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1.AMAÇ: Hastanede enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla hijyenik bir ortam oluşturmak. 

Bu nedenle kullanılan tüm tekstil ürünlerini uygun şartlarda toplanmak, taşımak, yıkamak, 

teslimini ve imhasını sağlamak. 

  

2.KAPSAM Tüm kinikler, ameliyathaneler ve poliklinikleri kapsar. 

 

3.KISALTMALAR:  

 

4.TANIMLAR  

 

5.SORUMLULAR 

 

5.1.Başhekim  

5.2.Başhekim Yrd. 

5.3.Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 

5.4.Birim Sorumlusu 

5.5.Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

5.6.Temizlik Şirketi Sorumlusu 

5.7.Personel 

 

6.FAALİYET AKIŞI  

 

6.1. KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN TOPLANMASI VE TAŞIMASI 

 

6.1.1.Kirli çamaşırların çamaşırhaneye gönderilme günleri;  

6.1.2.Çamaşır ve çarşaflar, ameliyathane dışındaki birimlerden sabah 08.00-09:30 saatleri ile 

akşam 16:00-18:00 saatleri arasında ameliyathanelerden günün her saatinde,  

6.1.3.Battaniyeler 22.00 saatlerinde 

6.1.4.Perdeler her gün.  

6.1.5.Temiz ve kirli çamaşırlar taşıma ve depolama alanlarında birbirinden farklı yerlerde işleme 

tabi tutulmalıdır. 

 

6.2. ÇAMAŞIRLARIN AYRIŞTIRILMASI VE YIKANMASI 

6.2.1. Kirli çamaşırları toplamadan önce bone, maske ve eldiven giyiniz.  

6.2.2.Çamaşırların içinde malzeme (cerrahi alet, ameliyat malzemeleri, doku atıkları, pamuk, 

enjektör kapağı, vb) kalıp kalmadığını kontrol ediniz.  

6.2.3.Vücut sıvıları ve maddeleriyle temas etmiş kirli çamaşırları geçirgen olamayan kırmızı 

renkli tıbbi atık torbasına yerleştirerek, kan/vücut sıvıları/sekresyon ve atıkların dışarıya 

sızmasını engelleyecek şekilde sıkıca kapatınız.  

6.2.4.Sitotoksit ilaç ile bulaşmış çamaşır, kumaş materyal vb geçirgen olmayan kırmızı renkli 

tıbbi atık torbasına yerleştirerek ağzını kapanız, torba üzerine kemoterapi ünitesine ait olduğu 

belirten etiket yapışırınız.  

6.2.5.Toplanan kirli çamaşırları bulundukları yerde kirli torbasına alınız.  
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6.2.6.Çamaşırları topladıkları alanda minimum hareketle işleme tabi tutarak, patojenlerin havaya 

karışmasına engel olunuz.  

6.2.7.Kirli torbalarını çamaşır arabasına yerleştiriniz ve üstünü kapatınız.  

6.2.8.Çamaşır arabasını klinik içinde belirlenen kapalı bir alana alınız.  

6.2.9.Eldiveninizin tıbbi atık çöpüne atınız. 

6.2.10.Kirli çamaşırları üstü kapalı şekilde çamaşırhaneye götürünüz.  

6.2.11.Çamaşırhanede tekrar eldiven giyiniz ve çamaşırları teslim ediniz.  

6.2.12.Çamaşırhanede eldivenlerinizi çıkararak tıbbi atık çöpüne atınız.  

