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a¤l›k çal›ﬂanlar› günlük çal›ﬂma ortam›nda
hastalardan bulaﬂabilecek birçok infeksiyon
hastal›¤› aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Bu infeksiyonlar içinde kanla bulaﬂanlar, gerek s›kl›k gerekse
yaratt›klar› uzun süreli olumsuz etkiler nedeniyle, özel bir öneme sahiptir. Hastanedeki günlük
faaliyetleri s›ras›nda hastalar›n kan ve çeﬂitli vücut s›v›lar›yla temas etme ihtimali olan sa¤l›k
personelinin hepsi kan yoluyla bulaﬂan hastal›klar aç›s›ndan yüksek risk alt›ndad›r. Görevleri bu
tür temas› gerektirmeyen idareci, sekreter, kay›t
ve arﬂiv memurlar› gibi personel için ise toplumdakinden farkl› bir risk söz konusu de¤ildir.
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Bulaﬂma riski olan hastal›klar
Hastalar›n kan veya kanla kontamine vücut
s›v›lar›yla temas halinde baﬂl›ca dört tür viral
hastal›¤›n bulaﬂmas› söz konusudur. Bunlar; HIV
(Human Immunodeficiency Virus), Hepatit B
(HBV), Hepatit C (HCV), Hepatit D (delta, HDV)
virüsleridir.
Hepatit B virüs infeksiyonu: Viral hepatitler
aras›nda HBV infeksiyonu en yüksek bulaﬂma
riski taﬂ›yan infeksiyondur. HBV k›smen çift sarmall› bir DNA virüsü olup, komplet virüs (Dane
partikülü), virüs DNA’s›n› içeren bir çekirdek

