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Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hasta Bakımı
Enfeksiyon Kontrolü
40/24
Öğrenciye asepsi-antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon,
dekontaminasyon, izolasyon önlemleri ve hastane
enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
1. Asepsi ve antisepsi kurallarını açıklayabileceksiniz.
2. Tekniğine uygun hijyenik el yıkayabileceksiniz.
3. Sterilizasyon
ve
dezenfeksiyon
yöntemlerini
açıklayabileceksiniz.
4. Tıbbı aletlerin dekontaminasyonunu yapabileceksiniz.
5. Yüzeylerin dezenfeksiyonunu yapabileceksiniz.
6. Standart izolasyon önlemlerini alabileceksiniz.
7. Bulaşma yoluna yönelik izolasyon önlemlerini
alabileceksiniz.
8. Hastane enfeksiyonlarını ve bunlardan korunma
önlemlerini açıklayabileceksiniz.
Ortam: Sınıf
Donanım: Projeksiyon, akıllı tahta,steril/ non steril
eldiven, dezenfektanlar. gözlük, önlük, galoş, gömlek,
maske, sabun
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Enfeksiyon hastalıklarının önlenebilmesi için enfeksiyon kontrol yöntemlerinin
bilinmesi önemlidir. Bu yöntemlerin bilinmesi ve uygulanması hem kişisel hem hasta
sağlığının korunmasında önemli rol oynar.
Bu modülde sterilizasyon, dezenfeksiyon, dekontaminasyon, bulaşma yoluna yönelik
izolasyon önlemleri, hastane enfeksiyonları ve korunma önlemleri anlatılmaktadır.
Modülü tamamladığınızda hastane enfeksiyonlarından korunma, enfeksiyon
kontrolünde el hijyeninin önemi,dezenfeksiyon,sterilizasyon ve önemini içeren bilgi ve
beceriler kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Asepsi ve antisepsi kurallarını açıklayabilecek tekniğine uygun hijyenik el
yıkayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


El yıkama çeşitlerini araştırınız.



Hijyenik el yıkama işlem basamaklarını gösteren afiş hazırlayınız.



Hazırladığınız afişleri sınıf panosunda sergileyiniz.

1. ASEPSİ VE ANTİSEPSİ
1.1. Asepsi
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde enfeksiyon zincirini kırmak amacıyla bir hastada
kullanılan araç ve gerecin, bir başka hastada güvenle kullanılabilmesi için önce
temizlenmesi, sonra uygun yöntemlerle steril edilmesi gerekir.
Asepsi; patojen mikroorganizmaların bir ortamdan ya da konakçı üzerinden
uzaklaştırılması işlemidir. Bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik denir.
Asepsinin amacı, hem canlı yüzeylerdeki (deri ve doku) hem cisimlerdeki (tıbbi ve cerrahi
araç gereçler) mikroorganizma sayısını azaltmak veya yok etmektir. Asepsi tıbbi ve cerrahi
asepsi olmak üzere ikiye ayrılır.


Tıbbi asepsi

Tıbbi asepsi, patojen mikroorganizmaların bir kimseden diğerine veya çevreye
yayılmasını önlemek için yapılan işlemlerdir. Mikroorganizmaların kaynaktan çıktıktan
sonra yok edilme yöntemlerini de içerir. Tıbbi asepsi uygulamaları, hastane
enfeksiyonlarının önlenmesinde çok önemlidir. Hastane enfeksiyonlarına karşı verilen
mücadelede, hasta bakımı veren bütün sağlık personeli, üzerine düşen görevleri titizlikle
yerine getirmelidir. Enfeksiyon kontrolünü sağlamak için kullanılan yöntemler, asepsi
ilkelerine uyularak gerçekleştirilir.
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Tıbbi asepsi ve dikkat edilecek noktalar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Eller, yapılacak işlemlerden önce ve sonra yıkanmalıdır.
Kirli araç gereçler ve yatak takımları üniformaya değdirilmeden
taşınmalıdır.
Kirli yatak takımları ve diğer gereçler yere konmamalıdır.
Yatak takımları silkelenmemelidir.
Hastaların öksürüğü, hapşırığı ve solunumu ile temas etmemek için
tedbir alınmalıdır.
Araç gereçler yıkanırken, fırçalanırken veya tozu alınırken
vücuttan uzakta tutulmalıdır.
Temizlenme işlemi az kirli bölgeden çok kirli bölgeye doğru
yapılmalıdır.
Vücut atıkları ve akıntılarıyla bulaşmış ıslak gereçler, naylon
torbalar içine konulduktan sonra kirli arabasına konmalıdır.
Steril olması gereken araç-gereçlerin temizliğinden şüphe
ediliyorsa kullanılmamalı ve yeniden sterilizasyonu sağlanmalıdır.
Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel temizliğe dikkat
edilmelidir.

Cerrahi asepsi

Cerrahi asepsi, uygulamanın yapılacağı ortamın, çevresinin ve gerekli araç/gerecin
tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir.
Cerrahi asepsi;deri bütünlüğü bozulduğunda, steril vücut boşluklarına girildiğinde ve
bu hastalara bakım verilmesi sırasında kullanılır.


Cerrahi asepsi ilkeleri
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vücuttan içeri girecek her madde steril olmalıdır
Steril paketler vücuttan uzağa doğru açılmalıdır.
Steril malzemeler steril pens veya steril eldiven ile tutulmalıdır.
Steril ve steril olmayan malzemeler ayrı yerlerde saklanmalıdır.
Steril malzemeler bel seviyesinden yukarıda tutulmalıdır.
Steril malzemeler hava sirkülasyonu olan ortamda tutulmamalıdır.
Steril alan ve malzeme üzerine konuşulmamalı, öksürülmemeli ve
aksırılmamalıdır.
Asla steril alan ve malzeme üzerinden uzanılmamalıdır.
Sterilliğinden şüphe edilen malzemeler kontamine kabul
edilmelidir.
Steril malzemeler ıslak/nemli yüzeylerle temas ettirilmemelidir.
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1.2. Antisepsi
Enfeksiyonun önlenmesi için vücut yüzeyinde (deri ve mukoza) ve yaralarda bulunan
patojen mikroorganizmaların kimyasal maddelerle temizlenmesi işlemineantisepsi denir.
Canlı yüzeylerde, patojen mikroorganizmaları temizleyerek antisepsiyi sağlayan kimyasal
maddelereantiseptik solüsyon denir. Antiseptik solüsyonlar su, sabun gibi sadece kir ve
bakterileri azaltmaz, bu ajanlar kimyasal etki ile bakterileri öldürür (bakterisit etki) veya
bakterilerin üremelerini durdurur (bakteriostatik etki).


El ve cilt antisepsisi için kullanılan antiseptik solüsyonlar







Heksaklorofen (phisohex)
Klorheksidin glukonat (hibiscrup, klorhex)
İyodin ve iyodoformlar
Triklosan
Alkoller (%70) etil ya da izopropil alkol
Paraklorometoksilin (pcmx)

1.3. El Yıkama
El yıkama, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en basit yöntemdir. Hastane
enfeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da el
yıkama son derece önemlidir. Sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların hastadan
hastaya yayılmasında önemli rol oynar.


5 el endikasyonu






Hastaya temas öncesinde,
Aseptik işlemden önce,
Vücut sıvılarına maruz kalma riskinden sonra,
Hastaya temas sonrasında (örneğin; ateş, nabız, tansiyon ölçümleri
sonrası, hastayı taşıma sonrası vb.),
Hasta ortamıyla temastan sonra.
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Tablo 1.1: 5 el endikasyonu

1.3.1. El Yıkama Çeşitleri
El yıkama; normal (sosyal), hijyenik el yıkama (antiseptik solüsyonla ovalama-el
antisepsisi) ve cerrahi el yıkama olarak sınıflandırılır.

Şekil 1.1:El yıkama çeşitleri
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Normal (sosyal) el yıkama

Normal el yıkama, kirli ellerin su ve sabun ile yıkanmasıdır. Normal el yıkama işlemi
ile gözle görünür kirler ortamdan uzaklaştırılır. Kirlerin arındırılması için eller, en az 15–20
saniye yıkanmalıdır.


Normal (sosyal) el yıkama işlem basamakları
o
o
o
o
o
o

El yıkama öncesinde takılar (yüzük, bileklik vb.) çıkarılır.
Akmakta olan suyun altında eller ıslatılır.Yeterli miktarda sabun
alınır.
Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar
ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice
ovuşturulur.
Eller su altında iyice durulanır.
Eller bileklerden başlayarak kâğıt havlu ile kurulanır.
Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılır.

Resim 1.1: El yıkama tekniği



Hijyenik el yıkama

Antiseptik özellikli sabunlar kullanılarak yapılan el yıkama yöntemidir. Bu yöntemle
elde bulunan mikroorganizmalar uzaklaştırılır.
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Hijyenik el yıkama yapılması gereken durumlar
o
o
o
o
o



Hastanın vücuduna yapılacak girişimlerden önce,
Enfeksiyona yatkın hastayla temas öncesi,
Yara ve üretra kateterleri ile temas öncesi ve sonrası,
Eldiven takmadan önce ve sonra,
Kanla ve çıkartılar ile kontaminasyon olabilecek durumlar ile
karşılaştıktan sonra el yıkanır.

Hijyenik el yıkama işlem basamakları
o
o
o

Eller su ile ıslatılır, 3-5 ml antiseptik sabun avuca alınır,
Kullanılan antiseptik solüsyonun özelliğine göre belirlenen sürede
avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere eller tüm yüzey ve
parmakları kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur,
Eller su ile iyice durulanır.Eller kâğıt havlu ile kurulanır, musluk
kâğıt havlu kullanılarak kapatılır.

Resim 1.2:Hijyenik el yıkama
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 Cerrahi el yıkama
Cerrahi el yıkama cildin derin tabakalarında bulunan mikroorganizmaların sayısını
azaltmaya yönelik el yıkama yöntemidir. Cerrahi el yıkama, genellikle hastaya uygulanacak
operasyon ve invaziv işlemler öncesi yapılır.

Resim 1.3:Cerrahi el yıkama



Cerrahi el yıkama tekniği












Eller ve kollardaki takılar çıkarılır. Kıyafetin kolları, dirseklerin dört
parmak üstüne kadar katlanır.
Yıkanma için steril fırça hazırlanır.
Eller ve kollar ılık su altında ıslatılır.
Yeteri kadar antiseptik içerikli solüsyon avuç içine alınır.
Tırnak uçlarından başlanarak; parmak ve parmak araları, el, kol, dirsekten
dört parmak yukarıya kadar ovalanarak yıkanır, durulanır.
Tırnaklar ve tırnak dipleri, parmak araları steril fırça ile fırçalanır.
Yıkama işlemi ve durulama işlemi ellerden dirseğe doğru yapılır.
Durulama sırasında eller dirsekten yukarı olacak şekilde tutulmalıdır.
Durulama işlemi birkaç kez tekrarlanır.
Cerrahi el yıkamada yıkanma süresi, kullanılan solüsyonunun özelliğine
göre değiştiğinden işlem 3–5 dakika kadar sürdürülür.
Yıkanma sırasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında, (ellerin
yanlışlıkla bir yere değdirilmesi gibi) eller kontamine kabul edilerek
işlem tekrarlanır.
Kurulama işlemi steril havlu ile parmak uçlarından dirseğe doğru dairesel
hareketlerle tampon yapılarak gerçekleştirilir. Diğer elin kurulanması için
ayrı havlu veya aynı havlunun diğer ucu katlanarak kurulanır. Havlu kirli
torbasına atılır.
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1.4. Eldiven Giyme
Eldiven mikroorganizmaların sağlık personelinin elinden hastalara veya steril
malzemelere, hastadan sağlık personeline ya da sağlık personelinin eliyle hastadan hastaya
bulaşmasını önlemek için giyilir. Bununla birlikte eldiven bulaşma riskini tamamen
kaldırmadığından eldiven el yıkama yerine kullanılmamalıdır. Eldiven giymeden önce ve
eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Bulaşma riskinin fazla olduğu
durumlarda çift eldiven giyilebilir. Hastadan bir başka hastaya geçerken ayrıca aynı hastanın
kontamine bir bölgesiyle temastan sonra başka bir bölgeye temas etmeden önce eldiven
değiştirilmelidir. Sağlık personelinin elinde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda rutin işlemler
sırasında da kendini korumak için eldiven giyilmelidir.


Steril eldiven giyme ve çıkarma

Steril eldiven; lateks içeren ve içermeyen, cerrahi aseptik kurallar çerçevesinde
yapılacak işlemlerde kullanılan eldiven çeşididir. Steril eldiven sağ ve sol ele uyumlu olarak
bulunur. Eldivenin ele daha iyi uyması için başparmak biraz içeri doğru kaydırılmıştır. İçi ve
dışı steril ve bir çift olarak ambalajlarda bulunur. Boyutları, 7’den başlayıp yarım numara
artarak 8.5’a kadardır. Steril eldiven tekniğine uygun giyilir ve çıkarılır.


Steril eldivenin kullanım alanları
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Steril vücut boşluklarına girildiğinde (mesane gibi),
Tanı ve tedavi amacıyla yapılan ponksiyonlarda,
Pansumanlarda,
Spinal ve epidural anestezi uygulamalarında,
Deri ve mukoz memran bütünlüğü bozuk hastalara bakım
verildiğinde,
Kateter uygulamalarında,
Doğumlarda,
İnvaziv işlemlerde,
Total parenteral nitrüsyon hazırlamada,
Tüm cerrahi girişimlerde ve cerrahi asepsi tekniğinin kullanıldığı
bütün alanlarda steril eldiven kullanılır.

Steril eldiven giyme işlem basamakları

Steril eldiven giyme tekniğinde kişi kendisi eldiveni giyebileceği gibi steril giyinmiş
olan ikinci bir kişi de giydirebilir. Önemli olan sterilizasyonun devamlılığının sağlanmasıdır.
Steril boks gömleği giyilmeyecekse eller aseptik tekniğe göre yıkandıktan sonra giyilmelidir.
Steril eldivenin non steril(steril olmayan) kısmı önceden açılıp bel hizasından yüksek kuru
ve temiz alana konulması gerekir. Eğer ortamda başka personel varsa paketi açmak için
yardım istenilebilir.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Yıkama tekniğine uygun olarak eller yıkanır.
Steril alan üzerine eldivenin bilek kısmı kişiye yakın tarafa
bakacak şekilde yerleştirilir.
İç paket kitap açar gibi açılır.
Orta kısımları da iki yana açıldıktan sora eldiven giyilmeye
hazırdır.
En çok sağ el kullanılıyorsa önce sol eldivenin iç kısmından sağ
elin ilk iki parmağı ile tutup kaldırılır ve sol eli eldivenin içine düz
şekilde sokulur.
Eldivenli elin başparmağı ayrı kalacak şekilde diğer parmaklar
birleştirilir.
Sağ eldivenin katlanmış bilek kısmı içine birleştirilmiş parmaklar
yerleştirilerek eldiven kaldırılır ve diğer el de eldivenin içine
yerleştirilir.
Eller kenetlenerek eldivenin parmaklara oturması sağlanır.
İşlem bittikten sonra eller göğüs hizasında kenetli şekilde tutulur.

Resim 1.4:Steril eldiven giyme



Steril eldiven giyerken dikkat edilecek noktalar
o
o
o
o
o
o

Eldiven delik ya da yırtık olmamalıdır.
Eldivenin sterilizasyonu ve son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.
Giyilecek eldiven numarasının ele uygun olması gerekir.
Paketin ıslak olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Eldiven giyerken eldivenin dış kısımlarına çıplak el veya steril
olmayan malzemeler değdirilmemelidir.
En küçük bir kontaminasyon şüphesinde eldiven değiştirilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda asepsi ve antisepsi kurallarına uygun
olarak hijyenik el yıkayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 Normal el yıkama işlemini yapınız.

okuyabilirsiniz.
 Konuyla ilgili video izleyebilirsiniz.
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 Hijyenik el yıkama işlemini yapınız.

okuyabilirsiniz.
 Konuyla ilgili video izleyebilirsiniz.
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 5 el endikasyonunu canlandırınız.

okuyabilirsiniz.
 Konuyla ilgili video izleyebilirsiniz.
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 Tekniğine uygun steril eldiven giyiniz.

okuyabilirsiniz.
 Konuyla ilgili video izleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi asepsinin tanımıdır?
A) Enfeksiyonun önlenmesi için vücut yüzeyinde (deri ve mukoza) ve yaralarda
bulunan patojen mikroorganizmaların kimyasal maddelerle temizlenmesi işlemidir.
B) Patojen mikroorganizmaların bir ortamdan ya da konakçı üzerinden
uzaklaştırılması işlemidir
C) Dirençli bakteri sporları dâhil olmak üzere cansız maddeler üzerinde bulunan
mikroorganizmaların bütün formlarının ortadan kaldırılması işlemidir.
D) Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesi
işlemidir.
E) Bir cismi kontamine eden enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması
ve temas eden kişilerde enfeksiyon oluşturma riskinin azaltılması işlemidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkelerindendir?
A) Steril paketler vücuttan uzağa doğru açılmalıdır.
B) Steril malzemeler hava sirkülasyonu olan ortamda tutulmalıdır.
C) Steril ve steril olmayan malzemeler aynı yerlerde saklanmalıdır.
D) Steril malzemeler bel seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
E) Steril alan ve malzeme üzerinden uzanılmalıdır.

3.

Uygulamanın yapılacağı ortamın, çevresinin ve gerekli araç/gerecin
mikroorganizmalardan arındırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cerrahi asepsi
B) Tıbbi asepsi
C) Antisepsi
D) Bakterisit etki
E) Bakteriostatik etki

4.

Normal el yıkama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kirli ellerin su ve sabun ile yıkanmasıdır.
B) Bu etkinliğin sağlanması için eller, en az 15–20 saniye yıkanır.
C) Burada eldeki gözle görünür kir ve derideki geçici flora elemanları tamamen
ortamdan uzaklaştırılır.
D) Diğer bir adı sosyal el yıkamadır.
E) Cildin derin tabakalarında bulunan mikroorganizmaların sayısını azaltmaya
yöneliktir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi antiseptik özellikli sabunlar kullanılarak yapılan el yıkama
yöntemidir?
A) Normal el yıkama
B) Cerrahi el yıkama
C) Hijyenik el yıkma
D) Steril eldiven kullanımı
E) Sosyal el yıkama
12

tüm

6.

Aşağıdakilerden hangisi steril eldivenin kullanım alanlarındandır?
A) Total parenteral nitrüsyon hazırlamada
B) Tüm cerrahi girişimlerde ve cerrahi asepsi tekniğinin kullanıldığı bütün alanlar
C) Pansumanlarda
D) Deri ve mukoz membran bütünlüğü bozuk hastalara bakım verildiğinde
E) Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini açıklayabileceksiniz. Tıbbı aletlerin
dekontaminasyonunu yapabileceksiniz. Yüzeylerin dezenfeksiyonunu yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. STERİLİZASYONDEZENFEKSİYON VE
DEKONTAMİNASYON
Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında, alet ve malzemelerin
standartlara uygun steril edilmesi ve dezenfeksiyonunun sağlanması önemli rol
oynamaktadır.

2.1. Sterilizasyon
Sterilizasyon herhangi bir cismin veya maddenin, birlikte bulunduğu tüm
mikroorganizmaların her türlü canlı formundan temizlenmesi amacıyla uygulanan fiziksel
veya kimyasal işlemdir. Diğer bir deyişle sterilizasyon: Dirençli bakteri sporları dâhil olmak
üzere cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların bütün formlarının ortadan
kaldırılması işlemidir.
Sterilizasyon farklı tekniklerle yapılabilmektedir.

Şekil 2.1:Sterilizasyon teknikleri
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2.1.1. Isı ile Sterilizasyon
Isı ile sterilizasyon tekniği uygulanacak malzemenin ısıya dayanıklı olması lazımdır.
Bu husus daima göz önünde bulundurulmalıdır. Sterilizasyon işleminde ısı, kuru ve nemli
olmak üzere iki şekilde kullanılır.
2.1.1.1. Kuru Isı ile Sterilizasyon
Kuru ısı ile sterilizasyonda nem etkeni ortadan kalktığı için çok yüksek ısı ve daha
uzun süre gerekir.


Kuru sıcak hava fırını (pasteur fırını): Kuru sıcak hava ile sterilizasyonda
özel yapılmış fırınlar kullanılır. Kuru sıcak hava ile çalışılan sterilizatörlere
genel olarak pasteur fırını denmektedir. Cam, madeni eşya, bazı toz halindeki
maddeler, süzgeç kâğıtları vb. sterilizasyonunda kullanılır. Besi yerleri ve
sıvıların sterilizasyonu için bu yöntem kullanılamaz. Bu yolla sterilizasyon 180
°C' de 1/2-1 saat veya 160°C' de 2-3 saat fırını çalıştırmak suretiyle yapılır.
Fırına konulan cam malzeme kesinlikle ıslak olmamalıdır. Sterilizasyon süresi
Pasteur fırını çalıştırılıp istenen ısıya ulaşıldıktan sonra tutulur ve süre sonunda
ısı kaynağı kapatılarak fırınının soğuması beklenir.Yüksek ısı farkı nedeniyle
soğutma işlemi tamamlanmadan (yani ortam ısısı ile fırın ısısı eşitlenmeden)
steril malzeme çıkarılmamalıdır. Bu yöntem hastanelerde ve özellikle küçük
sağlık kuruluşlarında, muayenehanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuru
hava sterilizatörleri ve etüvler kuru hava ile sterilizasyon yapan cihazlardır.

Resim 2.1:Pasteur fırını



Avantajları
o
o
o
o
o
o

Pratik ve ucuz bir yöntemdir.
Metal ve ucu keskin aletlerde korozyona neden olmaz.
Isıya dayanıklı, ancak nemden etkilenen ya da buhar geçirgen
olmayan, buharla steril edilemeyen malzemelerin sterilizasyonu
için uygundur.
Sterilizasyon sonrası kurutma problemi yoktur.
Yağ gibi suda çözünmeyen maddelere karşı etkindir.
Ağzı kapalı kaplar steril edilebilir.
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Dezavantajları
o
o
o
o



Isıya duyarlı malzemelerde (plastik, kauçuk vb.) kullanılamaz.
Yüksek ısı pamuk ve kâğıt ürünlerinde kömürleşmeye neden
olabilir.
Malzemelerin lehim içeren kısımlarında erime olabilir.
Steril edilen malzeme türüne, paketin kalınlığına bağlı olarak farklı
sıcaklık ve uygulama zamanı gerektirir.

Pasteur fırında steril edilebilen malzemeler
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Buhar geçirgen olmayan, ısıya dayanıklı medikal aygıtlar ve
ürünler
Buharın zarar verdiği aletler (nemli ısı metal aletlerde, özellikle de
ucu keskin metal aletlerde aşınmaya, iğnelerde oksitlenmeye neden
olabilir.)
Cam malzeme (beher, petri kutusu, pipet, lam, cam enjektör, test
tüpleri vb.)
İnorganik maddelerden yapılı tüm eşyalar (porselen, toprak kaplar,
emaye vs.)
Madeni eşyalar
Toz hâlindeki maddeler
Süzgeç kâğıtları, gazlı bez
Parafin, bal mumu, yağ, gliserin, vazelin, merhem gibi yarı sıvı
maddeler
Hastanede kullanılan, yüksek ısıya dayanıklı olan kritik araç
gereçler

2.1.1.2. Nemli Isı ile Sterilizasyon
Bu yöntemle kuru ısı ile steril edilemeyen malzemeler steril edilmektedir.


Sıcak su ile sterilizasyon




Kaynatma:100 °C'de 5-10 dakika kaynatmakla bakterilerin vejetatif
şekilleri ve bazı bakterilerin spor şekilleri ölürler. Tam güvenli bir
yöntem olmamakla birlikte, çok önemli olmayan işlemlerde yeterli
sterilizasyon sağlayabilmektedir. Genellikle cam eşya, pens, makas vb.
gereçler kaynatılarak steril edilir.

Buharlı ısı ile sterilizasyon

İyi bir sterilizasyon için su buharı sıcak havadan daha elverişlidir. Çünkü buharın
öldürücü etkisi daha fazladır ve eşyayı daha çabuk ısıtır. Ayrıca su buharını pamuk, yün,
kumaş, kâğıt ve diğer kirli maddelere nüfuzu daha kolaydır. Basınçlı, basınçsız ve akım
halindeki buharla sterilizasyon şeklinde uygulanabilir.
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Basınçlı buharla sterilizasyon: Bu yöntem özellikle besi yerleri ve
çözeltiler için çok uygundur. Ortam yeteri kadar buharlı olduğundan,
ısınma esnasında sterilize edilecek sıvılardan buharlaşma ile su kaybı da
olmaz. Buharla sterilizasyon için en çok kullanılan alet otoklavdır.
Otoklavla sterilizasyon işlemi için 120 0C'de 1 atmosfer basınç altında
15-45 dakika yeterlidir.

Resim 2.2:Otaklav



Basınçsız buhar ile sterilizasyon: 100° C ısıda buharla doymuş bir
ortamda, basınç olmaksızın 30 dakika tutularak yapılan sterilizasyondur.
Bu amaç için Koch kazanı veya basınçsız çalışan otoklav kullanılır.



Akım halindeki buharla sterilizasyon: Bu işleme ultra High
Temperature ( UHT )sterilizasyonu adı verilir. Özellikle süt
sterilizasyonunda kullanılır. Süt, buhar ile 135-150°C’ ye kadar ısıtılmış
levhalara 1-4 saniye süreyle püskürtülür. Daha sonra vakum bulunan
soğutma tanklarına püskürtülerek hızla 22° C’ye kadar soğutulur.

2.1.2. Işınlarla Sterilizasyon
Suyun ve mikrobiyolojide kullanılan bazı maddelerin sterilizasyonu için, iyonize eden
ışınların etkisinden faydalanılır. Genellikle iyonize eden ışınlarla sterilizasyon işlemi
mikropların haricinde ortama da etkilidir.


UV ışınları ile sterilizasyon

UV (ultraviole-mor ötesi) ışınları daha çok havayı ve yüzeyleri dezenfekte etmek için
kullanılır. Ameliyathaneler, doku kültürü yapılan odalar, antibiyotiklerin hazırlandığı odalar
UV ışınların kullanılabildiği yerlere örnek olarak gösterilebilir. Suların sterilizasyonu için de
UV ışınları kullanılabilir.
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UV ışınları kullanırken dikkat edilecek noktalar
o
o
o
o

UV kaynağı ile dezenfekte edilecek eşya arasında bir engel
olmamalıdır.
Gözde katarakt ve deride irritasyon yapması nedeni işlem sırasında
gözlük takılmalıdır.
Kullanma süresine dikkat edilmeli, işlem sırasında ortamda kimse
bulunmamalıdır.
Uzun süreli kullanımlardan sonra ortam havalandırılmalıdır.

2.1.3. Filtrasyon Yöntemiyle Yapılan Sterilazasyon
Yüksek ısıya dayanıksız çeşitli sıvıları steril etmek amacıyla kullanılır. Bu yöntem sıvı
bir ortamda bulunan mikroorganizmaların çeşitli filtrelerden geçirilerek tutulması ve
süzüntüye geçmesinin engellenmesi esasına dayanır. Süzme işleminde kullanılan aletlere
filtre veya süzgeç denir.

Resim 2.3:Sterilizasyon filtresi

2.1.4. Kimyasal Maddelerle Yapılan Sterilizasyon
Bazı kimyasal çözeltiler ile bunların gaz ya da buharları, sterilizasyon
dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilir. Çeşitli kimyasal maddeler farklı etki şekilleri
mikroorganizmaları öldürürler. Aynı kimyasal madde, yüksek konsantrasyonlar
sterilizasyon etkisi gösterirken, düşük konsantrasyonlarda bu etki azalır. Genel olarak,
kimyasal maddenin dezenfeksiyon etkinliği arttıkça, buna paralel olarak toksik etki
korozif etki gibi kullanımında istenmeyen özellikleri de artar.


Sterilizasyonda kullanılan başlıca kimyasal maddeler





Asitler,
Alkaliler,
Halojenler,
Ağır metaller,
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Kuarter amonyum bileşikleri,
Fenolik bileşikler,
Aldehitler,
Ketonlar,
Alkoller,
Aminler
Peroksitlerdir.

2.2. Dezenfeksiyon
Dezenfeksiyon cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok
edilmesi işlemidir. Bu işlem, bakteri sporlarına etkisizdir. Dezenfeksiyon için fiziksel veya
kimyasal yöntemler kullanılır. Dezenfeksiyon işleminin başarılı olup olmamasında çok
sayıda faktör rol oynar; malzemenin işlem öncesinde temizlenmesi, sıcaklık, dezenfeksiyon
için kullanılan kimyasalın konsantrasyonu ve işlemin süresi gibi.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki tek fark dezenfeksiyonun sporlar üzerinde
etkisiz olması gibi gözükse de aslında olay biraz daha karmaşıktır. Örneğin, dezenfeksiyon
amacıyla kullanılan ve yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlayan bazı maddeler uzun süre
uygulandıklarında sporları da öldürebilir.


Dezenfektan: Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini
durdurmak ya da öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir.

2.2.1. Dezenfeksiyonun Amacı ve Önemi
Dezenfeksiyonun amacı; organizmada gelişebilecek olası bir enfeksiyonun
başlamasını engellemek için ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları tür ve
sayıca azaltmak, yok etmek veya uzaklaştırmaktır. Hastane ortamında gerek hasta bakımı ile
ilgili araç gereçlerin, gerekse ortamın dezenfeksiyonu, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi
ve enfeksiyon zincirinin kırılmasında önemlidir.
Dezenfektanların etkisi; dezenfektanın yoğunluğuna, ısısına, organizma ile temas
ettiği süreye, mikroorganizmanın miktarı ve türüne ve dezenfekte edilecek materyalin
temizliğine bağlıdır. Dezenfektan maddeler, mikroorganizmaların zarına geçerek etkisini
gösterir. Ancak malzeme üzerindeki kan, serum ve diğer proteinli maddeler geçişi önleyip
dezenfeksiyonu etkisiz hâle getirebilir. Bu nedenle dezenfekte edilecek materyalin çok iyi
yıkanıp durulanması gerekir. Yüksek yoğunluktaki dezenfektanların öldürücü etkisi
yüksektir.
Dezenfeksiyonun başarıya ulaşması için;dezenfekte edilecek malzemede materyal
artığı temizlenmeli, malzemeler dezenfektan içine tam olarak batırılmalı ve uygun
dezenfektanda uygun sürede bekletilmelidir.
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2.2.2. Dezenfektanların Özellikleri


Dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan dezenfektanlarda aranan özellikler
şunlardır:












Kısa sürede en dayanıklı mikroorganizmaları etkilemesi
Çözücüde kolay erimesi
Etkisinin canlı dokuya az, mikroorganizmalara çok olması
Malzemeyi bozmaması ve leke yapmaması
Kokusunun hoş olması
Ekonomik olması
Kolay temin edilebilmesi
Düşük yoğunlukta yüksek etkili olması
Kullanımının kolay olması
Hem dezenfektan hem de antiseptik olarak kullanılabilmesi
İrritan etkisinin olmaması

2.2.3. Dezenfeksiyon Yöntemleri


En çok kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri ve dezenfektanlar şunlardır:





Kimyasal yöntemlerde; klor, brom, iyot, ozon, fenol, alkol, sabun,
deterjan, hidrojen peroksit, çeşitli alkaliler ve asitler kullanılır.
Fiziksel yöntemlerde; ısı ve ışık kullanılır. Isı ile dezenfeksiyonda sıcak
su ve kaynatma, ışık ile dezenfeksiyonda ultraviyole ışığı en çok
kullanılan yöntemlerdendir.
Mekanik yöntemlerde; çökeltme, biyolojik tasfiye işlemleri kullanılır.
Radyasyon yönteminde; kobalt 60 gibi (radyoizotop ) maddelerden çıkan
gama ışınları da su ve pis suların dezenfeksiyonunda kullanılır.

2.2.4.Dezenfeksiyon Çeşitleri
Dezenfeksiyonda kullanılan dezenfektanlar etkilerine göre gruplandırılır;


Yüksek düzey dezenfeksiyon: Genellikle bakteriyel endosporlar hariç
mikroorganizmaların tümünü 20 dakikada öldüren dezenfektanlardır. Yüksek
ısıda bozulabilen malzemeler kimyasal solüsyonlarla dezenfekte edilir. Bu
grupta en çok kullanılan dezenfektanlar; guluteraldehit, formaldehit ve hidrojen
peroksittir.



Orta düzey dezenfeksiyon: Bakteri sporları hariç tüberküloz basili ve diğer
mikroorganizmaları 10 dakikadan azsüredeetkiler. Virüs ve bakteri sporlarını
öldürmez. Bu grupta en çok kullanılan dezenfektanlar; Alkoller, iyodoforlar ve
fenollerdir.
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Düşük düzey dezenfeksiyon: Bakteri endosporları ve tüberküloz basiline etkili
olmayan vejetatif bakterilerin çoğunu, bazı mantarları ve uygun sürede (<10
dakika) bazı virüsleri öldürebilen dezenfektanlardır. Fenoller,amonyum
bileşikleri ve iyodoforlar bu gruba dâhil dezenfektanlardır.

2.2.5. Sık Kullanılan Dezenfektanlar






Alkoller: Plastik, lastik ve lateks malzemeler için kullanılır. Yüksek düzey
dezenfeksiyon oluşturmaz.
İyot ve iyodoforlar: Kolay temin edilir, fakat yüksek düzey dezenfeksiyon
oluşturmaz. Antiseptik olarak da kullanılır.
Klor solüsyonları: Geniş yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Hepatit B ve
AIDS virüslerinde etkili olup yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar.
Formaldehit: Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar fakat çok toksiktir.
Gluteraldehit: Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar, formaldehite göre daha az
toksiktir.

2.2.6. Dezenfeksiyon Uygulama Bölgeleri
Dezenfeksiyon uygulama bölgeleri üçe ayrılır:




Kesinlikle enfeksiyonlardan korunması gereken alanlar; yoğun bakım
üniteleri, transplantasyon ve yanık üniteleri, ameliyathaneler ve doğum ünitesi
vb.
Enfeksiyonların kolayca yayılabileceği alanlar; septik ameliyathane
birimleri, diyaliz üniteleri, izolasyon odaları, mikrobiyoloji laboratuvarları vb.
Orta derecede enfeksiyon riski taşıyan alanlar; poliklinikler, servis koridor
ve odaları, çamaşırhane ve mutfaklar.

Hastanelerde kontaminasyon riski açısından ise beş bölge bulunur.
1.bölge: İdari bölümler, sekreter odaları, hasta ile doğrudan temas etmeyen bölümler.
2.bölge: Enfeksiyonu olmayan ve enfeksiyona eğilimi yüksek olmayan hastaların
yattığı bölümler.
3.bölge: Enfeksiyonlu hastaların yattığı bölümler.
4.bölge: Enfeksiyona eğilimi yüksek olan hastaların yattığı bölümler (yoğun bakım
üniteleri, hemodiyaliz ünitesi vb.).
5.bölge: Ameliyathaneler.
Birinci ve ikinci bölümler düşük düzeyde kontaminasyon riski gösterir, diğer
bölgelerde ise kontaminasyon riski artmaktadır. Bu nedenle uygulanacak temizlik işlemleri
de belli farklılıklar gösterir. Ancak yine de tüm bölgeler de yer, duvar, kapı, pencere gibi
yüzeyler düşük kontaminasyon riski taşırlar. Bu bölgelerde yüzeylerin deterjanlı su ile
silinmesi yeterli olmaktadır. Sadece su ve deterjan ile temizlik, ortamda bulunan
mikroorganizmaların %80’inin uzaklaştırılmasını sağlar.
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Yer, duvar, kapı, pencere gibi yüzeylerde silme işleminden sonra kullanılan su sık sık
değiştirilmelidir. Ancak salgın gibi özel durumlarda temizlikten sonra 100-200 ppm klor
içeren bileşikler, fenoller ve amonyum bileşikleri kullanılabilir.


Hemodiyaliz Ünitelerinde Dezenfeksiyon









Yoğun bakım ünitelerinde dezenfeksiyon









Diyaliz uygulanan araç-gereç, her hastadan sonra temizlenmeli,
Yerlerde, gözle görülür kanla kirlenme varsa dezenfektan madde ile
temizlenmeli,
Mümkün olduğunca hastalar aynı makinede diyalize girmemeli,
Makineler her hastadan sonra ısı ve-veya kimyasal maddelerle dezenfekte
edilmeli,
Diyaliz sonrasında, hastaya ait diyalizat, atık arıtma sistemi ile
uzaklaştırılmalı,
Her hastadan sonra hastanın temas ettiği yüzeyler, diyaliz makinesinin dış
kısımları; iyi bir deterjanla silinmeli, gerekirse dezenfekte edilmelidir.

Kullanılan tüm araçlar, temiz ve kuru olmalı,
Hiç bir alet, dezenfektan içeren sıvı içinde saklanarak kullanılmamalı,
Oksijen başlıkları her hastadan sonra yıkanmalı ve kurutulmalı,
Oksijen maskeleri ve tüpleri, her hasta için ayrı ve tek kullanımlık olmalı,
Ventilatörler, uygun yöntemle dezenfekte edilmeli,
Yerlerde vücut sıvısı ile kirlenme varsa dezenfektan madde ile
temizlenmelidir.

Yanık ünitelerinde dezenfeksiyon









Bu ünitelerde her hastanın; stetoskobu, kan basıncı aleti, termometresi
ayrı olmalı,
Eğer mümkün değilse aynı alet bir başka hastaya kullanılmadan önce
mutlaka temizlenmeli ve dezenfekte edilerek başka hasta için
kullanılmalı,
Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli,
Her hastadan sonra hidroterapi cihazında mekanik temizleme ve ardından
da dezenfeksiyon işlemi uygulanmalı,
Mekanik temizleme işlemi; deterjan veya dezenfektan özelliğinde bir
maddeyle ve fırçalayarak sağlanmalı,
Hidroterapi ünitesinde, tank suyuna dezenfektan madde eklenmeli,
Her hasta kullanımından sonra, tank boşaltılmalı ve bakterisit özellikli bir
deterjanla fırçalanmalı,
Günün sonunda, tank suyuna klor ilave edilerek, 15 dakika süreyle suyun
tank içinde çalkalanması sağlanmalıdır.
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Resim 2.4:Yanık hidroterapi küveti



Ameliyathanelerde dezenfeksiyon

Ameliyathane temizliği üç aşamada gerçekleşir. Günün ilk ameliyatı alınmadan önceki
temizlik, ameliyat araları ve gün sonu temizlik şeklindedir.














Tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların tozu, tüy bırakmayan nemli bezle
alınmalı,
Oda zemini, su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenmeli ve
kurulanmalı,
Ameliyat odasının temizliği, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı,
Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeyler, organik
materyalden arındırılıp dezenfekte edilmeli,
Yerde kalan diğer atıklar, çek çek ve faraş ile uzaklaştırılmalı; fırça ve
süpürge kullanılmamalı,
Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan
sonra değiştirilmeli,
Yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi cihazı, hasta
masası gibi yüzeyler dezenfekte edilmeli,
Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalı,
Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler tekerlekleri silinerek dışarı
çıkarılmalı, lambalar, dolaplar vb. dezenfektan solüsyonla silinmeli ve
kurulanmalı,
Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmeli; ağzı
bağlanarak ana çöp bidonuna taşınmalı,
Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzey ve tekerleri temizlenip
dezenfekte edilerek odaya yerleştirilmeli,
Oda zeminine, dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanmalı,
Cerrahi el yıkama ve salgılarının döküldüğü lavabolar uygun şekilde
temizlenmeli, ardından dezenfekte edilmelidir.

23

2.2.7. Dezenfektanların Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar











Yüksek düzey alet dezenfektanı olarak kullanılan kimyasal solüsyon içerisinden
çıkarılan tüm malzemeler mutlaka serum fizyolojik veya distile su ile durulanıp
kurutulmalıdır.
Yüksek düzey dezenfektanlar kullanılmadan hemen önce sulandırılmalıdırlar.
Düşük düzey ve orta düzey dezenfektan solüsyonları günlük hazırlanmalıdır.
Dezenfektan eksildikçe üzerine ilave yapılmamalıdır.
Dezenfektanların etki süresi iyi bilinmelidir.
Dezenfekte edilecek madde önce kaba kirlerinden arındırılmalı ve ayrılabilen
parçaları birbirinden ayrılmalıdır.
Malzeme tamamen solüsyona batırılmalıdır.
Çamaşır suyu günlük yüzey temizliği için 1/100 oranında sulandırılmalıdır.
Yoğun kontaminasyonda çamaşır suyu 1/10 oranında sulandırılmalıdır.
Çamaşır suyu başka temizlik ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

2.2.8. Dezenfektan Solüsyonunun Hazırlanması
Oda temizliği için 1/100’lük çamaşır suyu (900 ml su + 10 ml çamaşır suyu),kan ve
vücut sıvısı dökülmüş ise 1/10’luk çamaşır suyu(900 ml su+ 100 ml çamaşır suyu )
kullanılmalıdır. Presept tablet(klor tablet) kullanılacaksa, oda temizliği için (2.5 gr) 5 lt suya
5 klor tablet;kan ve vücut sıvıları için 1 lt suya 7 klor tablet; paspas ve temizlik bezleri için
10 lt suya 1 klor tablet kullanılır.


Klor dezenfektan kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar





Solüsyon temizlenen bölgeye uygun konsantrasyonda hazırlanmalıdır.
Solüsyonun etki edeceği süre iyi bilinmelidir.
Solüsyon işlemden hemen önce hazırlanmalıdır.
Kullanılan solüsyon başka bir solüsyonla karıştırılmamalıdır.

2.2.9. Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İlkeleri






İşlemleri gerçekleştirecek personel ilk olarak kişisel koruyucu ekipmanlarını
(eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük) giymelidir.
Dezenfekte edilecek araç ve gereçler kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba
kirden arındırılmalı ve uygun bir deterjan, dezenfektan veya enzimatik solüsyon
kullanılarak dekontamine edilmelidir.
Dezenfekte edilecek çok parçalı, lümenli, kompleks yapılı malzemeler demonte
edilerek dikkatlice yıkanmalı, tüm lümenlerden dekontaminasyon solüsyonu
geçirilmeli ve organik artıklar tamamen uzaklaştırılmalıdır.
Ön temizlikten sonra aletler lümen içleri dâhil bol su ile durulanmalı ve
kurulanmalıdır.
Isıya dayanıklı kritik ya da yarı kritik aletler paketlenerek sterilizasyon ünitesine
gönderilmelidir.
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Isıya dayanıksız olan yarı kritik aletler için yüksek düzey dezenfeksiyon
çözeltisi hazırlanmalıdır.
Temiz ve kuru aletler uygun dezenfektan solüsyon içerisine tamamen
batırılmalıdır.
Dezenfektan çözeltilere daldırma sırasında aletin boşluklarında hava
kabarcıklarının kalmamasına dikkat edilmelidir.
Lümenli aletlerde tüm lümenlerden dezenfektan solüsyon geçirilmelidir.
Cilt ve gözlere toksik etkisinden dolayı dezenfektan solüsyonları kapalı
kaplarda kullanılmalıdır.
Belirtilen sürede aletler dezenfektan solüsyonu içinde bekletilmeli, uygun süre
bekledikten sonra çıkarılan aletler bol su ile durulanmalı ve iyice
kurutulmalıdır.
Dezenfekte edilmiş aletler derhal kullanılmalı ya da tekrar kontamine olma
ihtimalini en aza indirecek şekilde saklanmalıdır.
Sulandırılmış dezenfektanlar uzun süre bekletilmemelidir.
İnsan immünyetmezlik virüsü (HIV) veya hepatit B virüsü (HBV) ile kontamine
alet ve eşyalar için standart sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
uygulanmalıdır.
Normalde steril vücut bölgesine temas eden laparoskop, artroskop ve benzeri
skopi cihazları sterilize edilmeli, eğer uygun değilse yüksek düzeyde dezenfekte
edilmelidir.
Mukoza yüzeyleri ile temas eden aletler (endoskop, endotrakeal tüp, solunum
destek cihazları) yüksek düzeyde dezenfekte edilmelidir.
Kritik olmayan aletler için düşük düzey dezenfektanlar ≤10 dakika süreyle
kullanılmalıdır.
Fenol bileşikleri kuvöz içinin dezenfeksiyonunda kullanılmamalıdır.

2.3. Dekontaminasyon
Malzemenin, kişinin, cismin, alanın veya yapının istenmeyen mikroorganizmalarla
teması, bulaşma ve kirlenmesine kontaminasyon denir. Dekontaminasyon ise bir cismi
kontamine eden enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması ve temas eden
kişilerde enfeksiyon oluşturma riskinin azaltılması işlemidir.
Tıbbi ve cerrahi işlemlerde kullanılan tek kullanımlık malzemeler, kullanım alanında
uygun bir şekilde ayrıştırılarak tıbbi atık kabına atılmalı ve kurumun belirlediği prosedüre
göre işlem görmelidir. Aspiratör şişeleri gibi sıvı atık içeren kaplar, taşıma sırasında dökülüp
saçılmayı önlemek için, kullanım alanında boşaltılmalıdır.
Tekrar kullanılacak aletler, kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba kirlerden
arındırılmalıdır ve uygun bir dezenfektan madde kullanılarak dekontamine edilmelidir. Tıbbi
malzeme yüzeyindeki kaba kirler kuru bez, ıslak bez veya çalkalama yardımıyla
uzaklaştırılır. Bu işlemler sırasında personel eldiven, maske, gözlük, sıvı geçirmeyen önlük
kullanımı gibi genel korunma yöntemlerine uymalıdır.
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Ön temizlik ve dekontaminasyon işlemi, kirlerin aletler üzerinde kurumasını önleyerek
sterilizasyon öncesi kolay temizlenmesine yardımcı olur, organik kirlerin neden olacağı
korozyonu önler ve daha önemlisi taşıma, kontrol ve yıkama sırasında görevli personelin
enfekte olma riskini azaltır. Ön temizlik işleminden geçmiş aletler, sızdırmaz, delinmeye
dirençli kapalı kaplar içinde sterilizasyon ünitesine gönderilir.

2.3.1. Tıbbi Aletlerin Dekontaminasyonu
2.3.1.1. Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sınıflandırılması
Spaulding sınıflamasına göre hasta bakımı için kullanılan tıbbi alet ve malzemeler,
oluşturabilecekleri enfeksiyon riskine göre kritik, yarı kritik ve kritik olmayan alet ve
malzemeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yönteminin
seçimi, alet ve malzemelerin enfeksiyon riskine göre belirlenmektedir.


Kritik alet ve malzemeler: Vücudun içine giren veya damar sistemine giren
alet ve malzemelerdir. Herhangi bir mikroorganizma içermeleri halinde yüksek
enfeksiyon riski taşıdıklarından steril olmaları gerekmektedir.



Yarı kritik alet ve malzemeler: Mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş ciltle temas
eden alet ve malzemelerdir. Yarı kritik malzemelerin steril edilmesi ideal olsa
da yüksek düzey dezenfeksiyon yeterli olmaktadır.



Kritik olmayan alet ve malzemeler: Sağlam ciltle temas eden malzemelerdir.
Bütünlüğü bozulmamış cilt mikroorganizmalar karşı etkin bir bariyer olduğu
için enfeksiyon riski çok azdır. El temizliğine dikkat edilmemesi halinde, sağlık
personelinin elleri aracılığıyla sekonder bulaşma olabilmektedir. Kritik olmayan
malzemeler için temizlik ve/veya düşük düzey dezenfeksiyon yeterli
olmaktadır.

26

Spaulding
Sınıflaması

Tanım

 Steril vücut
 Kritik
aletler

dokuları,
sıvıları veya
vasküler
sistemle temas
eden aletler

Tıbbi Alet Ve Malzeme













cerrahi aletler
kardiyak kateterler
üriner kateterler
implantlar
enjektör iğneleri
drenler
biyopsi forsepsi
protezler
laparoskop
artroskop
sistoskop

Sterilizasyon Ve
Dezenfeksiyon Önerisi

 Mutlaka steril olmalıdır.
 ısıya dayanıklı ise otoklav
veya kuru ısı ile
sterilizasyon
 ısıya dayanıksız ise etilen
oksit, düşük ısılı buhar,
formaldehit veya yüksek
düzey kimyasal dezenfektan
ile uzun süreli temas (6-10
saat) (örn: gluteraldehit)

 Sterilizasyon veya yüksek
 solunum yolunda
 Bütünlüğü
 Yarı
kritik
aletler

bozulmamış
mukoza
yüzeyleri,
bütünlüğü
bozulmuş cilt
ve açık yaralar
ile temas eden
aletlerdir

kullanılan aletler

 fleksible endoskoplar
 laringoskoplar,
 fiberoptik
bronkoskoplar

 vajinal ve rektal
ultrasonografi probları

 transözefagial eko
probu

 beslenme sondaları

düzey dezenfeksiyon
(sporisidal kimyasal
dezenfektan ile 12-20 dk.
Temas) sağlanmalıdır.
 ısıya dayanıklı ise otoklav,
kuru ısı, kaynatma,
pastörizasyon, düşük ısılı
buhar, yıkama makinesi ile
dezenfeksiyon.
 ısıya dayanıksız ise
dezenfektan madde ile
dezenfeksiyon
(gluteraldehid, ortoftalaldehit)

 yüz maskeleri
 noninvaziv ventilasyon

 Kritik
olmaya
n aletler

 Sağlam deri ile
temas eden ama
mukoza teması
olmayan
aletlerdir













maskeleri
oksijen maskeleri
stetoskop
tansiyon aleti manşonu
ekg elektrotları
pulse oksimetre
kuvöz
hasta yatağı ve örtüleri
çarşaflar
yemek kapları
sürgüler
mobilyalar

 Orta veya düşük düzeyde
dezenfeksiyon(≤10 dk.
temas) uygulanmalıdır.

 görünür kirlerden
arındırılmalı,

 gereğine göre su ve
deterjanlar ile temizleme ve
orta veya düşük düzey
dezenfeksiyon uygulanmalı

Tablo 2. 1: Tıbbi alet ve malzemelerin sınıflandırılması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önerisi
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2.3.1.2. Tıbbi Aletlerin Elde Yıkanması















Hassas veya kompleks aletler otomatik yıkama makinelerinde yıkanmamalıdır.
Bu aletler dikkatlice elde yıkanmalı ve durulanmalıdır.
Elle yıkamada, kullanılan suyun sert olmaması gerekir. Elde yıkama için
yıkama teknesi yeterince büyük ve derin olmalıdır.
Isıya, dezenfeksiyona dayanıklı küçük fırçalar, aşındırıcı olmayan temizlik
bezleri (hafif dereceli naylon) ve uygun nitelikteki deterjanlar kullanılmalıdır.
Elde yıkama işleminde, alkali deterjanlar, kan ve yağ artıklarının
uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu için tercih edilmelidir.
Fırça gibi gereçler, her temizleme işleminden sonra temizlenmeli ve ısı ile
dezenfekte edilmelidir. Bu işlemler sırasında, su geçirmeyen giysi ve eldiven
kullanılmalıdır.
Aletler, 15-30 °C sıcaklıkta, akan su altında, gözle görülen kan ve doku
artıklarından arındırılır.
Yıkama teknesi, yaklaşık 45°C sıcak su ile doldurularak önerilen
konsantrasyonda deterjan ilave edilir.
Aletlerin hepsi ayrılabilen parçalarından ayrılarak temizleme suyuna atılır;
fırçalanır ve bütün yüzeyleri dikkatlice yıkanır.
Zor çıkan kirler, temizlik bezi kullanılarak uzaklaştırılır. Temizlik işlemi
tamamlandıktan sonra aletler ılık su ile durulanır ve kurutma kabininde
kurutulur.
Tek kullanımlık olmayan anestezi materyalleri ve solunum devrelerinin
lümenleri fırçalanmalı ve artık kalmayacak şekilde su ile durulanmalıdır.
Aletler yıkandıktan sonra kurutulmalıdır. Kurutma işlemi, tekrar kontaminasyon
riskini azaltır.
Aletlerin nemli kalması sterilizasyon işlemini olumsuz etkiler ve aletlere hasar
verebilir.
Kurutma işlemi için, 65–75 °C ısı sağlayan kurutma kabinleri kullanılır.
Kurutma kabini olmadığı durumlarda, tüy bırakmayan materyallerle elle
kurulama yapılır. Tıbbi aletler, ortam havasında kurutulmamalıdır.
Alkol ve diğer yanıcı sıvıları (endoskoplar dışında) kurulama ajanı olarak
kullanmak sakıncalıdır.

2.3.1.3. Larengeskop, Bleyt, Ambu Cihazlarının Dekontaminasyonu






Aletler kaba kirlerinden arındırılır.
1/100 oranında çamaşır suyunda (990 cc. suya, 10 cc. çamaşır suyu
karıştırılarak elde edilir) 60 dakika bekletilir.
Aletler bol su ile durulandıktan sonra kapalı kapta muhafaza edilir.
Ambu balonu ve larengeskop kesinlikle suya batırılmaz, dezenfektan solüsyonlu
bir bez yardımı ile silinir.
Ambu bleytleri; kullanım sonrası hemen, kullanılmadığı sürece 2 haftada bir
dezenfekte edilir.
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Resim 2.5 :Larengeskop sapı ve bleytler

Resim 2.6:Ambu cihazı

2.3.1.4. Respiratör Kabloları ve Respiratör Cihazlarının Dekontaminasyonu





Respiratörün dış yüzeyi dezenfektanlı solüsyon ya da 1/100 oranında çamaşır
suyu ile silinir.
Respiratör kabloları da aynı şekilde hazırlanan solüsyon ile (kanlı bir bulaş
yoksa) günlük olarak silinir
Kabloda, kanla bulaşma var ise ilk etapta kirli kısmı bir bezle silinir. Sonra.
1/10’luk çamaşır suyu ile kanlı bölge temizlenir.
Daha sonra normal temizlik işlemine devam edilir.

2.3.1.5. Sürgü, İdrar Kapları ve Böbrek Küvetlerin Dekontaminasyonu



Her kullanımdan sonra içindeki materyal dökülür. Daha sonra mekanik
temizleme (deterjan ve sıcak su ile durulama) yapılır.
Üstünü tamamen örten 2/100 oranında sulandırılmış 98 cc. suya, 2 cc. çamaşır
suyu katarak en az 20 dk. bekletilir, durulanır ve kurulanır.
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Resim 2.7 :Sürgü böbrek küvet

2.3.1.6. Pansuman ve Tedavi Arabalarının Dekontaminasyonu



Tedavi arabaları, ılık su ve deterjan ile silinir ve kurulanır.
Pansuman arabaları, %70’lik alkol içinde %3,5’luk savlon çözeltisi bir
dispenserle püskürtülür ve kâğıt bezle silinir.

Resim 2.8:Tedavi arabası

2.3.1.7. Nebülizatörler ve Aspiratörlerin Dekontaminasyonu






Aspirasyon işlemi yapıldıktan sonra, kavanozu boşaltılır. 1/10 çamaşır suyu ile
dezenfekte edilir ve kurulanır.
Her aspirasyon için disposable sonda kullanılır.
Kullanılmadığı sürece aspiratörler haftada 1 kez yıkanıp dezenfekte edilir ve
kuru şekilde muhafaza edilir.
Her hasta için ayrı nebülizatör seti kullanılır.
Nebülizatör setleri, ağzı kapalı şekilde muhafaza edilir.
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Resim 2.9:Nebülizatör



Tıbbi aletlerin dekontaminasyonunda dikkat edilecek noktalar









Maksimum dezenfeksiyonun sağlanabilmesi için uygun solüsyon, üretici
firmanın önerdiği şekilde ve sürede uygulanmalıdır. Çoğunlukla bir
dezenfektanın etkili olabilmesi için 10–20 dakikalık temas süresine
gereksinim vardır. Hiçbir madde, birkaç saniyede dezenfeksiyon
oluşturamaz.
Tıbbi aletler, önerilen süre boyunca tamamen solüsyonla temasta
olmalıdır.
Tıbbi aletin dezenfektan içinde verilenden daha uzun süre tutulmasının da
yararı yoktur; aksine uzun temas süresi alette hasar oluşturabilir.
Dezenfeksiyon esnasında kontamine olmuş başka bir alet, solüsyon içine
ilave edilmemelidir.
Dezenfeksiyon öncesi malzemenin kaba temizliği yapılmış ve ayrılabilen
parçaların ayrılmış olması gerekir.
Dezenfekte edilecek madde ıslaksa, dezenfektanın yoğunluğunun
azalmaması açısından, kuruladıktan sonra solüsyona atılması gerekir.
Yıkama ve durulama işlemlerinden sonra tıbbi malzeme üzerinde gözle
görülür kir, deterjan ve herhangi bir kimyasal artık kalmamalıdır.

2.4. Yüzeylerin Dezenfeksiyonu
Yüzey dezenfeksiyonunda amaç; hastane ortamından kaynaklanabilecek
enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam
oluşturmaktır.
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Çevre yüzeyleri için temel şart temiz olmalarıdır. Ancak kan ve diğer riskli hasta
materyalleriyle bulaşan, hastaların sık temas ettiği yüzeyler için temizlikle birlikte
dezenfeksiyon da gereklidir. Kan ve enfeksiyöz materyal bulaşmalarında kullanılacak
dezenfektanların tüberküloz ve hepatit etkenlerine etkili olması gerekir. Bu açıdan
hipokloritler (çamaşır suyu) ve fenol bileşikleri oldukça etkili ve yaygın kullanılan
bileşiklerdir. Deterjanlarla temizlik yapıldıktan sonra çamaşır suyu uygulanmalıdır. Buna
karşılık fenol bileşikleri deterjanlarla uyumlu olduklarından temizlik ve dezenfeksiyonun
beraber yapılmasını sağlarlar. Bunların dışında yüzey dezenfeksiyonu için alkol, iyodofor ve
hidrojen peroksit gibi maddelerden de yararlanılabilir. Alkol ancak temiz ve sert yüzeyler
için kullanılmalıdır. Temizlik için kullanılan paspas, temizlik bezi gibi malzemeler,
deterjanla yıkandıktan sonra 1/10 çamaşır suyunda 2 dakika bekletilmeli ve kurutularak
saklanmalıdır. Aksi halde bunlar yoğun şekilde kontamine olarak mikropları çevreye
yayarlar.
Kapalı alanların temizliğinde; toz dağılımının engellenmesi (vakumlu ıslak temizlik,
hava akımlarının kontrolü), temizlikten sonra ıslak, nemli ortam bırakılmaması (küf,mantar,
bakteri üremesine neden olur), havalandırma sistemlerinin rutin temizliğine dikkat
edilmelidir.


Yüzeylerin dekontaminasyonunda dikkat edilecek noktalar















Zemin temizliği ılık su ve deterjan ile yapılmalı,
Kuru temizlik, toz ve bakteriyi yaydığı için tercih edilmemeli,
Kuru temizlik uygulanacaksa vakumlu süpürgeler kullanılmalı,
Yer, duvar, kapı, pencere gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılan su, sık
sık değiştirilmeli,
Temizlik işlemi, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalı,
Farklı alanların temizliğinde, farklı bezler kullanılmalı,
Elde kirli eldiven varken etrafa dokunulmamalı,
Paspaslar günün sonunda %1’lik çamaşır suyu çözeltisinde bekletilmeli,
Dezenfektandan önce etkili temizlik yapılmalı,
Kan veya vücut sıvısı dökülürse önce emici bir materyalle silinmeli ve
sonra mutlaka dezenfekte edilmeli,
Sıvı sabun eksildiğinde kaplarının üstüne ekleme yapılmamalıdır.
Boşalan sabunluk yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalı,
Tuvalet temizliğinde kullanılan bezler (mop, paspas dâhil) gün sonunda
sıcak su ve deterjanla yıkanmadan ve kurutulmadan, kesinlikle başka bir
alanda kullanılmamalı,
Ameliyathane dışındaki yüksek riskli alanlarda günlük temizliğe ek
olarak yerler ve elle sık teması olan yüzeyler dezenfekte edilmeli,
Koridor temizliğinde, hasta odası ve ofislerde kullanılandan farklı paspas
ve kuru mop kullanılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda sterilizasyon ve dezenfeksiyon
yöntemlerini açıklayabileceksiniz. Tıbbı aletlerin dekontaminasyonunu yapabileceksiniz.
Yüzeylerin dezenfeksiyonunu yapabileceksiniz.
İşlem Basamakları

 Dezenfektan solüsyonları hazırlayınız.




 Dezenfeksiyonda kullanılan
solüsyonları ve özelliklerini tablo
halinde gösteriniz.
 Tıbbi aletlerin dekontaminasyonunu
yapınız.
 Yüzeylerin dezenfeksiyonunu yapınız.
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Öneriler
Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
Dezenfektan solüsyonların kullanım
talimatlarını okuyabilirsiniz.
Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
Günümüzde kullanılan dezenfektan
solüsyonlarla ilgili araştırma
yapabilirsiniz.
Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
Standart önlemleri almayı unutmayınız.
Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.
Kullanılan malzemeleri tekrar kullanım
için hazır hâle getiriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Ameliyathaneler hastane enfeksiyonları riski açısından kaçıncı bölgede yer alır?
A) 1.bölge
B) Bölge
C) Bölge
D) 4.bölge
E) 5.bölge

2.

Dezenfektanların etkisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Dezenfektanın yoğunluğuna,
B) Dezenfeksiyon solüsyonun ısısına,
C) Organizma ile temas ettiği süreye,
D) Organizmanın miktarı ve türüne,
E) Hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangisi pasteur fırınının avantajlarındandır?
A) Malzemelerin lehim içeren kısımlarında erime olabilir.
B) Çok yüksek ısı ve daha uzun süre uygulama gerektirir.
C) Sterilizasyon sonrası kurutma problemi yoktur.
D) Nemli ısıdan daha az etkilidir, sporlar kuru ısıya nemli ısıdan daha dirençlidir.
E) Paketlemede kullanılan yüksek ısıya dayanıklı malzeme türü sınırlı sayıdadır.

4.

Dirençli bakteri sporları dâhil olmak üzere cansız maddeler üzerinde bulunan
mikroorganizmaların bütün formlarının ortadan kaldırılması işlemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sterilizasyon
B) Dezenfeksiyon
C) Dekontaminasyon
D) Asepsi
E) Antisepsi

5.

Aşağıdakilerden hangisi dezenfektanların özelliklerindendir?
A) Kısa sürede en dayanıklı mikroorganizmaları etkilemesi
B) Çözücüde kolay erimesi
C) Etkisinin canlı dokuya az, mikroorganizmalara çok olması
D) Malzemeyi bozmaması ve leke yapmaması
E) Hepsi
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6.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi aletlerin dekontaminasyonunda dikkat edilecek
noktalardan değildir?
A) Dezenfeksiyon esnasında kontamine olmuş başka bir alet, solüsyon içine ilave
edilmemelidir
B) Dezenfeksiyon öncesi malzemenin kaba temizliği yapılmış ve ayrılabilen
parçaların ayrılmış olması gerekir.
C) Yıkama ve durulama işlemlerinden sonra tıbbi malzeme üzerinde gözle görülür kir,
deterjan ve herhangi bir kimyasal artık kalmamalıdır.
D) Alet, dezenfektan içinde verilenden daha uzun süre tutulmalıdır.
E) Dezenfekte edilecek madde ıslaksa, dezenfektanın yoğunluğunun azalmaması
açısından, kuruladıktan sonra solüsyona atılması gerekir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kritik olmayan malzemelerdendir?
A) Cerrahi aletler
B) Stetoskop
C) İmplantlar
D) Enjektör iğneleri
E) Drenler

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Standart izolasyon ve bulaşma yoluna yönelik izolasyon önlemlerini alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Standart izolasyon önlemlerini araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. İZOLASYON ÖNLEMLERİ
İzolasyon;enfekte ve/veya kolonize hastalardan diğer hastalara,
ziyaretçilerine, sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir.

hastane

İzolasyon önlemleri iki başlık altında toplanır;



Standart önlemler,
Bulaşma yoluna yönelik önlemler.

3.1. Standart İzolasyon Önlemleri
Standart izolasyon önlemler kan yolu ve nemli vücut çıkartıları ile bulaşabilecek,
etkeni tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış enfeksiyonlardan korunma amacın ile
geliştirilmiştir. Kan, tüm vücut sıvıları (ter hariç), bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz
membranlar için uygulanmalıdır.


Standart izolasyon önlemler şunladır:







Eldiven kullanımı
El hijyeni
Koruyucu önlük
Galoş, gözlük, yüz koruyucusu,maske
Hastaların yerleştirilmesi/taşınması
Hasta bakımında kullanılan alet ve cihazlar

36



Eldiven kullanımı

Eldiven giyilmesi en önemli standart izolasyon önlemlerindendir. Eldiven kullanım
amaçları; sağlık çalışanlarının ellerinin enfekte materyalle kontaminasyonunu azaltmak,
sağlık çalışanlarının elleri aracılığıyla hastalar arasında enfeksiyon etkenlerinin geçişini
önlemek, sağlık çalışanlarının, hastalardan kan veya deri yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan
korunmasını sağlamaktır.
Genel oda temizliği sırasında ve kanla kontamine olmuş yüzeylerin temizliği sırasında
genel kullanım amaçlı eldivenler (kauçuk vb. dayanıklı malzeme) kullanılmalıdır .
 Koruyucu önlük
Koruyucu önlük giyilmesinin amaçları; sağlık personelinin elbiselerinin kirlenmesini
ve bakterilerle kontamine olmasını engellemek, cilde kan ve kan içeren sıvıların bulaşmasını
önlemektir.
İshali, ile ostomisi ya da kolostomisi olan veya dreni olan hastaların odasına girerken
önlük giyilmelidir. Özellikle kontamine vücut çıkartılarının olduğu veya beklendiği
durumlarda sıvı geçirmeyen önlükle birlikte çizme veya galoş türü koruyucular da giyilir.
Giyilen önlükler hasta odasından ayrılırken mutlaka çıkarılmalı ve özel toplama kaplarına
yerleştirilmelidir. Önlük çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Bazı özel durumlarda
örneğin ciddi yanığı ve yarası olan olguların bakımı verilirken veya örtü/kıyafetleri
değişilirken steril önlük giyilebilir. Bunun dışında rutin temizlenmiş önlükler yeterlidir.
Önlük giyerken; önlük uygulanacak işleme göre seçilmeli (örneğin su geçirmez),
uygun tip ve boyutta gömlek giyilmeli ve önlük arkadan bağlanmalıdır. Eğer önlük çok
küçük ise biri önden diğeri arkadan iki tane giyilmelidir.
Önlük çıkarılırken; omuz kısımlarından tutulur. Kontamine dış yüz içe doğru çevrilir,
yuvarlayarak katlanır. Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir

Resim 3.1:Önlük giyilmesi ve çıkarılması
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Galoş, gözlük, yüz koruyucusu, maske

Galoş kullanımı ile hastane enfeksiyonlarının azaldığını veya önlendiğini gösteren
bilimsel veri yoktur. Ameliyathanede galoş giyimi standart enfeksiyon kontrol önlemleri
çerçevesinde hasta çıkartılarından cerrahi ekibi korumaya yöneliktir. Yüz koruyucusu kan ya
da vücut sıvılarının sıçrama olasılığı bulunan durumlarda yüz ve mukozaları korumak için
gereklidir.
Gözlük-yüz koruyucusu gözleri ve yüzü tam olarak kapatmalı, yüze tam uymalı ancak
sıkmamalıdır. Gözlük-yüz koruyucusu çıkarılırken eldivensiz ellerle çıkarılır.

Resim 3.2: Gözlük- yüz koruyucusu

Maske takılırken; burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalıdır. Maske yüze uygun
olmalıdır. Maskenin telli kısmı burun üstüne gelecek şekilde takılmalıdır.

Resim 3.3:Maskenin takımı



Koruyucu ekipmanların kullanım sırası


Giyme sırası
o
o
o
o

Önlük
Maske
Gözlük-yüz koruyucu
Eldiven
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Çıkarma sırası
o
o
o
o

Eldiven
Gözlük-yüz koruyucu
Maske
Önlük

 Hastaların yerleştirilmesi/transportu
Uygun hasta yerleştirilmesi izolasyon önlemlerinin önemli bir parçasıdır. Özel oda,
hastanın hijyenik kurallara uymadığı, çevreyi kirletici veya mikroorganizmanın yayılmasını
sınırlandırmada yeterli kontrol önlemlerinin sağlanamadığı durumlarda doğrudan ve dolaylı
yayılımı önleme açısından önemlidir.
Bu amaçla:





Mikroorganizmaların bulaşma olasılığını engellemek için uygun
durumlarda, yüksek bulaşma riskine sahip hastalar, el yıkama ve tuvalet
tesisatı bulunan özel odalara yerleştirilir.
Özel odanın sağlanamadığı durumlarda, aynı mikroorganizma ile enfekte
hastalar genellikle aynı odayı paylaşabilir.
Odaların bu şekilde kullanımı salgınlar esnasında ve özel oda temininde
sıkıntı olduğu durumlarda kullanışlıdır.
Enfekte hastanın enfekte olmayan hasta ile aynı odayı paylaştığı
durumlarda hastaların, personelin ve ziyaretçilerin enfeksiyon yayılımına
karşı önlem almaları gereklidir.

Bir enfeksiyonun hastadan hastaya veya hastadan sağlık çalışanlarına bulaşmasını
engelleyecek en etkin önlem izolasyon işlemidir. Bu amaçla hazırlanan odaya izolasyon
odası adı verilir. Oda girişinde standart uygulama malzemeleri için bir dolap ve bu dolapta
bone, maske, önlük, el dezenfektanı vb. bulunur.

Resim 3.4: İzolasyon odası
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Enfekte hastanın transportu sırasında; uygun izolasyon önlemleri kullanılmalı,
hastanın bulunduğu ortamdaki personel için gerekli koruyucu önlemler alınmalı, hasta
enfeksiyonu diğer kişilere ne şekilde bulaştırabileceği konusunda bilgilendirilmelidir.


Hasta bakımında kullanılan alet ve cihazlar

Hasta bakımında kullanılan alet ve cihazlar enfeksiyonun yayılımı açısından
önemlidir. Bu nedenle izolasyon önlemlerinin alınması gerekir.




İğne ve diğer keskin malzemeler hasta, personel ve ziyaretçilerin,
temasını önlemek ve çevrenin kontaminasyonunu engellemek için kapalı
kaplarda muhafaza edilmelidir.
Kontamine, tekrar kullanılabilen malzemeler uygun şekilde sterilize ve
dezenfekte edilmelidir.
Kontamine tek kullanımlık (disposibl) hasta bakım aletleri,
mikroorganizmaların bulaşma riskini ve çevresel kontaminasyonu azaltan
bir şekilde taşınmalı ve muhafaza edilmelidir.

3.2. Bulaşma Yoluna Yönelik İzolasyon Önlemleri
Bilinen veya şüpheli enfeksiyon etkeni ile enfeksiyon veya kolonizasyon durumunda
uygulanır.Standart önlemlerle birlikte yapılmalıdır.
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Tablo 3.1:İzolasyon önlemleri tablosu

3.2.1.Temas İzolasyonu Önlemleri
Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt
temasla bulaşmasını engellemek için kullanılır.


Temas izolasyon önlemleri


Hasta tek kişilik odaya alınmalı veya aynı mikroorganizma ile
enfekte/kolonize hasta ileaynı odaya yerleştirilmelidir
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Hastayla veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril
olmayan temiz eldiven giyilmelidir.
Eldiven ve önlük hasta odasında iken çıkarılmalıdır.
Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan sonra hastanın yakın
çevresindeki yüzeylerle temas edilmemelidir.
Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferi
önlenmelidir.
İzolasyon odasının giriş kapısında KIRMIZI YILDIZ tanımlayıcıları
kullanılmalıdır.

3.2.2. Sıkı Temas İzolasyon Önlemleri












Vankomisine Dirençli Enterekok (VRE) ile enfekte veya kolonize hastalara
uygulanır.
VRE-pozitif bulunan hastanın klinik durumu uygun olur olmaz hastaneden
taburcu edilmeli, yatış süresi gereksiz uzatılmamalıdır.
VRE-pozitif olduğu saptanan hasta tek kişilik odada izole edilmelidir. Bu
mümkün olmuyorsa aynı mikroorganizma ile kolonize ve/veya enfekte olan
hastalar aynı odaya yerleştirilmelidir.
Hastaların odasına girerken temiz, steril olmayan önlük ve eldiven giyilmelidir.
Hastanın odasını terk etmeden hemen önce önlüğün ve eldivenlerin çıkarılması,
ellerin antimikrobiyal bir ajanla yıkanarak ya da alkollü el antiseptikleri
kullanılarak dezenfekte edilmesi gerekir.
Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek işlemleri
takiben (gaita ve enfekte yaraların drenajı ile direkt temas) eldivenler
değiştirilmelidir.
Her türlü tıbbi cihazın diğer hastalarla ortak kullanımından kaçınılmalı, ortak
kullanım gerekiyorsa bu aletler diğer hastalar için kullanılmadan önce
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Hastaların odalarındaki tüm yüzeyler ve ortak kullanılıp sık temas edilen
alanlar(hemşire deski,bilgisayar klavyesi ,telefon vb.)hergün enfeksiyon kontrol
komitesi önerilerine uygun olarak dezenfekte edilmelidir.
VRE ile kolonize veya enfekte olan hastaların taburculuğunu takiben hasta
odalarındaki tüm yüzeyler dezenfekte edilecek ve enfeksiyon kontrol ekibi
tarafından bu odalardan ortam kültürleri alınmalıdır.
Ortam kültürlerinin sonuçları belli olana kadar bu odalara yeni hasta
yatırılmaması ve odadaki malzemelerin başka hastalar için kullanılmamalıdır.
İzolasyon odasının giriş kapısında kırmızı üçgen tanımlayıcıları
kullanılmalıdır.

3.2.3. Damlacık İzolasyon Önlemleri
Konuşma, öksürük, aksırık veya tıbbi işlemler sırasında enfekte kişiden saçılan
damlacıkların mukozalara bulaşmasını önlemek için standart önlemlere ek olarak yanında
alınan tedbirlerdir.
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Damlacık izolasyon önlemleri; menenjit, pnömoni, epiglottit, sepsis, difteri, boğmaca,
kızıl, influenza, kabakulak, parvovirüs B19,kızamıkçık, kırım kongo kanamalı ateşli
hastalığında alınır.






Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır.
Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile enfekte ve başka
enfeksiyonu olmayan bir hasta ile aynı odayı paylaşabilir.
Hasta odasına girerken cerrahi maske takılmalıdır.
Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır. Oda dışına çıkacaksa cerrahi
maske ile çıkarılmalıdır.
İzolasyon odasının giriş kapısında mavi çiçek tanımlayıcıları kullanılmalıdır.

3.2.4. Solunum Yolu Önlemleri
Hava yolu ile bulaşabilen enfeksiyonları önlemek amacıyla standart önlemlerin yanı
sıra alınan önlemlerdir. Solunum yolu izolasyon önlemleri; aktif akciğer ve larinks
tüberkülozu, kızamık, suçiçeği, SARS ve yaygın zoster enfeksiyonlarında uygulanır.






Hastanın yattığı odalarda saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalıdır.
Odadan çıkan hava sisteme tekrar dönüyorsa veya yakın boşluklara gidiyorsa
HEPA filtre kullanılmalıdır.
Oda kapısı kapalı tutulmalıdır.
Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmamalıdır. Çıkması
gerekiyorsa cerrahi maske takılmalıdır.
Pulmoner veya laringeal tüberküloz tanısı veya şüphesi olan hastanın odasına
girerken N95 veya FFP3 maskesi takılmalıdır.

Resim 3.4:N95 maskesi ve FFP3 maskesi

Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta odasına bağışık olmayan kişiler girmemelidir.
İzolasyon odasının giriş kapısında sarı yaprak tanımlayıcıları kullanılmalıdır.
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Tablo 3.2: İzolasyon önlemlerinde tanımlayıcı figürler tablosu

3.3.Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riski
Sağlık çalışanları kan ve diğer vücut sıvılarıyla, solunum yoluyla ve temas yoluyla
bulaşan enfeksiyonlara yakalanma bakımından risk altındadır. Sağlık çalışanlarında en sık
görülen hastalıklar hepatit B, hepatit C ve AİDS’tir.
Sağlık çalışanlarının enfeksiyonlardan korunması için standart izolasyon önlemleri,
bulaşma yoluna yönelik izolasyon önlemleri alınmalı ve bağışıklama sağlanmalıdır. Hepatit
B, influenza (Grip), kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeği aşıları yaptırılmalıdır.
Damlacık yoluyla bulaşan hastalığı olan hastaya 1 metreden daha fazla yaklaşırken maske
takılmalıdır.
Kan yoluyla riskli yaralanma anında; yaralanmanın meydana geldiği cilt bölgesi su ve
sabunla yıkanmalıdır. Mukozal temas durumunda, kan veya vücut sıvısı ile temas eden
mukoza bölgesi bol su ile yıkanmalıdır. Yaralanmanın meydana geldiği bölge sıkılarak
kanatılmamalıdır. Yaralanmanın meydana geldiği bölgenin yıkandıktan sonra antiseptik
solüsyonla silinmesinde sakınca yoktur. Yaralanmanın meydana geldiği bölgeye çamaşır
suyu vb. kostik maddeler ve dezenfektan solüsyonlar sürülmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda standart izolasyon ve bulaşma
yoluna yönelik izolasyon önlemlerini alabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.

 Tekniğine uygun el yıkayınız.

 El yıkama ile ilgili videolar izleyebilirsiniz.
 Sosyal, hijyenik ve cerrahi el yıkama işlem
basamaklarına uyarak el yıkayınız.
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar
okuyabilirsiniz.

 Tekniğine uygun koruyucu önlük

 Koruyucu önlük giyme ile ilgili videolar

giyiniz ve çıkarınız.

izleyebilirsiniz.
 Koruyucu önlük giyme becerisini arttırmak
için işlemi tekrarlayabilirsiniz.
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 İzolasyon yöntemleri ve izolasyon
gerektiren hastalıkları tablo halinde

okuyabilirsiniz.
 İzolasyon yöntemleri ve izolasyon

gösteriniz.

gerektiren hastalıkları farklı kaynaklardan
araştırabilirsiniz.

 İzolasyon önlem levhalarını

 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

hazırlayınız.

okuyabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Aynı mikroorganizma ile enfekte hastalar genellikle aynı odayı paylaşabilir.

2.

( )Sıkı temas önlemleri vankomisine dirençli enterekok (VRE) ile enfekte veya
kolonize hastalara uygulanır.

3.

( )Solunum izolasyon odasının giriş kapısında mavi çiçek tanımlayıcıları
kullanılmalıdır.

4.

( )VRE-pozitif bulunan hastanın klinik durumu uygun olur olmaz hastaneden taburcu
edilmeli, yatış süresi gereksiz uzatılmamalıdır.

5.

( )Sıkı temas izolasyon odasının giriş kapısında kırmızı üçgen tanımlayıcıları
kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ÖĞRENME KAZANIMI

Hastane enfeksiyonlarını ve bunlardan korunma önlemlerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hastane enfeksiyon kontrol komitesi nedir? Araştırınız.



Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4.HASTANE ENFEKSİYONLARI
Hastane enfeksiyonları (nazokomiyal enfeksiyonlar), genel olarak hastaneye yatıştan
48- 72 saat sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Yatan hastalarda taburcu olduktan sonraki
10 gün içinde, ameliyat geçirenlerde bir ay içinde, protez uygulananlarda ise bir yıl içinde
gelişen ilgili enfeksiyonlar hastane enfeksiyonu olarak değerlendirilir. Hastane
enfeksiyonları ekzojen enfeksiyonlar ve endojen enfeksiyonlar olarak ikiye ayrılır. Hastanın
kendi florasından kaynaklanan endojen enfeksiyonlar hastane enfeksiyonlarının % 30-50
kadarını oluşturmaktadır.
Hastane enfeksiyonları:






Morbidite ve mortaliteyi artırır,
Hastanede yatış süresini uzatır,
Yaşam kalitesini bozar, masrafları artırır,
İş gücü ve üretkenlik kaybına neden olur,
Hukuki sorunlara yol açar.

Yoğun antibiyotik kullanımına bağlı olarak, hastane enfeksiyonlarına sebep olan
mikroorganizmaların büyük bir kısmı antibiyotiklerin çoğuna karşı dirençlidir. “Yataklı
Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ne göre kamu hastaneleri ve özel
hastaneler bir enfeksiyon kontrol komitesi kurup etkin şekilde çalıştırmak zorundadır.
Yönetmeliğe göre her hastanede kurulması zorunlu hâle getirilen hastane enfeksiyon kontrol
komiteleri, uygun bir enfeksiyon kontrol programı oluşturmak, enfeksiyon kontrol
standartlarını yazılı hâle getirmek, sağlık personelini eğitmek, sürveyans yapmak ve
sürveyans verilerine göre enfeksiyon kontrol politikalarını belirlemek, antibiyotik ve
dezenfektan kullanımı ile sterilizasyon uygulama politikalarına yardımcı olmak gibi temel
görevleri yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Yönetmelik, enfeksiyon kontrol komitesi
bünyesinde enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon kontrol hemşiresi, enfeksiyon kontrol
ekibinin görev, yetki ve sorumluluklarını açık şekilde belirtmiş; gereken alt komitelerin
kurulabileceğine vurgu yapmıştır.
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4.1. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

















Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve
şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak,
yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi
kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hâle
getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri
için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları
denetlemek,
Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir
sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve
bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için
hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını
değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin,
enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili
komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi
kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime
görüş bildirmek,
Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir
enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak,
izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının
saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya
gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate
alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve
yönlendirmek,
Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve
dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun
kullanımını denetlemek,
Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve
direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere
iletilmek üzere yönetime bildirmek,
Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme
sonuçlarını yönetime sunmak,
Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri
konusunda karar almak ve yönetime iletmek,
Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü
durumlarda çalışma grupları oluşturmak.
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4.2. Hastane Enfeksiyonları Risk Faktörleri
Hastane enfeksiyonları risk faktörleri 4 ana başlık altında incelenebilir.





Mikrobiyal faktörler: Antibiyotik kullanımında artış nedeni ile çoklu dirençli
patojenlerin oranı artar. Yeni uygulamalar ve aletler içinde veya etrafında
mikroorganizmaların yaşayabileceği ortam oluşturabilirler.
Konakçı faktörleri:Yaş (bebek ve yaşlılarda), metabolik veya
immunosüpresyona yol açan bozukluklar (diyabet lösemi ), immunosüpresif ilaç
kullanımı, travma ve yanıklar.
Çevresel faktörler: Cerrahi müdahaleler, kateterizasyon, invaziv ve tanısal
girişimler.
Hijyenik alışkanlıklar: El yıkama ve kişisel bariyer yöntemlerini kullanmak.

4.3. Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
Hastanedeki tüm hastalara tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın
standart önlemler alınmalıdır. Standart önlemler; el hijyeni, eldiven giyme, maske-gözlük
(gerektiğinde), koruyucu önlük (gerektiğinde), tıbbi atık yönetimi, sağlık personelinin
korunması, çevresel kontrol, sterilizasyon ve dezenfeksiyondur.
Çevresel kontrolün sağlanması için; hastane ortamından kaynaklanabilecek
enfeksiyonları önlemek amacıyla, hastane birimleri arasında risk sınıflamasına uygun
temizlik / dezenfeksiyon protokolleri oluşturulmalıdır. Kirli çamaşırlar çevreyi kontamine
etmeden torbalarına konularak çamaşırhaneye transferi sağlanmalıdır.
Atık güvenliği için; tıbbi atıklar, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak
kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalıdır.
Sağlık
çalışanlarının
hastane
enfeksiyonlarından
korunabilmesi
için,
mikroorganizmaların bulaşma yolları ve genel enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda, kan
ve kanla temas sonrası alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmelidir.

4.4. Ziyaretçilerin Enfeksiyonlardan Korunması
Hastane enfeksiyonları ziyaretçilere bulaşabilmekte ve onların taşıyıcı olması ile
toplumun diğer bireylerine yayılabilmektedir. Eğitimle bu enfeksiyonların yayılması kontrol
altına alınabilir. Hastalık etkenleri genellikle hava ve temas yoluyla ziyaretçilere
bulaşmaktadır. Bu konuda uyarıcı önlemler almak gerekir. Bunlar;




Ziyaretçilerin, hastaların kişisel eşyalarını (kaşık, çatal, bardak, havlu vb.)
kullanmaması,
Ziyaretçilerin hasta yatağına oturmaması,
Hastalarla yakın temasta bulunmaması,
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Ziyaret saatlerine uyulması ve ziyaretin kısa olması,
Ziyaret yasağı olan hastaların ziyaret edilmemesi,
Çocukların hasta ziyaretine getirilmemesi,
Enfeksiyon servisinde mutlaka ziyaret gerekiyorsa maske, eldiven ve önlük
giyilmesi,
Hastalıkların bulaşma yolları hakkında ziyaretçilerin bilgilendirilmesi gibi
konularda önlemler almak ve bunların uygulanmasını sağlamak gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını tamamladığınızda hastane enfeksiyonlarını ve
bunlardan korunma önlemlerini açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 Hastane enfeksiyonlarından korunma
önlemleri ile ilgili sunu hazırlayınız.

okuyabilirsiniz.
 Hastane enfeksiyonlarından korunma
önlemlerini farklı kaynaklardan
araştırabilirsiniz.
 Modülün konuyla ilgili bölümünü tekrar

 Ziyaretçilerin enfeksiyonlardan
korunması ile ilgili sunu hazırlayınız.

okuyabilirsiniz.
 Hastanelerde ziyaretçilere yönelik
hazırlanmış uyarı levhalarını
okuyabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

(

) Genel olarak hastaneye yatıştan 48 / 72 saat sonra ortaya çıkan enfeksiyonlar,

hastane enfeksiyonu olarak kabul edilir.
2.

(

) Hastane enfeksiyonları morbidite ve mortaliteyi azaltır.

3.

(

) Enfeksiyon kontrol komitesi sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon

işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirler.
4.

(

) Travma ve yanıklar hastane enfeksiyonlarına neden olan çevresel faktörlerdendir.

5.

(

) Enfeksiyon servisinde mutlaka ziyaret gerekiyorsa maske, eldiven ve önlük

giyilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Enfeksiyonlardan korunmak için tıbbı aletlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyonunu
sağlayıp gerekli izolasyon önlemlerini alınız.
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Normal el yıkadınız mı?
2. Hijyenik el yıkadınız mı?
3. 5 el endikasyonunu canlandırdınız mı?
4. Steril eldiveni tekniğine uygun giydiniz mi?
5. Dezenfektan solüsyonları hazırladınız mı?
6. Dezenfeksiyonda kullanılan solüsyonları ve özelliklerini tablo hâlinde
gösterdiniz mi?
7. Tıbbi aletlerin dekontaminasyonunu yaptınız mı?
8. Yüzeylerin dezenfeksiyonunu yaptınız mı?
9. Tekniğine uygun el yıkadınız mı?
10. Tekniğine uygun koruyucu önlük giyip çıkardınız mı?
11. İzolasyon yöntemleri ve izolasyon gerektiren hastalıkları tablo hâlinde
gösterdiniz mi?
12. İzolasyon önlem levhaları hazırladınız mı?
13. Hastane enfeksiyonları koruma önlemleri ile ilgili sunu hazırladınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

B
A
A
E
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

E
E
C
A
E
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/60/6003.pdf (23.03.2016 / 11.00)



http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/EHSM/1207/unite09.pdf(04.12.2015/20:55)



http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Asepsi%20Ve%20A
ntisepsi%20Teknikleri.pdf(04.12.2015/21:00)



http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/11/1-El-Hijyeni-veEldiven-Kullanimi-Talimati.pdf(04.12.2015/23.06)



http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Steril%20%
C3%87al%C4%B1%C5%9Fma.pdf(05.12.2015/00:20)



http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sterilizasyon
a%20Giri%C5%9F.pdf



www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/60/6016.pdf (23.03.2016 / 11.10)



www.megep.meb.gov.tr/mte_program.../Sterilizasyona%20Giriş.pdf (23. 03 2016 /

11.05)


www.dicle.edu.tr/Contents/b6e85031-4396-4b08-add1-4cf7e40c1f20.pdf

(

23.03.2016/ 11.15)


www.cevre.beun.edu.tr/dersnotu/cevremikrobiyolojisi/sterilizasyon.pdf

(

23.03.2016/ 13.15)


www.mikrobiyoloji.org/TR/Genel/DosyaGoster.aspx?DIL ( 23.03.2016/ 13.20)



http://www.das.org.tr/kitaplar/kitap2003/25.htm ( 23.03.2016/ 13.25)



http://ftm.firat.edu.tr/dosya/enfeksiyon%20kontrol%20komitesi%20talimatlar%C4%B1
.pdf (23.03.2016/ 13.40)



http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dekontamina
syon.pdf (23.03.2016/ 13.40)



www.hastane.kocaeli.edu.tr/.../komiteler/enfeksiyon_kontrol/talimatlar/38.022...
(23.03.2016 13.50)



http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/60/6015.pdf (23.03.2016 14.00)



http://veah.saglik.gov.tr/kalite/images/egitim_dosyalari/hastane.temizligi.pdf
(23.03.2016 14.00)

55



http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dekontamina
syon.pdf (23.03.2016 14.05)



www.hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/dosya/stdonlem_izolasyon2010.ppt
(23.03.2016 14.10)



http://hastane.beun.edu.tr/v.2/wp-content/uploads/2012/10/standart-%C3%B6nlemlerve-izolasyon.pdf (23. 03.2016 14.10)



http://hastane.gop.edu.tr/doc/3izolasyononlemleritalimati.pdf (23.03.2016 14.12)



http://hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr/images/referanslar/012.pdf
(23.03.2016 14.15)
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