
ÇAMAŞIRHANE HİZMET 

SUNUMU 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı 



ÇAMAŞIRHANE HİZMET SUNUMU 

 İÇERİK 

 Sağlık tesislerinde kullanılan, yıkanabilir tüm tekstil/mefruşat ve koruyucu 

malzemeler vb. uygun şartlarda toplanması, taşınması, uygun 

dezenfektanlarla yıkanması, dezenfekte edilmesi, temizlenmesi, katlanıp 

ütülenmesi, paketlenmesi ve birimlere geri dağıtılması; hasta, hasta yakını, 

ziyaretçileri ve sağlık tesisi çalışanlarının, hastane enfeksiyonlarından 

korunması ve hijyeninin sağlanmasını içeren hizmetlerdir. 
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 TEMEL İLKELER 

 Çamaşırhane zemin ve duvarları yıkanabilir olmalıdır. 

 Çamaşırhanede temiz ve kirli alanlar ayrılmalı, bu alanlarda çalışan personel 
tanımlanarak kirli ve temiz alan personeli alanları dışına geçiş 
yapılmamalıdır. 

 Çamaşırhane personelinin el hijyeninin sağlanması için temiz ve kirli 
alanlarda lavabo bulundurulmalıdır. 

 Çamaşır makinalarında otomatik dozajlama sistemi kullanılmalıdır. 

 Deforme olan çamaşırlardan onarımı yapılabilecek olanlar yıkandıktan 
sonra terziye gönderilerek onarımı yaptırılmalıdır. 

 Temiz ve kirli çamaşır arabaları farklı renkte olmalıdır. 
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  HİZMET SUNUMU 

 Çamaşırhane ve Ütühane Sorumlusu 

 Çamaşırhanenin düzenli ve verimli bir şekilde işletilmesi sağlanmalıdır. 

 Sorumlu olduğu alanda çalışanların görev taksimi yapılmalı, çalışmaları kontrol edilmelidir. 

 Kirli mefruşatların servislerden alınıp, temiz mefruşatların dağıtımı uygun teçhizatla sağlanmalıdır. 

 Gelen malzemelerin hangi servisten geldiği ve sayısını kayıt altına alınmalı, temizlendikten sonra sayarak teslim edilmesi sağlanmalıdır. 

 Çamaşırhane hizmet alımı kapsamında ise mefruşatlar tartılarak verilmeli, sayılarak teslim alınmalıdır. Aylık sayımlar düzenli olarak 
yapılmalıdır. 

 Çamaşırhane ve ütühane ile servisler arasındaki ilişki ve alışveriş düzenlenmelidir. 

 Yıkama sonrasında yıpranan ve yırtılan malzemeler, tamiratını yaptırmak üzere terzihaneye gönderilmeli, tamiri mümkün olmayan 
malzeme Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi gözetiminde tutanakla imha edilmesi sağlanmalıdır. 

 Yıkama ve kurutma makinelerinin bakım ve temizliğinin takibi yapılmalıdır. 

 Arıza ve bakım durumlarında teknik servis ile işbirliği içinde olunmalıdır. 

 İhtiyaç duyulan sarf malzemeler ilgili birim sorumluları ile tespit edilmelidir. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili birim sorumlusuna bildirimde bulunulmalıdır. 

 Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak çalışılmalıdır. 
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 Çamaşırhane Görevlisi 

 Kirli mefruşatların ilgili alanlardan toplanması yıkanması, kurutulması 

depolanması, temiz mefruşatların dağıtılması sağlanmalıdır. 

 Çamaşırhanenin temizliği, tertip ve düzeni sağlanmalıdır. 

 Verilen hizmetler kayıt altına alınmalıdır. 

 Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak çalışılmalıdır. 
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 Ütücü 

 Yıkanan çamaşırları muntazam ütülemeli, paketlemeli, dizilerek depolamalı 
ya da askılara asılmalıdır. 

 Yıpranan, yırtılan ve ütü yapılan malzemeler çamaşırhane ve ütühane 
sorumlusuna bildirilmelidir. 

 Ütühanenin ütülerin, buhar makinelerinin muntazam kullanılmasını, tertip ve 
düzeni sağlanmalıdır. 

 Oluşan arızalar zamanında, ütühane sorumlusuna bildirilmelidir. 

 Bölümlerinde tespit ettiği uygunsuzluklarla ilgili birim sorumlusuna bildirimde 
bulunmalıdır. 

 Verilen hizmetler kayıt altına alınmalıdır. 
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 Kirli Çamaşırların Toplanması 

 Kirli çamaşırlar servislerdeki temizlik personeli tarafından, hizmet alımı yoksa sağlık 
tesislerince görevlendirilen personel tarafından toplanmalıdır. Kirli çamaşırların 
birimlerden toplanması için belirli saatler tanımlanmalıdır. 

