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MODÜLÜN ADI

Enfeksiyondan Korunma

MODÜLÜN TANIMI

Aseptik teknikler, el yıkama, steril eldiven giyme ve
çıkarma teknikleri, tıbbi atık kutusunu kullanabilme,
hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOŞUL
YETERLİK

Enfeksiyondan korunma önlemleri almak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında,
aseptik
kurallara
uyabilecek,
dekontaminasyonu
sağlayabilecek
ve
hastane
enfeksiyonunu
ayırt
edebileceksiniz.
Amaçlar
1. Aseptik teknikleri uygulayabileceksiniz.
2. Uygun antiseptik solüsyonlar ve el temizlik malzemeleri
kullanarak
ellerinizi
yıkayabilecek,
eldiven
giyebileceksiniz.
3. Hastane
enfeksiyonlarının
özelliklerini
ayırt
edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Antiseptik solüsyonlar, el yıkamaya uygun
lavabo, eldiven çeşitleri, kurulanma kompresleri, steril paket,
atık torbaları, tıbbi atık kutusu, vb. araç gerecin bulunduğu
ders laboratuarı, projeksiyon cihazı, DVD, konu ile ilgili
resimler ve afişler
Ortam: Teknik laboratuvar, radyoloji laboratuvarı
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, v.b ) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Hastane enfeksiyonları dünyada olduğu gibi ülkemizde de hasta, sağlık personeli ve
toplum açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Birçok enfeksiyon hastalığı, genel topluma oranla, sağlık personelinde daha fazla
görülmektedir; hatta birçoğu sağlık personelinin meslek hastalığı haline gelmiştir. Bu
enfeksiyonlar içinde kanla bulaşanlar; (AIDS, Hepatit B vb.) gerek sıklık, gerekse
yarattıkları uzun süreli etkiler nedeniyle önemlidir.
Bu modül sonunda hem kendi sağlığınızı hem de hastaların sağlığını koruyabilecek
bilgi ve beceriler kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Aseptik teknikleri ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun önemi ile ilgili araştırma yapınız.



Radyoloji ünitelerinin dezenfeksiyonu ile ilgili araştırma yapınız.



Radyoloji ünitelerinde karşılaşabileceğiniz enfeksiyon risklerini araştırınız.

1. ASEPTİK TEKNİKLER
1.1. Asepsi
İnsanların, çeşitli mikroorganizmalara barınak olduğu, ayrıca bir bireyde hastalık
yapmayan mikroorganizmanın, diğer bir bireyde hastalık yapabileceği bilinmektedir. Bu
nedenle bir hastada kullanılan araç ve gerecin, bir başka hastada güvenle kullanılabilmesi
için önce temizlenmesi, sonra uygun yöntemlerle mikropsuz hale getirilmesi gerekir.
Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun
devamlılığının sağlanmasına asepsi, 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 güvenli düzeye indirmek veya yok etmektir.
Kısaca asepsi, mikroorganizmaların yokluğudur. Bir ortam; mikroorganizma içeriyorsa
septik, içermiyorsa aseptik olarak tanımlanır. Asepsi, tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi olmak
üzere iki şekilde ele alınır.

1.1.1. 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, sağlık personeli, üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmelidir.
Enfeksiyon kontrolünü sağlamak için kullanılan yöntemler, asepsi ilkelerine uyarak
gerçekleştirilir.
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Tıbbi Asepsinin Genel İlkeleri










Eller, sıklıkla ve özellikle yapılan işlemlerden önce ve sonra yıkanır.
Kirli araç gereçler ve çarşaflar üniformaya değdirilmeden taşınır.
Hastaların; öksürüğü, hapşırığı ve solunumu ile yüz yüze gelinmemeye
çalışılır.
Araç gereçler; yıkanırken, fırçalanırken veya tozu alınırken vücuttan
uzakta tutulur.
Temizlenme işlemi en az kirli bölgeden, çok kirli bölgeye doğru
yapılır.(Kirli veya kullanılmış araç-gereçler, doğrudan doğruya uygun
kapların içine konmalıdır.)
Vücut atıkları ve akıntılarıyla bulaşmış ıslak gereçler, naylon torbalar
içine konulduktan sonra kirli arabasına atılır.
Patojenlerle kirletildiğinden şüphe edilen gereçler sterilize edilir.
Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel temizlik ve düzene dikkat
edilir.
Mikroorganizmalar için yerleşim yeri olacağından, taşlı yüzükler veya
bileklikler takılması doğru değildir.

1.1.2. Cerrahi Asepsi
Uygulama
yapılacak
ortamın,
çevresinin
ve
gerekli
araç
gerecin
mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Cerrahi asepsi; deri bütünlüğü bozulduğunda,
steril vücut boşluklarına girildiğinde (invaziv işlemler), deri bütünlüğü bozulmuş ve steril
vücut boşluklarına girilmiş hastalara bakım verildiğinde (üriner kateterizasyon, yara bakımı,
paranteral uygulamalar vb.) uygulanır. Asepsi kavramı içinde steril terimi, cerrahi asepsi için
geçerli olup mikroorganizmaların ve sporların tam olarak yokluğudur.


Cerrahi Asepsinin Genel İlkeleri









Steril bir cisim, sadece steril bir cisme değebilir.
Steril olmayan bir cisim, steril cisme değdiğinde, onu kontamine eder
(kirletir).
Steril bir kumaş ya da kâğıt üzerine herhangi bir sıvı sıçratılmaması
gerkir.
Steril cismin, bel düzeyinin üzerinde tutulması gerekir. Böylece cismin
görüş açısı içinde kalması sağlanır ve kaza ile kontamine olması
engellenir.
Steril bir alan ya da cisim üzerine; konuşmaktan, öksürüp hapşırmaktan,
üzerinden el kol geçirmekten sakınmak gerekir.
Steril alandan uzaklaşmamalı ya da alana sırt dönülmemelidir. Görüş
açısı içinden çıkan alan kontamine olabilir.
Gerektiğinde steril objeler; steril malzeme pensi veya steril eldiven ile
tutulur.
Eğer cismin steril olup olmadığından en ufak bir kuşku duyuluyorsa
cismin kontamine olduğu kabul edilir.
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1.2. Antisepsi ve Antiseptik Madde
Canlı yüzeyler üzerindeki patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların yok edilmesine
antisepsi denir. Canlı dokularda bulunan patojen mikro organizmaların üremelerini durduran
veya yok eden kimyasal maddelere, antiseptik madde (antiseptik solüsyon) denir.
Antiseptik solüsyonlar, dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddelerin yeterince
sulandırılmasıyla dokularda kullanılabilir duruma getirilir. Bu nedenle antisepsi işlemine,
doku dezenfeksiyonu da denilebilir.

Resim 1.4: Cildin antiseptik solüsyonla temizlenmesi

1.3. Aseptik Teknik ile İlgili Kavramlar
Bu bölümde, dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerinden
bahsedilecektir.

1.3.1. Dekontaminasyon
Malzemenin kişi, cisim, alan veya yapının istenmeyen mikroorganizmalarla teması,
bulaşma ve kirlenmesine, kontaminasyon denir.
Dezenfeksiyon / sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve /veya kimyasal yöntemlerle bir
yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak güvenli hale getirme
işlemine, dekontaminasyon denir. Dekontaminasyon; sağlık çalışanının, tıbbi alet ya da
malzemeye herhangi bir koruyucu araç kullanmaksızın elle dokunması durumunda risk
taşımaması anlamında kullanılan bir terimdir
Temizlik; tıbbi malzeme üzerindeki kir ve organik atıkların (kan vs.) enzimatik içeren
bir dezenfektan kullanılması ve uzaklaştırılması işlemidir. Ön temizlik işlemi, kirlerin aletler
üzerinde kurumasını önleyerek sterilizasyon ve dezenfeksiyon öncesi kolay temizlenmesine
yardımcı olur. Dekontaminasyonda ilk ve en önemli adım, temizlemedir.
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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. Tekrar kullanılacak aletler, kullanımdan sonra üzerindeki kaba
kirlerden arındırılarak uygun bir dezenfektan madde ile dekontamine edilmelidir.

1.3.2. Dezenfeksiyon
Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların bakteri sporları
(Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine karşı dirençli
özel yapısal şekildir) hariç yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri
sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey
dezenfeksiyon olarak farklı kategorilerde değerlendirilir.

