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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 
1.AMAÇ 

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla hasta odalarında uygun temizliğin sağlanmasıdır 

2.KAPSAM 

Hasta odası temizliğinde  uygulanması gereken işlem basamaklarını ve gerekli hususları, hasta odaları temizliği 

yapan tüm yardımcı personelleri kapsar. 

3.TANIMLAR / KISALTMALAR  

Özel bir tanımı yoktur. 

4.UYGULAMA 

4.1.KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER 

Temizlik malzemeleri 

4.2.Temizlik işlemi sırasında ve sonrasında eller El Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatına uygun olarak yıkanır 

ve non steril eldiven giyilir 

4.3.Temizliği yaparken aşağıdakilere dikkat edilir.. 

 Oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılır. 

 Oda zemininde kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmaz. 

4.4.Çöpler günde en az iki kere ''Atık Yönetim Prosedürü''ne uygun olarak toplanır. 

4.5.Çöp kovasına atık türüne göre belirlenen çöp poşeti geçirilir.  

4.6.Çöp kovalarını görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere deterjanlı su ile yıkanıp 

durulanır. 

4.7.Zemin çekçek ve faraşla kaba kirden arındırılır. 

4.8.Tüm yüzeyler (cam kenarı, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, yemek masası, sandalye, hasta 

yatağı, etajer vb.)  uygun  bezle deterjanlı su ile silinip, kurulanır. 

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

kullanılarak yapılmalıdır. - 

4.10.Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olan durumlarda Kan ve Vücut Sıvıları ile Kirlenmiş Yüzeylerin  Temizliği 

Talimatı 

uygun temizlik yapılmalıdır. 

4.11.Temizlik işlemi bittikten sonra kovalardaki su  boşaltılır, bezler ve paspas temizlenir. 

4.12.Ölen veya taburcu olan ya da başka bir servise devir olan hastanın ardından, yeni hasta kabul edilmeden 

önce günlük temizlik işlemlerinin tüm basamakları uygulanır. 

4.13.Temizlik bittikten sonra eller mutlaka yıkanır. 

4.14.Enfeksiyon Kontrol Komitesince belirlenen, izolasyon gereken hasta odalarının yüzey ve zemin temizliği 

Dezenfektan Kullanım Planı' na uygun olarak seçilmiş dezenfektan ile yapılır.Zemin hemen mopla kurulanır.  

4.15.Yapılan işlemler Hasta Odası Temizlik Kontrol Formu'işaretlenir 
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5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ENF.TL.02 El Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Talimatı 

ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü 

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı 

ENF.TL.12 Kan ve Vücut Sıvıları ile Kirlenmiş Yüzeylerin  Temizliği Talimatı 

KLN.FR.32 Taburcu Odası Temizlik / Arıza / Malzeme  Kontrol Formu 

 


