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1.

AMAÇ
1.1. Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların personelden hastaya, hastadan personele veya bir hastadan diğer bir
hastaya bulaşma riskini azaltmak için eldiven kullanma yöntemlerini belirlemektir.

2.

KAPSAM
2.1. Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarının uygun şekilde eldiven kullanımı faaliyetlerini kapsar.

3.

SORUMLULAR
3.1. Bu talimatın uygulanmasından tanı, tedavi ve bakım uygulamalarında görev alan tüm hastane çalışanları
sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon Kontrol Komitesi
sorumludur.

4.

UYGULAMA
4.1. Temel İlkeler
4.1.1. Eldiven el yıkama yerine kullanılmamalıdır.
4.1.2. Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
4.1.3. Eldiven giyilmesinin ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı konusunda personel
bilgilendirilmelidir.
4.1.4. Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldiven çıkarılmalıdır.
4.1.5. Eldivenli eller yıkanmamalı veya üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalıdır.
4.1.6. Enfeksiyon bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift kat eldiven (iki eldiven üst üste) giyilmelidir.
4.1.7. Bir hastaya bakım verdikten sonra eldiven çıkarılmalıdır.
4.1.8. Aynı eldiven birden fazla hastanın bakımı için kullanılmamalıdır.
4.1.9. Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde bulunulmamalıdır.
4.1.10.Eldivenler yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır.
4.1.11. Hasta bakımı sırasında kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçileceği zaman eldiven
değiştirilmelidir.
4.1.12. Hastadan hastaya geçerken eldiven değiştirilmelidir.
4.2. Eldiven Giyilmesi Gereken Durumlar
4.2.1. Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar ya da mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deri ile temas olasılığı varsa,
4.2.2. Solunum sekresyonları veya solunum sekresyonları ile kontamine olmuş aletlerle temas öncesinde,
4.2.3. Kontamine olmuş eşya ve çevre yüzeylerine temasta,
4.2.4. İzolasyon uygulanmış olan hastaların odalarına girmeden önce ve çıktıktan sonra,
4.2.5. Sağlık personelinin elinde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda,
4.2.6. Serum setlerini değiştirirken ve kan setini kan torbasına takarken,
4.2.7. Kan alırken,
4.2.8. Kan ve vücut sıvısı dökülmüş yerleri temizlerken,
4.2.9. Aspire edilen hastayı asiste ederken,
4.2.10. Hastaya verilen her bakımda
4.3. Steril Eldiven Giyilmesi Gereken Durumlar
4.3.1. Steril eldiven, sadece vücudun steril bölgelerine yapılacak müdahalelerde, açık yaralarda ve kullanılan
malzemenin sterilliğini koruması gerekliliğinde kullanılmalıdır

	
  

	
  
HAZIRLAYAN

	
  
KONTROL EDEN

	
  
ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU
! KONTROLLÜ KOPYA
! KONTROLSÜZ KOPYA
! İPTAL ......./......./.........

	
  

