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itolojideki Yunan Tanr›ças› Hygia’dan türeyen “hijyen” sözcü¤ü “hastal›klardan korunma, sa¤l›¤›n sürdürülmesi, sa¤l›k bilgisi” anlam›n› taﬂ›r. Bu nedenle hijyen, sa¤l›¤› destekleyen veya sa¤l›¤a zarar veren canl› veya cans›z
etkenlerle ilgilenir. Hijyenin bir alan› olan “hastane hijyeni” ise hastanede “hastalar›n veya
personelin sa¤l›¤›na zarar veren etkenleri saptama, inceleme ve yok etme” anlam›na gelir. Bu
tan›mdan anlaﬂ›laca¤› gibi, amaçlara ulaﬂmada
kaynaklar› do¤ru kullanabilmek için karar verme
süreci ön plana ç›kmaktad›r. Belirli bir amaca
ulaﬂmada, karﬂ›laﬂ›lan problemlerin çözümünde
kaynaklar› çeﬂitli kullan›m aras›nda doyurucu
bir seçim yapmak için iyi ve sak›ncal› yanlar›n
bilincine varmak gerekir. Ev idaresi hizmetlerinin var olma amac›, hastanede bulunan kaynaklardan yararlanarak hasta, hasta ailesi ve çal›ﬂan
personel için temiz, sa¤l›kl› ve güvenli bir ortam
haz›rlamakt›r.
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Hastane infeksiyonlar›ndan korunma ve önleme aﬂamas›nda ev idaresi hizmetleri büyük
bir önem taﬂ›r. Hastane infeksiyonlar›ndan korunmak için birtak›m kurallar›n konmas› ve bu

