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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü 
 

Başhekim 

 
1. AMAÇ 

Kan yolu ile bulaşan (HBV, HCV, HDV, HIV) enfeksiyonların bulaşmasını engelleyecek önlemleri alarak 

yayılmasını engellemektir. 

2. KAPSAM 

Bu talimat ,kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmada dikkat edilmesi gereken hususları,  doktorlar,birim 

sorumluları, temizlik personeli, servis hemşireleri, laboratuvar teknisyenlerinı kapsar. 

3. TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur. 

4. UYGULAMA 

4.1.Tüm hastaların kan ve diğer bulaştırıcılık riski yüksek sıvıları (genital sekresyonlar, BOS, plevral mayi, 

periton sıvısı, perikard sıvısı, sinovyal sıvı) enfekte kabul edilerek gerekli koruyucu önlemler alınır. 

4.2.El Yıkama 

4.2.1.Eller "El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı"na uygun olarak yıkanır. 

4.3.Eldiven Kullanımı 

4.3.1. Eldiven Kullanımında "El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı"na uygun olarak davranılır. 

4.4.Önlük Kullanımı 

4.4.1.Hastaya yapılacak kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar sıçratabilecek bir işlem ya da bakım sırasında 

deriyi korumak ve giysilerin kirlenmesini önlemek için önlük kullanılır. 

4.4.2.Mikroorganizmaların başka hastalara ya da çevreye bulaşmasını önlemek için kirlenen önlük hemen 

çıkarılır ve eller yıkanır. 

4.5.Hasta Bakım Gereçleri 

4.5.1.Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar ile kirlenen  hasta bakım gereçleri hemen  uzaklaştırılır. 

4.5.2.Tek kullanımlık malzemeler kullanıldıktan sonra tıbbi atığa atılır. 

4.5.3.Tekrar kullanılacak olan kritik, yarı kritik ve kritik olmayan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve 

sterilizasyonu üretici firmanın önerilerine ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi önerileri doğrultusunda yapılır. 

4.5.4.Resüsitasyon gerekebilecek birimlerde ağızdan ağıza resüsitasyona gerek bırakmamak için ambu vb. 

yardımcı cihazlar ulaşılabilir yerlerde hazır bulundurulur. 

4.5.5. Kullanılan araç ve gereçlerin dezenfeksiyondan önce aletlerin kaba kirlerden arındırılarak ön temizliği 

yapılır. 

4.6.Kirli Çamaşırlar 

4.6.1.Çamaşırlar ''Çamaşır Toplama ve Yıkama Talimatı'' na uygun olarak işlem görür. 

4.7.Çevresel Kontrol 

4.7.1.Hastanede çevresel yüzeylerin, yatakların, etajerlerin ve sık dokunulan öteki yüzeylerin rutin bakım, 

temizliği ve gerektiği durumlarda da dezenfeksiyonu ''Hastane Temizlik Prosedürü''ne uygun olarak yapılır. 

4.7.2.Temizlik , temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 
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4.7.3.Yer ve yüzeyler kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar ile kirlenmişse öncelikle yüzeyler bu kirlerden 

arındırıldıktan sonra dezenfeksiyonu yapılır. 

4.8.Atıklar 

4.8.1.İğne, bistüri gibi kesici/delici gereçleri kullanımında ve toplanmasında ''Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin 

Toplanması Talimatı'' na uygun olarak hareket edilir. 

4.9.Hastanın Yerleştirilmesi 

4.9.1.Hijyeni bozuk olan ya da kişisel gereksinimlerini karşılayamayan hastaların yanına başka hasta alınmaz. 

4.10.Hamile Personel 

4.10.1.Virüslerin perinatal dönemde bebeğe geçme riski olduğundan hamile personelin, önerilen önlemlere daha 

dikkatle uyması gerekmektedir. 

4.11.Açık yarası olan sağlık personelinin yaralarını su geçirmez bantlarla kapatılır. 

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ENF.PR.05 Hastane Temizlik Prosedürü 

ENF.TL.06 El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimat 

ÇAM.TL.01 Çamaşır Toplama ve Yıkama Talimatı 

ATK.TL.04 Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı 

 