1.3.2.1. Dezenfeksiyon Yöntemleri
Dezenfeksiyon, fiziksel veya kimyasal yollarla gerçekleşir.



Isı ile Dezenfeksiyon: Evlerde en sık kullanılan dezenfeksiyon yöntemlerinden
birisidir. Sıvılar 5 dakikadan fazla kaynatmakla veya 70 0C de 30 dakika
tutulmakla dezenfekte edilir.
Kimyasal Maddelerle İle Dezenfeksiyon: Kimyasal maddelerle (
dezenfektanlarla) yapılan dezenfeksiyondur.

1.3.2.2. Dezenfektanlar
Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya
öldürmek amacı ile kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan denir. Dezenfektanlar
bilinçli bir şekilde amacına uygun kullanmaları gerekir; çünkü toksik özellikleri vardır.
(Cilde, vücuda ve göze zarar verebilir.) Dezenfektanlar etki seviyelerine göre 3 grupta
incelenir.


Düşük Düzey Dezenfektanlar: Düşük seviyeli dezenfektanlar şunlardır:
Dezenfektan
Etil veya izopropil alkol

Kullanım
konsantrasyonu
<%50

Fenol ve fenol bileşikler

%0.4-5

İyodoforlar

30-50 ppm serbest iyod

Sodyum hipoklorit

100 ppm serbest klor

Tablo 1.1: Düşük düzey dezenfektanlar
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Orta Düzey Dezenfektanlar: Bu grup dezenfektanlar, bakteri endosporları
hariç tüberküloz basili, virüslerin ve mantarların çoğuna ve diğer
mikroorganizmalara <10 dakikada etkili dezenfektanları kapsar.
Dezenfektan

Kullanım konsantrasyonu

Etil veya izopropil alkol %60-90
Fenol ve fenol bileşikleri %0.4-5
İyodoforlar
30-50 ppm serbest iyod
Tablo 1.2: Orta düzey dezenfektanlar



Yüksek Düzey Dezenfektanlar: Genellikle bakteriyel endosporlar hariç
mikroorganizmaların tümünü >20 dakikada öldürebilen dezenfektanları kapsar.
Dezenfektan

Kullanım konsantrasyonu

Formaldehid

% 3-8

Sodyum hipoklorit
Perasetik asid
Hidrojen peroksid
Glutaraldehit

1000 ppm serbest klor
≤%1, %0.001-0.2
%3-6 veya %6-25
%2

Tablo 1.3: Yüksek düzey dezenfektanlar



İdeal Bir Dezenfektanda Bulunması Gereken Özellikler














Geniş bir antimikrobiyal etkiye sahip olması,
Hızlı öldürme etkisi olması,
Organik maddelerden ve kullanılan diğer kimyasallardan etkilenmemesi,
Toksik olmaması,
Kullanıcıya zarar vermemesi,
Yüzeye uyum göstermeli, aşındırma ve bozulmaya neden olmaması,
Uygulanan yüzeylerde kalıcı etki sahip olması,
Kullanım kolaylığı olması,
Kokusuz olması,
Ekonomik olması,
Suda kolay çözünebilmesi,
Konsantre veya seyreltilmiş kullanımı dayanıklı olması,
Temizleyici özelliği olmasıdır.

1.3.2.3. Tıbbi Araç ve Gereçlerin Dezenfeksiyonu
Tıbbi araç ve gereçler, özelliklerine göre ısı, gaz ve kimyasal maddeler ile dezenfekte
edilir. Tıbbi aletlerin bir kısmı ısıya dayanıksızdır, gaz sterilizasyonuna da uygun değildir ve
bazen de tam bir sterilizasyon gerekli değildir. Bu durumda kimyasal dezenfektanlar
kullanılabilir.
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Hastalarda yaratacağı infeksiyon riskine göre alet/malzemeler kritik, yarı kritik ve
kritik olmayan aletler olmak üzere üç gruba ayrılır.






Kritik aletler/malzemeler: Steril dokulara ve steril vücut boşluklarına veya
vasküler sisteme giren alet/malzemeler “kritik” alet/malzeme olarak
sınıflandırılır. Bu tanıma uyan tüm alet/malzemelerin (cerrahi aletler, kardiyak
kateterler, idrar sondaları, implantlar, enjektör iğnesi vb.) steril olması gerekir.
Bütün malzemeler dezenfeksiyon veya sterilizasyon öncesi organik kirlerinden
arındırılmalı, iyice temizlenmelidir.
Yarı kritik aletler/malzemeler: Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile
temas eden alet/malzemeler “yarı kritik”olarak kabul edilir (solunum terapisi ve
anestezi ekipmanları, endoskoplar, bronkoskoplar vb). Bu gruba giren
alet/malzemeler için yüksek düzey dezenfeksiyon yeterlidir, steril olma şartı
aranmaz.
Kritik olmayan aletler/malzemeler: Bütünlüğü bozulmamış ciltle temas eden
aletler/malzemelerdir (ördek/sürgü, tansiyon aleti manşonu, yatak kenarları,
koltuk değnekleri, hasta odasındaki yemek masası ve mobilyalar, yerler, vb.) Bu
gruptaki alet/malzemelerin temiz olması yeterlidir. Sadece vücut sıvı/salgıları
ile kirlenme meydana geldiğinde, düşük düzey dezenfektanlarla dezenfeksiyon
yapılmalıdır.

1.3.2.4. Yüzeylerin Dezenfeksiyonu
Hastanelerde, zemin, duvar, tuvalet, banyo ve kapı kolu gibi düzenli olarak temizlenen
ve infeksiyon riski bulunmayan yüzeylerin temizliğinde genellikle dezenfektan gerekli
değildir. Ancak, infeksiyon riski bulunan alanlarda dezenfektanlar kullanılır. Kan veya
infekte vücut sıvıları ile kontamine olan çevresel yüzeylerin dezenfeksiyonu için,
dezenfektan (deterjan) uygulanmasından önce yüzeyin temizlenmesi gerekir. Temizliği
yapacak olan kişilerin, eldiven ve diğer koruyucu giysi ve aksesuarları giymesi gerekir.
Hastanelerde dekontaminasyon, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri için, gerekli
eğitimi vermek, hastane infeksiyon kontrol komitesinin görevidir. Servislerde görev yapan
dezenfeksiyon elemanı ile temizlik elemanı ayrı olmalıdır. Hastanelerde dezenfeksiyon ve
sterilizasyon işlemleri “Merkezi Sterilizasyon” bölümünde ve bu konuda eğitim almış
elemanlar tarafından yürütülmelidir. Her sağlık çalışanının da yüzeysel dekontaminasyon
sağlama bilgi ve becerisine sahip olması gerekir.


Dezenfeksiyon Uygulamalarına Göre Bölgeler: Dezenfeksiyon uygulaması
yapılacak alanlar üç gruba ayrılır.




Yüksek Riskli Alanlar: Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri,
hemodiyaliz, enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen özel
alanlar (kemik iliği nakli yapılan hastaların odaları, izolasyon odaları,
organ nakli yapılan hastaların odaları, otopsi salonu, doğumhane, yanık
üniteleri vb.)
Orta Riskli Alanlar:Laboratuvarlar, hasta odaları, mutfak
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Yüzeysel Dekontaminasyon


Gerekli Malzemeler
o
Su, deterjan,
o
Plastik ölçü kabı,
o
1 l plastik şişe,
o
Plastik huni,
o
Silme işlemi için pet,
o
Atık kovası,



Yöntem
o
Eldiven giyilir. (İş tipi eldiven giyilmelidir.)
o
%0.5 klor solüsyonu hazırlanır.
o
Pet üzerine hazırlanan solüsyondan dökülür.
o
Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez
daha geçmeyecek şekilde silinir.
o
Silme pedi atık kovasına atılır.
o
Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkanır.

Hasta Vücut Sıvılarının Bulaştığı Yüzeylerde Temizlik







Düşük Riskli Alanlar: Hemşire, doktor odaları, ofisler, kafeterya,
koridorlar ve depolar

Eldiven giyilerek kirli alan pamuk veya peçete ile temizlenir
Temizlenen alana uygun oranda hazırlanan dezenfektan madde dökülür.
Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde 1/10’luk
çamaşır suyu kullanılır. 1 litre suya 100cc çamaşır suyu ilave edilerek 2
dk. beklenir.
Dezenfektan maddenin etkisini gösterebilmesi için uygun süre beklenir.
Tekrar pamuk veya peçete ile temizlenip normal temizlik işlemi yapılır.

