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AMAÇ : Morga kabul edilen cenazelerin sevkinden sonra ve belirli aralıklarla yapılacak olan
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli basamakları belirlemektir.
KAPSAM : Bu talimat morg temizleme ile ilgili faaliyetleri kapsar.
TANIMLAR
SORUMLULUK
Temizlik Görevlisi
UYGULAMA
Yaşam sonu hizmetler kapsamında cenaze ve yakınlarının kültürel ve manevi değerleri
dikkate alınarak yapılan düzenlemeler
Hastanemize müracaat eden her hasta kimlik doğrulaması yapılarak kabul edilir.Tedavi
süresince de kültürel ve manevi değerleri dikkate alınarak hizmet verilir.Hastamızın vefatı
durumunda inancı gereği hazırlık ve teslim yapılır.
Cenazenin hastane içinde taşınması sırasında mahremiyet ve güvenlik sağlanır.
Cenaze morga teslim edilmeden önce kefenlenir ve sedyeye alınır.Sedye kemerleri
bağlanarak cenazenin düşmesi engellenir.Sedyenin üzeri tekrar örtü ile örtülerek mahremiyeti
sağlanır.
Morga Yönelik Fiziki Düzenlemeler
Morg; bodrum kattadır. Morg bodrum katta olduğu için, hastanenin ana giriş çıkışlarından ve
acil giriş çıkışlarından ayrı tutulmuştur.
Hastanemizde, soğuk hava düzenine sahip , 1 adet iki kabinli muhafaza dolabı
bulunmaktadır.
Bebek cenazesine yönelik olarak, içinde cenazeyi sabitleyecek bir düzeneğin bulunduğu
bebek taşıyıcısı bulunmaktadır.
Cenazenin üzerinde, dolap ve cenaze taşıyıcısında Cenaze Bilgi Formu bulunmaktadır.
Morg İşleyişine Yönelik Düzenlemeler
Hasta Yatış ve Taburcu Sorumlusuna hekim tarafından düzenlenen ölüm bildirim formu
iletilir.Ölüm bildirim formundan bir tanesi cenaze yakınlarına(defin için)bir tanesi de hasta
dosyasına arşivlenmek üzere konulur.Yatış taburcu sorumlusuna iletilen form ve kimlik, Nüfus
Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir.
Cenaze yıkama yerinde sıcak su bulunmaktadır.
Cenazenin muhafaza edildiği ve/veya yıkandığı yerler her kullanımdan sonra Temizlik
Sorumlusu tarafından dezenfekte edilir. Morgun temizliği ,Morg Temizlik Planına göre
yapılmaktadır.
Hastanemizde ex olan hasta olması durumunda; morgda muhafaza dolabının -5 ile 0 C°
arasında olmalıdır. Morg Dolabı Günlük Kontrol Formu ile kayıt altına alınır.
Cenaze olmadığı zaman temizlik öncesi morg dolabının elektrik fişi çekilmeli ve dolabının
buzu çözülene kadar beklenmelidir.
Cenaze Yakınlarının Bekleme Alanlarına Yönelik Düzenlemeler
Morg bekleme alanı; oturma alanına sahip, temiz, düzenli ve cenaze yakınlarının bilgi
alabilmelerine yönelik olarak düzenlenmiştir.
Cenaze sahipleri radyoloji ve ya laboratuar bekleme alanın da bekletilebilir.
Hangi birimde ex gerçekleşmişse o birimin sorumlu doktoru tarafından evrakların ve
cenazenin teslim süreci ile ilgili bilgili verilir.
Cenaze hasta yakınlarına mutlaka kimlik doğrulaması yapılarak teslim edilir.
Cenaze kimlik bilgileri ,resmi kimlik bilgileri aracılığı ile ve yakınlarının sözlü ve yazılı onayı
alınarak doğrulanır ve hasta yakınlarına Cenaze Teslim Formu ile teslim edilir.
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Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımına Yönelik Düzenlemeler
Tüm temizlik işlemlerinde, cenazenin yıkanması ve transportu sırasında ilgili personel eldiven
kullanılmalı, eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır.
Cenazenin enfekte olduğu bildirilmişse personel tüm işlemler sırasında eldiven, maske,
koruyucu önlük giymeli, gerekirse koruyucu gözlük takmalıdır.
Morg personeline enfeksiyonlardan korunma ve iletişim becerileri eğitimi verilmektedir.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
İLGİLİ KAYITLAR
Cenaze Bilgi Formu
Morg Temizlik Planı
Cenaze Teslim Formu
Morg Dolabı Günlük Kontrol Formu

HAZIRLAYAN
DESTEK HİZMET SORUMLUSU

KONTROL EDEN
KALİTE DİREKTÖRÜ

ONAYLAYAN
MESUL MÜDÜR

