
 

 

 

 
 

1.0 AMAÇ 

Hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla hijyenik bir ortam oluşturmak. Bu nedenle kullanılan tüm 

tekstil ürünlerini uygun şartlarda toplamak, taşımak, yıkamak, teslimini ve imhasını sağlamak. 

 2.0 KAPSAM  

Tüm kinikler, ameliyathaneler ve poliklinikleri kapsar.  

3.0 KISALTMALAR 

4.0 SORUMLULAR 

 Başhekim 

 İdari ve Mali İşler Müdürü 

 İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı  

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

 Birim Sorumlusu 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

 Temizlik Personeli Sorumlusu 

 Personel  

5.0 TANIMLAR 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Kirli Çamaşırların Toplanması, Yıkanması, Kurutulması ve Dağıtılması 

 İlgili personel çamaşırların toplanması işleminden önce eldiven giymelidir. 

 Hastanedeki tüm kirli çamaşırlar enfekte kabul edilmelidir. 

 Kirli çamaşırlar toplanırken silkelenmemeli ve havalandırılarak toplanmamalıdır. 

 Oda içinde yerlere atılmadan ve mobilyalara değdirilmeden toplanmalıdır. 

 Kirli çamaşırlar, makinelere ve çamaşırhane personeline zarar verecek kesici, delici ve batıcı materyallerden 

arındırıldıktan sonra kirli çamaşır taşıma konteynırlarına sayım yapılarak koyulur, çamaşırhane personeli ile 

karşılıklı sayım yaparak imza karşılığı teslim alınır.  

 Personel kirli çamaşırları topladığı sırada kullandığı eldivenle kapı kollarına,   servis bankosuna, telefona, 

hasta mobilyalarına vs. dokunmamalıdır.  

 Çamaşır toplama işlemi bittikten sonra eldivenler çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır. 

 Konteynırların taşınması sırasında asansörde gıda malzemeleri ve hasta olmamalıdır.  

 Hasta çamaşır takımları her gün ve ihtiyaç halinde, muayene ve ameliyat çamaşırları her hastadan sonra 

değiştirilmelidir.  

 Kirli çamaşır toplama ve teslim işlemi bittikten sonra eldivenlerini çıkarmalı ve ellerini yıkanmalıdır. 

 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, SARS, Kuş Gribi, CJD, H1N1, kuduz olduğu tespit edilen hastaların 

çamaşırları toplanmadan önce EKK uzman doktoruyla görüşülerek işlem yapılır. 

 Kirli çamaşırlar nonsteril eldiven giyildikten sonra yıkama makinalarına atılır, işlem bitince eldiven çıkarılıp 

el temizliği sağlanır. 

 Yıkaması biten çamaşırlar şeffaf eldiven giyildikten sonra temiz taşıma arabalarına alınarak kurutma ve 

ütüleme ünitesine taşınır. 

 Kurutma ve ütüleme işlemi sonrası çamaşırlar katlanarak raflara yerleştirilir. 

 Temiz çamaşırlar görevli personel tarafından sayılarak ilgili personele imza karşılığı teslim edilerek birime   

ulaştırılır. 

 Çamaşırhanenin temizliği Çamaşırhane Enfeksiyonları Önleme ve Temizlik Talimatına göre yapılır. 

 Kirli çamaşır konteynırlarının temizliği günde iki kez yapılır ve Kirli Çamaşır Arabası Temizlik Takip Formu’ 

na kaydı yapılır. 
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