 İşlemi yapacak olan personel Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenmiş 
koruyucu ekipman (maske, bone, eldiven, vs.) kullanmalıdır. 

 Toplanan kirli çamaşırlar, kapalı çamaşır arabalarına konulmalı ve kapağı 
kapatılmalıdır. Kirli çamaşırlar kesinlikle servislerde sayma, ayırma vb. işlemlere 
tabi tutulmamalıdır. Kirli çamaşır arabaları yönetimin uygun gördüğü 
asansör/tünelden indirilmelidir. 

 Enfekte çamaşırlar Enfeksiyon Kontrol Komitesinin talimatları doğrultusunda 
toplanarak, çamaşırhaneye indirilmelidir. 
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 Birimlerden gelen çamaşırlar içerisinde makas, portegü, vb. olup olmadığı 

kontrol edilmeli ve sayılarak/kg bazında ölçülerek çamaşırhane sorumlusu 

eşliğinde imza/kayıt altında firmaya teslim edilmeli ve kamerayla kayıt altına 

alınmalıdır. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse tutanak altına alınmalı, 

sağlık tesisi yönetimine teslim edilmelidir. Ayıklama esnasında tıbbi atık 

bulunmuş ise tıbbi atık kovasına atılmalıdır. 
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 Kirli Çamaşırların Yıkanması 

 Çamaşırlar makineye konulmadan önce rengine, cinsine ve kirlilik düzeyine 

göre ayrılmalı ve makas, portegü, vb. olup, olmadığı kontrolü yapılmalıdır. 

Eğer makas, portegü vb. olduğu tespit edilirse, tutanak ile sağlık tesisinin 

yönetimine teslim edilmelidir. 

 Kirli çamaşırlar üreme olmaması açısından Enfeksiyon Kontrol 

 Komitesinin belirlediği süre içerisinde yıkanmalıdır. 

 Yıkama (kullanılacak deterjan ve dezenfektanlar, vb), kurutma veütüleme 

işlemi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin talimatına göre yapılmalıdır. Hizmet 

alınıyorsa teknik şartname hükümleri doğrultusunda işlem yapılması 

sağlanmalıdır. 
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 Çamaşır makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama 
yapılmalıdır. 

 Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır makinesinde bekletilmemelidir. 

 Hasta ve hasta yakınlarına ait çamaşırlar ayrı makinelerde yıpratılmadan, 
deforme olmadan, renkleri soldurulmadan yıkanmalıdır ve ütülü şekilde 
teslim edilmelidir. Teslim alma ve teslim etme işlemleri kayıt altına alınarak 
yapılmalıdır. Çamaşırlar etiketlenmelidir, etiket üzerinde; hasta/hasta yakını 
adı ve soyadı, sağlık tesisi adı, servis adı bulunmalıdır. 

 Tekrar kullanılması mümkün olmayan çamaşırlar, kirli iken değil yıkanıp 
ütülenme aşamasında, ayrılarak imha tutanağı tutulmalıdır. 

 Uygun şekilde imhası yapılmalıdır. Eğer hizmet alımı yapılıyorsa firma yetkilileri 
tarafından tutanak karşılığında teslim edilmelidir. 
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 İşlemi biten çamaşırlar ilgili birime, çamaşırhanenin ilgili formuna (çamaşır 

teslim formu, vs.) kayıt edilerek teslim edilmelidir. Tüm çamaşırların sayım, 

kontrol ve imha işlemleri ayda bir çamaşırhane birim sorumlusu tarafından 

tespit edilerek, kayıt altına alınarak yapılmalıdır. 

 Çamaşırhane hizmeti sağlık tesislerinde hizmet alımı yolu ile yapılıyorsa; tüm 

çamaşırlar için sağlık tesislerince belirlenen usullerde paketleme ve taşıma 

işlemi yapılmalıdır. 

 Yoğun Bakım, Ameliyathane, Acil Servis, İntaniye servisi ve izolasyon 

odalarının kirli çamaşırları Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği talimat 

doğrultusunda yıkanmalıdır. 
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 Temiz Çamaşırların Dağıtımı 

 Temiz çamaşırlar ilgili personel tarafından temiz çamaşır dağıtım odasına 

taşınmalıdır. 

 Çamaşırlar ilgili birimlere göre temiz çamaşır alanında bulunan raflara 

yerleştirilmelidir. 

 Temiz çamaşırlar, ilgili personel tarafından temiz çamaşır odasından teslim 

tutanağı/formu karşılığında alınarak kapalı çamaşır arabaları ile birimlere 

taşınmalıdır. 

 Temiz çamaşır dağıtılması için belirli saatler tanımlanmalıdır. 


