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1.AMAÇ:Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak ,hastanın rahatlığını ve temizliğini sağlamaktır.

2.KAPSAM:

3.SORUMLULAR:Sağlık çalışanları sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Perine: kadında, önde simfibispubis, yanlarda iskialtübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından 

sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır.

5.FAALİYET AKIŞI

Temel ilkeler

5.1.Perine nemli, sıcak ve vücudun en kirli bölgelerindendir. Ter, idrar gibi vücut salgıları deri kıvrımları arasında 

biriktiği için, mikroorganizmaların kolayca yerleşip çoğaldığı bir bölgedir. Üretra daha kısa ve üretralmeatüs ile anüsün 

birbirine çok yakın olması nedeni ile özellikle kadınlarda perine temizliği çok önemlidir.

5.2.Perinenin her gün temizlenmesi gerekir. Çünkü perine salgılara maruz kaldığı için nemlidir. Bu nedenle de bakteri 

üremesinin kolay olduğu bölgedir.

5.3.Özellikle rektal veya genital bölge ameliyatı geçirmiş veya mesane katateri olan hastalarda, doğum sonrası ve 

mensturasyon dönemlerinde perine bakımı önemlidir. 

5.4.Perine bakımı, hastanın utanmasına neden olan, bireyde sıkıntı yaratan bir durumdur. Özellikle karşı cins 

tarafından yapılan uygulamalar, daha yoğun utanma duygusunun yaşanmasına neden olur.

5.5.Eğer hasta kendisi, bu uygulamayı yapabilecek durumda ise ya da eşi bu uygulamayı yapabilecek ise; işlemin nasıl 

yapılacağı anlatılarak yapılması sağlanmalıdır. 

5.6.Ancak, mesane katateri vb. araçlar uygulanmış ise, perine bakımı mutlaka sağlık bakım vericiler tarafından 

verilmelidir.

5.7.Onkolojihastalarındamukozal yapılardaenfeksiyongelişmeriski yüksektir.Perinebölgesi 

mukozalbiryapıolduğundanonkolojihastalarındaperinebakımıdahafazlaönem kazanmaktadır.

5.8.Perine Bakımı Verilirken;

- Hastanın gizliliği korunmalıdır. 

- Tıbbi asepsi ilkelerine uygun çalışılmalıdır. 

- Hastanın utanma, sıkıntı gibi duyguları önlenmeye çalışılmalıdır.

6.UYGULAMALAR

6.1.Perine Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

6.1.1.Perine bölgesinin temizliği, çoğunlukla vücut banyosunun bir parçasıdır. Mesane katateri, vajinal kanama, 

inkontinans gibi durumların varlığında daha sık ve düzenli uygulanması gereken bir öz bakım işlemidir.

6.1.2.Perine temizliği öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. 

6.1.3.Bakımda kullanılan distilesu vekare gaz daha önce kullanılmış olmamalı; kare gaz paketi ilk defa açılıyor 

olmalıdır. 

6.1.4.Genital bölgenin temizliği alkol bazlı solüsyonlarla temizlenmemelidir.(Temiz su yeterlidir)
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6.1.5.Temizlik herzaman önden arkaya doğru yapılmalıdır. 

6.1.6.Perine bölgesine deodorant ve parfüm sıkılmamalıdır. 

6.1.7.Renksiz,%100pamuklu,rahatiççamaşırlarıtercihedilmelidir. Aşırı sıkan kıyafetlerden kaçınılmalıdır. 

6.1.8.İç çamaşırlarının günlük değiştirilmesi, akıntı oluyorsa günlük ped kullanımı tercih edilmesi gerekir.

6.1.9.Genital bölgenin her zaman temiz ve kuru olmasının sağlanması gerekir. 

6.1.10.Perine bölgesinin temizliğinde  talk pudra kullanılmamalıdır. 

6.1.11.Perinebakımı her tuvaletgereksinimi sonrasındayapılmalıdır. 

6.1.12.Perinebölgesindeki floranın korunmasıiçin direkt tazyikli suile yıkamaktan kaçınılmalıdır. 

Aşağıdaperinebakımıbasamakları yer almaktadır.

6.2. Perine Bakım Uygulaması İçin Gerekli Malzemeler

- Küvet 

- 41-43°C derece su ya da önerilen solüsyon 

- Sabunluk içinde sabun 

- 15-20 adet gaz tampon 

- Çarşaf ya da banyo havlusu 

- Tuvalet kâğıdı 

- Tek kullanımlık hasta altı bezi 

- Tek kullanımlık eldiven 

- Kirli torbası 

- Boşaltım ihtiyacı için; Sürgü

6.3. Hasta Perine Bakımı İşlem Sırası

6.3.1.Malzemeler hazırlanır. (Uygun malzeme hazırlanmalı ve kullanıma hazır hale getirilmelidir.)

6.3.2.Eller yıkanır. (Mikroorganizmanın yayılması engellenir.)

6.3.3.Hastaya uygulama hakkında bilgi verilir. (Böylece hastanın endişeleri giderilir ve işbirliği yapması sağlanır.)

6.3.4.İşlem için hastadan izin alınır. (Hasta olarak, kişisel haklarının farkına varmasını sağlar.)

