
 

 

1.0 AMAÇ 

Fethiye devlet hastanesindeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılmasını sağlamak, hastane ortamından 

kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam 
oluşturmak,  temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.  

2.0 KAPSAM 

  Nöroloji ve Üroloji birimlerini kapsar. 
3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, idari mali hizmetler müdürü, Servis Sorumluları, Temizlik Hizmetleri Sorumlusu, Temizlik personeli  
5.0 TANIMLAR 

Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathaneler, yoğun bakımlar, hemodiyaliz üniteleri, izolasyon odaları, 

(Temizlik+ Dezenfeksiyon) 
Orta Riskli Alanlar: Hasta odaları, laboratuvarlar, acil servis, poliklinikler,  radyoloji, mutfak,  tedavi-

pansuman odaları, invaziv girişim odaları, (Temizlik) 
Düşük Riskli Alanlar: Hemşire- doktor odaları, depolar, idari bölümler, bürolar, konferans salonu, arşiv, 
teknik servis,  vb. (Temizlik) 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Nöroloji Ve Üroloji Servisi Hasta Odaları Temizliği 

 Eldiveninizi giyiniz. 
 Tüm yüzeyleri (cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, yemek masası, sandalye, hasta yatağı,  
etajer vb.) sarı bezle silip, kurulayınız.  

 Oda zemininin temizliği, eşyaların altları da dahil olacak şekilde ve kapıya doğru paspasla, su ve deterjan 
kullanılarak yapılmalıdır.  

 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olan durumlarda, “Kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeylerin  temizlik  
talimatı”na göre temizlik yapılmalıdır.  
 Kovalardaki suyu boşaltınız, eldivenleri, bezleri ve paspası temizleyiniz. Kuru saklayınız.  

 Hayatını kaybeden veya taburcu olan ya da başka bir servise devir olan hastanın ardından, yeni hasta kabul 
edilmeden önce günlük temizlik işlemlerinin tüm basamakları uygulanır.  

 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.  
Nöroloji Ve Üroloji Servisi Hemşire Doktor Odaları, Koridor Ve Depolar Temizliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Temizliği yaparken aşağıdakilere dikkat ediniz.  

 Temizliği toz kalkmayacak şekilde ve her zaman az kirli alandan çok kirli alana doğru yapınız.  
 Gün içerisinde kirlendikçe koridor ve zemin temizliğini tekrarlayınız.  

 Oda zeminini temizlerken mop kullanılmalı, kesinlikle fırça veya süpürge kullanmayınız.  
 Köşelerde birikebilecek tozların alınmasına özellikle dikkat ediniz.  
 Eldiveninizi giyiniz. 

 Mop önünde kontrol edilemeyecek kadar kaba kir varsa zemini çekçek ve faraşla kaba kirinden arındırınız.  
 Lavaboyu temizlik maddesi ile ovarak temizleyiniz.  

 Tüm yüzeyleri (cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, masa, dolap, sandalye, etajer vb.) 
deterjanlı su ile siliniz.  
 Oda zeminini, tüm malzemelerin altları da dahil olacak şekilde kapıya doğru deterjanlı su ile paspaslayıp, 

mopla kurulayınız.  
 Kovadaki suyu boşaltınız.  

 Odaların temizliği tamamlandıktan sonra koridor temizliğine başlayınız.  
 Koridordaki kaba kirleri çekçek ve faraşla uzaklaştırınız. Ardından Moplama işlemini yapınız.  
 Koridorda bulunan eşyaların tozunu alınız.  

 Kovalardaki suyu boşaltınız, eldivenleri bezleri ve paspası temizleyiniz.  
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 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.  
 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olan durumlarda, ilgili talimata göre temizlik yapınız.  

Nöroloji Ve Üroloji Servisi Banyo Duş Ve Tuvaletlerin Temizliği 

 Banyo-duş ve tuvalet temizliğini yaparken aşağıdakilere dikkat ediniz.  

 Banyo-duş ve tuvalet temizliğini en son yapınız.  
 Kullanılan temizlik malzemelerini diğer bölümlerin temizliğinde kesinlikle kullanmayınız.  
 Eldiveninizi giyiniz.  

 Banyo ve duşu önce kaba kirlerinden su ile arındırınız.  
 Lavabo ve kenarlarını sıvı deterjan veya ovma deterjanı ile temizleyiniz.  

 Lavabo aynasını sarı temizlik bezini kullanarak siliniz.  
 Duş ve küvet temizliğinde, önce fayansları daha sonra musluk ve duş teknesini sıvı deterjan veya ovma 
maddesi ile temizleyip, durulayınız. Ardından kurulayınız. Kesinlikle ıslak bırakmayınız.  

 Tuvalette önce sifonu çekiniz. Klozet içine sıvı deterjan veya ovma deterjanı dökerek, tuvalet fırçasıyla 
fırçalayınız. 

 Klozet çevresini deterjan ile ıslatılmış pembe  temizlik bezi ile  silip, durulayınız.  
 Boş sıvı sabun kaplarını sıvı deterjanla yıkadıktan sonra bol su ile durulayıp kurulayınız,  tekrar doldurunuz.  
Kesinlikle bitmemiş sabunlukların üzerine ekleme yapmayınız.  

 Banyo/tuvalet zeminini, paspasla, deterjanlı su ile kapıya doğru silip, mopla kurulayınız.  
 Kovadaki suyu boşaltınız, eldivenleri, bezleri ve paspası temizleyiniz.  

