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1. AMAÇ: Operasyonve Eğitim Müdürü, Kalite Yöneticisi, Ünite Sorumlusu,
Ünite Personeli Ünitenin ve temiz odanın dezenfekte durumunun personel
tarafından kirletilmesini önlemek.

2. KAPSAM: Ünitede çalışan ünite personelini kapsar.

3. SORUMLULAR:Operasyon ve Eğitim Müdürü, Kalite Yöneticisi, Ünite
Sorumlusu, Ünite Personeli

4. FAALİYET AKIŞI
4.1. Üniteye Giriş;
4.1.1. Uğrayacağınız bir yer varsa bunu giyinmeden önce yapınız.
4.1.2. Üniteye girerken ağzınızda sakız v.s. şeyler bulunmasın. Üniteye girişte
yanınızda yiyecek götürmeyiniz.
4.1.3. Üniteye girmeden önce dışarda giydiğiniz kıyafetinizi giyinme odasında
çıkarınız, üniformanızı yere değdirmeden giyiniz
4.1.4. Üniteye girmeden önce üzerinizdeki takıları çıkarınız, makyajınızı
temizleyiniz, ojelerinizi çıkartınız.
4.1.5. Üniteye giderken yanınıza sadece telefon ve cüzdanınızı alınız. Telefonu
ve cüzdanı ünite içindeki kilitli bir dolaba bırakınız, cebinizde taşımayınız.
4.1.6. Giyindikten sonra oyalanmadan hemen üniteye geçiniz.
4.1.7. Üniteye girerken ayakkabınızı ya da terliğinizi çıkarınız ve sadece ünite
içinde kullanılması gereken terliklerinizi giyiniz. Üniteden çıkmanız gerekirse
terliklerinizi de çıkarınız ve terlikleri ünitenin dışına çıkarmayınız.
4.1.8. Üniteden gün içinde çıkmamaya çalışınız. Üniteden çıkmanız gerektiğinde
terliğinizi değiştiriniz.
4.1.9. Ellerinizi uygun olarak yıkayınız, kurulayınız, ellerinizi el dezenfektanı ile
dezenfekte ediniz ve eldivenlerinizi giyiniz. (Kemoterapi için; lateks, nitril,
poliüretan veya noepren kauçuktan yapılmış, dayanıklı, pudrasız, hipoalerjenik,
tek kullanımlık, tercihen steril, TPN için; şeffaf lateks, steril, tek kullanımlık)
4.1.10. Üniteden kart kullanarak Temiz Oda’ya giriş yapınız.

4.2. Temiz Oda Giriş;
4.2.1. Temiz odaya, karton kutu, pamuklu bez, kağıt havlu vb. partiküle neden
olabilecek malzeme kesinlikle koymayınız.
4.2.2. İçeriye aseptik kurallarla ilgili eğitim almamış kişilerin girmesine izin
vermeyiniz.
4.2.3. Yetkili kişiler, Ünite Personeli ve Teknik Servis Mühendisleri dışında
kişilerin girişine izin vermeyiniz.
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4.2.4. Cihazda kullanılacak hatlar, torbalar vb. sarf malzemelerle, solüsyonları
spreyleme ile dezenfekte edip, passbox’da 2 dk. bekledikten sonra içeri alınız.
Antreden içeri kesinlikle malzeme almayınız.
4.2.5. Temiz oda içine günlük ihtiyacınız kadar malzeme alınız, kesinlikle
malzeme (set, serum, ilaç ..vb.) depolama yapmayınız
4.2.6. Temiz oda antresine terliklerinizi değiştirerek giriniz.
4.2.7. Temiz oda için gerekli giyinme malzemelerinizi temiz oda antresinde
hazırlayınız.
4.2.8. TPN Temiz Oda da çalışacaklar önce maskenizi sonra bonenizi takınız,
Kemoterapi Temiz Oda da çalışacaklar önce bonenizi sonra maskenizi takınız.
4.2.9. Temiz odaya üniforma üzerine günlük tek kullanımlık önlüğü giyiniz ve
bağlayınız.
4.2.10. Saçlarınızın ve takılarınızın kontrolünü son kez yapınız.
4.2.11. Son bir kez kıyafetin doğru olduğunu kontrol ediniz.
4.2.12. Giysilerinizin atık poşetini evsel atık kutusuna pedal kullanarak, temas
etmeden atınız.
4.2.13. Antreden kapıyı (airlock sistemine sahip) açarak ilaç hazırlama alanına
giriniz.
4.2.14. Temiz odada partikül oluşumuna neden olacağından hareketlerinizi
optimumda tutunuz.
4.2.15. Sabah dezenfeksiyonu uygulandıktan sonra eldiveninizi çıkarıp atık
kutusuna atınız. Elinize el dezenfektanı uygulayınız ve yeni eldiven giyiniz.
Eldiveninizi değiştirmeden ilaç hazırlamaya başlamayınız.
4.3. Temiz Odadan Çıkış;
4.3.1. Temiz odadan çıkmadan önce odayı son kez kontrol ediniz.
4.3.2. Tekrar odaya girmenizi gerektirecek bir şey olmadığından emin olunuz.
4.3.3. Kapıyı (airlock sistemine sahip) açınız, antre bölümüne geçiniz.
4.3.4. Eldivenlerinizi çıkarınız, atık kutusuna atınız. (Kemoterapi ünitesi için
Sitotoksik Atık Kutusu, TPN için Tıbbi Atık Kutusu).
4.3.5. Önlüğünüzü çıkarınız, atık kutusuna atınız. (Kemoterapi ünitesi için
Sitotoksik Atık Kutusu, TPN için Evsel Atık Kutusu).
4.3.6. En son maske, bonenizi çıkarınız, atık kutusuna atınız. (Kemoterapi
ünitesi için Sitotoksik Atık Kutusu, TPN için Evsel Atık Kutusu).
4.3.7. Atık kutularının poşetlerini ağızlarını sıkıca bağlayarak ve Son Atık İmha
Talimatı’ na uygun olarak atıkları dışarı alınız.
4.3.8. Terliğinizi değiştiriniz.
4.3.9. Antreden elektronik anahtar kullanarak Temiz Oda dışına çıkınız.
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4.3.10. Temiz odadan çıkar çıkmaz ellerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız.
(Kemoterapi Ünitesi için: Yüzünüzü bol su ile yıkayın, ağız içini ve boğazınızı
bol su ile çalkalayın)
4.4. Üniteden Çıkış
4.4.1. Üniteden çıkarken ünite içinde kullandığınız terliğinizi çıkarınız ve
ayakkabınızı giyiniz.
4.4.2. Giyinme odasında üniformanızı yere değdirmeden çıkarınız ve dışarda
giydiğiniz kıyafetinizi giyiniz.
4.4.3. Giyinme odasında kilitli dolaptan telefonunuzu ve cüzdanınızı alınız.
4.4.4. Dışarı çıkınız.


