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Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde, dezenfeksiyon ve antisepsinin önemi, yak-
lafl›k 150 y›ldan bu yana bilinmektedir. Fremy’nin, 1830’larda zeytinya¤› üzerine
sülfirik asit dökerek elde etti¤i maddenin suda köpürdü¤ünü keflfetmesiyle, deterjan
devrimine ilk ad›m at›lm›flt›r. 19. yüzy›l sonlar›nda nüfusun ve buna ba¤l› olarak sa-
bun tüketim talebinin h›zla artmas›, ham madde olarak kullan›lan do¤al ya¤lar›n ye-
rini alabilecek yeni maddelerin bulunmas› gereksinimini do¤urmufltur.

Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi iflleminin de çok eski ça¤lardan bu yana
uyguland›¤› biliniyordu. Büyük ‹skender’in, ordusunun içme suyunu kaynatt›¤› tarih
kitaplar›nda yer almaktad›r.

19. yüzy›l›n sonlar›nda Pasteur, Lister, Nightingale, Nevber ve di¤erlerinin koydu¤u
kavramlarla operasyon ortam›n›n oluflmas› sa¤lanm›flt›r. Duvar, yer ve eflya temizli-
¤i için dezenfektanlar kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Hastan›n ve operatörün cildini te-
mizlemek için antiseptik sabunlar kullan›lm›flt›r. Ekip, eldiven ve özel elbise giyme-
ye bafllam›flt›r. Sterilizasyon yöntemleri ö¤renilmifltir (1).

Günümüzde infeksiyonlar, özellikle de hastane infeksiyonlar› önemini korumaktad›r.
Hastane infeksiyonlar› için haz›rlay›c› faktörleri bilmek, bulaflmay› anlamak, çare
bulmak ve infeksiyonun ortaya ç›kmas›n› önlemek amac›yla uygun önlemler almak
vazgeçilmez olmal›d›r. Hastane infeksiyonlar›ndan korunmada en önemli rolü oyna-
yan ve kesinlikle uygulanmas› gereken önlemler aras›nda el y›kama, dezenfeksiyon
ve sterilizasyon ifllemleri yer almaktad›r. De¤iflik amaçlar için el y›kama ve kimya-
sal dezenfeksiyon, çeflitli solüsyonlarla yap›labilmektedir. Hemflireler di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›na oranla hasta ile daha uzun süre iliflkide bulunan kifliler olduklar›ndan,
antiseptikler, dezenfektanlar ve bunlar›n kullan›mlar›na iliflkin yeterli bilgiye sahip
olmal› ve bu bilgilerini de uygulamaya aktarmal›d›rlar (2).
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Hemflirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon Hizmetleri

Sterilizasyon için paketlemede dikkat edilecek noktalar

• Aletlerin mekanik temizli¤i yap›lm›fl olmal›d›r.

• Bat›c› aletlerin uçlar› muhafaza edilmelidir.

• Bütün paketler çift katl› delik olmayan kompreslere sar›lmal›d›r.

• Kontaminasyonu engellemek ve açmay› kolaylaflt›rmak için paket kenarlar› kat-
lanm›fl olarak sar›lmal›d›r.

• Ka¤›tla paketlemede buhar›n paket içine temas›n› engellemeyecek ka¤›tlar kulla-
n›lmal›d›r.

• Paket üzerine tarih, haz›rlayan›n ve aletin ismi yaz›lmal›d›r.

• Paket büyük haz›rlanmamal›, büyük paketlerde sterilizasyon gerçekleflmeyebil-
mektedir. 

• Paketlenmifl eflyan›n genifl yüzeyleri dikey duracak flekilde otoklava yerlefltiril-
melidir (1,3). 

Sterilizasyonda Unutulmamas› Gereken Bafll›ca ‹lkeler:

• Steritile kesinlik tafl›yan bir ifadedir.

• Bir malzeme ya sterildir ya da de¤ildir.

• Steril edilen malzeme kullan›m an›na kadar steril olarak muhafaza edilmelidir
(4). 

Steril Paketin Depolanmas› ve Korumas› :

Bir cihaz›n sterilli¤inin, kullan›m noktas›na kadar muhafaza edilmesi önem tafl›mak-
tad›r. Bir çok ambalaj›n, mutlak bir mikrobik engel oluflturmamas› nedeniyle sakla-
ma s›ras›nda cihazlar›n sterilli¤inin azalmas›n› önlemek için çevresel kirlenmenin as-
gari düzeye indirilmesi önem tafl›maktad›r. Bu nedenle afla¤›daki hususlara dikkat
edilmelidir : 

• Steril saklama alan›, sterilizasyon alan›na bitiflik ve tercihen tek ifllevi steril ve te-
miz malzemelerin saklanmas› olan ayr›, kapal› ve girifli s›n›rland›r›lm›fl bir bö-
lümde bulundurulmal›d›r.