(kor partikülü) ve etraf›ndaki lipoprotein yüzey
antijeninden (HBeAg) oluﬂur. Akut veya kronik
HBV infeksiyonu olan kiﬂilerde kanda yüksek
oranda HBeAg saptan›r. Bu antijen kendi baﬂ›na
infekte etme özelli¤i taﬂ›mamakla birlikte, kanda
saptanmas› hastan›n bulaﬂt›r›c›l›¤› aç›s›ndan bir
iﬂaret (marker) olarak alg›lan›r. Hastal›¤›n bulaﬂt›rma aç›s›ndan en yüksek risk taﬂ›yan kiﬂiler, kan›nda HBe antijeni (HBeAg) veya HBV DNA’s›
saptanan hastalard›r. Kanda kor antijeni (HBcAg)
saptanamaz, ancak hastal›¤› geçirmiﬂ veya geçirmekte olan kiﬂilerde bu antijene karﬂ› antikor
(HBcAb) gösterilebilir. Ancak bu antikor tek baﬂ›na hastan›n infektivitesine karar vermede kullan›lamaz. Yüzey antijenine karﬂ› geliﬂen antikoru (HBsAb) kan›nda taﬂ›yan kiﬂiler hastal›¤a karﬂ› ba¤›ﬂ›k olup, baﬂkalar›n› infekte etme riski
göstermezler.
Hepatit B infeksiyonu riskini tam olarak anlayabilmek için baz› epidemiyolojik bilgilerin gözden geçirilmesi gereklidir. Bugün tüm dünya nüfusunun yaklaﬂ›k %5’inde HBV taﬂ›y›c›l›¤›n›n sözkonusu oldu¤u varsay›lmakta ve tüm dünyadaki
HBV taﬂ›y›c›lar›n›n say›s›n›n 350 milyon civar›nda oldu¤u kabul edilmektedir. Her y›l 1-2 milyon
kiﬂi direkt olarak HBV infeksiyonu ve komplikasyonlar›na ba¤l› olarak yaﬂam›n› yitirmektedir.
HBV dünyadaki primer hepatosellüler karsinom
(PHC) olgular›n %80’ninden sorumlu olup, HBV
taﬂ›y›c›lar›nda PHC rastlanma s›kl›¤›n›n sa¤l›kl›
kiﬂilere k›yasla 200-400 kat daha fazla oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Bu bulgulara dayanarak Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan HBV sigaradan
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sonra ikinci önemli kanserojen olarak kabul edilmektedir. Geliﬂmiﬂ Bat› ülkelerinde taﬂ›y›c›l›k
s›kl›¤› %1’den düﬂük, buna karﬂ›n geliﬂmekte
olan baz› ülkelerde (örne¤in Güneydo¤u Asya’da) %20’yi geçmektedir. Ülkemizde farkl› merkezlerde yap›lan çal›ﬂmalarda HBV taﬂ›y›c›l›¤›
%4-15 aras›nda bulunmuﬂtur. Dolay›s›yla günlük
uygulamada ülkemizde hekimlerin kaﬂ›laﬂt›¤›
yaklaﬂ›k her 10-20 hastadan birisinin HBV taﬂ›y›c›s› olma riski vard›r. Taﬂ›y›c›l›k s›kl›¤›n›n %0.5 oldu¤u Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde her
y›l görülen 300.000 yeni HBV infeksiyonunun
12.000 tanesi sa¤l›k personelinde ortaya ç›kmaktad›r. Hepatit B infeksiyonunun do¤al seyri dikkate al›nd›¤›nda bu kiﬂilerin %5-10’unda kronik
HBV taﬂ›y›c›l›¤›n›n ortaya ç›kmas›, %1’nin fulminan hepatit geliﬂtirmesi, %1 oran›nda karaci¤er
sirozu nedeniyle yaﬂamlar›n› yitirmeleri söz konusudur. Sonuçta sadece ABD’de her y›l 250 civar›nda sa¤l›k personeli HBV virüs infeksiyonu
ve buna ba¤l› komplikasyonlar nedeniyle yaﬂamlar›n› kaybetmektedirler. Bu rakam, AIDS
pandemisi baﬂlad›¤›ndan bu yana tüm dünyada
meslekleri nedeniyle HIV ile infekte olup yaﬂamlar›n› kaybeden toplam 100 civar›nda sa¤l›k
personeli oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, HBV infeksiyonunun sa¤l›k pesoneli aç›s›ndan çok daha
önemli bir meslek hastal›¤› oldu¤u gerçe¤ine
iﬂaret etmektedir. Öte yandan kronik HBV taﬂ›y›c› oran›nda ABD’dekinden en az 10 kat fazla oldu¤u ülkemizde sa¤l›k personeli aç›s›ndan tehlikenin büyüklü¤ünü tahmin etmek zor de¤ildir.
Sa¤l›k personelinde HBV infeksiyonu s›kl›¤›
di¤er mesleklere k›yasla en az 3-6 kat daha fazlad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü hastal›¤›n endemik
olarak bulundu¤u ülkemiz gibi bölgelerde çal›ﬂan sa¤l›k personelinde, hastanede çal›ﬂan her
y›l baﬂ›na HBV infeksiyonuna yakalanma riskini
%0.6-1.4 olarak belirlemiﬂtir. Cerrahi branﬂlarda
çal›ﬂan hekimlerin HBV ile infekte olma riski,
karﬂ›laﬂt›¤› hasta popülasyonundaki taﬂ›y›c›l›k
oran›n›n yan›s›ra, günlük uygulamada hastalar›n
