmaları gerekir.
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PERSONEL İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

Acil serviste çalışan personelin kişisel temizliğine dikkat etmesi kendi
ve aile sağlığı için çok önemlidir.

Acil serviste çalışan personelin gerekli
üniformasının hazır bulunması gereklidir.

durumlar

için

2.

bir
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ACİL SERVİS BİRİMLERİ TEMİZLİĞİ

• Atıkların tahliyesi, Yatak – sedye üzerinde kirli sedye örtülerinin
toplanması
• Yatak ve sedyelerin hazırlanması
• Oda içi toz alımı
• Hemşire nezaretinde muayene dolap ve raflarının sanitize edilmesi
• Lavabo temizliği
• Zemin temizliği
• Kontrol

51

Ameliyathane Temizliği
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Günün ilk ameliyatı alınmadan önce kullanılacak olan her odada
aşağıda belirtilen şekilde temizlik yapılmalıdır:
• Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tüy bırakmayan nemli
bezle tozu alınmalıdır.
• Lambaların reflektör alanlarının tozu alınmalıdır.
• Oda zemini su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenmeli ve
kurulanmalıdır.
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Ameliyat odasının temizliği, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Kirli kompreslerin araları toz kaldırılmadan kontrol edilerek çamaşır
sepetine atılmalıdır.
Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmeli, ağzı
bağlanarak ana çöp bidonuna taşınmalıdır.

Vaka Aralarında Oda Temizliği
• Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeyler organik
materyalden arındırılıp dezenfekte edilmelidir.
• Yerde kalan diğer atıklar çek çek ve faraş ile uzaklaştırılmalı, fırça
ve süpürge kullanılmamalıdır.
• Oda zemini uygun dezenfektan solüsyonla paspaslanmalı ve
kurulanmalıdır.
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Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra
değiştirilmelidir.

Son olarak yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi
cihazı, hasta masası gibi yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Gün Sonunda Temizlik
• Her bölümün ameliyatları farklı saatlerde bittiği için gün sonunda her
ameliyat odası için aynı şekilde temizlik yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
• Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler tekerlekleri silinerek dışarı
çıkarılmalı, lambalar, dolaplar vb. dezenfektan solüsyonla silinmeli ve
kurulanmalıdır.
• Oda zeminine dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanmalıdır.
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Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerleri temizlenip
dezenfekte edilerek odaya yerleştirilmelidir.

Cerrahi el yıkama lavaboları önce sıvı deterjan veya ovma maddesi ile
temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir.

Vücut sıvı/salgılarının döküldüğü lavabolar önce sıvı deterjan veya ovma
maddesi ile temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir.

Ameliyathane koridorlarına
uygulanmalıdır.

dezenfektan

solüsyonla

ıslak

vakum
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Cerrahi Yara Sınıflaması’na göre “Kontamine” veya
“Kirli-İnfekte” sınıfına giren ameliyatlardan (gazlı
gangren dahil) ve Hepatit B, Hepatit C veya HIV ile
infekte
hastaların
ameliyatlarından
sonra
ameliyathanede diğer ameliyatlardakinden farklı
özel bir temizlik yapılmamalı, ameliyat odası veya
ameliyathane kapatılmamalıdır.
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HYGİENE PLUS YER VE YÜZEY
TEMİZLEME SOLÜSYONU
• KULLANIM ALANLARI
1. HİJYENİK VE CERRAHİ ALANLARDA
2. Ameliyatlardan, eksizyonlardan, ponksiyonlardan ve
enjeksiyonlardan önce antisepsisi sağlamak için
3. Kamusal ve toplumsal alanlar için
4. Toplum taşıma araçları ve özel araçlarda
5. Hasta bakımı sırasında ve sonrasında, ellerin kirli bölgeden temiz
bölgeye geçişinde
6. Nötropenik ve immünsupresif
7. El yıkama laboratuarının yeterli sayıda olmadığı durumlarda
8. Özellikle iş yükünün veya hasta sayısının fazla olduğu üniteler ve
alanlarda
9. Kamusal ve özel toplu birey alanlarında yer yüzey için
kullanılmalıdır
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Kullanım Talimatları
1. Açık yaraya uygulamayınız.
2. Kutuyu dik püskürtünüz.
3. Püskürtme makinasıyla her bölgeye yayılmasını
sağlayınız.
4. Kurumaya bırakınız.
5. Göz ve ağız yoluyla temas halinde bol su ile
durulayınız. İçmeyiniz Çocukların ulaşamayacağı
alanlarda saklayınız.
6. Gerektiğinde Ulusal Zehir Merkezini (114) ve
Acil İlk Yardım numaralarını arayınız.
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ETKİ SPEKTRUMU
Bakterisid, Virusid ve Fungusid
etkilidir.
MİKROORGANİZMA TÜRÜ VE ETKİ SÜRESİ
Bakterisidal 30 – 60 saniye
Virusidal 30 – 60 saniye
Fungusidal 30 – 60 saniye
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100 LİTRE