• Saklama sistemi (örne¤in tel raflar, aç›k, yelpaze raf veya kapal› dolaplar), kulla-
n›laca¤› ortama, kullan›lan ambalajlama malzemeleri ve sistemlerine, ambalaj-
lanm›fl cihazlar›n türlerine ve sa¤l›k kuruluflunda kullan›lan tafl›ma usullerine gö-
re seçilmelidir. 
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• Paketler grupland›r›lmal› ve tarih s›ras›na göre dizilmelidir.

• Steril malzemeye fazla el temas› engellenmelidir.

• Steril depoya girifl ç›k›fl kontrolü sa¤lanmal›d›r.

• Malzeme al›m›nda kart sistemi uygulanmal›d›r.

• Steril malzemelerin periyodik kontrolü yap›lmal›d›r.

• Steril depo sorumlusu kapsaml› hastane deneyimine sahip personel taraf›ndan
denetlenmelidir (5). 

Steril malzemelerin bekleme sürelerinin afla¤›da belirtildi¤i flekilde olmas›na dikkat
edilmelidir (1).

Steril malzemenin bekleme süresi Kapal› bir kapta Aç›kta

Tek katl› bezle sar›lm›fl ise  1 hafta 2 gün

Tek katl› ka¤›da sar›lm›fl ise  1 hafta 2 gün

Çift katla bezle sar›lm›fl ise  7 hafta 3 hafta 

Steril Paketin Aç›lmas›:

• Paket üzerindeki otoklav band›n›n tarihi kontrol edilmelidir.

• Paket görüfl alan› içinde tutulmal›d›r.

• Düz, kuru ve bofl zemine yerlefltirilmelidir.

• Paketin yaln›zca d›fl kenarlar›ndan tutulmal›d›r.

• Paketin önce kendimizden uzak taraf› aç›lmal›d›r.

• ‹ndikatör kontrol edilmeli, al›rken de forseps kullan›lmal›d›r(1). 

Forseps Kullan›m›:

• Ameliyathanede kuru forseps kullan›m› cerrahi asepsi tekniklerinin temelini
oluflturur.

Islak Forseps Kullan›yorsa;

• Forseps kavanozu steril edilmelidir. 

• Forsepsin 2/3’ü kavanoz içine girmelidir, görüfl alan› içinde tutulmal›d›r.

• Ucu daima afla¤›ya bakmal›d›r.

Hemflirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 
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• A¤z› kapal› olarak kavanozun kenar›na de¤dirilmeden ç›kar›lmal›d›r.

• Forseps silkelenmemeli ucu yukar› do¤ru çevrilmemelidir.

• Forsepsin a¤z› kavanoz içinde aç›k tutulmal›d›r.

• Kontamine olan forseps süresi dolmadan kullan›lmamal›d›r.

• Kavanoz içindeki solüsyonun konulma tarihi, içeri¤i, kavanozun sterilizasyon ta-
rihi bulundurulmal›d›r.

• Solüsyon azald›kça üzerine ekleme yap›lmamal›d›r (1).

Temizlik ve Dezenfeksiyon

1. Aletler, mümkün oldu¤unca kullan›ld›ktan hemen sonra dezenfekte edilmelidir.
Kirlerin objeler üzerinde b›rak›lmas› temizleme ve dezenfeksiyonu zorlaflt›rmakta-
d›r. 

2. Döner bafll›kl› dental aletler, kesiciler, parlat›c› gibi aletler özel kaplarda ayr›la-
rak dezenfeksiyon ve temizleme aflamas›na tabii tutulmal›d›r (6,7).

Aletlerde Deformasyon ve Hasarlar Oluflabilir. Nedenlerini fiu fiekilde S›rala-
yabiliriz:

a) Yanl›fl temizleme aletleri (metal f›rçalar vb.),

b) Çok fazla mekanik kuvvet uygulanmas›,

c) Düflürme,

d) E¤me, bükme, bas›nç, çarp›flma,

e) Yanl›fl uygulanan parlatma.