Radyoloji Laboratuvarının Temizliği ve Dezenfeksiyonu








Temizliğe başlamadan önce ve temizlikden sonra eller yıkanmalıdır.
Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymer.
Kullanılan tüm malzemeler kırmızı tıbbi atık torbasına atılır.
Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durumda, zamanda ve birime
uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinir.
Temizlik solüsyonları, mümkünse her oda için ayrı olarak işlemden
hemen önce hazırlanmalıdır.
Radyoloji ünitesi temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır. Bu odada
kullanılan temizleme suyu, kovası paspası ve temizleme bezleri başka bir
odada kullanılmaması gerekir.
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Paspaslar ve kumaş malzeme temizlik bitiminde bol sıcak su ve
deterjanla yıkanır, %2'lik çamaşır suyunda 20 dakika bekletilir, iyice
sıkılır, kurutulur.( Asla karanlık bir alanda saklanmamalıdır.)
Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve
kurulanır.
Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, dökülme ve
sıçramalarda temizliğin güvenli bir şekilde yapılması gerekir. Kan, idrar
ve vücut salgıları yüzeye döküldüğünde, damlayan, sıçrayan sıvılar kağıt
havlu ile kaba kiri alınarak önce sıcak su ve deterjanla, sonra %10'luk
çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.
Her gün röntgen çekimine başlamadan önce; laboratuvarın zemin
temizliği yapılması gerekir. (Zemin temizliği, ılık su ve deterjan ile
yapılmalıdır.)
Diş radyolojisinde; periapikal ve panoramik röntgen cihazları, periapikal
film ve kasetler hijyenik kurallara uyulmazsa enfeksiyon riski taşır.
Cihazların her kullanım sonrası temizlendikten sonra dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır. Ağızdan çıkan x-ray filmleri mutlaka tıbbi atık kutusuna
atılmalıdır.
Radyoloji ünitelerinde çalışma sırasında eldiven takılmalıdır. Çıplak elle
temas söz konusu ise temizlendikten sonra dezenfektan spreyle
dezenfekte edilebilir.
Radyoloji ünitesine gelen hastaların kan, tükürük vb. sıvıların sıçraması
ihtimali varlığında gözlük, önlük, maske gibi koruyucu ekipman giyilmek
gerekir.

1.3.3. Sterilizasyon
Sterilizasyon; herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm
mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemidir. Sterilizasyon,
hastanede gerçekleşen en önemli işlemlerden birisidir. Sterilite, kesinlik içeren bir terimdir.
Bir malzeme, ya sterildir ya da değildir. Steril edilecek madde ve eşyanın özelliğine göre
değişik sterilizasyon yöntemleri kullanılmaktadır.

Şema 1.1: Sterilizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması
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1.3.3.1. Isı ile Sterilizasyon
Isı ile sterilizasyonun etki mekanizması doğrudan doğruya hücre proteinlerinin
yıkımına yöneliktir. Bu yöntemde ısı derecesi yükseldikçe sterilizasyon daha çabuk ve etkili
olur. Isı ile sterilizasyonda; kuru ısı ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon ve yakma
olmak üzere üç yöntem kullanılır.


Kuru Isı ile Sterilizasyon: Bilinen en eski sterilizasyon yöntemidir. Basınçlı
buhar olmayan ortamlarda tercih edilebilir. Pastör fırını denilen özel bir fırında,
özellikle cam, metal, talk pudrası ve vazelin gibi maddeler sterilize
edilmektedir. Nemli ısıya duyarlı veya nemli ısıyı geçirmeyen materyaller için
tercih edilmesi gereken bir sterilizasyon yöntemidir. Yüksek ısıya dayanıksız
malzemeler için uygun değildir. Isı derecesine göre maddelerin fırında tutulma
süreleri değişir. (175 °C derecede 1 saat, 165°C derecede 2 saat, 150°C
derecede 3 saat, 120°C derecede ise 18 saat olmak üzere.) İşlemin uzun
sürmesi, belirli zaman sonunda malzemelerde deformasyonlar oluşması bu
yöntemin dezavantajlarındandır.

Resim 1.5:Sterilizasyon yöntemlerinde kullanılan araçlar



Nemli Isı ile Sterilizasyon: Nemli ısı ile sterilizasyon, buharlı ısı ile ve sıcak su
ile sterilizasyon olmak üzere iki yöntemle yapılır.


Buharlı Isı ile Sterilizasyon: Basınçlı buharla ve basınçsız buharla iki
şekilde yapılır. Basınçlı su buharı, sterilizasyon yöntemleri içinde en çok
kullanılan yöntemdir. Otoklav ile yapılır. Otoklav, yüksek ısıda basınçlı
buhar vererek malzemeleri sterilize eder. Kumaş cinsi malzemelerle,
ameliyathanede kullanılan setler bu şekilde sterilize edilir. (Basınca ve
neme duyarlı malzemeler için uygun değildir.)
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Sıcak Su ile Sterilizasyon: Sıcak su ile sterilizasyon; kaynatma ile
sterilizasyon ve tindalizasyon ile sterilizasyon olmak üzere iki şekilde
yapılır.
o
Kaynatma İle Sterilizasyon: Sporlar üzerinde etkisiz olmasından
dolayı çok fazla kullanılan bir yöntem değildir. Sterilizasyon elde
etmek için, su fokurdamaya başladıktan sonra 30 dakika
kaynatmak gerekir. Kaynatılacak malzemenin temiz olarak, su
soğukken konarak kaynatılmasında, malzemenin zarar görmemesi
açısından yarar vardır. Kaynatılacak malzemenin tamamen suyun
içinde olması gerekir.
o
Tindalizasyon ile Sterilizasyon: Özellikle protein (amino asit)
içeren maddelerin sterilizasyonunda kullanılan yöntemdir. Benmari
de denilen bu yöntemde, içinde su bulunan, ısıtılabilen bir kabın
içine protein içeren madde konarak belirli bir süre tutulur ve üç
defa aynı şekilde tekrarlanır. Isı 50 -100°C derece arasındadır ve
30 - 60 dakika tutulur. Benmari yöntemiyle hastanede
dondurulmuş kan ve kan ürünleri ısıtılır. İstenilen ısı derecesine
ayarlanan su dolu kap içine serum veya kan konarak çözülmesi
sağlanır.

Yakma ve Alevden Geçirme: Bozulmayacak madeni veya cam aletlerin
yüzeylerinin alevden geçirilerek steril hale getirilmesi işlemidir.

1.3.3.2. Süzme (Filtrasyon) ile Sterilizasyon
Filtrasyon ile sterilizasyona sıvı maddelerin sterilizasyonunda başvurulur. Çok fazla
kullanılan bir yöntem değildir.

1.3.3.3. Kimyasal Maddelerle Sterilizasyon
Gaz kimyasal maddelerden etilen oksit, sağlık alanında en sık kullanılan maddedir.
10°C ve 8°C derece altında sıvı; bu ısının üzerindeki ısılarda ise gaz halinde bulunur. Saf
halde çok toksik, iritan ve patlayıcı olduğundan karbon dioksit ile karıştırılarak kullanılır.
Kullanım talimatına mutlaka uyulmalıdır. Disposable (tek kullanımlık) maddelerin
sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Sıvı kimyasal maddeler; dezenfeksiyon ve antisepsi için
kullanılan her türlü sıvılardır.

1.3.3.4. Işınlama ile Sterilizasyon
Ultraviyole ( UV), Röntgen ( X) ve Gamma (&) ışınları kullanılarak sterilizasyon
gerçekleştirilebilir. U.V. ışınları daha çok odaların sterilizasyonunda kullanılır. Gama ve X
ışınlarının elde edilmeleri oldukça pahalıdır. İyi ambalajlanmış polietilen veya benzeri
sentetik maddelerden yapılmış protezler, yapay kalp kapakçıkları, kan almak için kullanılan
malzemeler, kateterler, sentetik organların sterilizasyonunda ve besinlerin uzun süre
saklanmasında ışınlama yöntemi kullanılır.
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1.4. Tıbbi Atıklar
Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan atıklara, tıbbi atık denir. Tıbbi
atıklar enfeksiyöz, patoloji, kesici ve delici atıklar olarak sınıflandırılır.