2 LİTRE

10 LİTRE

200 Mililitre

5 LİTREYE

100 Mililitre

1 tane turuncu kapaklı idrar
numune kabının en üstteki 10.
Çizgisi kadar
100 mililitre

1 LİTREYE

20 Mililitre

1 tane turuncu
kapaklı idrar numune
kabının 2. Çizgisi kadar
yada 20 cc lik enjektör
20 mililitre

0,5 (YARIM) LİTREYE

10 Mililitre

1 tane turuncu kapaklı
idrar numune kabının
en altta ki 1. Çizgisi
kadar yada 10 cc lik
enjektör
10 mililitre
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KLOR TABLET
KULLANIM ŞEKLİ
Genel ve hassas
olmayan bölgeler

Muayene odaları, steril servisler, koridorlar,
bekleme salonları, hasta ve hasta yakınları ile
temas edilen departmanlar

25 litre suya 1
tablet

200ppm

Hassas bölgeler

Ameliyathaneler, morg ve otopsi odaları, kolidorlar,
yanık üniteleri, yoğunbakım üniteleri, klinik ve
patoloji laboratuvarı

5 litre suya 1
tablet

1000ppm

AIDS & HBV

HIV (AIDS) ve HBV (Hepatit B Virüsü) riski olabilecek
Ameliyathaneler, Morg ve Otopsi odaları, LABORATUVAR GİBİ
1 LİTRE SUYA 1
TABLET
BÖLGELER, PASLANMAZ ÇELİK CERRAHİ MALZEMELER, ÖRDEKLER,
SÜRGÜLER, PLASTİK MALZEMELER, ANESTEZİ MALZEMELERİ

VÜCUT SIVI ATIKLARI,
KAN VE SERUM
DÖKÜNTÜLERİ

VÜCUT SIVI ATIKLARI İLE KAN VE SERUM
DÖKÜNTÜLERİ HIV(AIDS)VE HBV YE KARŞI (HEPATİT
B VİRİSÜ)

1 LİTRE SUYA 2
TABLET

5000 PPM

10 000 PPM
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ZEMİN

5 LT SU
1 TABLET

MOBİLYA YÜZEYİ

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE PLUS

SPREY 30 SN BEKLER
DURULA

TIBBİ CİHAZLAR

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE PLUS

SPREY 30 SN BEKLER
DURULA

TEDAVİ ARABALARI VE
EKİPMANLARI

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE PLUS

SPREY 30 SN BEKLER
DURULA

KAPI - KAPI KOLU ELEKTRİK DÜĞMESİ TELEFON

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE PLUS

SPREY 30 SN BEKLER
DURULA63

LAVABOLAR

5 LT SU 1 TABLET

SERUM ASKILARI TEKERLEKLİ SANDALYE SEDYE - İLAÇ TAŞIMA
ARABALARI

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE PLUS

SPREY 30 SN BEKLER
DURULA

DİNLENME ODALAR

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE PLUS

SPREY 30 SN BEKLER
DURULA

TIBBİ ATIK ÇÖP KUTUSU

1 LT SU
2 TABLET

KAN VE VÜCUT SIVILARI
DÖKÜLDÜĞÜNDE

1 LT SU
2 TABLET
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TIBBİ ATIK DEPOSU

1 SU LT
2 TABLET

MORG ÇEKMECELERİ VE YIKAMA ALANI

*HER CENAZEDEN SONRA

5 LT SU
1 TABLET

*ENFEKTE CENAZADEN SONRA

1 SU LT
2 TABLET

REFAKATÇI KOLTUKLARI - BULAŞ SÖZ KONUSU
OLDUĞUNDA

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE
PLUS

SPREY 30 SN
BEKLER
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DURULA

TUVALET - BANYO - LAVABO

*KLOZET ÇEVRESİ - LAVABO - MUSLUK
BAŞLARI - KAPI KOLLARI - ZEMİN

TEMZİLİK MALZEMELERİ

LABORATUVAR CİHAZ YÜZEYLERİ
GEREKTİĞİNDE
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN TEMİZLİĞİ
(SİPERLİK VE GÖZLÜKLER)

5 LT SU
1 TABLET

25 LT SU
1 TABLET

1 SU LT
2 TABLET

5 LT SU
1 TABLET

HYGİENE
PLUS

SPREY 30 SN
BEKLER
DURULA
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Kimyasal Tanıtımı
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ODA PARFÜMÜ

Kullanım Alanları:
• Kesinlikle sulandırmayın. Bidonu kapalı tutun ve kalıcılığı arttırmak
için parfüm kullanacağınız alanda hava akımını en aza indirin.