Tüy b›rakmayan yumuflak tekstil bezler, ka¤›t bezler, plastik f›rçalar (örne¤in; yumu-
flak difl f›rçalar› vb.) ya da su sprey tabancalar›, bu tür hassas aletlerin temizli¤inde
kullan›labilmektedir (6,7). 

Dezenfektan Solüsyonlar›n Seçim ve Kullan›mlar›nda Dikkat Edilmesi Gereken
Noktalar

Saptanan ifl için bir dezenfektan solüsyon seçmeden önce, dikkat edilmesi gereken en
önemli nokta o ifl için gerçekten bir dezenfektan kullanmaya gerek olup olmad›¤›d›r.
Örne¤in yer temizli¤inde dezenfektan kullanman›n gerekli olup olmad›¤› günümüz-
de tart›flma konusu olarak hala önemini sürdürmektedir. Bir dezenfektan›n yer temiz-
li¤inde kullan›lmas› için, o dezenfektan›n özelliklerinin iyi bilinmesi, yerler silindik-
ten sonra ne kadar sürede mikroorganizma tipi ve say›s›nda azalma oldu¤unun sap-
tanmas› gerekmektedir. 
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Dezenfektanlar›n lavabo, tuvalet gibi suyun ak›p gitti¤i yerlerde tüketmenin yararl›
olup olmayaca¤›n›n da incelenmesi gerekmektedir.Bu gibi yerlerde temizlik tozlar›-
n›n, deterjanlar›n kullan›lmas› genellikle yeterli olmaktad›r. Ancak, bir mikrobik bu-
laflm›fll›k söz konusuysa, bu durumda hangi dezenfektan›n kullan›lmas›n›n yararl›
olaca¤›n›n belirlenmesi gerekmektedir. 

Dezenfektan solüsyonlar›n antimikrobiyal aktivitelerinin, dezenfekte edilecek mad-
denin hangi tip mikroorganizma ile bulaflt›¤›n›n bilinmesi, dezenfektan seçiminde
önemlidir. Uygulamada kolayl›k aç›s›ndan genifl spektrumlu dezenfektanlar tercih
edilmelidir. 

Dezenfektan seçiminde unutulmamas› gereken noktalardan biri de, bu solüsyonlar-
dan baz›lar›n›n sabun ya da deterjanla birlikte kullan›ld›¤›nda etkinliklerini kaybet-
tikleri göz önünde bulundurulmal›d›r. 

Bunlar›n d›fl›nda; 

• Dezenfektanlar, pek çok mikroorganizmaya toksik olmal›, ancak insan için tok-
sik olmamal›d›r.

• Mikroorganizmalar› uygun süre içinde y›kmal›d›r.

• S›v›larla seyreltildiklerinde ve organik maddelerle temas ettiklerinde etkileri
azalmamal›d›r.

• Kolay bulunabilmeli ve ekonomik olmal›d›r.

• Çözücüde kolay erimelidir.

• Hem dezenfektan hem de antiseptik olarak çok amaçl› kullan›labilmelidir.

• Kokusu hofl olmal›, irritan etkisi olmamal›d›r.

• Metal, lastik ve plastik gereçleri bozmamal›, leke yapmamal›d›r (8,9).

Dezenfektanlar›n Kullan›m›nda Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler:

• Saf dezenfektanlar kullan›lmadan önce önerilen oranlarda suland›r›lmal›d›r. De-
zenfektan›n suya ölçülerek konmas› gerekmektedir. Bir miktar suya göz karar›,
kapak say›s› dezenfektan eklemek hatal› bir uygulamad›r. De¤iflik amaçlar için
ayn› dezenfektan›n farkl› oranlarda suland›r›lmas› da önerilebilmektedir.

Dezenfekte edilecek maddenin öncelikle kaba temizli¤i yap›lm›fl ve ayr›labilen par-
çalar›n›n ayr›lm›fl olmas› gerekmektedir. 

• Dezenfekte edilecek madde ›slaksa, dezenfektan›n yo¤unlu¤unun azalmamas›
aç›s›ndan kurulad›ktan sonra dezenfektan solüsyona at›lmal›d›r.

• Dezenfektanlar›n etki süresi iyi bilinmeli, önerilen temas süresine uyulmal›d›r.
Hiçbir madde birkaç saniyede dezenfekte olmamaktad›r.

Hemflirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 
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• Solüsyonun üzerine haz›rland›¤› tarih yaz›lmal› ve uzun süre bekletilmemelidir.
Suland›r›lm›fl bir dezenfektan solüsyonu uzun süre bekletilirse patojen mikroor-
ganizmalar›n üremesi için uygun bir ortam oluflabilmektedir. Bunu önlemek için,
dezenfektan solüsyonlar günlük tüketilecek kadar suland›r›lmal›d›r. Suland›r›l-
madan önce içinde saklanacaklar› kap önceden temizlenmeli ve mümkünse steril
edilmelidir. Dezenfektan solüsyon eksildikçe üzerine ilave yap›lmamal›d›r. 

• Dezenfektan solüsyonlar›n›n sakland›klar› kaplar›n kapaklar› mantar içermemeli
(mantar kapaklarda mikroorganizmalar h›zla üredi¤inden), kapaklar ya metal ya
da plastik olmal›d›r. 

• Solüsyon günefl ›fl›¤›ndan korunmal› ve havayla uzun süre temas etmemeli, bu
nedenle solüsyonlar fleffaf olmal› ve a¤z› s›k›ca kapal› kaplarda saklanmal›d›r. 

• Dezenfektanlar› temizlikte (lavabo, tuvalet, yer silme) kullanmak direnç mikro-
organizmalar› ortaya ç›kard›¤› gibi ekonomik aç›dan da zararl›d›r (7,8,9).

Hastane Ortam›n›n Dekontaminasyonu ve Dezenfeksiyon

Servislerde, temiz ve steril araç gerecin depoland›¤› "temiz oda" ile kirli araç gere-
cin, at›klar›n kondu¤u bir "kirli oda" olmal›d›r. Kirli odada, sürgü ve ördekler için bir
temizleyici, temizleri koymak için bir raf ve kap›ya yak›n bir lavabo bulunmal›d›r.
Zemin temizli¤i, ›l›k su ve deterjan ile yap›lmal›d›r. Toz ve bakteriyi yayd›¤›ndan as-
la kuru süpürme yap›lmamal›, elektrikli vakum süpürgelerinin kullan›m›nda toz tor-
balar› tam dolmadan de¤ifltirilmelidir. Genellikle ›slak temizlik yöntemleri tercih
edilmeli ve prensip olarak temizlik; servisin temiz bölgelerinden kirli bölgelerine
do¤ru ilerlemelidir. Farkl› alanlar›n temizli¤inde farkl› bezlerin kullan›m› kural hali-
ne getirilmelidir. Temizlik gereçleri her kullan›mdan sonra y›kanmal› ve kurutulma-
l›d›r. 

Çal›flma alanlar›n›n temizlenmesinde %70’lik etil alkol kullan›labilirken genelde
%0.1 serbest klor (1 gr/lt, 1000 ppm) içeren sodyum hipoklorit solüsyonu yeterli ol-
maktad›r (11,12, 13). 

Dezenfeksiyon için Tavsiye Edilen Uygulama Alanlar›

Mutfak personeli, laboratuvar personeli, bak›m ekibi, yani hasta ile do¤rudan ya da
dolayl› iliflkisi olabilecek kifliler, kendi çal›flma yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksi-
yonunu yapmal›d›rlar: Yani laborantlar, analiz yap›lan platformlar› ve analiz araç ge-
reçlerini; mutfak personeli yemek haz›rlanan platformlar› ve piflirme gerecini, servis
mutfaklar› da ayn› flekilde kendi araç gereçlerini. Hemflirelik birimlerinde de bak›m
personeli hasta bak›m iflleri için haz›rl›k yap›lan masa, platform, dolap vb. ile bak›m
araç gerecinin temizli¤ini kendi birim yöneticilerinin gözetiminde yapmal›d›rlar.
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Bunlar pratik bir s›n›rlama ile "kalça hizas›ndan geçen bir çizgi alt›nda kalan" alan-
lar›n temizli¤inden sorumlu olamazlar. Buna karfl›l›k, onlar›n çal›flma platformlar› ve
araç gereçlerin temizli¤ine, genel temizlik görevlileri el sürmemelidirler(14).

Cans›z ortamlar için dezenfeksiyon uygulama alanlar›: ‹nfeksiyon tehlikesinin cin-
sine ve cihazlar›n durumuna ba¤l› olarak yap›lacak çok iyi bir temizlikle dezenfeksi-
yonun gerekmeyebilece¤i daha önceden bildirilmifltir. Burada hangi gereçlerin nas›l
dezenfekte edilece¤i anlat›lmaktad›r :

Ampuller, infüzyon flifleleri ve di¤er cam gereçler: %70’lik etil veya isopropil alkol-
de bekletilmelidir. E¤er cam eflya ›s›ya dayan›kl›ysa Pastör f›r›n›nda veya otoklavda
steril edilmelidir. 