 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Uygulama  

 Hazır formu kullanılmaktaysa sulandırılmaz. Eğer konsantre bir ürün kullanılıyor ise  kullanım talimatına göre 

hazırlanır. Hazırlarken tüm koruyucu önlemler(önlük, maske,  gözlük, eldiven) alınmalıdır.  

 Kapaklı kaplarda saklanmalıdır.  

 Saklama, kullanma, hazırlama talimatı mutlaka okunmalıdır.  
 Üretici firma talimatları doğrultusunda kullanım sürelerine uyulmalıdır  
 Partikül olan solüsyonda bu süre beklenmeden değiştirilmelidir.  

 Malzemeler üretici firma önerileri doğrultusunda solüsyonda bekletilmelidir.  
 Aletler steril su ile durulanmalıdır.  

 Üzerine hazırlanma tarihi, solüsyonun adı ve hazırlayan kişinin adı yazılmalıdır.  
 Herhangi bir solüsyon ile karıştırılmamalıdır.  
 Kullanırken önlük, maske, gözlük, eldiven vb koruyucu önlemler alınmalıdır.  

 Deriye ve göze sıçraması halinde bol su ile yıkanır.  
 Yutulması halinde kusturulmaz, acil servise başvurulur. Yer ve yüzeylere sıçramış ise temiz bir bez ile 

ortamdan temizlenir. 
Uygulama  

Ürün üzerinde bulunan kullanma talimatına göre hazırlanır.  

 Solüsyon hazırlanırken eldiven giyilmelidir.  
 Solüsyon temiz ve kuru kaplarda hazırlanmalıdır. 

 Temiz solüsyon hazırlanmalıdır.  
 Kullanımdan önce tabletin tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır.  
 Hazırlanan solüsyonlar kullanım sonunda veya gün sonunda dökülmelidir.  

 Solüsyonun paslanmaz çelik malzemelerle uzun süre temasından kaçınılmalıdır.  
KLOR TABLET 500 GRAM 

Genel Temizlik     7 Litre su 1 tablet    200ppm 

Özellikli Bölge Temizliği      4 Litre su     3 tablet  1000ppm 

Vücut sıvı atıkları ile kirlenmiş riskli bölgelerin temizliği       1 Litre su     3 tablet  5000ppm 

Vücut sıvı atıkları ile kirlenmiş kan idrar döküntülerinin temizliği    1 Litre su     7 tablet  10000ppm 
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Yüksek Düzey Dezenfeksiyon Uygulama  

Yüksek Düzey Dezenfektan Kullanılan Birimlerde Aletlerin Temizlik Ve Dezenfeksiyonunda Uyulması Gereken 

Kurallar: 
Temizlik İşlemi ( 1. İşlem) Hastanemizde kullanımda olan enzimatik temizleyici konsantre üründür ve 
sulandırılarak kullanıma hazırlanır. 

 Eldiven giyiniz. 
 Enzimatik solüsyonu aşağıdaki tabloya göre % 0.5 oranında  hazırlayınız.  

 

Su Enzimatik solüsyon 

1 litre 5 cc 

2 litre 10cc 

3 litre  20 cc 

 

 Endoskop kolonoskop vb malzemelerin üzerindeki gözle görünür kaba kirleri, temiz b ir gazlı bez ile 
temizleyiniz. 
 Hastada kullanılan aletleri, herhangi bir yerle temas ettirmeden, uygun bir kapta hazırlanan enzimatik 

solüsyon içine yerleştiriniz.  
 Aletleri, tüm yüzeyi temas edecek şekilde 5-10 dakika bu solüsyon içinde bekletiniz.  

 Kullandığınız aletler lümenli ise, tüm kanallarından, enjektör yardımı ile enzimatik  temizleyici solüsyonu 
geçiriniz. 
 Aletlerde kurumuş kirlenme varsa fırça yardımı ile solüsyon içerisinde kirleri temizleyiniz.  

 Temizlenen aletleri enzimatik solüsyondan çıkartınız ve musluk suyu ile durulayınız.  
Dezenfeksiyon İşlemi (2. İşlem) 

Hastanemizde Yüksek düzey alet dezenfektanı olarak %2 Gluteraldehit Solüsyonu kullanılmaktadır.  

Eldiven giyiniz. 

 Çözeltiyi dezenfeksiyon kabına boşaltınız.  

 Kullanıma hazır solüsyonlardan dışarıdan su eklenmemelidir.  
 Dezenfekte edilecek aletleri, üzeri tamamen kapanacak şekilde çözeltinin   içerisine daldırınız.  

 Üretici firma önerileri doğrultusunda bekletiniz.  
 Çıkardıktan sonra aletleri ayrı bir kap içinde steril distile suyla durulayınız.  
 Gün sonunda aletleri steril distile sudan çıkartınız ve kuru olarak bekletiniz.  

 Kullanılan solüsyon %2 glutaraldehid solüsyonu ise ve kirlenme yoksa ( üründe renk değişimi ve kap içinde 
kir parçacıkları ve kabın altında tortu) ürünün üzerinde bulunan son kullanma süresine kadar kullanınız.    

 Kirlenme var ise solüsyonu değiştiriniz.  
 Kullanılan solüsyonun özelliğinden dolayı dezenfeksiyon kabının kapağını her zaman kapalı tutunuz. Etrafa 
sıçrama olursa temiz su ile siliniz.  
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