kan ve kanla bulaﬂm›ﬂ vücut s›v›lar›yla temas s›kl›¤› ile de yak›ndan iliﬂkilidir. Bulaﬂma s›kl›¤› deneyimin en az oldu¤u cerrahi e¤itiminin ilk y›llar›nda en yüksektir. Sonuçta bir cerrah için meslek hayat› boyunca (yaklaﬂ›k 40 y›l) HBV infeksiyonuna yakalanma riski %40 civar›nda bulunmuﬂtur. Bu sürede semptomatik HBV infeksiyonu geçirme riski %10-20, fulminan hepatit riski
%0.1-0.5, kronik karaci¤er hastal›¤›na yakalanma
riski %4, karaci¤er sirozu geliﬂtirme riski ise %1
civar›ndad›r.
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Delta virüs (Hepatit D) ‹nfeksiyonu: Delta virüsü RNA molekülü içeren bir kor partikülünden
oluﬂmuﬂ inkomplet bir virüstür. ‹nfeksiyon oluﬂturmas› için HBsAg’ye gereksinim gösterir. Bu
nedenle delta infeksiyonu ancak HBV infeksiyonu ile birarada ortaya ç›kabilir. HBV’ye ba¤›ml›
olmas› Delta virüsünün sa¤l›k personeline bulaﬂma riskini oldukça azaltmaktad›r. Ancak HBV
taﬂ›y›c›s› olanlarda veya HBV ve Delta virüsünü
taﬂ›yan kiﬂilerin kan›yla temasta bulunanlara infeksiyonun bulaﬂma riskinin oldu¤u unutulmamal›d›r. Ülkemizde asemptomatik HBV taﬂ›y›c›lar›nda yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda
HDV taﬂ›y›c›l›¤› %1-11 aras›nda bulunmuﬂtur. Ayn› oran kronik karaci¤er hastal›¤› veya hepatosellüler karsinomu olan hastalarda %23-74 aras›nda saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar ülkemizde bu virüsün yayg›n olarak bulundu¤una iﬂaret etmektedir.
Hepatit C virüs infeksiyonu: Daha önceden
non-A non-B virüsü olarak bilinen hepatit virüslerinden esas olarak transfüzyon yoluyla bulaﬂan›n›n genomu 1989 y›l›nda bulunmuﬂ ve Hepatit
C virüsü (HCV) olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Hepatit C
virüsü tek sarmall› bir RNA virüsüdür. Serumda
HCV’ye karﬂ› antikor saptanm›ﬂ olmas› koruyuculu¤un aksine virüsle infeksiyona iﬂaret eder.
Esas olarak transfüzyon yoluyla bulaﬂan bir virüs
olmakla birlikte yo¤un hasta kan› temas›na maruz kalan sa¤l›k personeline hastal›¤›n bulaﬂma
riski yüksektir. Yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda Türkiye’de sa¤l›k donör popülasyonunda
HCV antikor pozitifli¤i %0-1.8 aras›nda bulunmuﬂtur. Bu oran hemodiyaliz hastalar›nda %1855, kronik karaci¤er hastalar›nda %23-76 aras›nda
saptanm›ﬂt›r.
HIV infeksiyonu: “Human Immunodeficiency
Virus (HIV)’nin yol açt›¤› a¤›r immün yetmezlik
tablosu ve buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan f›rsatç›
infeksiyonlar ve çeﬂitli kanserler ilk defa 1981 y›l›nda ABD’de homoseksüel erkeklerde tan›mlanm›ﬂt›r. Takiben, kan ve kan ürünleri transfüze
edilenler, çok say›da cinsel eﬂi olanlar, HIV virüsünü taﬂ›yanlarla cinsel temasta bulunanlar ve
HIV infeksiyonlu kiﬂilerin do¤urduklar› çocuklar
gibi farkl› risk gruplar› da belirlenmiﬂtir. Dünya
Sa¤l›k Örgütü raporlar› 1996 y›l› sonu rakamlar›na göre tüm dünyada 29.2 milyon kiﬂinin HIV ile
infekte durumda oldu¤una iﬂaret etmektedir. Bu
rakam›n 2000 y›l›nda en az 100 milyona ulaﬂmas›
beklenmektedir. Ülkemizde Aral›k 1996 itibariyHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1997; 1: 2
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le 617 kiﬂinin bu virüsle infekte oldu¤u Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na bildirilmiﬂtir. Ancak bu rakam›n gerçek taﬂ›y›c› say›s›n›n çok alt›nda oldu¤u tahmin
edilmektedir.
Bulaﬂma yollar› ve bulaﬂma riski
HIV ve HBV’nin bulaﬂma ﬂekli tamamen benzer olup, baﬂl›ca virüsle infekte kanla temas, cinsel iliﬂki ve infekte anneden çocu¤a bulaﬂma
ﬂeklindedir. HDV ve HCV esas olarak infekte kan
transfüzyonu yoluyla bulaﬂ›rlar. Ayr›ca HDV sadece HBV taﬂ›y›c›lar›n› infekte edebilir. HCV ve
HDV’nin hastane personeline bulaﬂma riski henüz tam olarak tan›mlanmam›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda i¤ne batmas› vb. yaralanmalar sonras›nda gözlenen anti-HCV serokonversiyonunun %410 civar›nda oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ancak HIV ve
HBV’den korunma amac›yla al›nacak önlemlerin