Anestezi Cihazlar›:

1. E¤er mümkünse her kullan›mdan sonra otoklavda steril edilmelidir.

2. Di¤er bir alternatif ise pastörizasyonla dezenfekte etmektir.

Laringeskop, Bleyt, Ambu:

1. Kaba kirlerden ar›nd›r›lmal›d›r.

2. Çamafl›r suyu kar›fl›m›nda (1/100) 60 dakika bekletilmelidir.

3. Aletler bol su ile duruland›ktan sonra kapal› kapta muhafaza edilmelidir.

Ambu balonu ve laringeskop kesinlikle suya bat›r›lmamal›, üst k›s›mlar› haz›rlanan
solüsyon ile silinmelidir.

4. Ambu ve bleytler kullan›m sonras› hemen dezenfekte edilmeli, kullan›lmad›¤› sü-
rece 2 haftada bir dezenfekte edilmelidir.

Respiratör Kablolar›n›n ve Respiratörlerin Yüzey Temizli¤i: 

1. Dezenfektanl› solüsyon ya da 1/100 çamafl›r suyu ile respiratörün d›fl yüzeyi si-
linmelidir.

2. Respiratör kablolar› ayn› flekilde haz›rlanan solüsyon ile kanla bir bulafl yok ise
günlük olarak silinmelidir.

3. Kablolarda kanla bulafl var ise ilk etapta kirli k›s›m bir bezle (ka¤›t havlu) silin-
meli, daha sonra 1/10 çamafl›r suyu ile kanl› bölge temizlenmelidir. Daha sonra nor-
mal temizlik ifllemi yap›lmal›d›r.

Lavabo, banyo ve tuvaletler: Lavabo ve banyolar klor içeren bir deterjan ile temiz-
lendikten sonra bol s›cak su ak›t›larak y›kamak yeterli olmaktad›r. Tuvaletlerin ise
deterjan ve f›rça ile temizlenip oturma yerlerinin dezenfektanla silinmesi yeterlidir.

Hemflirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 
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Sürgü ve idrar kaplar›: Olas›l›k varsa disposable ve kiflisel olmas› tercih edilmeli-
dir. E¤er bu sa¤lanam›yorsa, her kullan›mdan sonra içindeki materyal dökülüp me-
kanik temizleme (deterjan ve s›cak su ile durulama) yap›lmal›d›r. Üstü tamamen 1/50
oran›nda suland›r›lm›fl çamafl›r suyu veya Presept (1 tb + 10 lt su) ile dolu kovada en
az 20 dk. bekletilip durulanarak kurulanmal›d›r. ‹fllem s›ras›nda personel eldiven ve
su geçirmez önlük giymelidir. Dezenfektan madde ise günlük haz›rlanmal›d›r.

Böbrek küvetler: Serviste kullan›lan küvetler mümkünse otoklavda steril edilmeli-
dir. De¤ilse presept veya çamafl›r suyu ile haz›rlanm›fl çözeltide en az 20 dk. bekle-
tilmeli, durulan›p kuruduktan sonra kapal› bir dolapta saklanmal›d›r.

Cerrahi aletler: Mutlaka otoklavlanmal›d›r.

Pansuman arabalar›: Pansuman arabalar› ›l›k su ve deterjan ile silinerek kurulanma-
s› yeterlidir. Pansuman aralar›nda %70’lik alkol içinde %3.5’luk savlon çözeltisi bir
dispenserle püskürtülür ve ka¤›t bezle silinmelidir. 

Nemlendiriciler ve nebülizatörler: Kullan›m sonras› ayr›labilen parçalar ayr›larak
f›rça ile sürtülerek kaba kirlerden ar›nd›r›lmal›d›r. Dezenfektanl› solüsyon içerisinde
30 dakika bekletilmelidir. Hortum sterilizasyon için paketleme yap›larak etilen oksit
otolav›na gönderilmelidir. Hastadan hastaya kullan›lmadan önce temizlik ifllemi tek-
rarlanmal›d›r. Alet kullan›lmad›¤›nda 24 saate bir yukar›da aç›kland›¤› gibi ifllem
tekrarlanmal›d›r. Tank steril su ile doldurulmal›d›r. Kullan›lmad›¤› zaman ise rezer-
vuar› kuru bir flekilde b›rak›lmal›d›r.

