
 

 

 

 
1.0 AMAÇ 

       Diyaliz ünitesinde çalışan sağlık personelinin ve hastaların enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi için alınacak  

önlemlerin belirlenmesidir.  
 

2.0  KAPSAM 

Diyaliz Ünitesini kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

HCV:Hepatit C, hepatitis C virüsünün (hcv)' nin sebep olduğu bir karaciğer enfeksiyonudur. 
HIV :HIV ("Human Immunodeficiency Virus", insan Immun Yetmezlik Virusu) infeksiyonu, etken virüsün 

etkisiyle bağışıklık sisteminin giderek baskılandığı kronik bir infeksiyon hastalığıdır.  
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, İdari Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Diyalizde çalışan tüm personel. 
 

5.0 TANIMLAR 

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) büyük bir 

çoğunluğunun ya da tamamının yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Dezenfeksiyon işlemi, 
bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta, düşük, dezenfeksiyon olarak üç sınıfta 
değerlendirilir.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Hastaların HBV ve HCV enfeksiyonları için rutin serolojik testleri yapmalıdır.  
 Serolojik testler HCV duyarlı hastada ALT-AST /ay, Anti HCV/1 yıl sıklığında yapılmalıdır.  
 Aşılı hastada antiHbs yılda 1 kez bakılmalıdır.  

 HBsAb (-) hastanın aşılaması yapılmalıdır.  
 Çalışan personelin HBV ve HCV enfeksiyonları için rutin serolojik testleri yapılmalıdır.  

 HBsAb (-) çalışanların aşılaması yapılmalıdır.  
 Hastalar ve çalışanlar için serolojik testlerle ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulmalıdır.  
 HBsAg (+) hastaların makine izolasyonu yapılmalıdır.  

 Hasta arasında diyaliz istasyonundaki tüm sıvılar dökülmeli, atık kutuları ve tüm yüzeyler temizlenmeli ve  
dezenfekte edilmelidir ve diyaliz makinesine INI dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 Transduserler veya koruyucular her hasta değişiminde değiştirilmelidir.  
 Hasta için tek kullanımlık setler kullanılmalıdır.  
 Hasta arası geçişlerde kullanılan malzemenin dezenfeksiyonu yapılmalı ve çarşaflar değiştirilmelidir. İlaç 

hazırlamada multidoz flakon kullanılmamalıdır. Eğer kullanımı zorunlu ise flakon kullanılmadan önce diyafram 
antiseptik solusyonla silinmelidir. 

 Birden fazla kullanım dozu içeren ilaçlar ve bu ilaçlarla ilgili kullanılan malzemeler (enjektör, alkollü pamuk 
vb.) ayrıca kısa süre içinde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan malzemeler ( flaster, bez 
manşonlu tansiyon aletleri vb.)  hastanın tedavi gördüğü istasyonda, yalnızca o hasta için kullanılmalıdır. (Temiz 

bölgeye götürülmemeli ve bir başka hasta için kullanılmamalıdır.)  
 Medikasyonların hazırlanması, depolanması ve kullanılmamış malzemelerin konulması için, bölüm içinde temiz 

alan ayrılmalıdır.  
 Hbs Ag (+) ve Hbs Ag (-) hastalara eş zamanlı aynı personel tarafından bakım verilmemelidir. Eğer bakım 

veriliyorsa iki hasta arasındaki geçişlerde el yıkama ya da el dezenfeksiyonu yapılmalı, eldiven değişimine dikkat 

edilmelidir.  
 Kateter bakımı /pansumanında aseptik tekniklere uyulmalıdır.  
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 Hastadan hastaya geçerken el hijyeni ve eldiven kullanma talimatına uyulmalıdır.  
Diyaliz Temizliği 

 Diyaliz ünitesi yüksek riskli alan olduğu için Temizlik+Dezenfeksiyon yapılmalıdır. Diyaliz ünitesinin yüzeyleri 

her hasta değişiminde, bütün alanı kapsayacak şekilde düzenli olarak ve kirlendikçe temizlenmelid ir. 

 Hazırlanan solüsyonlar her yatakta bir değiştirilmelidir.                                

 Hasta bakım alanındaki çok dokunulan yüzeyler (örneğin; kapı kolları,  yatak kenarlıkları, ışık düğmeleri,  

başucu masaları,  mobilyalar,  telefon,  bilgisayarlar,  tansiyon aleti kılıfları, EKG kabloları, zemin kaplamaları 
vs.) daha sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için 4 litre suya 3 klor tablet (1000ppm) ile 
hazırlanmış su kullanılmalıdır. Hastalar arasında da deterjan ile silinmeli dezenfektanla 4 litre suya 3 klor  tablet 

(1000ppm)  temizlenmelidir.       

 Seyrek el temasına maruz kalan yüzeyler (örneğin; pencere kenarlıkları, radyatörler)  günde 1 kez,  

kirlenme veya sıçrama olduğu zaman temizlenmelidir.               
 Temizlik şu şekilde yapılmalıdır: 

 Ellerinizi yıkayıp, sarı renkli eldiveninizi giyiniz.  

 Zemini çekçek ve faraşla kaba kirden arındırınız.  

 Tüm yüzeyleri, özellikle sık el teması olan bölgeleri  (Kapı,  kapı olları, hasta yatağı, etajer, telefon, İnfüzyon  
pompaları, bilgisayar klavyesi,  vb.)  birime ayrılmış  sarı renkli  toz bezleri ile önce deterjanlı su ile sonra  4 litre 

suya 3 klor  tablet (1000ppm) ile hazırlanmış su ile  siliniz.                 

 Paspaslama işlemi için hem mavi hem de kırmızı bölmeye su ve deterjan hazırlanır. Paspas yapınca kırmızı 

kovada yıkanır ve kırmızı kovada sıkılır, sonra mavi kovada tekrar yıkanıp yine kırmızı kovaya sıkılır.  

 Sıkma presi her zaman kırmızı kova üzerinde olmalıdır. Paspas işlemi için deterjanlı su kullanılmalıdır.  

 Temizlik bittikten sonra kovalardaki suyu boşaltınız,  eldivenleri, bezleri ve paspası temizleyiniz.  

 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.  
 Kan veya vücut sıvıları ile ilgili durumlarda ilgili talimat uygulanmalıdır.  
 Hastaya ait kayıtlar tutulmalıdır. (Diyaliz istasyonu, makine numarası, işlemi başlatan ve sonlandıran personel, 

vb.) 
 Her kullanım sonrası hemodiyaliz makinası temizlik ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalıdır.  

 Kullanılan suların belirli aralıklarla bakteriyolojik (3 ayda bir )ve kimyasal analizleri (6 ayda bir) yapılıp kayıt 
altına alınmalıdır.  

 Su tanklarının bulunduğu deponun bakımı ve kontrolü düzenli olarak yapılmalıdır.  

 Diyaliz makinelerinin bakımının hangi aralıklarla kimler tarafından yapıldığı kayıt altına alınmalıdır.  
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