HCV ve HDV’nin de bulaﬂmas›n› önlemede etkili olaca¤› kabul edilmektedir.
Kan yoluyla bulaﬂan hastal›klar aç›s›ndan bulaﬂt›rma riski taﬂ›yan vücut s›v›lar›; kan, genital
sekresyonlar, plevra, perikard, periton, serebrospinal, sinovyal ve amnion s›v›lar›d›r. Buna
karﬂ›n feçes, idrar, ter, tükrük, balgam, burun
sekresyonlar› ve kusma materyali gözle görülür
miktarda kan içermedikleri takdirde bulaﬂt›rma
riski taﬂ›mazlar.
Sa¤l›k personeline bulaﬂma aç›s›ndan günlük
uygulamada en s›k karﬂ›laﬂ›lan yollar; hastalarda
kullan›lan i¤nelerin ele batmas›, kanla kontamine kesici aletlerle yaralanma veya infekte kan
ya da di¤er vücut s›v›lar›n›n mukozalara s›çramas›d›r.
Öte yandan günlük hasta bak›m› dahil, el s›k›ﬂma, karﬂ›l›kl› konuﬂma, ayn› odada bulunma
gibi günlük ola¤an faaliyetler s›ras›nda her iki virüsün de bulaﬂmas› söz konusu de¤ildir.
Genel olarak infekte kiﬂilerin kanlar›ndaki (ve
di¤er vücut s›v›lar›ndaki) HIV yo¤unlu¤u HBV’ye
k›yasla çok düﬂüktür (kanda infekte edici partikül say›s› 10-103/mL, HBV 106 - 109/mL olarak belirlenmiﬂtir). Bu nedenle örne¤in infekte kiﬂi kan›na bulaﬂm›ﬂ bir i¤nenin batmas› sonucu serokonversiyon riski HBV için %25-35, HIV için ise
%0.35 civar›ndad›r. Bulaﬂma riski yaralanman›n
derinli¤i ile orant›l› olarak artar. Örne¤in HIV taﬂ›y›c›s› bir hastada kullan›lan bistüri ile cerrah›n
kendini yaralamas› sonucu bu riskin %4, buna
karﬂ›n mukozalara infekte kan s›çramas› sonucu
HIV bulaﬂma riskinin i¤ne batmas› sonucundaki
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bulaﬂt›rma riskine eﬂit hatta ondan daha da az
oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Ülkemizde 1996 y›l› sonu itibariyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’na bildirilen HIV infeksiyonlu hasta say›s›
617’dir. Bu rakam›n gerçek infekte kiﬂi say›s›n›
yans›tmad›¤› düﬂünülecek olsa bile HIV infeksiyonunun ülkemizde HBV kadar yayg›n olmad›¤›
aç›kt›r. Öte yandan HBV’nin HIV’e k›yasla kan yoluyla bulaﬂma aç›s›ndan en az 100 kat daha infekte edici oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, sa¤l›k
personeli aç›s›ndan as›l korkutucu olan›n HBV
bulaﬂmas› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Korunma yollar› (Üniversal Önlemler)
‹lk kez 1987’de ABD’de Hastal›k Kontrol Merkezleri (CDC) taraf›ndan HIV bulaﬂmas›n› önlemek amac›yla önerilen yöntemler “Üniversal Önlemler” ad›yla bilinmekte olup, günümüzde tüm
dünyada sa¤l›k personelinin kan yoluyla bulaﬂan
tüm infeksiyonlardan korunmas›nda yayg›n kabul görmektedir.
Aﬂa¤›da say›lan bu önlemler HIV, HBV ve kan
yoluyla bulaﬂan di¤er virüs infeksiyonlar›ndan
korunmak için uygulanacak ortak önlemlerdir.
HBV infeksiyonundan korunmada en etkili yöntem ise uygun biçimde aﬂ›lanmakt›r. Ancak aﬂ›lanma veya do¤al infeksiyon geçirme sonucu
HBV’ye karﬂ› immün hale gelmiﬂ sa¤l›k personelinin de di¤er kan yoluyla bulaﬂan virüs infeksiyonlar›ndan korunmak amac›yla “Üniversal Önlemler”e uymas› gereklidir.
A) Genel Önlemler:
1- Öykü ve fizik muayene ile HIV, HBV ve
kanla bulaﬂan di¤er patojenlerle infekte hastalar› ay›rdetme olana¤› bulunmad›¤›ndan tüm hastalar›n kan ve di¤er vücut s›v›lar› potansiyel olarak infekte kabul edilerek gerekli önlemler al›nmal›d›r.
2- Aﬂa¤›daki iﬂlemler s›ras›nda mutlak surette eldiven giyilmeli, iﬂlem bittikten veya hasta
ile temastan sonra eldiven de¤iﬂtirmeli ve eldivenler ç›kart›ld›ktan hemen sonra eller y›kanmal›d›r:
a) Her hastan›n kan ya da di¤er vücut s›v›lar›
veya bunlarla kontamine yüzeylerle temas riski
oldu¤unda,
b) Her hastan›n mukoza veya sa¤lam olmayan derisiyle temas riski oldu¤unda,
c) Kan alma, damara girme veya benzeri bir
intravasküler iﬂlem s›ras›nda.
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3- E¤er eller veya di¤er cilt yüzeyleri hastan›n
kan ya da di¤er vücut s›v›lar›yla kontamine olursa derhal su ve sabunla y›kanmal›d›r.