Bebek kuvözleri: Her bebekten sonra kuvözün lastik conta ve di¤er ç›kar›labilen ak-
sam› ç›kar›l›r ayr› bir yerde temizlenip ve kurutulmal›d›r. ‹ç k›s›mlar deterjanla sili-
nirek ve ka¤›t mendille kurulanmal›d›r.

Kontaminasyon var ise yüzeyler %70’lik etil alkolle temizlenmelidir. Etil alkol ça-
buk buharlaflt›¤› için odan›n havaland›r›lmas›na dikkat edilmelidir.

Biberon ve Emzikler:

Kaba kirlerden ar›nd›r›lmal›d›r. Çamafl›r suyu ile haz›rlanm›fl solüsyonda 60 dakika
bekletilmelidir. Süre bitiminden sonra bol su ile durulanmal›d›r. 

1. Bebek mamalar› önceden steril halde haz›rlanm›flt›r.

2. E¤er lokal olarak haz›rlanacaksa mutlaka bir beslenme uzman›n›n kontrolünde ve
otoklavda steril edilmifl ekipmanlarla ve steril su kullan›larak yap›lmal›d›r. Burada
mutlaka bir asepsi gerekmektedir. 

Jiletler, Trafl Tak›mlar›:

1. Jiletler: Mümkünse disposable ve kiflisel olmas›na dikkat edilmelidir. 

8

Hatice Kumca¤›z

015 Kumcagiz  24/12/01  17:31  Page 8



2. Elektrikli trafl makinalar›: Operasyon öncesi hastanelerde önerilmemektedir.
Çünkü dezenfeksiyon için uygun kabul edilmemektedir. 

3. Hastalar›n trafl için kulland›klar› jilet ve f›rçalar: Hastalar›n kendi kendilerini
trafl etmelerini önlemek, hatta yasaklamak en uygunu olmal›d›r. 

Termometreler:

Oral ve rektal: Dereceler hastalarda müflterek olarak kullan›l›yorsa; toplan›r, kaba
kirlerden ar›nd›r›l›r ve haz›rlanan dezenfektanl› solüsyon içinde derece kaplar› ile
birlikte 30 dakika bekletilmelidir. Süre dolduktan sonra bol su ile derece ve derece
kavanozlar› durulanmal›d›r. Dereceler hasta bafllar›na pamuklar ile birlikte da¤›t›l-
mal›d›r. E¤er tek hasta için kullan›l›yorsa tercihen %70’lik etil alkol veya ‹sopropil
alkolle silinip kuru bir flekilde saklamak uygun kabul edilmektedir. 

T›rnak f›rçalar›: Operasyondan önce bir kez kullan›lmal› ve otoklavda steril edilme-
lidir. Disposable olanlar en uygun olan›d›r.

Yemek Kaplar›:

1. Merkezi bir yerde kurulan bulafl›k y›kama ünitesinde y›kanmal›d›r.

2. E¤er böyle bir yer yoksa departmanlara bulafl›k makinalar› al›nmal› ve buralarda
y›kanmal›d›r.

3. Bulafl›k makinas› yoksa y›kama ifllemleri çok s›cak suyla yap›lmal›d›r.

Kap› kollar›, karyolalar: Günlük rutin temizli¤inde ›slak bezle silinmeli ancak nem-
li b›rak›lmamal›d›r. 

Zemin-Duvar: Zemin, günlük düzenli olarak temizlendi¤inden infeksiyon riski olufl-
turmaz ve genellikle dezenfektan kullanman›n gerekli olmad›¤› kabul edilmektedir.
Ancak gerekti¤inde infekte hasta odalar›nda dezenfektan solüsyon kullan›labilmek-
tedir. 

Ameliyathanede, fenollü dezenfektan çözeltilerle her vaka sonras› oda silinmelidir.
Servisler, elektrik süpürgesi ile temizlenmeli normal süpürge ile temizlikten kaç›n-
mal›d›r. Islak yüzeyler mikroorganizmalar›n üremesini ve potansiyel patojenlerin ya-
y›l›m›n›n artmas›na neden olabilmektedirler. Bu nedenle yüzeylerin kuru tutulmas›-
na dikkat edilmelidir. Hastanede yüzeylere materyal döküldü¤ünde kontamine olmufl
bölge ka¤›t havlu ile temizlenmeli, daha sonra dezenfektanl› solüsyon ile dezenfekte
edilmelidir.. 

