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1.AMAÇ: Enfeksiyon kaynaklarını kontrol altına almaktır.

2.KAPSAM: Geçici tıbbi atık deposu ve tıbbi atık taşıma konteynerlarının temizliğini kapsar

3.TANIMLAR:

3.1 ENFEKTE ATIKLAR

Hastalık etkenleri bulaşmış veya bulaşması muhtemel her türlü;

1. İnsan doku ve organları

2. İdrar ve dışkı kapları

3. Kan veya plasenta bulaşmış atıklar

4. Laboratuvar atıkları

5. Kontamine tüm kesiciler, enjektör, bisturi, ampuller vb.

6. Sondalar, sargılar, bandajlar

7. Enfeksiyon hastalıkları ve acil servis atıkları

8. Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri

9. Dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar

10. Bulaşıcı hastalığı olan hastaların odalarından çıkan atıklar

11. Hasta ile temas etmiş yemek artıkları

12. Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven vb.)

13. Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar)

14. Karantina atıkları

15. Araştırma amacı ile kullanılan hayvan leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden

tüm nesneler.

3.2. PATOLOJİK ATIKLAR

1. Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut   parçaları, organik

parçalar, plasenta, insan fetüsü cesetleri, kesik uzuvlar vb.   insani patolojik atıklar

2. Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

3.3. KESİCİ-DELİCİ ATIKLAR

Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olan kesici veya delici cisim atıkları;

1. Kullanılmış enjektörler, kelebek set iğneleri

2. Bistüri, iğne içeren diğer kesiciler

3. Lam-lamel, kontamine cam kırıkları
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4.KISALTMALAR

5.SORUMLULAR: Tıbbi atıkların kaynağında ayrıştırılmasından ve azaltılmasından tüm

hastane personeli, tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından, tıbbi atık deposu ve taşıma

araçlarının temizliğinden tıbbi atık taşımada görevli TEMİZLİK personelleri sorumludur. Bu

talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Çevre Sağlığı ve Atık Yönetimi

sorumludur.

6.GEÇİCİ DEPO TEMİZLİĞİ (Yüksek Riskli Alan) (GÜNDE BİR KEZ VE
GEREKTİKÇE

6.1. Tıbbı atıkların konulduğu deponun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır.

6.2. Deponun temizliği atık her alındığında yapılır

6.3. Tıbbi atık tulumu ve eldiven giyilir.

6.3. Deponun zeminindeki dökülen sıvılar önce emici malzeme (talaş vb…)kullanılarak
emdirilir. Emilme işlemi bittikten sonra talaşlar tozutmadan toplanıp kırmızı renkli tıbbı atık
torbasına atılır.

6.4. Depo 1/10 çamaşır suyu hazırlanarak 3 kez dezenfekte edilir.

6.5. Diğer tıbbı atık toplanması sırasında kullanılan tüm ekipmanlar günlük olarak 1/10 çamaşır
suyu kullanılarak dezenfekte edilir.

6.6. Tıbbi atık temizliğinde kullanılan tüm malzemeler (temizlik), başka birimlerde
kullanılmamak üzere yerine konur.

6.7. Tıbbi atık temizliği, tıbbi atık toplayıcısı tarafından, tıbbı atık giysileri giyilerek yapılır.

6.8. Deponun haftalık temizliği yapıldıktan sonra temizliği yapan ve kontrol eden tarafından
kayıt altına alınır.

7. TIBBİ ATIK TAŞIMA KONTEYNERİ TEMİZLİĞİ: (Yüksek Riskli Alan) (GÜNDE
BİR KEZ VE GEREKTİKÇE)

7.1. Konteynerin içi boşaldıktan sonra eğer sıvı birikintisi var ise talaş dökerek sıvıyı emdiriniz.

7.2. Tıbbi Atık Tulumu ve eldiven giyilir.

7.3. Sıvıyı emdirmek için kullanılan talaşı kürek yardımıyla alarak kırmızı renkli tıbbi atık
torbasına atınız.

7.4. Eldiveninizi tıbbi atık torbasına atınız, değiştirerek yeni bir eldiven giyiniz.
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7.5. 1000 ppm lik klor solüsyon hazırlayınız. (Tablo.1)

7.7. Hazırlanan bu solüsyon ile konteynerin tüm yüzeylerini tekerlekleri de dahil olacak şekilde
silerek dezenfekte ediniz. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

7.8. Eldiveninizi çıkararak tıbbi atık torbasına atınız.

7.9. Ellerinizi, El hijyeni ve Eldiven Kullanımı talimatına uygun olarak yıkayınız

*Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun
ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme (talaş) ile
yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulmalı ve kullanılan
ekipman ile birlikte bölme derhal 10.000 ppm’lik(Tablo.1) klor tabletli su ile
paspaslanarak dezenfekte edilmeli ve kuru bir şekilde talaşlanarak kullanıma hazır hale
getirilmelidir. Kullanılan ekipman ise temizlik işleminden hemen sonra 10.000 ppm’lik
(Tablo.1) klor tabletli su ile dezenfekte edilerek temiz ve kuru bir şekilde kullanıma hazır
olarak bulundurulmalıdır.

7. TIBBİ ATIK GEÇİCİ DEPOLARIN VE TIBBİ ATIK ARAÇLARININ TEMİZLİK
MALZEMELERİ:

7.1.Klor tablet, faraş, çekçek, kurulama mopu, fırça, kova, paspas ve arabası, bez, talaş gibi
malzemeler sadece geçici depolar için kullanılmalı. Bu malzemelerin diğer ünitelerin temizlik
malzemeleri ile karışmaması için gerekli önlemler alınmalı, kontrol altında tutulmalı. İşlem
sırasında personel tulum, maske, eldiven, çizme gibi koruyucu kıyafet giymelidir.

Tablo1: Klor Tablet Kullanım Miktarı Tablosu

GEREKLİ KLOR GÜCÜ (ppm)
KLOR TABLET KULLANIM MİKTARI

2,5 GR 5 GR 17,4 GR

10,000 1 lt su / 7 tablet 1 lt su / 3,5 tablet 1 lt su / 1 tablet

1,000 5 lt su / 4 tablet 4 lt su / 3 tablet 5 lt su / 1 tablet

200 5 lt su / 1 tablet 7 lt su / 1 tablet 20 lt su / 1 tablet


