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Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Hakkÿýnda,

Aktan ÿýahan, Wednesday 20 May 2020 - 23:42:11

Almanya da yaÿýayan akrabamÿýz ÿýlk Yardÿým Eÿýitmeni ve Dezenfeksiyon Uzmanÿý
Ali Sÿýnmezÿýin Almanya/Berlin/Kadÿýnca/eu sayfasÿýnda yayÿýnlanan, Korona Virÿýs ile
mÿýcadelede, ÿýnemli satÿýr baÿýlÿýklarÿýnÿý aÿýÿýklayan yazÿýsÿýnÿý paylaÿýÿýyoruz..
ile kalÿýn..
ÿýnsan hayatÿýnÿý tehdit eden, mikroorganizmalardan oluÿýan kir, leke, toz gibi
maddelerin ortadan kaldÿýrÿýlmasÿýna veya
etkisiz hale getirilmesine temizlik diyoruz.
Bir ÿýeyin kirli olup olmadÿýÿýÿýnÿý ÿýncelikle gÿýrsel olarak lekeli oluÿýundan, ikincisi
kokusundan fark ederiz. Kokmasÿýnÿýn asÿýl sebebi, ilgili yÿýzeyde oluÿýan
bakterilerdir. O yÿýzeye mÿýdahale edilmediÿýi takdirde, bakteriler kendilerine bir
hayat alanÿý oluÿýturur, bit, pire, parazit olarak ÿýoÿýalÿýr ve insan vÿýcuduna nÿýfuz
etiÿýinde de hastalÿýklara yol aÿýar.
Temizlikte kulanÿýlan en ÿýnemli madde su ve sabundur.

Bazen su veya sabun, kirlerin ÿýÿýkarÿýlmasÿýnda, yani zararlÿý bakterilerin azaltÿýlÿýp
yok edilmesinde yeterli olmayabilir.
Bunun iÿýin devreye ÿýkimyasalarÿý girer. Bu kimyasalarÿý yemek yediÿýimiz tabak,
bÿýÿýak, ÿýatalda kulandÿýÿýÿýmÿýz gibi, giydiÿýimiz elbise, yattÿýÿýÿýmÿýz yatak ve yorg
da kulanÿýrÿýz. ÿýayet kulandÿýÿýÿýmÿýz maddelerin iÿýeriÿýini iyi okumazsak fayda yerin
zararla karÿýÿýlaÿýabiliriz. ÿýrnek verecek olursak: Bulaÿýÿýk makinanÿýzda ÿýDomestosÿý
yani ÿýamaÿýÿýr suyu tÿýrÿýnde bir kimyasalÿý kulandÿýÿýÿýnÿýzda kendinizi
zehirleyebilirsiniz veya ÿýamaÿýÿýr makinasÿýnÿýn iÿýerisine gÿýzel kokuyor diye
koyduÿýunuz bazÿý petrol kaynaklÿý kimyasallar cilt kanserine, yÿýkandÿýÿýÿýnÿýz
ÿýampuan saÿý dÿýkÿýlmesine, kÿýsacasÿý temizlik iÿýin hayatÿýmÿýza giren bazÿý
kimyasallarÿýn kansere kadar uzanan hastalÿýklara yol aÿýacaÿýÿýnÿý bilmenizde fayda
var. Bu detaylar ÿýerÿýevesinde temizlik dÿýrt aÿýamalÿý ele alÿýnmalÿýdÿýr:
a) Kulanÿýlan madde
b) Sÿýcaklÿýk
c) Mekanik
d) Zaman

Bu faktÿýrlerin birbiriyle uyumlu olmasÿý gerekir. ÿýrneÿýin bir eÿýyanÿýn 50ml ÿýamaÿýÿý
tozu ile 60ÿý sÿýcaklÿýkta 30 dakkika ÿýamaÿýÿýr makinasÿýnda yÿýkanmasÿý gibi. Evimiz
kulandÿýÿýÿýmÿýz bir ÿýok kimyasal, iÿýerisinde insanlarÿý cazip etsin diye gÿýzel kokulu
yaÿýlar barÿýndÿýrÿýr. Bu baÿýlamda etkiyi artÿýrmak ÿýzere karÿýÿýtÿýrÿýlmÿýÿý bazÿý
maddeler, sodyum, hidroklor,
fenoksietanol, alkol, aldehitler, etanol en sÿýk kulanÿýlanlardandÿýr.