Duvarlar›n ayda bir tavandan duvara çok iyi temizlenmesi yeterli olmaktad›r. E¤er
hasta ç›kart›lar› ile kirlenme varsa fenollü veya hipokloritli çözeltilerle dezenfekte
edilmelidir. 

Hemflirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 
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Paspas ve Temizlik F›rçalar›:

1. Pamuk paspaslar: Ayr›labilen bafll›kl› paspaslar kullan›ld›ktan sonra günlük ola-
rak deterjanla y›kan›r pamuklu bezden yap›lm›fl bir torbaya konulduktan sonra y›kan-
mak üzere çamafl›rhaneye gönderilmelidir. Ya da %1 sodyum hipoklorit çözeltisinde
bekletilmelidir. 

2. F›rçalar: Kullan›ld›ktan sonra günlük olarak deterjanla y›kanmal› ve kurutulma-
l›d›r. Kuru olarak saklanmal›d›r. 

3. Paspas kovalar›: Plastik kovalar kullan›lmal›d›r. Kullan›ld›ktan sonra iyice çal-
kalanmal›, kurutulmal› ve otoklavda steril edilmelidir. E¤er plastik otoklava dayan›k-
s›zsa deterjanla güzelce y›kanmal›, su ile çalkalanmal› ve ters çevrilerek muhafaza
edilmelidir. 

4. F›rça makinalar›: F›rça ve tak›mlar› makinadan ayr›lmal›, her kullan›mdan son-
ra y›kanmal›, kurutulmal›, haftada bir de otoklavda steril edilmelidir. Tank› boflalt›l-
mal› ve makine kuru olarak muhafaza edilmelidir. E¤er tank› tamamen boflalt›lam›-
yorsa veya ç›kart›l›p otoklavda steril edilemiyorsa hastalar›n bulundu¤u bölgede kul-
lan›m› uygun olark kabul edilmemektedir. 

Havaland›rma cihazlar›: Filtrenin düzenli bak›m› mutlaka yap›lmal›d›r. Kimyasal
dezenfektanlarla y›kamak uygun olmamakla beraber hidrojen peroksit veya formal-
dehit-amonyak buharlar› ile dezenfekte edilebilmektedir. 

Vakum ekipmanlar›: Disposable olanlar tercih edilmelidir. Aksi halde her kullan›m-
dan sonra y›kanmal› ve otoklavda steril edilmelidir.

Oyuncaklar: Yap›ld›¤› materyale ba¤l› olarak deterjanla ve s›cak suyla y›kanmal›,
durulanmal› ve kurutulmal›d›r. Y›kand›ktan sonra fenollü bir dezenfektan ile silin-
melidir. Yumuflak oyuncaklar için -düflük temperatürde buhar uygulanabilir. Baz›
hastane gereçlerinin ve derinin dekontaminasyonuna iliflkin özet bilgiler tablo 1’de
verilmifltir. (9, 15, 16).

Serviste Kullan›lan Aletlerin Saklanma Koflullar›

• Oksijen manometresi kuru tutulmal›, haftada iki kez dezenfekte edilmelidir.

• Ambu her kullan›m sonras› dezenfekte edilmeli, kullan›lmad›¤› sürece ayda bir
kez dezenfekte edilmelidir. 

• Aspiratör kullan›lmad›¤› sürece dezenfekte edilip kuru olarak muhafaza edilme-
lidir. 

• Laringoskop, bleyt ifllem sonras› dezenfekte edilip kuru olarak muhafaza edilme-
lidir (1). 
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Serviste Kullan›lan Aletlerin Dezenfeksiyon Süreleri

• Dereceler 48 saatte bir 30 dakika,

• ‹laç kadehi, oksijen manometresi, ambu, aspiratörler 24 saatte bir 30 dakika,

• Böbrek küvet, sürgü, biberon, kan ve vücut s›v›lar› ile kontamine aletler 24 saat-
te bir 60 dakika,

• Larengeskoplar, bleytler 24 saatte bir 60 dakika (1).