organlara cerrahi müdahale veya major travmatik yaralanmalar›n tamiri,

4- ‹¤ne batmas›n› önlemek için “disposible”
i¤neler kullan›ld›ktan sonra plastik k›l›flar› tekrar
tak›lmamal›, i¤neler enjektörden ç›kart›lmamal›,
e¤ilip bükülmemelidir. Kullan›lm›ﬂ i¤ne, enjektör, bistüri ucu ve di¤er kesici aletler imha edilmek üzere delinmeye dirençli sa¤lam kutulara
konulmal›d›r. Bu kutular servis içinde kullan›ma
uygun ve kolay ulaﬂ›labilir yerlerde bulundurulmal›d›r.

c- Vaginal veya sezeryanla do¤um ya da kanaman›n oluﬂabilece¤i di¤er obstetrik iﬂlemler.

5- Yap›lan t›bbi bir iﬂlem s›ras›nda kan veya
di¤er vücut s›v›lar›n›n s›çrama olas›l›¤› söz konusuysa (örne¤in kemik ili¤i aspirasyonu, lomber
ponksiyon yap›lmas› gibi) a¤›z, burun ve gözleri
korumak amac› ile maske ve gözlük tak›lmal›, di¤er vücut yüzeylerine bulaﬂmay› önlemek için
koruyucu önlük giyilmelidir.
6- Eksüdatif deri lezyonlar› olan sa¤l›k personeli, bu lezyonlar iyileﬂinceye kadar hastalarla
direkt temastan ve hastalarla iliﬂkili aletlere dokunmaktan kaç›nmal›d›r.
7- Acil koﬂullarda a¤›z a¤›za resüsitasyon ihtimalini minimale indirmek amac›yla a¤›zl›k, ambu vb. ventilasyon aletleri resisütasyon gerekebilecek yerlerde haz›r bulundurulmal›d›r.
8- Beden fonksiyonlar›n› kontrol edebilen
HIV ve/veya HBV infeksiyonlu hastalar›n rutin
bak›m› s›ras›nda eldiven ya da koruyucu önlük
giyilmesine gerek yoktur.
9- Gebe sa¤l›k personeline HIV ve/veya HBV
bulaﬂma riski, gebe olmayanlardan daha fazla
de¤ildir. Ancak her iki virüsün de perinatal dönemde bebe¤e de geçme riski oldu¤undan, gebe personelin önerilen önlemlere özel bir dikkatle uymas› sa¤lanmal›d›r.
10- ‹nfeksiyöz diyare, pulmoner tüberküloz
tan›s› veya ﬂüphesi olmas› gibi özel izolasyon
önlemleri gerektiren haller d›ﬂ›nda HIV/HBV infeksiyonlu hastalar›n ayr› özel odalarda bulundurulmalar›na gerek yoktur. HIV ve di¤er infeksiyonlar› olan hastalar di¤er bir immunosupresif
hastayla ayn› odada tutulmamal›d›r.
B) ‹nvaziv iﬂlemler s›ras›nda al›nacak önlemler:
‹nvaziv iﬂlem CDC taraf›ndan ﬂu ﬂekilde tan›mlanmaktad›r:
a- Ameliyathane, acil servis, poliklinik veya
muayenehane koﬂullar›nda doku, kavite ya da
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b- Kardiak kateterizasyon ve anjiografi,