60

kurallara personelin uyumunun denetlenmesi
hastane yönetiminin temel yükümlülüklerindendir.
Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde son
y›llarda önem kazanan ve say›lar› her gün artan k›lavuz oluﬂturma çabalar› h›z kazanm›ﬂt›r. Bu k›lavuzlar genellikle tan› ve tedavi uygulama k›lavuzlar› ﬂeklinde birçok hastanede kullan›ma sunulmaktad›r. Çeﬂitli amaç ve düﬂüncelerle bu standartlar› oluﬂturmak; maliyeti düﬂürmek, kaliteyi
art›rmak, mikroorganizmalara karﬂ› direnç geliﬂimini önlemek, do¤ru dezenfektan seçimi vb.
Bu k›lavuzlar›n ba¤lay›c›l›k düzeylerinin olmas›, her durumda uygulanabilir olmas›, her koﬂulda kullan›labilir olmas› önemlidir. Bat› ülkelerinde hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi hususunda do¤ru hedefleri iﬂaret edecek ve koordinasyonu sa¤layacak ulusal referans merkezleri
oluﬂturulmuﬂtur. Örne¤in; Almanya Berlin’deki
Hastane Hijyeni Ulusal Referans Merkezi (National Referenz Zentrum Fur Kranken House
Hygin).
Ülkemize bak›ld›¤›nda hastane temizli¤i ve
çevre hijyeni konusunda yaz›l› standartlar›n birçok hastanede oluﬂturulmad›¤›, Bat› ülkelerinde
oldu¤u gibi temizlik ve hijyen konusunda çal›ﬂan
kurullar›n olmad›¤› görülmektedir. Ancak k›s›tl›
say›da hastanede infeksiyon kontrol üniteleri taraf›ndan haz›rlanan hastane temizlik ve dezenfeksiyonuna yönelik politika ve prosedürler
mevcuttur.
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Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde hijyen
ölçütlerinin kurallaﬂt›r›lmas› çabalar›nda hasta
bireyi koruma yan›nda, hasta bireye yüklenen
masraflar›n giderilmesi için “kalite güvencesi”,
“kalite yönetimi” kavramlar›nda hastane hijyeninin ölçüt al›nmas›na yönelinmiﬂtir. Kalite yönetimi içerisinde yer alan hastane temizli¤i ve dezenfeksiyonun profesyonel bak›ﬂ aç›s›yla yap›lmas› son derece önemlidir.
Modern iﬂletmecilikte kurum ev idaresi koordinatörlü¤ü hizmetleri bu ekibi oluﬂturan hizmet
alanlar›ndan biri olup, oldukça önem taﬂ›maktad›r. Bir kuruma (hastane, okul, huzur evi, otel
vb.) çeﬂitli amaçlarla gelen kiﬂilerin o kurum hakk›ndaki ilk izlenimleri, insan iliﬂkilerine verilen
önem, kurumun temizlik ve düzenine ba¤l› olarak belirlenir. Kurumda iyi karﬂ›lanmama, kurumun temiz ve düzenli olmamas› verilen hizmetin
niteli¤i konusunda da kuﬂkulara neden olacakt›r.
Özellikle son y›llarda tüm kurumlarda sistemli,
planl› ve programl› bir “ev idaresine” olan gereksinim daha fazla hissedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bunun sonucu olarak, kurum ev idaresi koordinatörlü¤ü hizmetleri vazgeçilmez ve dinamik bir
hizmet alan› haline gelmelidir.
Ülkemizde bu tür organizasyonlar›n say›s› ne
yaz›k ki yok denecek kadar azd›r. Birçok hastanede temizlik firmalar› kontrolsüz bir ﬂekilde hizmet vermektedir. Hastane temizli¤inde tek baﬂ›na firmalar çözüm olarak görülmekte, denetim
mekanizmas› olarak baz› hastanelerde hemﬂirelik hizmetleri müdürlü¤ü, baz› hastanelerde hastane müdürlükleri sorumlu olmakta, infeksiyon
kontrol üniteleri de denetim mekanizmas› olarak
görev yapmaktad›r. Baz› kurumlarda ise hem firma personelinin denetimi firma yöneticilerine
verilmekte, firma yönetiminin denetimi de yine
firma çat›s› alt›nda çal›ﬂan denetim gruplar› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Böylesine yap›lanmalar
maalesef hastane temizli¤inde amaçlara yönelik
davran›ﬂ ve standartlara uyumu zorlaﬂt›ran
önemli bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Hastane yönetiminin çok önemli bir parças›
olan ev idaresi hizmetleri planlama, organizasyon, gözlem, de¤erlendirme, dan›ﬂmanl›k, e¤itim, çal›ﬂan personelin motivasyonu ve kontrol
fonksiyonlar›n› oluﬂturur. Ayr›ca, ev idaresi koordinatörlü¤ü problem çözme, program haz›rlama
iﬂlemlerini yürütür. ‹yi bir ev idaresi hizmetleri
uygulamas› ile tüm iﬂletme masraflar›nda azal-
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malar olabilir. ‹yi bir yönetim, standartlaﬂt›r›lm›ﬂ
iﬂ yöntemleri, fiyat analizleri, uygun sat›n almalar, yeterli e¤itim ve özellikle de kontrol yard›m›
ile gerçekleﬂtirilir.
Hastane hijyeni konusunda baﬂar› sa¤lamak
için firma çal›ﬂanlar› ve sa¤l›k görevlileri aras›nda
güven iliﬂkisinin kurulabilmiﬂ olmas›n›n çok
önemli oldu¤u unutulmamal›d›r. Ev idaresi koordinatörlü¤ü bu iliﬂkiyi kurmak ve koordinasyonu
sa¤lamakla yükümlüdür. “Hijyen polisli¤i” tarz›nda bir yaklaﬂ›m›n gündeme getirilmesi, paylaﬂ›lmas› gereken bir sorunun üzerini örtme refleksini ortaya koyma ihtimaline karﬂ›n, yine de iyi bir
denetim ekibi oluﬂturularak hastane infeksiyonlar›ndan korunulmas› ve bu infeksiyonlarla mücadele aç›s›ndan son derece önemlidir.
Hastane temizli¤i ve dezenfeksiyon iﬂlemlerinin do¤ru ve iyi kalitede olmas› gerekir. Kaliteyi yakalayabilmenin birinci basama¤›nda yer
alan nokta, infeksiyon kontrol ünitelerinden gelen mesajlar›n firma bünyesinde çal›ﬂan yönetime ve sahadaki personele do¤ru aktar›lmas› gerekir. Uygulamalar›n standartlara uygun yap›l›p
yap›lmad›¤›n›n denetimi, 24 saat dan›ﬂmanl›k
hizmetinin verildi¤i ünitenin hastanelerde kurulmas›n›n önemi tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir.
Ev idaresi koordinatörlü¤ünün görev, yetki
ve sorumluluklar›;
1. Ev idaresi ﬂartnamesinin haz›rlanma aﬂamas›ndan baﬂlayarak, personel seçimi ve kontrolünü sa¤lamak,
2. Çal›ﬂan personelin görev tan›mlar›n› yazmak ve görev tan›mlar› do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› denetlemek,
3. ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda yasa ve
yönetmeliklere uyumu sa¤lamak (firma ve hastane boyutu ile de¤erlendirilir),
4. ‹nfeksiyon kontrol ünitelerince haz›rlanan
prosedür ve politikalar›n uygulanmas›n› sa¤lamak (hastane temizli¤i ve dezenfeksiyonu, izolasyon yöntemleri vb.),
5. Etkin ve do¤ru temizlik ürünlerinin kullan›m›n› sa¤lamak,
6. Temizlikte kullan›lan teçhizat› hastane zemini ve kullan›lan materyal özelli¤ine göre tespit etmek ve kullan›m›n› sa¤lamak,
7. ‹nsan gücü, zaman ve maliyet çal›ﬂmalar›n›
hesaplayarak personel istihdam›n› planlamak,
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8. Personelin ve iﬂin verimlili¤ini art›racak iﬂ
süreçlerini saptamak ve uygulanmas›n› sa¤lamak,