Enfeksiyöz Atıklar










Patolojik Atıklar





Laboratuvar atıkları, kan ve kan ürünleri,
Kan ve kan ürünleriyle kontamine olmuş nesneler,
Kullanılmış ameliyat giysileri, diyaliz atıkları, karantina atıkları, bakteri
ve virüs içeren hava filtreleri,
Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları,
İğne ucu çıkarılmış enjektörler, intravenöz kataterler, foley sonda,
nazogastrik sonda, trakeostomi kanülü, idrar torbası ve bağlantıları,
izolasyon odası atıkları,
Pansuman malzemeleri, eldiven, serum seti, spanç, pamuk ve sarf
malzemeleri,
Gaita kapları, idrar kapları, balgam kapları, sekresyon ve çıkartılar vb.

Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut
parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar vb. (insani patolojik
atıklar)
Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

Kesici ve Delici Atıklar


Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lam, lamel, cam
pasteur pipeti, kırılmış diğer cam vb.

Hastaneler, klinikler, sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları,
ayakta tedavi merkezleri, morglar, otopsi merkezleri, hayvan hastaneleri, kan üniteleri,
diyaliz merkezleri, laboratuvar, tıbbi araştırma merkezleri vb. faaliyetleri sonucunda, tıbbi
atık oluşumuna neden olan ünitelerdir. Bu üniteler tıbbi atıklarını, üzerinde uluslararası
biyotehlike amblemi bulunan kırmızı renkli torba ile kesici-delici alet kapları (tıbbi atık
kutusu) ve taşıma konteynerları ile geçici depolama birimlerine ulaştırırlar.
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1.4.1. Tıbbi Atık Kutusu
İçinde kesici delici özellikteki tıbbi atıkların biriktirildiği plastik veya aynı özellikte
kartondan yapılmış kutudur.

Resim 1.6: Tıbbi atık kutusu



Tıbbi atık kutusunun özellikleri:







Yırtılma, kırılma ve patlamaya karşı dayanıklıdır.
Geçirgen değildirdir.
Her iki yüzünde uluslararası “Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat Tıbbi
Atık” yazısı bulunur.
Karıştırılamayan veya açılamayan özelliktedir.

Tıbbi atık kutusunu kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.




Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek enjektör iğne
uçları, intraket iğneleri, ampuller, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi,
lanset, lam, lamel, cam pasteur pipeti, kırılmış diğer camlar delici ve
kesici atıklar, tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.
Kesici delici materyallerin, ele batmamasına dikkat ederek enjektörlerin
kapağı kapatılmadan tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Kirli enjektör iğnesi
ile olan yaralanmalarda ise aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.
o
Önce yaralanan bölge bol su ve sabunla yıkanır.
o
Daha sonra iyot vb. dezenfektanla temizlenir.
o
Personel sağlığı merkezine başvurulur.
o
Yaralanan yer sıkılarak kanatılmaya çalışılmaz.
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Resim 1.7: Enjektör iğnesi ile yaralanma




Kullandıktan sonra tıbbi atık kutusunun kapağı kapatılır.
Tıbbi atık kutusu tıka basa doldurulmamalıdır. Tıbbi atık kutuları toplam
volümün maksimum ¾’ü kadar doldurulmalı ve asla sıkıştırılmamalıdır.

1.4.2. Tıbbi Atık Yönetimi
Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı;
orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz; çift taban dikişli ve körüksüz
olarak üretilen üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası
Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik
torbalar kullanılır.

Resim 1.8: Tıbbi atık plastik torbası ve “Uluslararası Biyotehlike” amblemi







Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli
görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya
konularak kesin sızdırmazlık sağlanır.
Bu torbalar, hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.
Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz,
boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.
Tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında, kaynağında
diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir.
Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile
karıştırılmaz.
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Tıbbi atık torbaları, ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından toplanır
ve taşınır.
Atık torbaları asla elde taşınmaz.
Taşıma işlemi sırasında, atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz.
Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar, aynı araca yüklenmez ve taşınmaz.

Resim 1.9: Tıbbi atıkların taşınması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aseptik teknikleri ayırt ediniz.
İşlem Basamakları
Öneriler
 Asepsi ve aseptik tekniğin tanımını  Asepsi ve aseptik tekniğinin tanımını
yapınız.
değişik kaynaklardan araştırabilirsiniz.
 Tıbbi ve cerrahi asepsinin ilkelerini
sayınız.
 Kontaminasyon ve dekontaminasyonun
tanımını yapınız.
 Dezenfeksiyonun tanımını yapınız.
 Dezenfektanların özelliklerini sayınız.
Yüzeylerin dekontaminasyonunu sağlayınız.
 İş tipi eldiven giymelisiniz.
 Elde kirli eldiven varken
dokunmamalısınız.

 Eldiven giyiniz.

etrafa

 %0.5 klor solüsyonu hazırlayınız.
 Pet üzerine
dökünüz.

hazırlanan

solüsyondan

 Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye
 Dezenfektandan önce etkili temizlik
doğru aynı yerden bir kez daha
yapmalısınız.
geçmeyecek şekilde siliniz.
 Yüzeyde organik maddeler kalmışsa
deterjan ve suyla yıkamalısınız.

 Silme pedini atık kovasına atınız.

 Radyoloji laboratuvarının temizliği ve  Çeşitli radyoloji ünitelerinde temizlik ve
dezenfeksiyonunda uyulması gereken
dezenfeksiyon
ile
ilgili
gözlem
kuralları sıralayınız.
yapabilirsiniz.
 Sterilizasyonun tanımını yapınız.
 Sterilizasyon tekniklerini sınıflandırınız.

 Şema 1.1’i inceleyebilirsiniz.

 Sterilizasyon yöntemlerinin özelliklerini
sayınız.
 Tıbbi atığın tanımını
sınıflandırınız.

yapınız

ve

 Tıbbi
atık kutusunu kullanırken  Hastane ortamında tıbbi atık kutusunun
uyulması gereken kuralları sıralayınız.
kullanımını gözleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
.
Aşağıdakilerden hangisi, canlı yüzeylerde patojen mikroorganizmaları temizleyerek
antisepsiyi sağlayan kimyasal maddedir?
A) Dezenfektan solüsyon
B) Antiseptik solüsyon
C) Steril solüsyon
D) Dekontaminasyon
E) Bakteriyostatik solüsyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi, dezenfektanların özelliklerinden değildir?
A) Ekonomik olması
B) Kokulu olması
C) Kullanımı kolay olması
D) Hızlı öldürme etkisi olması
E) Kalıcı etkiye sahip olması

3.

Aşağıdakilerden hangisi, sterilizasyon yöntemlerinden değildir?
A) Isı ile sterilizasyon
B) Filtrasyon
C) Kimyasal maddelerle sterilizasyon
D) Pastörizasyon
E) Işınlama ile sterilizasyon

4.

Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi atıklardan değildir?
A) Enjektörler
B) Kan ve kan ürünleri
C) Pansuman malzemeleri
D) Sitotoksik ilaçlar
E) Organik parçalar

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–2
AMAÇ
Uygun antiseptik solüsyonlar ve el temizlik malzemeleri kullanarak ellerinizi
yıkayabilecek, eldiven giyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
El yıkama çeşitleri ve tekniklerini araştırınız.

2. EL YIKAMA VE ELDİVEN GİYME
2.1. El Yıkama
El yıkama, hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en basit yöntemdir. Ancak hastane
infeksiyonları dışında genel halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından da son
derece önemlidir.
Eller aşağıdaki durumlarda yıkanmalıdır:









Hastaya temas öncesinde,
Hastaya temas sonrasında,
Eldiven giymeden önce,
Eldiven çıkardıktan sonra,
Üriner kateter, periferal venöz kateter veya diğer invaziv aletlerin uygulanması
öncesinde,
Vücut sıvıları, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş deriye temas sonrası ve
yara bakımı sonrası,
Hasta bakımı sırasında kontamine bölgeden temiz bölgeye geçerken,
Hasta yakınında bulunan malzemelere temas sonrasında eller yıkanmalıdır.

Eller Yıkanırken Uyulması Gereken Genel Kurallar şunlardır:





Ellerde ve kollarda bulunan takılar çıkarılmalıdır.
Tırnaklar kısa olmalıdır.
Oje ve takma tırnak varsa çıkarılmalıdır.
Ellerde ve kollarda kesik, çizik varsa su geçirmez özel steril bantla
kapatılmalıdır.
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Şema 2.1: El hijyeni için 5 an

2.1.1. El Yıkama Çeşitleri
El yıkamayı normal (sosyal) tip, hijyenik tip, antiseptik solüsyonla ovalama ve cerrahi
tip el yıkama olarak 4 başlık altında değerlendirmek mümkündür.

2.1.1.1. Normal (sosyal) El Yıkama Tekniği
Normal el yıkama, kirli ellerin antimikrobiyal etkinliği olmayan sabun ile yıkanmasını
ifade etmektedir. Bu işlemle eldeki gözle görünür kir ve derideki geçici flora elemanları
tamamen ortamdan uzaklaştırılır. Bu etkinliğin sağlanması için eller en az 15- 20 saniye
yıkanmalıdır.
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Günlük yoğun faaliyetler sırasında, çoğu zaman el yıkama işlemi uygun bir şekilde
gerçekleştirilmemektedir. Çoğu zaman 10 saniyeden daha az gibi kısa bir sürede
tamamlanması nedeniyle yıkama işlemi sırasında ihmal edilen bölgeler olmaktadır. Ancak
doğru uygulanacak el yıkama işleminin hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok büyük
öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Normal el yıkama tekniği şöyledir:



Eller ve kollardaki takılar çıkarılır.
Akmakta olan su ile eller ıslatılarak sabun avuca alınır.

Resim 2.1: Normal el yıkama





En az 15-20 sn. süre ile avuç içleri ve parmak araları başta olmak üzere, ellerin
tüm yüzeyi parmakları da kapsayacak şekilde kuvvetlice ovuşturulur.
Eller, su ile durulanır ve bilekten başlayarak kâğıt havlu ile kurulanır.
Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılır.

2.1.1.2. Hijyenik El Yıkama Tekniği
Normal sabunlar ve antiseptik özellikli sabunlar kullanılabilir. Burada geçici
mikroorganizmalar öldürülür ve uzaklaştırılır. Hastanın vücuduna yapılacak girişimlerden
önce, enfeksiyona yatkın hastayla temas öncesi, yara ve üretral kateterler ile temas öncesi ve
sonrası, eldiven takmadan önce ve sonra, kanla ve çıkartılar ile kontaminasyon olabilecek
durumlar ile karşılaştıktan sonra hijyenik el yıkanır. Hijyenik el yıkama tekniği şöyledir:







Musluk açılır ve eller ılık suyun altında iyice ıslatılır.
Eller ıslatıldıktan sonra, 3–5 ml. sabun veya antiseptik özellikli sabun ellerin
içine alınıp iyice köpürtülür.
El ayaları en az beş kez birbirine sürtülür.
El sırtları, diğer elin ayası ile en az 5 kez ovulur.
Bir el diğer elin sırtına yerleştirilerek parmaklar birbirine geçirilir ve iyice
yıkanır. Bu işleme, en az 15- 30 saniye kadar devam edilir.
Her iki el akan su altında durulanarak kurutucu ya da kâğıt havlu ile kurulanır.
Eğer alkol bazlı, kendiliğinden kuruyan antiseptik kullanılıyorsa avuç içine
tercih edilen miktarda solüsyon alınır ve tüm el yüzeyine yayılıncaya ve eller
kuruyana kadar 15-25 saniye ovuşturulur.
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Musluk, kâğıt havlu ile veya kolla el değmeden kapatılır.
Kullanılmış havlu çöp kutusuna atılır.

Resim 2.2: Hijyenik el yıkama

2.1.1.3. El Dezenfeksiyonu
El dezenfeksiyonunun amacı; ellerdeki bakterilerin etkili ve hızlı bir şekilde
uzaklaştırılmasıdır. Bunun için antiseptik özelliklere sahip dezenfektan kullanılması gerekir.
Hızlı etkili bir alkol bazlı solüsyondan 3-5 ml alınır, 30- 60 saniye arasında her iki el
birbirine sürtülür ve ovuşturulur. Bu işlem sırasında antiseptik solüsyonun ellerin her tarafı
ve parmak araları ile teması sağlanır. El dezenfeksiyonu, tam olarak el yıkamanın yerini
almamalıdır. Ellerde gözle görülür kirlenme olduğunda su ve sabunla yıkanmalıdır.
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Resim 2.3: El dezenfeksiyonu



El Yıkamada Kullanılan Antiseptik Solüsyonlar

Su, sabun gibi antiseptik solüsyonlar sadece kir ve bakterileri azaltmaz. Bu ajanlar
kimyasal etki ile bakterileri öldürürler (bakterisit etki) veya üremelerini durdururlar
(bakteriostatik etki). El ve cilt antisepsisi için kullanılan kimyasal maddeler şunlardır:








Sabun
Heksaklorofen (Phisohex)
Klorheksidin Glukonat (hibiscrup, klorhex)
İyodin ve İyodoformlar
Triklosan
Alkoller (%70) etil ya da izopropil alkol
Paraklorometoksilin (PCMX)

2.1.1.4. Cerrahi El Yıkama
Geçici floranın uzaklaştırılması, hijyenik el yıkamadır. Cerrahi el yıkama ise kalıcı
flora bakterilerinin sayısını azaltmaya yöneliktir. Cerrahi el yıkama, genellikle hastaya
uygulanacak operasyon öncesi yapılan uygulamadır.

2.2. Eldiven
Sağlık personeli; elinde kesik, çizik ve çatlaklar olduğunda ve rutin işlemler sırasında,
kendi can güvenliğini sağlamak amacıyla eldiven giymeye özen göstermelidir. Eldiven
çapraz bulaşmaları (Sağlık personelinin elinden hastalara veya steril malzemelere, hastadan
sağlık personeline ya da sağlık personelinin eliyle hastadan hastaya ) önlemek için giyilir.
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Eldiven bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle eldiven, el yıkama
yerine kullanılmamalıdır. Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkardıktan sonra eller mutlaka
yıkanmalıdır.
Naylon eldiven, nonsteril eldiven, steril eldiven, olmak üzere üç çeşit eldiven vardır.

2.2.1. Naylon Eldiven
İnce, genellikle yarı şeffaf naylondan yapılmıştır. Zorlanma olmayan işlerde, ellerin
temiz kalması için kullanılır. Eldiven, ele tam oturmadığı için ince işlerin yapılmasına olanak
vermez. Daha çok gıda sektöründe bulaşmanın engellenmesi için kullanılır.

Resim 2.4: Naylon eldiven ve nonsteril muayene eldiveni

2.2.2. Nonsteril Eldiven
Lâteksten yapılmıştır. Steril olmayan, (nonsteril) çoklu ambalajlarda kullanıma
sunulur. Sağ ve sol çiftlerden her ikisi de birbirinden farksızdır. Ele oturduğu için rahatlıkla
pek çok amaçla kullanılır.

2.2.3. Steril Eldiven
Steril eldiven; lâteksten yapılmış, cerrahi aseptik kurallar çerçevesinde yapılan
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
sterildir. Her ambalajda bir çift eldiven bulunur. Boyutları 7’ den başlayıp yarım numara
artarak 8 ½’ ye kadar genişler.


Steril Eldiven Giyme Tekniği




Giysilerin (önlük, gömlek) kolları, el bilekleri ortaya çıkacak biçimde
katlanır.
Yapılacak işleme uygun teknikle eller yıkanır ve kurulanır.
Eldiven ambalajının; yırtık, delik olup olmadığı ve son kullanma tarihi
kontrol edilir.
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Resim 2.5: Steril eldiven paketinin hazır hale getirilmesi





Steril eldiven paketi, içindeki ikinci kâğıt tabaka yırtılmadan açılır.
Paketteki eldivenlerin bilek kısmı kendinize doğru çevrilir.
Bir el ile diğer elin, eldiveni kıvrılmış olan bilek kısmından tutulur.

Resim 2.6: Steril eldiven giyilmesi






Diğer elin parmakları içeriye doğru kaydırılarak eldiven giyilir.
Giyilen eldivenin halen katlı olan ucundan çekerek ele yerleştirilir.
Eldivenli elin 2., 3., 4., 5. parmakları ile diğer elin eldiveni, kıvrılmış olan
bilek kısmının altından tutulur.
Diğer elin parmakları eldivenin içine doğru iteklenir.
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Steril eldivenli aktif elin yardımı ile diğer el, eldivenin içine yerleştirilir.
Her iki elin parmaklarını kilitleyerek eldivenlerin ellere tam olarak
oturması sağlanır.

Kullanılmış Eldivenin Çıkarılması








Bir elin 1. ve 2. parmağı ile diğer eldeki eldiven bileğinin iç tarafındaki
bir alandan, eldivenin dış yüzünden kavranır.
Eldiven tutulan bölgeden çekilerek dış yüzeyi içeride kalacak şekilde
çıkarılır.
Çıkarılan eldiven, çıplak elle dış yüzeyine dokunmadan, eldivenli elin
avuç içine alınır.
Eldivensiz elin 2. ve 3. parmağı ile diğer eldeki eldiven bileğinin iç
yüzeyinden tutulur.
Tutulan bölgeden çekilerek eldivenin dış yüzeyi ve diğer eldiven teki
içeride kalacak şekilde çıkarılır.
Eldivenler tıbbi atık torbasına atılır.
Eldiven ambalajı çöp kutusuna atılır, eller yıkanır.

Resim 2.7: Kullanılmış eldivenin çıkarılması
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Eldiven Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler










Mutlaka steril ortamlarda yapılması gereken işlemler (cerrahi
operasyonlar, üretral kateterizasyon vb.) dışında, steril eldiven
kullanmaya gerek yoktur.
Sağlık çalışanının ellerinin deri bütünlüğü bozulmuş ise eldiven
giyilmelidir.
Vücut sıvıları, kontamine materyal ve yüzeyler, mukozalar ve zedelenmiş
deri ile temastan önce eldiven giyilmelidir.
Bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda, çift eldiven giyilebilir.
Hastadan, bir başka hastaya geçerken; ayrıca aynı hastanın kontamine
bölgesiyle temastan sonra başka bir bölgeye temas etmeden önce eldiven
mutlaka değiştirilmelidir. (Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde
bulunulmamalıdır.)
Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır.
Bir hasta ile ilgili işlem bittikten sonra eldivenler hemen çıkarılmalı, tıbbi
atık torbasına atılmalıdır.
Eldivenleri yıkayıp tekrar kullanma yoluna gidilmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygun antiseptik solüsyonlar ve el temizlik malzemeleri kullanarak ellerinizi
yıkayınız, eldiven giyip çıkarınız.
İşlem Basamakları
 El yıkama çeşidine karar veriniz.

Öneriler
 Ellerin hangi durumlarda yıkanması
gerektiğini bilmelisiniz.

Normal (sosyal) el yıkama tekniğini uygulayınız.
 Eller ve kollardaki takıları çıkarınız. Su
ile elleri ıslatınız ve sabunu avuca alınız.
 Ellerin tüm yüzeyini parmakları da  Avuç içleri ve parmak aralarını iyice
kapsayacak
şekilde
kuvvetlice
ovalamayı unutmayınız.
ovuşturunuz.
 Etkili el hijyeninin sağlanması için
ellerinizi en az 15-20 sn. yıkamalısınız.
 Eller, su ile durulanır ve bilekten
başlayarak kağıt havlu ile kurulanır.
Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır.
Hijyenik el yıkama tekniğini uygulayınız.
 Elleri ılık suyun altında iyice ıslatınız.
 3–5 ml. sabun veya antiseptik özellikli
sabunu ellerin içine alıp iyice
köpürtünüz.
 El ayalarını en az beş kez birbirine
sürtünüz.
 El sırtlarını, diğer elin ayası ile en az 5
kez ovunuz.
 Bir eli diğer elin sırtına yerleştirerek
 Bu işleme, en az 15- 30 saniye kadar
parmakları birbirine geçiriniz ve iyice
devam etmelisiniz.
yıkayınız.
 Her iki eli akan su altında durulayarak  Alkol bazlı kendiliğinden kuruyan
kurutucu ya da kâğıt havlu ile
antiseptik kullanılıyorsa avuç içine
kurulayınız.
tercih edilen miktarda solüsyon almalı,
tüm el yüzeyine yayılıncaya ve eller
kuruyana
kadar
15-25
saniye
ovmalısınız.
 Musluğu, kâğıt havlu ile veya kolla el
değmeden
kapatınız.
Kullanılmış
havluyu çöp kutusuna atınız.
 El Dezenfeksiyonu için, hızlı etkili bir  El dezenfeksiyonu, tam olarak el yıkaalkol bazlı solüsyondan 3-5 ml alınız,
manın yerini almamalıdır. Ellerde gözle
30- 60 saniye arasında her iki el
görülür kirlenme olduğunda su ve
birbirine sürterek ve ovuşturunuz..
sabunla yıkanmalıdır.
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Steril eldiven giyiniz.
Elleri uygun teknikle yıkayınız ve  Önlük, gömlek gibi giysilerin kolları, el
kurulayınız.
bilekleri ortaya çıkacak biçimde
katlanmalıdır.
Eldivenin ambalajını kontrol ediniz.
 Eldiven ambalajının yırtık, delik olup
olmadığı ve son kullanma tarihi kontrol
edilmelidir.
Steril eldiven paketini, içindeki ikinci
kâğıt tabakayı yırtmadan açınız ve
eldivenlerin bilek kısmını kendinize
doğru çeviriniz.
Bir el ile diğer elin eldivenini kıvrılmış
olan bilek kısmından tutunuz.
Diğer ele eldiveni giyiniz. Giyilen
eldivenin halen katlı olan ucundan
çekerek ele yerleştiriniz.
Eldivenli el ile diğer eldivenin kıvrılmış
 Eldivenin bilek kısmının dışından
olan bilek kısmının altından tutunuz ve
tutmalısınız.
giyiniz.
Eldivenlerin ellere tam olarak oturması  Her iki elinizin parmaklarını kilitleyerek
sağlayınız.
eldivenlerin ellerinize tam olarak
oturmasını sağlamalısınız.
Kullanılmış eldiveni çıkarınız.

 Bir elin 1. ve 2. parmağı ile diğer eldeki
eldiven bileğinin iç tarafındaki bir
alandan, eldivenin dışından tutunuz.
 Eldiveni, tutulan bölgeden çekerek dış
yüzeyi içeride kalacak şekilde çıkarınız.
 Çıkarılan eldiveni, eldivenli elin avuç  Çıkarılan eldivenin dış yüzeyine çıplak
içine alınız.
elle dokunmamalısınız.
 Eldivensiz el ile diğer eldeki eldiven
bileğinin iç yüzünden tutunuz.
 Eldivenin dış yüzeyi ve diğer eldiven
teki içinde kalacak şekilde eldiveni
çıkarınız.
 Eldivenleri tıbbi atık torbasına atınız ve
ellerinizi yıkayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, el yıkamada kullanılan solüsyonlardan değildir?
A) Klorheksidin Glukonat
B) İyodoformlar
C) Alkol
D) Formaldehit
E) Triklosan

2.

Aşağıdakilerden hangisi, eller yıkanırken uyulması gereken genel kurallardan
değildir?
A) Eller ve kollarda bulunan takılar çıkarılır.
B) Tırnakların kısa olmasına özen gösterilir.
C) Oje ve takma tırnak varsa çıkarılır.
D) Eller ve kollarda kesik, çizik varsa, steril bant ile kapatılır.
E) Eller mutlaka steril havlu ile kurulanır.

3.

Eldiven kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Steril ortamda yapılması gerekli işlemlerden önce mutlaka steril eldiven giyilmesi
gerekir.
B) Sağlık çalışanının deri bütünlüğü bozulmuş ise mutlaka eldiven giyilmeleri gerekir.
C) Aynı eldiven başka bir hasta için kullanılmaz.
D) Vücut sıvıları ve mukozalar ile temas varsa eldiven hemen yıkanması gerekir.
E) Kontamine materyal ve yüzeylerle temas öncesi eldiven giyilmesi gerekir.

4.

Steril eldiven giyme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Steril eldiven paketinin son kullanma tarihi kontrol edilir.
B) İlk eldiven, kıvrılmış olan el bileğinin alt kısmından diğer el ile parmakları ile
tutularak giyilir.
C) İkinci eldiven, steril eldiven olan el yardımıyla giyilir.
D) Steril eldiven giyilmiş eller ile hiçbir yere dokunmamaya özen gösterilir.
E) İki elin parmakları kilitlenerek eldivenlerin ele tam oturması sağlanır.
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5.

1- Bir elin 1. ve 2. parmağı ile diğer eldeki eldivenin bilek tarafından ve eldivenin dış
yüzeyinden sıkıca tutunuz.
2- Çıkan eldiveni eldivenli elin avuç içine alınız.
3- Eldiveni tutulan bölgeden çekerek dış yüzeyi içeride kalacak şekilde çıkarınız.
4- Ellerinizi yıkayınız.
5- Eldivensiz elin 2. ve 3. parmakları ile eldiven bileğinin iç yüzeyinden çekerek
çıkarınız.

Yukarıda verilen eldiven çıkarma işleminin sırası hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) 4–1–3–2–5
B) 4–2–3–1–5
C) 1–3–2–5–4
D) 5–1–3–2–4
E) 1–2–3–4–5

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
AMAÇ
Hastane enfeksiyonu hastalıklarına karşı önlem alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Çevrenizdeki bir hastaneye giderek hastane enfeksiyonları ve korunma yolları
hakkında bilgi alınız.

3. HASTANE ENFEKSİYONU
Bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip
yerleşerek çoğalmasına, enfeksiyon denir.
Hastane enfeksiyonu; değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, hastaneye
başvurduğunda kuluçka döneminde olmayan ve hastaneye yattıktan 48-72 saat geçtikten
sonra gelişen veya taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar olarak
tanımlanır. Yani bir hastalığın hastane enfeksiyonu olabilmesi için etkenin hastaneden
alınmış olması gerekir.
11.08.2005 tarihli resmî gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren enfeksiyon kontrol
yönetmeliğine göre hastane enfeksiyonu; “yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile
ilişkili olarak gelişen tüm enfeksiyonlar” şeklinde tanımlanmıştır.
Modern tıbbın sahip olduğu bütün imkânlara rağmen günümüzde hala hastanede yatan
insanlar için en önemli risklerden birisi, hastanede yatış süresi içerisinde kazanılan hastane
enfeksiyonlarıdır. ABD'de yapılan araştırma sonuçlarına göre hastane enfeksiyonları ölüm
sebepleri sıralamasında kalp hastalıkları, kanser ve beyin kanamalarından sonra dördüncü
sırada yer almaktadır.
Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre hastanede yatarak tedavi gören her 10
hastadan birinde hastane enfeksiyonu ortaya çıkmaktadır. İstatistikler dünyanın en gelişmiş
ülkelerinde dahi enfeksiyon oranlarının % 5’e çıkabildiğini göstermektedir. Türkiye’de
hastane enfeksiyonu oranı yüzde 5-15 arasındadır.
Hastane enfeksiyonları tedavideki güçlük sebebi ile hastanedeki kalış süresinin
uzaması, tedavi giderlerinin artması ve işgücü kaybı ile ekonomik problemlere yol açar.
Ayrıca yüksek ölüm oranı ve sekonder sebeplerle ölüme yol açabilir. Hastane enfeksiyon
sıklığı, verilen sağlık hizmetlerinin önemli bir kalite göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
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3.1. Sık Rastlanan Hastane Enfeksiyonları
Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler hastane enfeksiyonu etkenleridir.
Bunlardan en çok E. Coli, ( Escherichia coli), bağırsak bakterileri ve staphylococcus aureus
enfeksiyonları görülür.
Hastane enfeksiyonları ile ilgili yapılan sürveyans çalışmaları sonucunda dört grup
hastane enfeksiyonu tespit edilmiştir.

3.1.1. Nosokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonları (NÜSE)
En sık rastlanan üriner sistem enfeksiyonudur ve enfeksiyonların yaklaşık %40’ını
oluşturur. Hastane kaynaklı üriner sistem enfeksiyonlarının %85’i kateter uygulaması, %
15’i de sistoskopi (endoskopla idrar yollarının incelenmesi) gibi ürolojik girişimler sonrası
görülür. Enfeksiyona sebep olan mikroorganizmaların en başta geleni, E.coli’dir.
Nosokomiyal üriner sistem enfeksiyonları, sıklıkla 50 yaşın üstünde, kadın hastalarda,
kateterizasyon süresinin uzadığı durumlarda görülür. Kateterize hastaların çoğunda 30 gün
içinde üriner sistem enfeksiyonları gelişir.

3.1.2. Hastane Kökenli Pnömoniler (HKP)
Pnomoni akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Hastane infeksiyonları içinde en ağır
seyredendir. %33-50 mortalite (ölüm) oranıyla ilk sıradadır. Hastaneye yatıştan veya taburcu
olduktan 48 saat sonra gelişir. Yatıştan ilk 3 gün içinde gelişen pnömonilere erken
pnomoniler denir. Daha sonraki günlerde ortaya çıkanlara ise geç pnömoniler denir.

3.1.3. Cerrahi Alan Enfeksiyonları(CAE)
Tüm hastane enfeksiyonlarının
%15’ ini oluşturur. Bu enfeksiyonlar genellikle
cerrahi işlemden önce, cerrahi işlem sırasında ve cerrahi girişimden bir ay sonra ortaya çıkan
enfeksiyonlardır. Bazen bu süre bir yıla kadar uzayabilir.
Yaş, şişmanlık altta yatan hastalıklar, başka bir bölgede enfeksiyon bulunması,
hastanın operasyon öncesi hastanede yatış süresi enfeksiyon riskini arttırır. Yapılan
araştırmalar sonucu mikroorganizmaların çoğunun, hastanın yaraya yakın veya uzak vücut
yüzeylerinden bulaştığını, genellikle operasyon odasındaki çevre koşullarının bulaşta daha az
etken olduğu ortaya çıkmıştır.

3.1.4. Bakteriyemiler
Bakteriyemi; bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan tablodur.
Bakteriyemi hastane enfeksiyonları içinde giderek artan bir sorun oluşturmaktadır.
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Yoğun bakım üniteleri bu enfeksiyon açısından diğer birimlerden daha risklidir.
Mikroorganizmaların deriden damar içine geçmesi kateterler aracılığı ile olmaktadır.
Kateterin, tipi, takıldığı yer, takılış şekli ve bakımı enfeksiyon oluşumunda etkilidir. Ayrıca
kontamine olan sıvının verilmesi de bakteriyemi sebebidir. En büyük etken stafilokoklardır.

3.2. Hastane Enfeksiyonları Risk Faktörleri
Hastane enfeksiyonları risk faktörlerini 4 ana başlıkta ele alabiliriz.


Mikrobiyal Faktörler





Konakçı Faktörleri







Yaş, (bebek ve yaşlılar)
Metabolik veya imminsüpresyona yol açan bozukluklar,(diyabet, lösemi)
İmminsüpresif ilaçlar,
Travma ve yanıklar.

Çevresel Faktörler






Antibiyotik kullanımında artış nedeni ile çoklu dirençli patojenlerin oranı
artar.
Yeni uygulamalar ve aletler içinde veya etrafında mikroorganizmaların
yaşayabileceği ortam oluşturabilirler.

Cerrahi müdahaleler
Kateterizasyon (damar-idrar)
İnvaziv ve diagnostik girşimler.(endoskop, basınç monitörleri)

Hijyenik Alışkanlıklar




El yıkama: Hastane enfeksiyonlarının oluşumu konusunda bütün
dünyada üzerinde en çok durulan konudur. Ellerde her çeşit
mikroorganizma yerleşebilmekte ve kişiden kişiye kolayca
bulaşabilmektedir. Bu sebeple sağlık kurumları için el yıkama kılavuzu
hazırlanmıştır.
Eldiven ve diğer kişisel bariyer yöntemlerini kullanma: Sağlık
personeli, hastanın mukozalarına, yara, kesik, çizik, yanık gibi bütünlüğü
bozulmuş deri, ıslak vücut bölgelerine temasta ve her türlü alet
uygulamalarında mutlaka eldiven kullanmalıdır.

3.3. Hastane Enfeksiyonu Sonuçları





Hastanede kalış süresinde uzama,
Morbitide (herhangi bir hastalığın görülme sıklığı) artış
Yaşam kalitesinde azalma,
Mortalitede (ölüm oranı) artış,

34




İş gücü ve üretkenlik kaybı,
Maliyette artıştır.

3.4. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komiteleri (HEKK)
Türkiye’de hastane enfeksiyonları ile ilgili olarak ilk çalışmalar 1984’te Hacettepe
Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde enfeksiyon kontrol komitesinin kurulması ve bir
enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevlendirilmesi ile başlamıştır.
Enfeksiyon kontrol komiteleri, hastanelerde nozokomiyal enfeksiyonlarla ilgili
sorunları tespit etmek, bu sorunların çözüm yollarını araştırmak ve alınması gereken
önlemleri ve kararları hastane idaresine iletmekle yükümlüdürler. Enfeksiyon kontrol
komiteleri hastane idaresine bağlı olarak çalışır. Hastane enfeksiyonları kontrol çalışmaları
hastanenin birçok bölümünü ilgilendirmektedir.
Hastane enfeksiyon kontrol komite üyeleri şunlardır:











Hastane idarecisi, (başhekim veya görevlendireceği bir görevli )
Dahili tıp bilim dallarından tercihen iç hastalıkları uzmanı,
Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı,
Çocuk hastanelerinde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı,
Klinik mikrobiyolog,
Enfeksiyon kontrol doktoru,
Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü,
Enfeksiyon kontrol hemşiresi,
Hastane eczacısı veya baş eczacı,
Hastane müdürü.

3.4.1. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları










Yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon
kontrol programı belirleyerek uygulamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu
konuda öneriler sunmak,
Yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol
standartlarını yazılı hale getirmek, gerekirse bunları güncellemek,
Çalışan personele, enfeksiyonu konusunda hizmet içi eğitimler verilmesini
sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
Hastanenin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek
ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
Hastane enfeksiyonu yönünden, riskli bölümleri belirleyerek hastane enfeksiyon
kontrol programı için hedefler koymak,
Antibiyotik kullanımı ile ilgili doğru politikalar koymak,
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları ile ilgili standartları belirlemek,
Dezenfektanların seçimi kullanımı ve temizlik uygulamalarını kontrol etmek,
Hastanelerde sorun teşkil eden bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda,
gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek ve izlemektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Hastane enfeksiyonlarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hastane enfeksiyonunu tanımlayınız.
 Hastane enfeksiyonunu önlemeye yönelik  Çeşitli
sağlık
kuruluşlarının
(Aile
tedbirleri sıralayınız.
hekimliği, toplum sağlığı merkezleri
hastane gibi) enfeksiyonlara karşı aldığı
tedbirleri araştırabilirsiniz.
 Hastane enfeksiyonu
sıralayınız.

risk

 Hastane
enfeksiyonunu
sıralayınız.
 Hastane enfeksiyon
üyelerini sayınız.

faktörlerini
sonuçlarını Hastane enfeksiyonlarının
araştırabilirsiniz.

kontrol

sonuçlarını

komite

 Enfeksiyon kontrol komitesinin görev,  Hastane
ortamında
HEKK’
yetki ve sorumluluklarını sayınız.
çalışmalarını araştırabilirsiniz.
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sinin

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

Aşağıdakilerden hangisi, nasokomiyal üriner sistem enfeksiyonu nedenidir?
A) Mekanik ventilasyon.
B) Kateter uygulaması.
C) Şişmanlık.
D) Damar içine kontamine sıvı verilmesi.
E) Enjeksiyon yapılması.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için alınan
önlemlerdendir?
A) Kontamine respiratör cihazları kullanmamak.
B) Çok gerekmedikçe kateter takmamak.
C) Pansumanların uzman kişilerce yapılması.
D) Hastaların izole edilmemeli.
E) Hava yolu temizliği yapılması.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, hastane enfeksiyonu risk faktörü değildir?
A) Mikrobiyolojik faktörler.
B) Konakçı faktörleri.
C) Sosyal faktörler.
D) Çevresel faktörler.
E) Hijyenik faktörler.

4.

Aşağıda verilen hastane enfeksiyonu sonuçları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mortalitede artış.
B) Yaşam kalitesinde azalma.
C) İş gücü ve üretkenlikte düşüş.
D) Maliyette artış.
E) Hastanede kalış süresinde kısalma.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, enfeksiyon kontrol komitesinin üyesi değildir?
A) Hastane idarecisi.
B) Klinik mikrobiyolog.
C) Hastane eczacısı veya baş eczacı.
D) Enfeksiyon kontrol hemşiresi.
E) Radyoloji teknisyeni.

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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, hasta vücut sıvılarıyla bulaşan yüzeylerde temizlik
ilkelerindendir?
A) Dezenfektan madde kullanmak.
B) Suyla yıkamak.
C) Paspasla silmek.
D) Süpürge ile süpürmek.
E) Hiç biri.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, cerrahi asepsinin temel ilkelerinden değildir?
A) Steril bir paketin dışı da sterildir.
B) Steril cisim, bel düzeyinin üzerinde tutulmalıdır.
C) Steril alana sırt dönülmemelidir.
D) Steril objeler, gerektiğinde steril eldiven ile tutulmalıdır.
E) Steril bir kumaşa herhangi bir sıvı sıçratılmamalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, canlı yüzeylerde patojen mikroorganizmaları temizleyerek
antisepsiyi sağlayan kimyasal maddelere verilen addır?
A) Dezenfektan solüsyon.
B) Antiseptik solüsyon.
C) Steril solüsyon.
D) Dekontaminasyon.
E) Bakteriyostatik solüsyon.

4.

Aşağıdaki tıbbi atıklardan hangisi, tıbbi atık kutusuna atılmalıdır?
A) Organik parçalar.
B) Kan ve kan ürünleri.
C) Enjektör iğneleri.
D) Pansuman malzemeleri.
E) Gaita kapları.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek düzeyi dezenfektandır?
A) İyodofor.
B) Fenol bileşikleri.
C) Sodyum hipoklorit.
D) Etil alkol.
E) Formaldehit.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun
devamlılığının sağlanmasına, ……………….. denir.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Malzemenin ,kişinin ve ortamın istenmeyen mikroorganizmalarla bulaşma ve
kirlenmesine, …………………………….denir.
Canlı yüzeyler üzerindeki patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların yok edilmesine,
……………………denir.
Dezenfeksiyon
işleminde
kullanılan
kimyasal
maddelere,
………………………..denir.
Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların,
sporlar da dahil olmak üzere, yok edilmesi işlemine,……………………………denir.
Hijyenik el yıkamanın süresi en az, ………………..saniye olmalıdır.
Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik, kesici ve
delici atıklara, …………………………….. denir.
Genellikle hastaya uygulanacak operasyon öncesi yapılan el yıkama yöntemine,
………………el yıkama denir.
Bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip
yerleşerek çoğalmasına,………………………denir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

( ) Bütünlüğü bozulmamış ciltle temas eden alet/malzemeler, kritik olmayan
alet/malzemelerdir.
( ) Kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerin temizliğinde, 1/10’luk çamaşır
suyu kullanılmalıdır.
( ) Kirli enjektörle olan yaralanmalarda, yaralanan bölgenin bol su ve sabunla
yıkanması yeterlidir.
( ) Hastanede sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin eğitim ve kontrolü,
‘Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin görevidir.
( ) Cerrahi asepsi temel ilkelerine göre steril bir cisme steril olmayan bir cisim
değerse onu kontamine eder.
( ) Cerrahi operasyonlar, üretral kateterizasyon vb. işlemlerde nonsteril eldiven
kullanılabilir.
( ) Sağlık çalışanının ellerinin deri bütünlüğü bozulmuş ise işlemlerden önce ellerini
yıkaması yeterlidir.
( ) Hastane kaynaklı üriner enfeksiyonlar, kateter uygulaması ve sistoskopi gibi
ürolojik girişimler sonrası görülür.
( ) Pnomoni, hastane enfeksiyonları içinde en ağır seyredenidir ve ölüm oranı ile ilk
sıradadır.
( ) Kesici, delici, batıcı atıklar dışındaki tıbbi atıklar, siyah renkli plastik torbalarda
toplanır.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
B
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
D
B
C

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

B
C
C
E
E
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A
A
B
B
E
ASEPSİ
KONTAMİNASYON
ANTİSEPSİ
DEZENFEKTAN
STERİLİZASYON
15 -30
TIBBİ ATIK
CERRAHİ
ENFEKSİYON
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
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