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 DEĞİŞİKLİK DURUMU  

Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No 

- Yeni yayımlandı 0 

21.11.2005 İçerik Değişikliği Yapıldı 1 

       06.03.2014         Yönetim Değişikliği Yapıldı           2 
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Işıl GÜRER 

 

Nilgün Hülya ORAL 

Başhemşire 

 

Başhekim  Yrd. 

İMZA  

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL Kalite Yönetim Temsilcisi 
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1. AMAÇ:  5 Poliklinik odası, kadın hastalıkları ünitesi,hasta kayıt kabul,bay 
ve bayan tuvaletlerinin yer aldığı katta temizlik ve hijyenin sağlanıp,devam 
ettirilmesi. 

2. KAPSAM: Kat temizliğinde görev yapan 2 kişiyi kapsamaktadır. 

3. PROSEDÜR AKIŞI:   

  3.1.  GÜNLÜK TEMİZLİK: 

      3.1.1. Sabah 07:15- 08:00 saatleri arasında odaların camları açılarak 
havalandırılır,çöpler toplanır 

    3.1.2. Odaların içerisindeki tüm yüzeyler ve eşyalar ile odalardaki lavabolar  
genel  temizlik  maddesi  ile temizlenir.     

    3.1.3. Poliklinik odaları ve koridor genel temizlik maddesi ile paspaslanır. 
Tuvaletler dezenfektanlı genel temizlik maddesi ile temizlenir.  

    3.1.4. Hasta Kayıt Kabul Birimi önünde bulunan numaratör, banko önleri ve 
camları, giriş kapısı  ve kolları deterjanlı solüsyon ile silinerek temizlenir. 
Hasta Kayıt Kabul’ün  paspaslanır. 

    3.1.5. Koridor ve merdivenler genel temizlik maddesi ile paspaslanır. 

    3.1.6. Saat 12:00- 13:00 arası koridorda bulunan çöpler boşaltılır, tuvaletler 
yıkanır. Koridor ve merdivenler paspaslanır. 

    3.1.7. 16:00-17:00 saatleri arası katta bulunan tüm çöpler boşaltılır. 
Poliklinik odaları ve tüm koridor havalandırılır. Tuvaletler dezenfektanlı genel 
temizlik maddesi ile yıkanır. Koridor ve merdivenller genel temizlik maddesi ile 
paspaslanır. Poliklinik odalarında kullanılan otoskop uçları ve Kadın Doğum 
polikliniğinde muayene sırasında kullanılan aletler hexanioslu solüsyonda 15 
dk. bekletildikten sonra fırçalanarak yıkanır, durulanır ve kurulanarak 
kullanıma hazır hale getirilir. Kullanılan disposable abestlantlar ilk yardım 
ünitesinin tıbbi atığı ile birleştirilerek atılır. 

 3.2. HAFTALIK TEMİZLİK: 

    3.2.1. Haftalık temizlik her hafta cumartesi günleri yapılır. Poliklinik odaları  
gerekirse elektrikli süpürge ile süpürülür. 15 günde bir kattaki tüm camlar 
silinir. 

    3.2.2. Poliklinik odalarındaki eşyalar(muayene sedyesi, masa, sandalye 
vs.) genel temizlik maddesi ile silinir ve odalar havalandırılır. 

   3.2.3. Koridordaki banklar, kapılar ve duvarlar tavana kadar olmak üzere 
deterjanlı su ile silinir. 

   3.2.4. Poliklinik odaları ve koridor, merdivenler paspaslanır. Tuvaletler  ve  
fayanslar tavana kadar dezenfektanlı genel temizlik maddesi ile silinerek 
yıkanır. 