rek infeksiyon kontrol ünitesi çal›ﬂanlar›n› bilgilendirmek.

9. Hastane at›klar›n›n uygun ﬂekilde toplanmas›, taﬂ›nmas› ve geçici depolama alan›na yasa
ve yönetmelikler ›ﬂ›¤›nda hastane taraf›ndan haz›rlanan “at›k yönetim plan›” çerçevesinde çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak ve denetlemek ve e¤itimini
vermek,

Ev idaresi koordinatörlü¤ü görev, yetki ve sorumluluklar›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi hastane temizli¤i ciddi bir iﬂtir. Temizlik malzemelerinin
uygun ﬂekilde kullan›m›, infeksiyon kontrol ünitelerinin talimatlar› do¤rultusunda dezenfeksiyon iﬂlemlerinin (do¤ru su miktar› ve do¤ru dezenfektan miktar›) yap›lmas› hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünde önemli bir basamakt›r.

10. Tehlikeli madde envanteri ç›kart›larak
tehlikeli at›klar›n dökülme ve saç›lmalar›nda
kontratl› hizmetlerde çal›ﬂan personele prosedür do¤rultusunda temizlik yapmalar›n› sa¤latmak, personelin kiﬂisel koruyucu önlemlere uyumunu sa¤lamak,
11. Tesisin güvenli¤i ile ilgili tespit edilen aksakl›klar› ilgili müdürlüklerle paylaﬂmak,
12. Personelin özlük haklar› konusunda çal›ﬂmalar yapmak, düzenli (belirli periyodlarda) aral›klarla e¤itim vermek ve kontratl› hizmetler
bünyesinde çal›ﬂan (firma) yöneticiler taraf›ndan
verilen e¤itimlere gözlemci olarak kat›lmak ve
verilen e¤itime yönelik rapor tutmak,
13. Müteahhit firmalar›n izolasyon kurallar›na
uyumlar›n› denetlemek, yerinde müdahale ede-
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Deutschsprachiger Arbetskreis für Krankenhaushygiene-Zielsetzungen.(www.üniduesseldorf.de/www/AWMF/II/KH_d000.htm).
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