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1. AMAÇ: Diş hekimliği fakültesindeki preo-postop bölümlerinin etkenlerinin çamaşırlar 
aracılığıyla hastalar arası yayılımını engellemek ve hijyeni sağlamak. 
2. KAPSAM: Diş hekimliği fakültesinin yönetimi hasta hizmeti veren tüm sağlık personelini 
ve çamaşırhanede çalışan personeli kapsar. 
3. TEMEL İLKELER: 

3.1.  Diş hekimliği fakültesi yatak takımları (çarşaf, nevresim,yastık kılıfı, v.b) her hasta 
arasında mutlaka değiştirilmelidir. 

3.2. Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez sterilizasyon ve dezenfeksiyon talimatına 
uygun olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

3.3. Çamaşır yıkama ekibinde çalışan personel koruyucu ekipmanını(eldiven, maske ve 
gerekli durumda önlük ) eksiksiz olarak kullanmalıdır. 

3.4. Deforme olan çamaşırlar onarımı yapılabilecek olanlar yıkama ve kurutma 
işleminden sonra terzi ye gönderilir. 

3.5. Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır makinesinde bırakılmamalıdır. 
3.6. Çamaşır hanede kirli alan temiz alandan daha negatif olmalıdır, hava akımı temiz 

alandan kirli alana doğru olmalıdır. 
3.7. Çamaşır arabası klinik içinde belirlenen kapalı bir alanda tutulur. 
 UYGULAMA: 

  4.1 Kirli Çamaşırların Toplanması, Taşınması ve Transferi.   
4.1.1. Kirli çamaşırlar toplanmadan önce maske ve eldiven gerekliyse önlük giyilir. 
4.1.2. Kan ve sekresyonla kirlenmiş çamaşırlar sızıntı olmayacak şekilde kırmızı atık 

torbasına koyularak çamaşırhaneye götürülür. 
4.1.3. Toplanan kirli çamaşırlar toplandıkları yerde kirli torbasına atılır. 
4.1.4. Çamaşırlar silkelenmeden toplanarak,    patojenlerin havaya karışmasına engel 

olunmalıdır. 
4.1.5. Kirli çamaşırlar toplandıktan sonra kullanılan eldiven tıbbi atık çöpüne atılır. 
4.1.6. Kirli çamaşırlar çamaşır arabasına koyularak üstü kapalı şekilde çamaşırhaneye 

götürülür. 
4.1.7. Çamaşırhanede tekrar eldiven giyilir 

4.1.11.  Çamaşırlar sayılarak çamaşır teslim formuna işlenir ve çamaşırhaneye teslim 
edilir. 
4.1.12. Çamaşırhanede eldivenler çıkarılarak tıbbi atık çöpüne atılır. 
4.1.13. İzole hastanın çamaşırları atık torbasına koyularak çamaşırhaneye gönderilir. 

 
4.2. Kirli Çamaşırların Çamaşırhaneye Gönderilme Zamanları 

4.2.1. Ameliyathanelerde kullanılan kirli çamaşırlar Çarşaf, nevresim ve yastık 
kılıfları; ameliyathane günün her saatinde, diğer birimlerden 07:00-11:00-
13:00 saatleri arasında gönderilir ve gerektiğinde gönderilir. 

4.2.2. Çamaşır arabalarının kirli torbaları ve yatak koruyucuları tüm birimlerden 
07:00-11:00 saatleri arasında gönderilir. 

4.2.1.  Battaniyeler ve perdeler çamaşırhane ile görüşülerek randevu verilen günde 
yıkamaya gönderilir. 

                   
4.3.Çamaşırların Yıkanması 

4.3.1. Tüm çamaşırlar "Çamaşırhanede Kirli Çamaşırları Yıkama Programı"na göre 
yıkanmalı ve kurutulmalıdır. 
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 4.4. Ütüleme 
4.4.1. Yıkama ve kurutma  işlemi  biten   çarşaf,  nevresim  gibi   çamaşırlar  silindir  

ütü makinesinde ütülenir ve katlanır. 
4.4.2. Katlanan çamaşırlar gruplandırılarak raflara yerleştirilir,  bölümlere ait 

çamaşırlar bölümlere göre gruplandırılarak raflara yerleştirilir. 
4.4.3. Tüller kurutulmadan direkt ütülenir. 
 
4.5. Temiz Çamaşırların Dağıtımı 
4.5.1. Temiz çamaşırlar çamaşırhane personeli tarafından sayılır ve Teslim edilir. 
4.5.2. Çamaşır teslim formunun bir nüshası birim personelinde bir nüshası da 

çamaşırhane personelinde kalır. 
4.5.3. Teslim tutanakları dosyalanarak saklanmalıdır. 
4.5.4. Temiz çamaşırlar birim personeli tarafından temiz çamaşır odasından alınarak 

çamaşır arabaları ile birime taşınır. 
 
Ek 1. Çamaşırhanede Kirli Çamaşırları Yıkama Programı  

Yıkanacak Malzemenin Adı Isı Yıkama Programı Öneriler 

Yeşil ameliyat örtüleri, gaz 
kompresler 

85-95°C Ön yıkama programı ile 
diğer çamaşırlardan ayrı 
yıkanmalı 

Kurutma, kurutma 
makinesinde olmalı ve 
silindir ütü ile 
ütülenmeli Çarşaflar, yastık kılıfları, 

nevresimler 
70-80°C On yıkama programı ile 

diğer çamaşırlardan ayrı 
yıkanmalı 

Perde, battaniyeler 30-40°C Narin yıkama 
programında yıkanmalı 

Düşük dereceli 
kurutucularda 
kurutulmalı 

Temizlikte    kullanılan    temizlik 
bezleri/moplar 

71°C'de 25 
dakika 

Temizlik   bezi   /mop 
için ayrılmış makinede 
yıkanmalı 

Kurutma,        kurutma 
makinesinde olmalı 

                                      
 

 
 
 
 
 


