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1. AMAÇ: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde çalışanlarının skabies(uyuz) enfeksiyonu maruziyetini 

önlemek, maruziyet sonrasında yapılacakları belirlemek, maruziteye bağlı olarak gelişebilecek enfeksiyon ve diğer 

sağlık sorunlarını azaltmak ve engellemesini sağlamaktır.  

 

2. KAPSAM: Bu talimat Tüm Sağlık Çalışanlarını kapsar. 

 

3. KISALTMALAR:  

 

4. TANIMLAR:     

 

5. SORUMLULAR: Tüm Sağlık Çalışanları. 

 

6. FAALİYET AKIŞI: 

6.1.Uyuzlu hastalarda tedavi süresince temas önlemleri alınmalıdır (%5 permetrin kreminin uygulanmasından 24 saat 

sonra veya birden fazla doz uygulama gerektiren durumlarda son doz skabies ilaçlarının uygulanmasından 24 saat 

sonrasına kadar temas önlemleri alınmalıdır).    

6.2.Sağlık çalışanlarının doğrudan uygulamalı temas durumunda eldiven ve uzun kollu elbise giymesi gerekir. 

Eldivenleri çıkardıktan sonra da el hijyeni sağlanmalıdır. 

6.3.Hastaların tedavi başlanmasından 3 gün öncesine ait giysileri, iç çamaşırları kuru bir biçimde plastik bir torbada 

hasta odasında etrafa temas etmeyecek şekilde en az üç gün muhafaza edilmelidir. 

6.4.Hastaya ait havlular ve yatak takımları her gün düzenli olarak değiştirilmeli ve en az 60°C’de yıkanmalıdır. 

6.5.Ayakkabı veya uzun süre vücut temasında bulunulan ve yıkanarak temizlenemeyen eşyalar kuru bir biçimde plastik 

bir torbada en az üç gün muhafaza edilmelidir.  

6.6.Yıkanamayan battaniyeler ve ürünler de 3-7 gün boyunca plastik bir torbaya yerleştirilebilir, kuru temizlenebilir 

veya sıcak bir kurutucuda 50oC de 10 dk. çevrilebilir. Yatak ve yorganlar yıkanılamadığı takdirde 3-5 gün süreyle 

havalandırılması gerekmektedir. 

6.7.Döşemeli mobilyalar için özel bir işlem gerekmemekte olup genel temizlik ve kapsamlı vakumlama önerilir, elektrik 

süpürgesiyle temizlenir veya en az iki gün boyunca kullanılmayabilir 

6.8.Tansiyon aletlerinin manşonları, steteskoplar, tekerlekli sandalyeler kullanımdan aynı anda başka hastalar için 

kullanılmamalıdır.  

6.9.Rutin oda temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 

6.10.Semptomatik sağlık çalışanları tedavileri tamamlanır tamamlanmaz işe geri dönebilir, ancak etkilenen birimlerde 

çalışanlar riskli bölümdeki tüm kontrol önlemleri tamamlanıncaya kadar yeniden hastalanmayı önlemek açısından 

doğrudan hasta bakımı sırasında önlük ve eldiven kullanmalıdır. 

6.11.Oda, hasta taburcu olduktan veya başka servise transfer edildikten sonra genel olarak temizlenmelidir. 

 

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

7.1. Hastane Enfeksiyonları El Kitabı 

7.2. T.C. Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulu Yayını 

7.3. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

7.4. Sağlıkta Kalite Standartları 

7.5. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 

7.6. www.publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/Scabies.htm-https://www.cdc.gov/parasites/scabies/prevent.html 
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