6.3.5.Malzemeler için uygun ve temiz bir alan seçilir ve kolay ulaşılabilecek biçimde yerleştirilir. 

(İşlem sırasında malzemelere kolay ulaşmayı sağlar.)

6.3.6.Odada bir tek hasta yakını kalması sağlanır. (Hastanın gizliliğinin korunmasını sağlar.)

6.3.7.Eldivenler giyilir. (Mikroorganizmanın yayılmasını engeller.)

6.3.8.Hastanın alt giysileri çıkarılır. Genital bölge açıkta olmalıdır. (İşlemi rahat yapmanızı sağlar.)

6.3.9.Hastanın üzerinde yalnızca, çarşaf kalacak biçimde, üst yatak takımları ayakucuna toplanır. 

(Kalın üst takımlar, genital bölgede çalışmayı engelleyebilir.)

6.3.10.Hastaya pozisyon verilir. Kadın hastalarda; dorsalrekümbent, erkek hastalarda supine pozisyonu 

verilmelidir. (Hastanın uygulama boyunca rahat olmasını ve işlemi rahat yapmanızı sağlar.)

6.3.11.Hastanın altına, hasta altı bezi yerleştirilir (sürgü de kullanılabilir).(Yatak takımlarının kirlenmesini engeller.)
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6.3.12.Kadın hastalarda kalçalar üzerindeki çarşafın bir ucu bacaklar arasına yerleştirilir, diğer iki köşe bacaklara 

sarılarak örtülür. Ortada kalan uç kolayca kaldırılarak, perine temizliği yapılabilir. 

(İşlemi rahat yapmanızı sağlar ve hastanın gizliliği korunmuş olur.)

6.3.13.Yıkama küvetinin 2/3'ünü 41- 43°C su ile doldurulur. Gaz tamponları ıslatılarak sabunlanır. 

(Her seferinde ayrı bir gaz tampon kullanılmalıdır.)

6.4.Silme işlemi; 

6.4.1.Kadınlar için; 

a)Önce simfibispubis, içten dışa doğru,

b) Uzak taraftaki labia majör yukarıdan aşağıya, yakın taraftaki labia majör yukarıdan aşağıya,

c) Yine önce uzak taraf daha sonra yakın taraf olmak üzere labia minörler yukarıdan aşağıya,

d) Daha sonra uzak taraf, sonra yakın taraf bacak içten dışa doğru silinir.

6.4.2.Erkek hastalar için;

a) penis gövdesinden tutulur;

b)  Önce üretralmeatüs,

c) Dairesel hareketle, pubise, aşağı doğru silinir ve

d) Hastadan bacaklarını biraz açması istenerek; testisler yukarıdan aşağıya, basınç uygulamadan silinir.

(Mikroorganizmaların diğer alanlara yayılmaması için, her silme işlemi için ayrı bir tampon kullanılmalıdır. 

Temizleme işlemi daima az kirli bölgeden çok kirli bölgeye doğru yapılır. Bu nedenle, belirli bir sıranın izlenmesi 

gerekir.)

6.4.3.Perine bakımı sırasında deri bütünlüğünü korumak için silme işlemi basınç uygulamadan yumuşak hareketlerle 

yapılmalıdır.

6.4.4.Durulama ve kurulama için aynı sıra izlenir. Tüm uygulamalarda, bir bölge için bir gaz tampon 

uygulanmalıdır. (Bölgenin sabunlu kalması pH'ını değiştirir, nemli kalması ise mikroorganizmaların çoğalması için 

uygun ortam yaratır.)

6.4.5.Hastaya lateral pozisyon verilir.  (Anal bölgenin kolay temizlenmesi için uygun bir pozisyondur.)

6.5.Anal bölge temizliği;

a. Tuvalet kâğıdı kullanılarak bulaşmış gaita alınır,

b. Pubisten anüse doğru, anal bölge silinir,

c. Bölge temizlenene kadar işlem tekrar edilir. 

(Silme işlemi temizden kirliye doğru yapılmalıdır. Böylece, bulaşma önlenir.)

6.5.1.Sabunlama bittikten sonra, duru su ile bölge silinir ve tuvalet kâğıdı ile kurulanır.

(Nemli kalması ise mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam yaratır.)

6.5.2.Hasta altı bezi alınır.

(Tek kullanımlık malzeme kirli torbasına atılmalıdır.)

6.5.3.Eldivenler çıkarılır.



SURUÇ DEVLET HASTANESİ

KADIN VE ERKEK GENİTAL BAKIM TALİMATI

Doküman no: HB.TL.013 Yayın tarihi: 16.10.2020 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 4 / 4               

6.5.4.Hastaya temiz çamaşırları giydirilir ve rahat edeceği bir pozisyon verilir. (Bölgenin temizlenmesi ve temiz 

çamaşırların giyilmesi, bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlar.)

6.5.5.Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır ve uygun biçimde temizlenir ya da atılır.

(Mikroorganizmanın yayılması engellenir.)

6.5.6.Eller yıkanır. (Mikroorganizmanın yayılmasını engeller.)

6.5.7.İşlem, kullanılan solüsyon tipi, gözlemler ve hastanın tepkileri kayıt edilir.

(Yasal olarak yazılı kaynak sağlar.)

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR