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Genellikle insanlar, mutfakta musluklarÿýnÿý temizlerken sabun hatasÿý veya protein
hatasÿý dediÿýimiz hatalarÿý yaparlar. Kendince daha temiz olsun diye pek ÿýoÿýumuz
kurumuÿý bir yaÿý tabakasÿý veya kan tabakasÿýnÿýn ÿýzerine kimyasal sÿýkarÿýz fakat
bu, iÿý yÿýzeye nÿýfuz etmediÿýi iÿýin oradaki mikroplar yaÿýamaya devam eder. Bu
yÿýzeye dokunduÿýumuzda ise o zararlÿý kimyasallarÿý, bakterileri veya virÿýsleri
vÿýcudumuza alÿýrÿýz. Sÿýz konusu yÿýzeyi sildiÿýimizde yÿýzey temizmiÿý gibi gÿýrÿýnse
de tam tersine orada biriken tÿým mikroplarÿý aslÿýnda kendi elimizle etrafa yayarÿýz.
Temizlik yapÿýlÿýrken, etraf silinirken belirli teknikler vardÿýr. Baÿýÿýÿýÿýklÿýk sistemimiz
gÿýÿýlÿý deÿýil ise ve aldÿýÿýÿýmÿýz bakteriler yoÿýunsa bizi hasta etmeye yeter de artar
bile. Bakterilerin en ÿýok sevdiÿýi yer bulaÿýÿýk sÿýngerleri ve el bezleridir. ÿýÿýnkÿý
onlarla etrafÿý sildiÿýimizde yÿýzeyde kalan bakterilerin hayat alanÿý iÿýin gerekli olan
nemli ortamÿý saÿýlamÿýÿý oluruz. En geÿý iki yÿýkamadan sonra bu tÿýr malzemeleri ya
60ÿýÿýde yÿýkamalÿý veya atmalÿýyÿýz. Doÿýal malzemeler, limon, sirke, soda, karbonat,
kil, kÿýl, tuz ruhu gibi geÿýmiÿýte bÿýyÿýkannelerimizin kulandÿýÿýÿý temizlik malzemeleri
olarak sÿýralanabilir.
ÿýamaÿýÿýr veya bulaÿýÿýk makinamÿýzÿýn rezistansÿý (ÿýsÿýtÿýcÿýsÿý) belirli zaman
iÿýerisinde kireÿý baÿýlar, sirke veya limon asidik olduÿýu iÿýin rezistans temizlemede
veya bardaklarÿýn parlatÿýlmasÿýnda idealdir. ÿýzellikle limon, hem kokusuyla hem de
temizliÿýiyle gÿýzel bir maddedir. Bunun yanÿý sÿýra tÿýkalÿý musluklarda, bir iki kaÿýÿýk
karbonat ÿýzerine de sirke dÿýktÿýÿýÿýnÿýzde iyi bir lavabo aÿýÿýyÿý en doÿýal yolla elde
etmiÿý oluruz. Fakat bu karÿýÿýÿýmÿýn yakÿýcÿý olduÿýu iÿýin cildimize deÿýmemesine ÿý
gÿýstermeliyiz. Buraya kadar anlatÿýÿýÿým prosodÿýrde kulandÿýÿýÿýmÿýz malzemeleri
daha saÿýlÿýklÿý hale getirmek iÿýin oksijene maruz bÿýrakmak gerekir. Anadoluÿýda
herkes ÿýamaÿýÿýrlarÿýnÿý gÿýneÿýe serer, o pÿýfÿýr pÿýfÿýr esen yelden gelen oksijen ve
gÿýneÿýten alÿýnan ultraviyole ÿýÿýÿýnlar sayesinde hem ÿýamaÿýÿýrlarÿýn ÿýzerindeki
bakteri ve virÿýsler ÿýlÿýr, hem de ÿýamaÿýÿýrlar mis gibi kokar.
Dezenfeksiyon nedir?
Dezenfeksiyon, bakteri veya virÿýslerin yok edilmesinde veya etkisiz hale
getirilmesinde kulanÿýlan kimyasal madde veya baÿýka yÿýntemlerle yapÿýlan bir
temizlik tÿýrÿýdÿýr. Dezenfeksiyon ile bir seferde, bin ila yÿýzbin arasÿýnda bakteri ve
vÿýrÿýsÿý ÿýldÿýrmek mÿýmkÿýndÿýr. Bu konuda bilinen en bÿýyÿýk yanlÿýÿýlardan biri is
marketlerden alÿýnan el veya yer temizliÿýinde kulanÿýlan dezenfektanlardÿýr. Zira ilgili
malzemelerden genelde istenen sonuÿýlara ulaÿýÿýlamamaktadÿýr. ÿýÿýnkÿý bunlarÿýn
ÿýzerlerinde yer alan kÿýÿýÿýk yazÿýlarÿý pek okumayÿýz. Halbuki bu yazÿýlar ÿýnemli
detaylar iÿýerir ve dezenfektanlarÿý kategorize eder. ÿýu ÿýekilde olduÿýu gibi:
A: Mayt bakteri gibi, bakterilerin ÿýldÿýrÿýlmesi azaltÿýlmasÿý iÿýin
B: Virÿýslerin hareket alanÿýnÿý kÿýsÿýtlamak iÿýin
C: Hastalÿýk yapan veya uzun sÿýre bir bÿýlgede kalan ve iz bÿýrakan, ÿýarbon gibi
hastalÿýklarÿýn yok edilmesinde
D: Yÿýzeylerde kurumuÿý ÿýlmemiÿý bakteri, gaz ÿýdemi, tetanoz gibi hastalÿýklarÿý
yapan mikroplarÿýn ÿýldÿýrÿýlmesinde.
Bu baÿýlamda hepsinde olmamakla birlikte dezenfektanlarÿýn ÿýzerinde onlarÿýn
kullanÿým alanlarÿýnÿý iÿýaret eden
ÿýFungizidÿý, ÿýSporizidÿý, ÿýViruzidÿý veya ÿýBakterizidÿý ÿýeklinde ibareler bulunur. On
iÿýin kulandÿýÿýÿýnÿýz kimyasalÿý ne iÿýin kulandÿýÿýÿýnÿýzÿý bilmekte veya bir bilene
danÿýÿýmakta yarar vardÿýr.
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Yukarÿýdaki fotoÿýraflar el bezinden, masa ÿýrtÿýsÿýnden ve kapÿý kolundan ÿýrneklerin
ÿýÿý hafta iÿýerisindeki halini yansÿýtmaktadÿýr.
Sterilizasyon nedir?
Sterilizasyon, her hangi bir maddenin mikroorganizmalardan tamamÿýyla
arÿýndÿýrÿýlmasÿý iÿýin kullanÿýlan fiziksel ya da kimyasal iÿýlemler ve tekniklerdir. Buna
dair bir ÿýrnek verecek olursak, hastahanelerde veya doktorlarda kulanÿýlan tÿým alet
veya malzemeleri temizlemek iÿýin sterilizasyona baÿývurulur. ÿýlgili yÿýntemde bir diÿý
ÿýekme pensi veya bir ameliyat bÿýÿýaÿýÿý 134ÿý sÿýcaklÿýktaki buharda 60 dakika
boyunca tutularak mikroplardan arÿýndÿýrÿýlÿýr veya ameliyatlarda kulanÿýlan bazÿý
araÿý-gereÿýlerin el deÿýmeden ultraviyole ÿýÿýÿýnlarÿýndan geÿýirilerek temizlenip yine e
deÿýmeden paketlenip kulanÿýma sunulmasÿý esas alÿýnÿýr. Sterilizasyonda yÿýz bin ile
bir milyon arasÿý bakteri veya virÿýs ÿýlÿýr. Her yÿýl dÿýnyada temizliÿýe baÿýlÿý olarak
nozokomiyal enfeksiyon, yani hastahane enfeksiyonundan dolayÿý milyonlarca
insan hayatÿýnÿý kaybediyor. Almanyaÿýda bu rakam yÿýllÿýk en az altÿýbin ile ellibin
arasÿý seyretmekte. Onun iÿýin birileriyle konuÿýurken en az 1,5 m mesafe bÿýrakmak,
her yÿýzeye dokunmamak, sÿýk sÿýk elimizi sabunlu suyla yÿýkamak, elimiz kirliyken
yÿýzÿýmÿýze gÿýzÿýmÿýze dokunmamak, yaÿýadÿýÿýÿýmÿýz yerleri iyi havalandÿýrmak ve
yerlerin gÿýneÿý almasÿýnÿý saÿýlamak son derece ÿýnemlidir. Ayrÿýca kapÿý kollarÿýnÿý
sÿýk sÿýk silmek, mutfak tezgahÿýnÿý iyi temizlemek de dikkat etmemiz gereken
ayrÿýntÿýlar arkasÿýndadÿýr.
Saÿýlÿýcakla kalÿýn.
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