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1. AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hastane ortamında eldiven kullanımını gerektiren
işlemlerde standart uygulamaların belirlenmesini sağlamaktır.
2. KAPSAM: Bu talimat hastane ortamında hasta bakımı, tedavisi, hastaya uygulanacak invaziv girişimler öncesinde ve
sonrasında, cerrahi işlemler öncesinde ve sonrasında uygulamaya yönelik standartları kapsar.
3. KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:
5. SORUMLULAR: Hasta tedavisinde, takibinde, bakımında, transferinde yer alan Tüm Çalışanlar.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Temel İlkeler:
6.4.1. Eldiven el yıkama yerine kullanılmamalıdır.
6.4.2. Eldiven giymeden önce ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni (bkz. El Hijyeni Talimatı) sağlanmalıdır.
6.4.3. Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldiven çıkarılmalıdır.
6.4.4. Eldiven çıkarılması ve atık poşetine atılması sırasında sağlık personeli kendisini ve çevreyi kontamine etmemelidir.
6.4.5. Aynı eldiven birden fazla hastanın bakımı için kullanılmalıdır, hastadan hastaya geçerken eldiven değiştirilmelidir.
6.4.6. Hasta bakımı sırasında, kontamine vücut bölgesinden temiz vücut bölgesine geçileceği zaman eldiven değiştirilmelidir.
6.47. İzole hasta odasından çıkmadan önce eldiven çıkarılmalı, el hijyeni sağlanmalı ve odada bulunan kontamine araç-gereç ve
çevre yüzeylerine dokunulmamalıdır.
6.2. Steril Olmayan Eldiven Kullanılması Gereken Durumlar:
6.2.1. İzolasyon uygulanmış olan hastalara ve çevresine temas durumunda,
6.2.2. Kanla ve bütünlüğü bozulmuş cilt ya da müköz membranlarla temas,
6.2.3.Yüksek düzeyde enfeksiyöz ve tehlikeli organizmaların potansiyel varlığı ile epidemik ya da acil durumlarda;
6.2.4. İntravenöz damar yolu takılması ve çıkarılması, kan alınması, venöz hattın sonlandırılması işlemlerinde;
6.2.5. Pelvik ve vajinal muayenede, endotrakeal tüplerin açık aspirasyon işlemi gibi hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları,
çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla direkt temas gerektiren işlemlerde
6.2.6. Kusmuk içeren kabın boşaltılması, aletlerin temizlenmesi, atıkların ellenmesi ve vücut sıvı döküntülerinin temizlenmesi
gibi hastanın kan, vücut sıvı ve sekresyonları, çıkartıları ya da vücut sıvıları ile gözle görülebilir düzeyde kirlenmiş eşyalarla
indirekt temas gerektiren işlemlerde
6.3. Steril Eldiven Kullanılması Gereken Durumlar:
6.3.1. Herhangi bir cerrahi işlem gibi hastanın steril vücut bölgesine yapılacak girişimlerde
6.3.2. İnvaziv radyolojik işlemlerde
6.3.3. Santral damar yolu açılması, kateter yerleştirilmesi işlemlerinde
6.3.4. Kullanılacak malzemenin sterilitesinin korunması gereken durumlarda
6.3.5. Total parenteral nütrisyon hazırlanmasında
6.3.6. Kemoterapötik ajanların hazırlanmasında
7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
7.1. El Hijyeni Klavuzu, Hastane İnfeksiyonları Dergisi. Cilt 12, Ek 1, 2008.
7.2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
7.3. Sağlıkta Kalite Standartları
7.4. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
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