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KRİTERLER 
Tarih……. 
Evet   hayır 

 

 
Değerlendirme 

Tarih……. 
Evet   hayır 

 
Değerlendirme 

 
Atıklar ( kırmızı, mavi, siyah poşet, kağıt 
atık) ayrıştırılarak doğru renk torbasına 
atılıyor mu? 

(….) (….)  (….) (….)  

Yer ve yüzey temizliğinde uygun 
dezenfektan kullanılıyor. 

(….) (….)  (….) (….)  

Paspaslama işlemi temiz alandan kirli alana 
doğru yapılıyor 

 
(….) (….)  

 
(….) (….)  

Lavobalar günde en az 2 kez ovularak 
temizlenir 

(….) (….)   (….) (….)  

Dolapların tezgahların çalışma yüzeyleri ve 
yoğun kontaminasyona maruz kalacak 
yüzeyler (kapı kolları, tıbbi malzemeler, 
telefon vb) günde en az 2 dezenfektanlı 
solüsyonla silinir. 

(….) (….)  (….) (….)  

Buzdolaplarının içi kirlendikçe / haftalık 
temizlenir 

(….) (….)  (….) (….)  

Dolap içleri perdeler ve camlar aylık 
/kirlendikçe temizlenir 

(….) (….)  (….) (….)  

Aspiratör temizliği ve dezenfeksiyonu 
günlük yapılıyor. 

(….) (….)  (….) (….)  

Tartı rutin olarak kirlendiğinde ve her hasta 
kullanımından sonra dezenfekte edilir. 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebek banyosu temizliği günlük ve her 
banyodan sonra temizlenerek 
dezenfeksiyonu sağlanır 

(….) (….)  (….) (….)  

Malzeme dolaplarının temizliği  düzenli 
aylık yapılır. 

(….) (….)  (….) (….)  

Kirli çamaşırlar uygun yöntemle toplanıp, 
enfekte çamaşırlar ayrıştırıp etiketlenerek 
nakli sağlanır 

(….) (….)  (….) (….)  

Kullanım sonrasında her bebek 
değişiminde kuvöz, açık yatak ve bebek 
kodlarının temizliği ve dezenfeksiyonu 
sağlanır 

(….) (….)  (….) (….)  

Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenir 
(kuvöz kapakçıkları, kapakçıkların yastıkları 
vb. yoğun kontamine bölgeler dezenfekte 
edilir) 

(….) (….)  (….) (….)  

Kullanım öncesi kuvözler havalandırılır. (….) (….)  (….) (….)  

KRİTERLER 
Tarih……. 
Evet   hayır 

 

 
Değerlendirme 

Tarih……. 
Evet   hayır 

 
Değerlendirme 

 
Uzun süre yatan bebeklerin kuvözleri 
haftada bir dezenfekte edilir, işlem 
sırasında bebek başka kuvöze transfer 
edilir. 

(….) (….)  (….) (….)  

Kullanılmayan kuvözlerde nemlendirici 
bölümüne su konulmuyor. 

(….) (….)  (….) (….)  

Her 24 saatte bir nemlendirici kaplar 
temizlenip dezenfekte edilerek steril distile 
su konuluyor. 

(….) (….)  (….) (….)  
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Cilde değen ortak kullanım cihazları %70 lik 
alkolle temizleniyor 

(….) (….)  (….) (….)  

İnfüzyon pompaları, monitöler günlük 
olarak ve hasta aralarında temizleniyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Termometreler her hasta için ayrı 
kullanılıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Emzirme için üniteye alınacak olan anneler 
YDYBÜ girmeden önce gölek ve galoş 
giydiriliyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Anne sütü bulunan biberonların üzerine Ad 
soyad,tarih ve saat yazılıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebekler arasında araç ve malzeme 
taşınmıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Biberon kaplarının temizliği ve 
sterilizasyonu sağlanıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Alcol ve batikon şişelerinin haftada bir 
dezenfeksiyonu sağlanıp üzeri etiketleniyor  

(….) (….)  (….) (….)  

Oksijen flowmetreleri hasta için 
kullanılmıyorsa haftada bir dezenfekte 
ediliyor, kullanılanların günlük 
dezenfeksiyonu sağlanarak içerisine steril 
distile su konuyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Sterilizasyonu gereken tüm aletler merkezi 
starilizasyon ünitesine gönderiliyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebek alt bezleri 4 saatte/ kirlendikçe 
eldiven giyilerek değiştiriliyor, tıbbi atık 
kutusuna atılıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Kan ve kan ürünlerinin ,infizyonu 4 saat 
içinde tamamlanıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

İnfizyon setlerinin ve bağlantılarının rutin 
değişimi 72 saatte bir yapılır 

(….) (….)  (….) (….)  

KRİTERLER 
Tarih……. 
Evet   hayır 

 

 
Değerlendirme 

Tarih……. 
Evet   hayır 

 
Değerlendirme 

 
Paranteral ilaçlar veya katkı maddeleri için 
tek dozluk ampul veya flakonlar kullanılıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Kullanılabilen flakonlar üzeri etiketlenerek 
saklanıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Üniteye girişte el dezenfektanı, kağıt havlu, 
sıvı sabun var 

(….) (….)  (….) (….)  

Her Kuvöz başında el dezenfektanı var (….) (….)  (….) (….)  

Açıkta enjektöre çekilmiş şekilde ilaç var (….) (….)  (….) (….)  

Ünite içerisinde el yıkama kurallarına 
uyuluyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebeklerin günlük ağız bakımı yapılıyor (….) (….)  (….) (….)  

Bebeklerin günlük göz bakımı yapılıyor (….) (….)  (….) (….)  

Bebeklerin günlük kulak bakımı yapılıyor (….) (….)  (….) (….)  

Günlük göbek bakımı yapılıyor (….) (….)  (….) (….)  

Hemşirelerin tırnakları kısa kesiliyor (….) (….)  (….) (….)  
Aktif çalışan personel el yıkama işlemini 
doğru yapıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebek transferi sırasında önlük giyiliyor (….) (….)  (….) (….)  

Anne sütü uygun şartlarda  bekletiliyor. (….) (….)  (….) (….)  
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Buzdolabında 24, oda ısısında 8 saat 
bekletiliyor. 

Nebülizatörlere konulan su her hafta 
değiştiriliyor 

(….) (….)  (….) (….)  

KRİTERLER 
Tarih……. 
Evet   hayır 

 

 
Değerlendirme 

Tarih……. 
Evet   hayır 

 
Değerlendirme 

 
Nebülizatörler her hastadan sonra 
dezenfekte ediliyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Nazal kanül hemşire tarafından 72 saatte 
bir değiştirilip, kanül üzerine tarih saat 
ayzılıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Kan alma veya IV işlem sırasında eldiven 
giyiliyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Cilt temizliği için kullanılan dezenfektan 
uygun 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebeklerden alınan numuneler uygun 
şartlarda taşınıyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Bebeklerin altları uygun teknikle 
temizleniyor 

(….) (….)  (….) (….)  

Tedavi tepsisinde kesici delici alet atık 
kutusu var 

(….) (….)  (….) (….)  
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