Ürün İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
• Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin
bulunduğu ortamda kullanılmamalıdır.
• Alerjiye sebep olabilir.
• Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
• Gözle temastan sakınınız, teması halinde bol su ile yıkayıp doktora
başvurunuz
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CAM TEMİZLEYİCİ
Kullanım Alanları:
• Kir ve yağları cam, pencere, ayna, TV ekranı, metal, seramik,
cilalanmış ahşap ve plastik gibi yıkanabilir tüm yüzeylerden iz
bırakmadan kolayca çıkarır, parlatır.

Kullanma Talimatı:
• Süngerle yüzeye uygulayın, durulamadan hav bırakmayan bez ile
kurutun.

Ürün İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
• Ürünü doğrudan solumayınız.
• Göz ile temastan kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
• Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
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KLOZET TEMİZLEYİCİ
Kullanım Alanları:
• Klozet ve pisuarlarda kireç, üre taşı birikimlerini, ağır kirleri
söker, sarı lekeleri pas lekelerini yok eder. Kötü kokuları giderir ve
hijyen sağlar.

Kullanma Talimatı:
• Tuvalet temizleme maddesi kullanıma hazır bir maddedir,
seyreltmeden kullanılır. Klozet pisuarın sifonunu çekin. Mamulü
klozetin pisuarın iç yüzeyi çevresine bolca sıkın. 5-10 dk. etki
süresi olarak bekleyin. Gerekirse fırça ile ovalayın. Sifonu çekerek
durulayın. Aşırı yoğun kirler için uygulama süresini uzatın.

Ürün İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
• Kullanırken eldiven giyiniz. El, yüz ve gıda maddesi temizliğinde
kullanmayınız. Göz ve cilt temasından kaçınınız. Teması halinde bol
su ile yıkayınız.
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TUVALET KOKU GİDERİCİ
Kullanım Alanları:
• Banyo ve WC ‘lerde pis kokuların yayılmasını engellemek için
kullanılır. Ayrıca hoş bir koku bırakır.

LAVABO KOKU GİDERİCİ
Kullanma Talimatı:
• Lavabo ve pisuarlardan gelen pis kokuları engellemek için lavabo ve
pisuarın içerisine 3-4 tane konulur.

SIVI EL SABUNU
•
•
•
•

Kullanım Alanları:
Cilt temizliğinde kullanılır.
Kullanma Talimatı:
Sıvı sabun dispensırında kullanılması uygundur.
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GENEL TEMİZLİK MADDESİ
Kullanım Alanları:
• PVC, karo, seramik fayans gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde günlük
kirlerin temizlenmesi, kirlenmenin önlenmesi amaçlı ve temizlik
yapılan ortama hoş koku verme amaçlı kullanılmaktadır.
• 1/15 oranda seyreltilip ip paspasla uygulanabilir. Yada yıkama
yapılırken 1/5 oranda su ile seyreltilerek zemine fırça ile uygulanır.
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El Yıkama
Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan, bu
nedenle de en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır.

Özellikle sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların
hastaya yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

hastadan

Bu nedenle, yetersiz el hijyeni, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
halen yaygın olarak görülen hastane enfeksiyonlarına neden olan başlıca
etmenler arasında yer almaktadır.
Yüksek morbidite (hastalığa tutulanların sayısı), mortalite (ölüm oranı) ve
tedavi maliyetine neden olan bu enfeksiyonlardan korunmaya yönelik
tedbirlerin başında, yeterli el hijyeninin sağlanması gelir.
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Yüksek morbidite (hastalığa tutulanların sayısı), mortalite (ölüm oranı)
ve tedavi maliyetine neden olan bu enfeksiyonlardan korunmaya yönelik
tedbirlerin başında, yeterli el hijyeninin sağlanması gelir.

Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan, bu
nedenle de en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır.

Özellikle sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların
hastaya yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

hastadan

Bu nedenle, yetersiz el hijyeni, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
halen yaygın olarak görülen hastane enfeksiyonlarına neden olan başlıca
etmenler arasında yer almaktadır.
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TEBRİKLER
HASTANE BÖLÜM
BAZLI TEMİZLK
EĞİTİMİNİ
TAMAMLADINIZ.
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