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon ‹fllemlerinde Hemflireye Düflen Sorumluluklar:

1. Sterilize edilecek veya dezenfekte edilecek aletlerin mekanik temizli¤i iyi yap›l-
mal›d›r.

2. Kullan›lacak dezenfektanlar›n suland›r›lmas› do¤ru yap›lmal›d›r.

3. Dezenfektanlar›n son kullan›m tarihleri kontrol edilmelidir.

4. Is›ya dayan›kl› tüm gereçler pasteur f›r›n› veya otoklav kullan›larak sterilize edil-
melidir.

5. Her hasta için ayr› pansuman malzemesinin kullan›m› sa¤lanmal›d›r.

6. Steril malzeme hemen kullan›lmayacaksa iyi koflullarda depolanmal›d›r.

7. Serviste kirli ve temiz ajanlar›n ay›r›m› yap›lmal›d›r.

8. Pasteur f›r›n› veya otoklav›n içine sterilize edilecek malzemeyi yerlefltirirken ara-
lar›nda s›cak hava ak›m›n›n geçmesine izin verecek ölçüde yeterli boflluk b›rak›lma-
l›d›r.

9. Is› ile sterilizasyonda, sterilizatörlerin s›cakl›k dereceleri ve ifllemin süresi do¤ru
ayarlanmal›d›r.

10. Kullan›lan sterilizatörlerin periyodik kontrolü yap›lmal›d›r (17).

‹nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyondaki Sorum-
luluklar›:

1. Hastaneye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve miktobiyolojik
ajanlar›n araflt›r›lmas›nda görev almak, eczane ile birlikte kullan›m yerlerini belir-
lemek, antisepsi-dezenfeksiyon-sterilizasyon konular›nda standartlar oluflturmak ve
bu konuda personeli e¤itmek,

2. Dezenfektanlar›n uygun kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› denetlemek,

3. Kullan›lan sterilizasyon yöntemlerinin etkinlili¤ini denetlemek (18,19). 

Hemflirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 
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Tablo 1. Baz› hastane eflya ve gereçleri ile derinin dekontaminasyonu (16)

NESNE

• Yatak tak›mlar›

• Yorgan ve yast›klar

• Yatak küvetleri

• Ördekler

• Tuvalet oturma yerleri

• Tabak-çatal vb.

• Biberonlar

• Yenido¤an inkübatorleri

• Termometreler

• Pansuman arabalar›

• Anestezi ve solunum tüpleri

• Mekanik ventilatörler

• Aspiratörler

• Havayollar› ve endotrakeal
tüpler

• Endoskoplar

• Deri enjeksiyon yeri hijyenik
el y›kama ameliyat öncesi

RUT‹N YÖNTEM

ID

Deterjan ile y›kama ve kurutma 

Y›kay›c›-dezenfekte edici alet veya
disposable küvet kullan›l›r.

Y›kay›c›-dezenfekte edici alet veya
disposable ördek kullan›l›r.

Deterjan ile y›kama ve kurulama

80C’nin üstünde y›kama

Önceden steril edilmifl mamalar

Deterjan ile temizleme ve tek 
kullan›ml›k bez ile kurulama

Ayn› termometreler, etil alkol ile
silip, kuru olarak muhafaza etme

Deterjan ile temizleme ve kurulama

ID

Filtre ile korunan makinelerde ID,
disposable devreler

Temizleme ve kurutma veya tercihen
ID ya da IS

IS veya ID

Temizlikten sonra ID veya IS. Is›ya
duyarl› ise temizlikten sonra %2
glutaraldehit ile KD 

%70 izopropil veya %60 etil alkol
%4 klorheksidin
Klorheksidin veya povidon-iyot

ALTERNAT‹F YÖNTEM, 
EK ÖNER‹LER VEYA 
KONTAM‹NASYON OLASILI⁄INDA

Is›ya duyarl› kumafllar için düflük ›s›da
y›kama ve KD

‹nfekte hastadan sonra ID veya KD

Barsak infeksiyonlu hastalar için IS, bu
mümkün de¤ilse ID veya KD

KD

‹nfekte hastadan sonra veya yo¤un olarak
kontamine ise KD

Barsak infeksiyonlu veya aç›k
tüberkülozlu hastalar için ID ya da varsa
tek kullan›m

Steril flifle ve emzik kullan›l›r.

‹nfekte hastadan sonra klorlu deterjan ile
KD

Vizitten sonra temizlenir, etil alkol ile 10’
dezenfekte edilir, kurutulur. 

Temizlendikten sonra KD

AIDS ve tüberkülozlu hastalar için dis-
posable tüp kullan›l›r veya IS

Filtre ile korunmayan makinelerde KD

KD gerekti¤inde, klorlu dezenfektan
çözeltisine dald›r›l›r.

KD

KD’dan sonra iyice durulanmal›d›r.

_

ID: Is› ile dezenfeksiyon, KD: Kimyasal dezenfeksiyon, IS: Is› ile sterilizasyon
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