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1.0.AMAÇ: Yoğun Bakım Üniteleri, doğumhane, izolasyon odaları gibi çok yüksek riskli
alanlarda yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli basamakları
belirlemek.
2.0. KAPSAM: Bu birimlerde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkesi kapsar.
3.0.TANIMLAR
Dezenfeksiyon:

Cansız

ortamdaki

bakteri

endosporları

dışında

kalan

patojen

mikroorganizmaların yok edilmesi
4.0.SORUMLULUK: Bu birimlerde çalışan tüm sağlık personeli sorumludur
5.0.UYGULAMA
6.0.FAALİYET AKIŞI
 Temizliğe başlamadan önce eldiven giyilir. Temizlik sonrası eldiven çıkartılır ve eller
yıkanır.


Temizlik temizden kirliye doğru yapılır.



Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır.



Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır.



Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.



Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.



Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur.



Temizlik malzemeleri kova içerisinde ve ıslak bırakılmaz.



Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.



Tuvaletler en son temizlenir.



Kuru süpürme ve silkeleme yapılmaz.



Temizlik/ dezenfektan çözeltileri aşırı kirlendiğinde, kullanımdan önce ve sonra

mutlaka değiştirilir.


Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesi bir adımdır. Öncelikle deterjanlı

sıcak/ soğuk su ile temizlikler yapılır daha sonra dezenfeksiyon işlemine geçilir.


Paspas ve temizlik bezleri, fırçaları kullandıktan sonra deterjanlı su ile yıkanıp

gereğinde uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir ve kurutulur.


Temizlik kovaları kullanıldıktan sonra su ve deterjan ile iyice yıkanır, gerekirse

dezenfekte edilerek kurutulur.
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Kullanılan paspaslar günlük olarak 1/100 çamaşır suyunda bekletip, drulanıp

kurutulup kuru muhafaza edilir.
7.0.UYGULAMALAR


Genel temizlik ilkelerine uyulur.



Dezenfeksiyon işleminden önce su ve deterjanla temizlik yapılır.



Monitörler, ventilatörlerin dış yüzeyi, tıbbi alet paneli gibi hassas yüzeyler su ve

deterjanla temizlenir uygun püskürtmeli yüzey dezenfektanı ile günlük silinir.


Ventilatör devreleri tek kullanımlık olmalıdır. ( tekrar kullanılacaksa yüksey düzey

dezenfeksiyon gerektirir.)


Ambular kullanım sonrası steril edilir veya yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanır.



Ortak kullanımlık cam hazneli aspiratörler bir hastada kullanıldıktan sonra başka bir

odada boşaltılır , su ve deterjanla temizlenir, 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir,
durulanır ve kurutulur.


Nazal oksijen maskeleri ve ilaç nebulizatörleri hastaya özel olmalıdır. Oksijen

manometrelerinin su haznesi her hasta değişiminde ve haftada bir 1/100 çamaşır suyu ile
dezenfekte edilir., durulanır, kurutulur. Oksijen manometrelerinin haznesine su hasta
yattığında konulur ve 48 saatte bir değiştirilir.


Kullanılan diğer tıbbi araç gereçlere Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve

Antisepsi Süreçleri Talimatı’na uygun işlem yapılır.


Hemşire bankosu, etajerler, hasta yemek arabaları gibi yüzeyler su ve deterjanla

temizlenir. Her gün 1 klor tb/1,5 lt su veya 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.


Hasta yatakları günlük temizlenir. Her hasta değişiminde ve vücut sıvıları ile

kirlendikçe 1 klor tb/ 1,5 lt su veya 1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.


Zemin her gün su ve deterjanla temizlenir. 1 klor tb/1,5 lt su veya 1/100 çamaşır suyu

ile dezenfekte edilir.


Yüzeye kan veya enfekte hasta çıktıları dökülmüşse; döküntü atılacak bir bezle

alındıktan sonra 3,5 klor tb/1 lt su veya 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.


Birimlerin periyodik temizliği kirlenme durumuna göre birim temizlik planları

çerçevesinde yapılır.
İzolasyon odalarının temizliğinde ise;


Oda temizliği için kullanılacak temizlik malzemeleri odaya taşınır.
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Personel El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı’na göre ellerini yıkar ve eldiven

giyer.


İzolasyon odalarında önlük ve maske kullanılır.



Çöpler Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı’na göre toplanır.



Çöp kovaları dezenfekte edilir ve temiz poşet yerleştirilir.



Yüzey dezenfeksiyonu için solüsyon hazırlanır.



Hasta ekipmanı, pompa ve cihaz yüzeyleri özel ünitelerde ünite sorumlu hemşiresi

veya servis hemşiresi nezaretinde silinir.


Masa, dolap, etajer vb. yüzeyler silinir, kurulandıktan sonra eşyalar yerine konur.



Cam kenarları, yatak kenarları, kapı kolları, sandalye vb yüzeyler silinir.



Başka bir bezle banyo temizlenir, klozet, lavabo , banyodaki diğer yüzeyler deterjanlı

su ile kaba kirden arındırılır. Dezenfektan emdirilmiş bezle silinip kurulanır.


Taburcu sonrası dolap içleri, duvar ve tavanlarda silinir.



Dezenfektanlı solüsyona batırılmış paspas ile oda, başka bir paspas ile tuvalet

zeminleri 2 kez silinir. Paspas ve kullanılan diğer malzemeler temizlenir ve kurutulur.


Diğer bir odaya yada başka bir hastaya geçmeden önce eldiven çıkartılır, eller yıkanır,

temizlik bezleri değiştirilir. İzolasyon odalarında kullanılan temizlik bezleri kesinlikle başka
hiçbir yerde kullanılmamalıdır. (zorunlu hallerde dezenfekte edildikten sonra kullanılabilir)
8.0.İLGİLİ DOKÜMANLAR
Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Süreçleri Talimatı
El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı
Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı
9.0.İLGİLİ KAYITLAR

HAZIRLAYAN
Enfeksiyon Kontrol Hekimi

KONTROL EDEN
Kalite Yönetim Direktörü

ONAYLAYAN
Mesul Müdür

