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1. AMAÇ: Hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla hijyenik bir ortamın
oluşturulması için, kullanılan tüm tekstil ürünlerinin uygun şartlarda yıkanmasına yönelik
kuralları belirlenmektir.
2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tüm servis, poliklinik ve ilgili
personeli kapsar.
3.KISALTMALAR
4. TANIMLAR:
5. FAALİYET AKIŞI
5.1. Çamaşırların toplanması işleminden önce eldiven giyilmelidir.
5.2. Kan ve vücut sekresyonları bulaşmış çamaşırların toplanması esnasında ‘İzolasyon
Prosedürü’ne uygun hareket edilmelidir.
5.3. Tüm çamaşırlar, makinelere ve çamaşırhane personeline zarar verecek kesici, delici ve
batıcı materyallerden arındırıldıktan sonra çamaşır torbalarına konularak çamaşırhaneye
gönderilmelidir.
5.4. Temiz ve kirli çamaşırlar ayrı olarak toplanmalı, kirli çamaşırlar tıbbı atık poşetine veya
da suda eriyebilen çamaşır torbalarına konularak çamaşırhaneye taşınmalı ve işleme
alınmalıdır.
5.5. Çamaşırlar silkelenmemeli ve havalandırılarak toplanmamalıdır.
5.6. Oda içinde yerlere atılmadan ve temiz mobilyalara değdirilmeden torbalanmalıdır.
5.7. Kirli çamaşırlar sert yüzeyli tekerlekli araba ile taşınıyorsa altları sıklıkla
temizlenmelidir. Eğer kumaş tekne veya torbalara sahip arabalar ile taşınıyorsa kumaş
tekneler ya da torbalar günlük olarak yıkanmalıdır.
5.8. Kirli ve enfekte çamaşırlar taşınırken asansörde gıda malzemeleri ve hasta olmamalıdır.
5.9. Çamaşır toplama işlemi bittikten sonra eldivenler çıkarılmalı ve eller ‘El Hijyeni
Talimatı’na uygun olarak yıkanmalıdır.
5.10. Toplama işleminde kullanılan kumaş tekneler ya da torbalar günlük olarak
yıkanmalıdır.
5.11. Temizlenen çamaşırlar ütülendikten sonra mümkün olduğunca az dokunularak
katlanmalı, paketlenmeli ve temiz raflarda muhafaza edilmelidir.
5.12. Çamaşır yıkama makinelerinin ısı ölçüm sensörleri bulunmalı ve yıkama suyu
sıcaklıkları çamaşırhane personeli tarafından takip edilmelidir. Çamaşır makinelerinin
periyodik bakımları ve kontrolleri yapılmalıdır.
5.13. Hasta takımları her gün ve ihtiyaç halinde, muayene ve ameliyat çamaşırları her
hastadan sonra değiştirilmelidir.
5.14. Kirli çamaşırlar 71 derece üzerinde sıcaklıkta en az 25 dakika yıkanması
gerekmektedir.
5.15. Çamaşırhane temiz ve kirli hava karışımının minimuma indirilmesi amacıyla iyi
havalandırılmalı ve buna göre düzenlenmelidir.
5.16. Temiz ve kirli çamaşırlar fiziksel bariyerle ayrılmış farklı alanlarda depolanmalıdır.
5.17. Temiz veya kirli çamaşırların işleme alındığı yerlerde el yıkama alanı sağlanmalıdır.
5.18. Çamaşırhane personeli işe başlarken sağlık raporu dahilinde yaptırdığı seroloji
sonuçlarına göre takip edilmelidir.
5.19. Kesici, delici alet yaralanmaları olduğunda "Personel Sağlığı Takip Talimatı"na uygun
olarak hareket edilmelidir.
5.20. KKHA(Kırım Kongo Hemorojik Ateş) li hastaların çamaşırları ayrı toplanmalı ve ön
yıkaması 1/10’ luk çamaşır suyu ile yapıldıktan sonra normal yıkama işlemine tabi
tutulmalıdır.
6.Servislerde Kullanılan Çamaşır Makinaları için
6.1.Temizlik bezlerinin yıkanmasında bezler kumaş torbalara konulduktan sonra kısa
programda en az 71 derece tercih edilmelidir.
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6.2. Saçaklı paspas ve moplarda kaba kirlerinden arındırıldıktan sonra kumaş torbalara
konularak kısa programda en az 71 derece yıkanmalı.
6.3. Yüksek ısıdan etkilenen temizlik bezi, paspas ve moplar için makinenin su alma
kapasitesine göre 1 litreye 10 cc olacak şekilde çamaşır suyu eklenerek düşük ısıda
yıkanabilir.
6.4. Yıkama sonrasında makineyi boş çalıştırmaya gerek yoktur.