6.2.13.Çamaşır arabasını biriminize götürerek, yerine yerleştirin  

 

ÇAMAŞIRHANEDE KİRLİ ÇAMAŞIRLARI YIKAMA PROGRAMI 

 

YIKANACAK 

MALZEMENİN ADI 

ISI YIKAMA 

PROGRAMI 

ÖNERİLER 

 Yeşil ameliyat örtüleri, 

gaz kompresler  

80C  Ön yıkamalı programı 

ile yıkama yapılmalı  

 İdeal kurutma, kurutma 

makinesinde veya 

güneşte olmalı  

 Çarşaflar, yastık kılıfları, nevresimler  

 Kemoteropik ilaç bulaşmış işaretli torba ile gelen 

kumaşlar  

 Ön yıkaması mutlaka ayrı yapılmalı  

 Perde, battaniyeler   30C   Ön yıkanmalı ya da 

kuru temizleme 

yapılmalı  

 Güneş veya düşük 

dereceli kurutucularda 

kurutulmalı  

 Personel gömlekleri   35 C    Ön yıkamalı 

programında yıkanmalı  

 İdeal kurutma, kurutma 

makinesinde veya 

güneşte olmalı  

 Temizlikte kullanılan 

temizlik bezleri/ moplar  

 60C  Temizlik bezi / mop için 

ayrılmış makinede 

yıkanmalı  

 İdeal kurutma, kurutma 

makinesinde veya 

güneşte olmalı  

 

6.3 YIKAMA İŞLEMİNİN PARAMETRELERİ 

  

6.3.1 Sağlık hizmetlerinde kullanılan tekstil ürünler, vejetatif patojenlerden yıkama işlemi 

sırasında dezenfekte edilmelidir. Yıkama çevrimleri, basınçlı su ile yıkama, ana Yıkama, 

durulama ve sıkma işleminin gerçekleşmesidir. Temiz ıslak tekstil ürünleri, daha sonra 

kurutulmalı, gerekli ise ütülenmeli ve kullanım alanına geri verilmeden önce katlanmalı ve 

paketlenmelidir. Taşıma, yükleme ve indirme sırasında istenmeyen tozdan ve kirden 

kontaminasyonu engellemek amaç ile çamaşırhaneden uzak alanda kullanıma verilecek olan 

çamaşırlar paketlenmelidir.  

6.3.2 Aynı cins ve renk çamaşırlar birleştirilerek çamaşır yıkama makinesine sağlı-sollu 

doldurulmalıdır.  
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6.3.3 Yıkama işleminin antimikrobiyal aktivitesi, mekanik, termal be kimyasal faktörlerin 

kombinasyonunda oluşur. Çamaşırların suyla muamelesi, mikroorganizmaların önemli miktarını 

uzaklaştırır. Sabun ve deterjanlar kirleri geçici olarak uzaklaştırma fonksiyonuna sahiptir ve aynı 

zamanda mikrobiyosidal özellikleri açığa çıkarma fonksiyonu görürler.  

6.3.4 Sıcak su, mikroorganizmaları öldürmek için etkin bir yoldur.  

6.3.5 Sıcak suyla yıkama çevriminde en az 60C da ve en az 25 dakikada yıkama gereklidir.  

6.3.6 Çamaşırlar çok kirli ve kanlı ise; bu yıkamaya kan çözücü sıvı ilave edilerek yıkama 

sağlanır 

6.3.7 Tül ve battaniyeler diğer çamaşırlarda olduğu gibi çamaşırhane sorumlusu tarafından teslim 

alınmalıdır. Tüller ve battaniyeler 30 dakikada 20 derece yıkanmalıdır.  

 

6.4 KURUTMA 

  

6.4.1 Beyaz çamaşırlar 30 dakikada 80 derecede, gri ve yeşiller 45 dakika 85 derecede, pembe ve 

maviler 15 dakika 20 derecede çamaşır kurutma makinesinde kurutulmalıdır.  

6.4.2 Tüller kurutulmadan direkt ütülenmeli, battaniyeler ise 45 dakikada 80 derecede 

kurutulmalıdır.  

 

6.5 ÜTÜLEME  

 

6.5.1 Yıkama ve kurutma işlemi biten çamaşırlar silindir ütü makinesinde ütülenmeli ve 

katlanmalıdır. Kullanıma hazır hale gelen temiz ve ütülü çamaşırlar renk ve Cinsine göre 

çamaşırhane sorumlusu tarafından teslim tutanağı ile 24 saat içerisinde servis ve ünite 

personellerine teslim edilmelidir.  