Yukar›da belirtilen genel önlemlere ek olarak
invaziv bir iﬂlem s›ras›nda aﬂa¤›daki kurallara da
uyulmas› gereklidir:
1- Tüm invaziv iﬂlemler s›ras›nda eldiven ve
cerrahi maskeler tak›lmal›d›r. ‹ﬂlem s›ras›nda
kan, di¤er vücut s›v›lar› veya kemik parçac›klar›n›n s›çrama olas›l›¤› varsa maskeye ek olarak
gözlük (günlük kullan›lan gözlükler yeterli olup,
ayr›ca özel tipteki gözlüklere gerek yoktur) ve
koruyucu önlükler giyilmelidir.
2- Do¤um yapt›ran veya yard›mc› olan sa¤l›k
personeli plasentay› veya kan ve amniotik s›v›
temizleninceye kadar da bebe¤i tutarken ve göbek kordonunun kesilmesi s›ras›nda eldiven giymelidir.
3- ‹ﬂlem s›ras›nda eldiven y›rt›l›r veya i¤ne
batmas› ya da bir baﬂka kaza olursa eldiven ç›kart›larak süratle bir yenisi giyilmeli ve kazaya
yol açan alet steril sahadan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r.
C) Laboratuvarlarda al›nacak önlemler:
Tüm hastalara ait kan ve vücut s›v›lar› infekte
kabul edilerek, tan›mlanan genel önlemlere ek
olarak aﬂa¤›daki kurallara da uyulmal›d›r:
1- Bütün kan ve di¤er vücut s›v›lar› örnekleri
taﬂ›nma s›ras›nda akma ve s›zmay› engelleyecek
sa¤lam, kapakl› kutulara konulmal›d›r. Materyalin yerleﬂtirilmesi s›ras›nda kutunun d›ﬂ›na ve laboratuvar ka¤›d›na bulaﬂma olmamas›na dikkat
edilmelidir.
2- Laboratuvarda hastadan al›nan materyalle
çal›ﬂan tüm personel mutlaka eldiven giymeli ve
iﬂlem bittikten sonra eldivenler ç›kart›larak eller
y›kanmal›d›r. Çal›ﬂma s›ras›nda mukozalara s›v›lar›n temas etme riski varsa gözlük ve maske tak›lmal›d›r.
3- S›v›larla çal›ﬂ›rken a¤›z pipeti yerine mutlaka mekanik pipetler tercih edilmelidir. Laboratuvarda yeme ve içmeye izin verilmemelidir.
4- ‹¤ne ve enjektörler ancak baﬂka alternatif
olmad›¤›nda kullan›lmal›, mutlak kullan›lmalar›
gerekiyorsa i¤ne batmas›n› önlemek için önerilen kurallara uyulmal›d›r.
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D) Çevresel önlemler:
1 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon:
Kontamine materyal e¤er tekrar kullan›lacaksa, üzerindeki gözle görülür kirler mekanik olarak temizlendikten sonra 121 °C’de 15 dakika buhar otoklav›nda veya etilen oksitle gaz otaklav›ndan sterilize edilebilir.
Bronkoskop, gastroskop ve di¤er optik cihazlar etilen oksit ile sterilize veya %2’lik glutaraldehitte 45 dakika tutularak yüksek düzeyde dezenfekte edilebilir.
2- Çevre temizli¤i:
Duvar, yer döﬂemesi ya da di¤er yüzeylerden
hasta veya sa¤l›k personeline infeksiyon bulaﬂmas› söz konusu de¤ildir. Bu nedenle ad› geçen
bögelerin dezenfeksiyon veya sterilizasyonuna
gerek yoktur, rutin temizlik yeterlidir. Temizleme yöntemleri, iﬂlemin uygulanaca¤› hastane
bölgesi, yer ve kirlilik derecesine göre de¤iﬂir.
Hasta masalar› ve hasta odalar›n›n zemini gibi
horizontal yüzeyler kirlendi¤inde ya da hasta taburcu oldu¤unda düzenli olarak temizlenmelidir. Duvar, perde ve güneﬂliklerin sadece kirlendi¤inde temizlenmesi yeterlidir. Temizlik s›ras›nda f›rçalama ile mikroorganizmalar›n fiziksel
olarak ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas› önemlidir.
Hasta bak›m›n›n yap›ld›¤› yerlerde infekte
materyalle kontaminasyon halinde önce görülebilir materyal silinmeli, takiben 1/10 dilue çamaﬂ›r suyu gibi bir s›v› germisitle dekontamine
edilmelidir. Ayn› olay›n laboratuvar içinde olmas› halinde önce kontamine bölgeye s›v› germisit
dökülüp temizlenmelidir. Sonra üzerine yeniden
s›v› germisit dökülmelidir. Tüm bu iﬂlemler s›ras›nda mutlaka eldiven giyilmesi gereklidir.
3- Çam›ﬂ›rhane ve mutfaklarda al›nacak
önlemler:
Hastanelerin normal çamaﬂ›r ve bulaﬂ›k y›kama iﬂlemleri, hastalar›n kulland›¤› tepsi, tabak,
çarﬂaf vb. eﬂyalar›n yeterli dekontaminasyonunu
sa¤lar. Tüm kirlenmiﬂ örtü ve çarﬂaflar hasta baﬂ›nda silkelenmeden ve ayr›lmadan torbalanmal›d›r. Bu eﬂyalar›n gidecekleri yere nakli mutlaka
torba içinde yap›lmal›d›r.
E¤er 70 °C’nin üzerinde s›c›k su kullan›l›yorsa, çarﬂaflar› en az 71°C’de 25 dakika su ve deterjanla y›kamak yeterlidir. 70°C’nin alt›ndaki s›cakl›klar için uygun kimyasal germisitler kullan›lmal›d›r.
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E) Hasta kan› ve/veya di¤er vücut s›v›lar›yla
parenteral veya mukoza yolula temas eden
sa¤l›k personelinin almas› gereken önlemler:
a- Yaralanma sonras› temas bölgesi su ve sabunla veya uygun bir antiseptikle y›kanmal›d›r.
Mukoza temaslar›nda bol suyla temas bölgesinin y›kanmas› yeterlidir. Temas bölgesi s›kma,
emme, kanatmaya çal›ﬂma vb yöntemlerle kesinlikle travmatize edilmemelidir. Normal yara
bak›m› d›ﬂ›nda ek bir önleme gerek yoktur.
b- HBV taﬂ›yan (HBsAg pozitif) bir hastan›n
kan veya di¤er vücut s›v›lar›yla i¤ne batmas›,
mukoz membranlara s›çrama veya sa¤lam olmayan deriye bulaﬂma yoluyla temas eden antiHBs veya anti-HBc antikoru negatif sa¤l›k personeline;
i- ‹lk 48 saat içinde 0.06 mL/kg Hepatit B Hiperimmunglobulin (HBIg) intramüsküler yolla
yap›lmal›,
ii- Eﬂ zamanl› olarak hepatit B aﬂ›s› deltoid
adale içine yap›lmal› ve takiben 1 ay ve 6 ay sonra ayn› dozda tekrarlanarak HBV’ye karﬂ› aktif
ba¤›ﬂ›kl›k sa¤lanmas› amaçlanmal›d›r. Aﬂ› uygulamas› 0,1,2 ve 12. ay ﬂeklinde de yap›labilir. Bu
ﬂekilde immünizasyon ile antikor geliﬂmesinin
daha h›zl› olabilece¤i öne sürülmüﬂtür. Aﬂ› ve hiperimmunglobulin birarada yap›ld›klar›nda farkl› vücut bölgelerine uygulanmal›d›r.
c- Kan veya vücut s›v›s›yla temas edilen hastan›n ve/veya temas eden sa¤l›k personelinin
seroloik durumlar› bilinmiyorsa:
i- Hemen yukar›da belirlenen ﬂekilde aktif
immünizasyon ﬂemas›na (aﬂ› uygulamas›) baﬂlanmal›,
ii- Serolojik durum belli oluncaya kadar 5 mL
