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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü 

 

Başhekim 

1. AMAÇ 

Sağlık bakımı alanında çalışanların kan yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından korumak için kan ve vücut 

sıvılarının dökülme ve sıçramalarında ortamın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak amacıyla gerekli 

basamakları belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Kan ve vücut sıvıları dökülmeleri ve sıçramalarının temizliğinde ortamın temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlamak 

amacıyla kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı dikkat edilmesi gereken hususları, Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

üyelerini kapsar. 

3.TANIMLAR 

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir. 

Dezenfektan: Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak ya da öldürmek 

amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. 

4. UYGULAMA 

4.1.Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramalarında Yapılacaklar: 

4.1.1.Duvar ve zemin gibi katı yüzeylere sıçrayan kan veya vücut sıvılarında yüzey kağıt havlu ile önce silinir. En 

kısa zamanda dezenfeksiyon, kullanıma hazır alkol bazlı sprey yüzey dezenfektanı ile yapılır. Kullanılan kimyasal 

ajan için ''Dezenfektan Kullanım Planı''ndan yararlanılır. 

4.1.2.Kullanılan tüm malzemeler enfekte atık olarak kabul edilir ve ''Atık Yönetim Prosedürü'' ne uygun olarak 

kırmızı enfekte atık torbasına konur ve ortamdan uzaklaştırılır. 

4.1.3.Kan ve vücut sıvıları ile bulaşacak enfeksiyon hastalıklarından korunmak için ''El Hijyeni ve Eldiven 

Kullanımı Talimatı''na göre eldiven giyilir.İşlem sonrasında eller yıkanır. 

4.2.Kan ve Vücut Sıvıları dökülmelerinde yapılacaklar: 

4.2.1.Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde beklemeden hemen kağıt havlu ile kaba kiri alınır  

4.2.2. Ortamda cam kırıkları var ise öncelikle faraş ile kırıklar toplanarak delici kesici alet kutusuna atılır. 

Desam-ox ile silinir, temiz su ile durulanır. Dezenfektan kullanımında ''Dezenfektan Kullanım Planı''ndan 

yararlanılır. 

4.2.3.Bölge temizden kirliye doğru yüzey dezenfektanı ile 2 kez silinir. 

4.2.4.İşlem esnasında, işlemi yapan personel korunmak için tek kullanımlık önlük ve eldiven giyer. 

4.2.5.Kullanılan tüm malzemeler enfekte atık olarak kabul edilir ve ''Atık Yönetim Prosedürü''ne  uygun olarak 

atılır ve ortamdan uzaklaştırılır.  

4.2.6.İşlem sonrasında paspas detro-opa ile dezenfekte edilir, eldiven çıkarılır ve eller yıkanır. 

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı 

ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü 

ENF.TL.02 Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Talimatı 


