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 DEĞİŞİKLİK DURUMU  

Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No 

- Yeni yayımlandı 0 

24.06.2002 İçerik Değişikliği Yapıldı 1 

23.06.2003 İçerik Değişikliği Yapıldı 2 

05.10.2005 

01.02.2014 

Yönetim Değişikliği 

Yapıldı 

İçerik Değişikliği Yapıldı 

3 
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HAZIRLAYAN: Işıl GÜRLER  Başhemşire 

İMZA  

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT               İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu 

İMZA  

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL                        Kalite Yönetim Temsilcisi 

İMZA   
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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, acil odası, gözlem odası, EKG odası, hemşire 

odası, doktor odası ve tuvalet bulunan İlk Yardım Ünitesindeki tüm yer ve 

yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanıp,verilen sağlık hizmetleri 

sonucunda oluşan tıbbi atıkların çevreye ve kişilere zarar vermeden 

toplanarak imha edilmesinin sağlanmasıdır. 

2. KAPSAM:  Bu talimat, İlk Yardım Ünitesi’nde görev yapan temizlik 

personelini kapsar 

3. UYGULAMA: 

  3.1. GÜNLÜK TEMİZLİK: 

      3.1.1.  İlk Yardım Ünitesinin günlük temizliğinde sabah 07:00-08:00 arası 

camlar açılarak havalandırılır. 

     3.1.2. Çöpler boşaltılır. İlk Yardım Ünitesi çöpleri tıbbi atık, normal çöp ve 

geri dönüşüm olarak 3 ayrı çöp kovasında toplanır. Tıbbi atıklar, kırmızı çöp 

poşetinde, normal ve geri dönüşüm çöpleri mavi çöp poşetinde biriktirilir. 

Poşetler dolduğunda ağızları bağlanarak, SRM’nin tıbbi atıklarının ve normal 

çöplerinin biriktirildiği ortak çöp toplama kovalarına atılır. Kullanılan iğne ve 

bistüri uçları özel iğne kovasında biriktirilip dolduğunda ağzı kapatılarak 

laboratuvara gönderilir ve otoklavda yakılır. Kalan kısımları tıbbi atıklara 

eklenir.  

    3.1.3. Gözlem odası, EKG odası, hemşire odası ve doktor odasının yüzey 

temizliği sabunlu su ile yapılır. Acil bölümünde bulunan tezgah, sedye ve tüm 

yüzeyler glutaraldehitli yüzey dezenfektanı ile silinir. Tuvalette bulunan 

lavabo, klozet ve yerler sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez ozonlu 

suyla temizlenir. Yerler uygun dezenfektanlı solüsyonla paspaslanır. 

   3.1.4. İlk Yardım Ünistesinde hasta salgısı ile kirlenen tüm alanlar önce  

3.1.4.1. Eldiven giyilerek kontamine olan bir bez yardımı ile etrafa 

dağıtılmadan silinir ve bez tıbbi atık çöp kutusuna atılır, 

3.1.4.2. Eldiven değiştirilir kontamine olan dezenfektanıl solüsyonla 

silinir ve kullanılan bez yada paspas dezenfekte edilir, 

3.4.1.3. En son yeniden dezenfektanlı solüsyon hazırlanır ve tüm 

yüzey yada yer zemini temizliği yapılır. 

    3.1.5. 12:00- 13:00 saatleri arasında camlar açılır, ortam havalandırılır. 

Çöpler uygun şekilde boşaltılır. Yerler yüzey dezenfektanı ile paspas yapılır. 

    3.1.6. 15:30- 16:00 saatleri arasında camlar açılır, ortam havalandırılır. 

Çöpler boşaltılır, yerler paspaslanır. 

    3.1.7. Gün içerisinde ünitede kullanılan hasta ile temas etmiş cerrahi 

aletler hexanioslu konsantre dezenfektan ile hazırlanmış solüsyonlu küvete 
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atılır, 15 dakika bekletildikten sonra fırçalanarak yıkanıp, durulanır ve 

otoklavda steril edilir. 

 3.2. HAFTALIK TEMİZLİK: 

     3.2.1. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri camlar ve kapılar sabunlu 

su ile silinir. 

     3.2.2. Her hafta cumartesi günleri ünitede bulunan taşınabilir bütün 

eşyalar yerinden çekilerek altları sıvı sabun ile silinir.   