(veya 0.06 mL/kg/ “polivalan” immunglobulin (Ig)
intramüsküler olarak yap›lmal›d›r. Ig preparatlar›
düﬂük titrede anti-HBs antikorlar› taﬂ›d›¤›ndan
HBV’ye karﬂ› koruyuculuk sa¤layabilir. E¤er kan›
ile temas edilen hasta HBV taﬂ›y›c›l›¤› aç›s›ndan
yüksek risk grubunda ise (kronik karaci¤er hastas› gibi) serolojik souç beklenmeden HBIg uygulanmal›d›r.
iii- Serolojik durum belirlendi¤inde (a) ﬂ›kk›nda belirtilen koﬂullar sa¤lan›yorsa HBIg uygulanabilir.
d- Anti-HBs ve/veya anti-HBc antikoru pozitif
olan ya da HBs antijeni pozitif sa¤l›k personeline temas sonras› aﬂ› ya da HBIg uygulamas›na
gerek yoktur.
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e- Aﬂ›lanmay› takiben anti-HBs antikoru pozitif hale gelen kiﬂilere rapel aﬂ›, ya antikor titresi
10 mLU/mL’nin alt›na düﬂtü¤ünde veya her 5 y›lda bir yap›lmal›d›r.
f- HCV antikoru taﬂ›yan bir kiﬂinin kan›yla temas eden sa¤l›k personeline yukar›da tan›mlanan lokal bak›m önlemleri d›ﬂ›nda, yaralanmay›
takiben ve 6 ay sonra serolojik olarak HCV’ye
karﬂ› antikor araﬂt›r›lmas› önerilmelidir. Daha
önceden korunma amac›yla önerilen polivalan Ig
uygulamas›n›n yarars›z oldu¤u anlaﬂ›ld›¤›ndan
yap›lmas›na gerek yoktur.
g- HIV taﬂ›y›c›s› olan bir hastan›n kan› ile temas sonras›, yukar›da say›lan y›kama ve normal
yara bak›m iﬂlemi yap›lmal›d›r. Bu tür bir yaralanmaya maruz kalan sa¤l›k personelinin antiHIV antikoru taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› hemen serolojik
olarak belirlenmelidir. Bu ilk test yaralanma nedeniyle bulaﬂma olup olmad›¤›n› de¤il o kiﬂinin
daha önceden infekte olup olmad›¤›n› ortaya ç›kartacakt›r. Ayn› test yaralanmadan 6 hafta, 12
hafta ve 6 ay sonra tekrarlanmal›d›r. 6 ay sonunda da negatif bulunan testin bir daha yeni bir yaralanma olmad›kça tekrar›na gerek yoktur. Yap›lan k›s›tl› vaka içeren çal›ﬂmalarda temas sonras› profilaksinin HIV bulaﬂ›n› engelledi¤i gösterilmiﬂtir. Günümüzde bu amaçla kullan›lmas› CDC
taraf›ndan önerilen ﬂema Tablo 1’de verilmiﬂtir.
F) HBV veya HIV ile infekte sa¤l›k personelinin almas› gereken önlemler:
1) ‹nfekte personel üniversal önlemlere kesinlikle uymal›d›r.
2) Eksudatif lezyonu olanlar hasta ve hastada
kullan›lacak aletlerle direkt temas etmemelidir.
3) ‹nvaziv iﬂlemleri uygulayan her sa¤l›k personeli kendi HIV ve HBV serolojisini, e¤er
HBsAg pozitif ise HBeAg taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›n› bilmelidir.
4) HIV ve/veya HBV (HBeAg taﬂ›yanlar dahil)
ile infekte personelin bu kurallara uymak koﬂuluyla çal›ﬂmas›n›n engellenmesine gerek yoktur.
HIV veya HBV ile infekte hastalar için ameliyathanelerde al›nacak önlemler
Cerrah›n hasta kan› veya vücut s›v›lar›yla perioperatif olarak temas›, yap›lan cerrahi iﬂlemin
türüne, cerrah›n ve yard›mc›lar›n›n deniyimine
ve uygulanan infeksiyon kontrol önlemlerine
ba¤l› olarak de¤iﬂir. Ameliyathanede operasyon
s›ras›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n baﬂ›nda cil-
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de veya mukoz membranlara kan veya vücut s›v›lar›n›n s›çramas›, ameliyat önlükleri üzerine
ayn› s›v›lar›n bulaﬂ›p deriye temas etmeleri ya
da eldiven delinmeleri sonucu cilt temas›n›n
oluﬂmas› veya i¤ne, bistüri gibi kesici aletlerle
yaralanmalar› takiben kan veya di¤er vücut s›v›lar›n›n cilde bulaﬂmalar› gelir. Bu türde “kazalar›n” sonucunda hastalardan yukar›da bahsedilen
infeksiyonlar›n cerraha bulaﬂma riski oldu¤undan, bu kazalar› en aza indirgemek için serolojisi ne olursa olsun her hasta için ayn› ciddiyette
üniversal önlemlere uymak gerekmektedir.
Cerrahi eldivenlere iliﬂkin defektler ameliyat
s›ras›nda %10-50 s›kl›kta karﬂ›laﬂ›lan sorunlardand›r. Bu defektlerin en az üçte biri üç saat veya daha uzun süreli operasyonlarda ortaya ç›kmaktad›r. HIV, HBV veya kan yoluyla bulaﬂt›¤›
bilinen di¤er infeksiyonlardan birini taﬂ›yan hastalar›n opere edilmesi s›ras›nda çift kat eldiven
kullan›lmas› gereklidir. Yap›lan bir çal›ﬂmada tek
kat eldivenle, çift kat eldivenden d›ﬂtakine iliﬂkin defektler ayn› s›kl›kta ortaya ç›karken (yaklaﬂ›k %17.5), içteki eldivende ayn› defektlerin üç
kat daha az (%5.5) oranda görüldü¤ü belirlenmiﬂtir. Bu gözlem çift kat eldiven giymenin kan ve
di¤er vücut s›v›lar›yla cilt temas›n› önlemede etkili bir yöntem oldu¤una iﬂaret etmektedir. Ancak bu yöntem delici yaralanmalardaki kan bulaﬂ›n› önlemede etkili olamayaca¤› için, çift eldivenin yan›s›ra di¤er önlemlere de uymaya azami
dikkat gereklidir. Yaralanma riskinin yüksek oldu¤u iﬂlemler (örne¤in; aç›k k›r›k redüksiyonu gibi) s›ras›nda iki kat lateks eldiven aras›na koton
eldivenlerin giyilmesi kanla bulaﬂma riskini en
aza indirger.
“Surgical Infection Society”nin yak›n zamanda yay›nlanan önerilerine göre HBV, HIV ve HCV
ile infekte oldu¤u bilinen hastalar›n opere edilmeleri s›ras›nda ameliyathanedeki personel say›s› minimuma indirgenmeli, deneyimsiz cerrahi
asistanlar›n›n bu tür hastalar› opere etmesine
izin verilmemeli, kanla temas› asgaride tutmak
amac›yla disposible önlükler, gözü koruyan maskeler ve plastik apronlar kullan›lmal›, disseksiyon için bistüri kullan›m›n› en aza indirgemeye
çal›ﬂmal› ve kesici aletlerin sadece operatör ve
cerrahi hemﬂiresi taraf›ndan ellenmesi sa¤lanmal›d›r.
Cerrahi iﬂlem uygulanacak her hastan›n ameliyat öncesi HIV, HBV ve di¤er serolojik testlerinin yap›lmas› pratik bir yöntem de¤ildir. Bu ﬂe-
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Tablo 1. HIV ile ‹nfekte Hasta Vücut S›v›lar› ile Temas Eden Sa¤l›k Personeline Temas Sonras›
Uygulanacak Profilaksi Önerileri.
Profilaksi

