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AMAÇ: Bu talimatın amacı; kan ve kan ürünleri ile vücut sıvılarının dökülmesi veya alınacak önlemleri 

ve temizlenmesi için standart bir yöntem belirlemektir. 

2 –KAPSAM: Bu talimat, kan ve vücut sıvıları dökülmesi ve saçılması durumunda alınacak önlemleri ve

gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerini kapsar.

 KISALTMALAR: EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

Kanlı vücut sıvısı: Gözle görülebilir miktarda kan içeren tüm vücut sıvıları 

3 –TALİMAT AKIŞI: 

* Tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde hasta haklarına ve hasta mahremiyetine saygılı hizmet 

sunumu gerçekleştirilir. 

* Tüm temizlik işlemlerinde “El Hijyeni Talimatı“ ve “Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanım Talimatı”na 

uygun hareket edilir. 

* Kişisel koruyucu malzemelerin (maske, önlük, eldiven ) temini tarafımızdan sağlanacaktır. 

* Hastanelerde temizlik hizmetlerinde kullanılacak temizlik ürünleri İdare ve Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi tarafından onaylanan ve Satın alma şartnamelerinde belirtilen ürünler olacaktır. 

* Yüzeyler, yerler ve cihazlar Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve İdare tarafından onaylanan Temizlik 

Talimatlarına göre temizlenir. 

* Temizlik genel olarak temizlik kimyasalları ile yapılır. Yüzeylerin vücut sıvı ve salgıları ile kirlenmesi 

durumunda temizliğe ek olarak; “Dezenfektan ve Antiseptik Kullanım Planı”nda belirtilen 

dezenfektanlarla “Dezenfeksiyon talimatı” na göre dezenfeksiyon gerçekleştirilir.

 * Temizlik temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 

* Temizlik sırasında 4’e katlanan bezin 8 yüzeyi de kullanılır. Temizlenecek her yeni yüzey için, bezin 

temiz bir yüzü çevrilir. 

* Koridorlar ve yerlerin temizliği aldehitsiz yer – yüzey dezenfektanı kullanılarak,nemli nemli mop ile 

kapıya uzak köşeden başlanarak yapılır. Moplama işlemi “Kat Arabası ve Mopların Kullanımı 

Talimatı”na göre her  vardiyada belirtile sıklıkla gerçekleştirilir. Yere kan ve diğer vücut sıvılarının 

dökülmesi..vb. ihtiyaç durumunda; temizlik derhal yapılır. 

* Kat Arabası ve Mopların Kullanımı Talimatı”na göre yerler silinirken temiz alan önde, kirli alan 

askada bırakılarak “S” şeklinde moplama yapılır. Kuru süpürge/fırça elektrik süpürgesi kullanılmaz.

 * Atık kovaları sık aralıklarla kontrol edilir. Atıklar;kutular ¾ oaranında dolması halinde “Atık Yönetim 

Prosedürü”ne uygun olarak toplanır. Etiketlenmiş olan atıklar konteyner odalarına bırakılır. Atıkların 

toplanması sırasında torbaların ağzı sıkı şekilde bağlanarak kapatılır.Boşattılan atık kovalarına “Ünite 

İçi Atık Yönetim Prosedürü”ne uygun olarak toplanır. Etiketlenmiş olan atıklar konteyner odalarına 

bırakılır. Atıkların toplanması sırasında torbaların ağızları sıkı şekilde bağlanarak kapatılır. Boşaltılan 
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atık kovalarına “Atık Yönetim Prosedürü”ne göre uygun renkte atık torbası etiketlenerek temizlik 

personeli tarafından takılır. 

* Temizlik personeli tarafından her vardiya sonunda ve kirlendikçe atık kovaları temizliği temizlik 

kimyasalı ve genel yüzey dezenfektanı ile yapılır. 

* Hastane işlem esnasında ve sağlık personelinin talebi, nezareti olmadan, işlem alanlarında temizlik 

hizmeti yapılmayacaktır.

 İŞLEM 

* Bütün kan ve vücut sıvılarını enfekte kabul ederek, dökülme ve sıçramalarda temizliği derhal ve 

güvenli bir şekilde yapılır. 

* Dökülme alanına ikaz levhası konarak, giriş çıkışlar sınırlar ve diğer kişilerin maruz kalması önlenir. 

* Her hangi bir alanda kan veya vücut sıvısı döküldüğünde öncelikle aşağıda belirtilen gerekli 

malzemeler hazırlanır

  Non steril eldiven (2-3 çift)▀

  Kağıt havlu ▀

 EKK tarafından onaylanan Genel Yüzey Dezenfektanı ▀

 Tıbbi Atık Torbası ▀

 Faraş – Kürek * “El Hijyeni Talimatı”na göre eller yıkandıktan sonra “Kişisel Koruyucu Malzeme ▀
Kullanma Talimatı”na göre eldiven giyilir. Gerekli kişisel önlemler alınmadan kan ve vücut sıvıları ile 

temas edilmez. 

* Damlayan, sıçrayan ve dökülen kan/vücut sıvıları üzerine ilk önce tek kullanımlık emici bez veya 

kağıt havlu/peçete kullanarak sıvıyı emmesi sağlanır.Bu amaçla kan ve vücut sıvısı dökülmüş zemin 

yayılmasını engellemek için pamuk veya kağıt havlu ile çevrelenir. 

* Kanlı veya enfekte materyalle kirlenmiş zeminin öncelikle pamuk veya kağıt havlu ile kabası 

temizlenir. 

* Emdirme işlemi bittikten sonra emici bez/kağıt havlu/peçete tıbbi atık kovasına atılır ve eldivenler 

çıkarılır. 

* Enfekte materyalle kirlenen emici bez/kağıt havlu/peçete ile birlikte eldivenler de “Ünite İçi Atık 

Yönetim Prosedürü” ne göre kırmızı tıbbi atık torbasına atılır. * Eldivenler çıkarıldıktan sonra “El 

Hijyeni Talimatı”na göre eller yıkanır. 

* “Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanım Talimatı”na göre tekrar yeni eldivenler giyilir.
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* Kaba kiri alınan kirli bölge “Dezenfektan ve Antiseptik Kullanım Planı”nda belirtilen dezenfektanlarla

“Dezenfeksiyon Talimatı”na göre dezenfeksiyon gerçekleştirilir. EKK kararlarına uygun olarak doğru 

konsantrasyonda dezenfektanlı solüsyon ile sadece bulaş olan alan dezenfekte edilir.

 * İşlem sonrası kullanılan mop enfekte torbasına atılır.

 * Kan/vücut sıvıları yatak örtüsü ve çarşafa dökülmüş ise enfekte çamaşır olarak çamaşırhaneye 

gönderilir. 

* Tıbbi cihaz ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu EKK tarafından hazırlanan “Dezenfeksiyon 

Talimatı”na göre yapılır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


