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İÜ 
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

ÇAMAŞIR TAŞIMA VE ÇAMAŞIR YIKAMA 
TALİMATI 

 

1. AMAÇ: 

 Bu talimat, çamaşırhanede yürütülen faaliyetlerin infeksiyon kontrolüne uygun şekilde 

yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM: 

Bu talimat tüm çamaşırhane personelini ve servis yardımcı personelini kapsar. 

3. SORUMLULAR: 

Bu talimatın denetiminden Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Başhemşirelik; uygulanmasından 

çamaşırhane personeli ve servis yardımcı personeli sorumludur. 

4. TANIMLAR: 

Boks gömleği: Steril veya tek kullanımlı kollarında dirseğe kadar ve beden kısmının ön tarafında 

omuzdan başlayıp eteğe kadar uzanan, kanın bedene geçmesini engelleyen ek yapıya sahip 

müdahale ve birime özel kullanılan malzemedir. 

 

5. UYGULAMALAR:  

5.1. Kirli çamaşırlar her servisin temizlik personeli tarafından toplanır. 

5.2. Çamaşırları toplayan personel çamaşırları silkelemeden toplar. Çevrenin kontamine 

edilmemesine dikkat edilir. 

5.3. Çamaşırlar direkt olarak çamaşır aracına konur ve ağzı tamamen kapatılır. 

5.4. Kirli çamaşırlar her gün sabah saat 08.00–10.00 arası toplanır (ameliyathane, brakiterapi vb. 

birimlerde gerekli olduğunda) toplanır ve servis personeli tarafından çamaşırhane 

sorumlusuna teslim edilir. Teslim işlemi “Çamaşırhane Kirli–Temiz Çamaşır Teslim Formu” 

ile kayıt altına alınır. 

5.5. Çamaşırları teslim eden, teslim alan ve yıkayan tüm personel kalın eldiven, maske, bone, 

galoş ve boks gömleği giyer. Eldiven boks gömleğinin üzerine çıkacak şekilde giyilir, kollar 

açıkta bırakılmaz. Yıkanmış çamaşırı tasnif eden personel eldiven ve koruyucu önlük giyer. 

5.6. Servislerden gelen kirli çamaşırlar kirli odaya ayrı bir kirli çamaşır kapısından alınır, renk 

(beyaz, yeşil,mavi, pembe, gri) ve cinsine (pamuklu, keten) göre ayrılır ve adedi tespit edilerek, 

“Çamaşırhane Kayıt Defteri”ne  kayıt edilir.  

5.7. Kirli arabasına konulan kirli çamaşırlar yıkanmak üzere makinaların olduğu bölüme alınır. 

 

5.8. Yıkama İşlemi 

5.8.1. Sağlık hizmetlerinde kullanılan tekstil ürünler, yıkama işlemi sırasında dezenfekte edilir.  
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5.8.2. Temiz ıslak tekstil ürünleri, kurutulur, gerekli ise ütülenir ve katlanır.  

5.8.3. Taşıma, yükleme ve indirme sırasında kontaminasyonu engellemek amacı ile, kapaklı temiz 

çamaşır arabaları kullanılır. 

5.8.4. Aynı cins ve renk çamaşırlar birleştirilerek yıkanır. 

5.8.5. Sıcak suyla yıkama çevriminde en az 71 derecede ve en az 25 dakikada yıkama gereklidir. 

5.8.6. Çamaşırlar enfekte ve kanlı ise; bu çevrimde çamaşır suyu katılır. 

5.8.7. Tüller ve battaniyeler 30 dakikada 20 derecede yıkanır. 

5.9. Kurutma 

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

maviler 15 dakikada 20 derecede kurutulur. 

5.9.2. Tüller kurutulmaz . 

5.9.3. Battaniyeler ise 45 dakikada 80 derecede kurutulur. 

5.10. Ütüleme 

5.10.1. Yıkama ve kurutma işlemi biten çamaşırlar silindir ütü makinesinde ütülenir ve katlanır. 

Kullanıma hazır hale gelen temiz ve ütülü çamaşırlar renk ve cinsine göre çamaşırhane 

sorumlusu tarafından ayrılır. 

5.10.2. Hazır çamaşırlar 24 saat içerisinde servis ve ünite personellerine teslim edilir.  

5.10.3. Teslim işlemi “Çamaşırhane Kirli –Temiz Çamaşır Teslim Formu” ile kayıt altına alınır. 
5.11. Genel İlkeler 

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

5.11.2. Yatak koruyucular her hasta arasında mutlaka yıkanır. 

5.11.3. Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır yıkama makinesinde bırakılmaz. 

5.11.4. Çamaşır yıkama ekibinde çalışan personel koruyucu ekipmanını (eldiven ve koruyucu 

ekipmanını) eksiksiz kullanır. 

5.11.5. Deforme olan çamaşırlardan onarımı yapılabilecek olanlar yıkama ve kurutma işleminden 

sonra terzihaneye gönderilir. 

5.11.6. Temiz ve kirli çamaşırlar ayrı arabada, ayrı yerde saklanır. 

5.11.7. Kirli çamaşır taşıma işleminde kullanılmış çamaşır torbaları tıbbi atık poşetine atılarak bertaraf 

edilir. 

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

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

6.1. Çamaşırhane Kirli –Temiz Çamaşır Teslim Formu 