6.5.2 Tüller kurutulmadan direkt ütülenmelidir. Diğer çamaşırlarda olduğu gibi teslim tutanağı 

ile 24 saat içerisinde servis ünite personellerine teslim edilmelidir.  

6.5.3 Birimlerden gönderilen hastane personelinin iş elbiseleri, teslim tutanağı ile getiren kişiden 

teslim alınmalı, renk ve cinsine göre ayrılmalıdır. Bu iş için ayrılmış olan 20 kg'lık çamaşır 

yıkama makinesinde yıkanmalı, genel kurutma makinesinde kurutulmalı, pres ütü ile ütülenerek, 

çamaşırhane sorumlusu tarafından ilgili kişiye teslim edilmelidir.  

 

7.0 GENEL UYARILAR:  

 

7.1 Çarşaf, nevresim gibi çamaşırlar, ütüleme işleminden sonra düzgünce katlanmalı ve ilgili 

servis personeline teslim edilmelidir. Yıkanmış çamaşırları tasnif eden personel mutlaka eldiven 

ve koruyucu önlük giymelidir.  

7.2 Çamaşır yıkama makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama yapılır.  

7.3 Yatak koruyucular her hasta arasında mutlaka yıkanmalıdır.  

7.4 Çamaşırhane sorumlusu tarafından çamaşırlar teslim alınıp, verilirken çamaşırın niteliğini 

tanımlayan tüm bilgiler teslim tutanağına belirtilmelidir.  

7.5 Teslim tutanakları çamaşırhane sorumlusu tarafından sıralı olarak dosyalanarak saklanmalı 

ve yetkililer istediğinde gösterilmelidir.  
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7.6 Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır yıkama makinesinde bırakılmamalıdır.  

7.7 Çamaşır yıkama ekibinde çalışan personel koruyucu ekipmanını (eldiven ve koruyucu 

ekipmanını) eksiksiz kullanmalıdır.  

7.8 Deforme olan çamaşırlardan onarımı yapılabilecek olanlar yıkama ve kurutma işleminden 

sonar terzihaneye gönderilmelidir.  

7.9 Salgın şüphesi olduğunda kültür ekimi, kültür plağına sürmek veya sıvı besiyerine batırmak 

şeklinde olabilir.  

7.10 Temiz ve kirli çamaşırlar aynı arabada, ayrı yerde saklanır.  

7.11 Temiz ve paketlenmemiş çamaşırlar temiz bir yerde paketlemeden ancak 1 ya da 2 saat gibi 

kısa bir sürede bekletilmelidir.  

7.12 Kirli çamaşır taşıma işleminde kullanılmış çamaşır torbaları tıbbi atık poşetine atılarak 

bertaraftı sağlanmalıdır.  

7.13 Meydan gelen her türlü arızanın giderilmesi için, birim sorumlusu tarafından 'teknik arıza 

istem' kağıdı düzenlenerek Hastane Müdür Yardımcısı'na gönderilmelidir.  

7.14Birim ihtiyacı olan her türlü sarf ve demirbaş malzemenin temini ile ilgili olarak birim 

sorumlusu tarafından 'depo istem defterine' istem yapılarak hastane deposundan karşılanmalıdır.  

7.15 Birimin günlük temizlik, atıklarının toplanması işlemleri, yüklenici temizlik firması 

görevlileri tarafından yerine getirilmelidir.  

7.15 Çamaşırhanede işleme tabi tutulan tüm çamaşırların bilgisayar ortamında kaydı 

tutulmalıdır. Günlük, aylık, yıllık gibi belirli bir sürede yıkanan çamaşırların renk ve cinsine göre 

tespit edilmelidir.  

7.16 Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

7.17 Çamaşırhane ile telefonlar iletişim için, telefon numarası teslim tutanağına yazılmalıdır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