Antiretroviral rejimφ

Yüksek risk

Kesin

ZDV + 3TC + IDV

Artm›ﬂ risk

Kesin

ZDV + 3TC ± IDV

Risk art›m› yok

Önerilir

ZDV + 3TC

‹çeren vücut s›v›s›*** veya doku

Önerilir

ZDV + 3TC

Di¤er vücut s›v›lar› (idrar gibi)

Önerilmez

Kan

Önerilir

ZDV + 3TC ± IDV

içeren vücut s›v›s›*** veya doku

Önerilir

ZDV ± 3TC

Di¤er vücut s›v›lar› (idrar gibi)

Önerilmez

Kan

Önerilir

ZDV + 3TC ± IDV

içeren vücut s›v›s›*** veya doku

Önerilir

ZDV ± 3TC

Di¤er vücut s›v›lar› (idrar gibi)

Önerilmez

Temas türü

Temas edilen vücut s›v›s›*

Perkutan

Kan**

Gözle görünür miktarda kan

Mukoz membran

Gözle görünür miktarda kan

Deri
Artm›ﬂ risk*****

Gözle görünür miktarda kan

*

Yüksek yo¤unlukta HIV (örne¤in; araﬂt›rma laboratuvar›nda) ile temas “kanl› perkutan temas yüksek risk gruolarak kabul edilir.
** Yüksek risk: Fazla miktarda (hastan›n arter veya veni içinde kullan›lm›ﬂ geniﬂ a¤›zl› i¤ne ile derin yaralanma) ve
yüksek yo¤unlukta HIV içeren kanla (akut retroviral hastal›k veya terminal AIDS hastas›) temas. Artm›ﬂ riski: Ya
fazla miktarda ya da yüksek yo¤unlukta HIV içeren kanla temas. Risk art›m› yok: Az miktarda ve düﬂük
yo¤unlukta HIV içeren kanla temas (örne¤in; solid cerrahi dikiﬂ i¤nesi ile asemptomatik hastadan yaralanma).
*** Semen, vajinal sekresyon, serebrospinal, sinovial, plevral, peritoneal, perikardiyal ve amniyotik s›v›lar
***** Deri temas›nda artm›ﬂ risk, yüksek titrede HIV ile temas, uzun süreli temas, geniﬂ alanda temas, deri
bütünlü¤ünün gözle görülür bir biçimde bozuldu¤u alanda temas halinde söz
φ Zidovudine (ZDV) 3 X 200 mg, lamivudine (3TC) 2 X 150 mg, indinavir (IDV) 3 X 800 mg (IDV yoksa yerine
saquinavir 3 X 600 mg kullan›labilir). Profilaksi süresi 4 haftad›r.
bu”

kilde hem yüksek bir maliyetle karﬂ› karﬂ›ya kal›naca¤› gibi, seronegatif bulunan hastalar›n
ameliyat› s›ras›nda “gereksiz” bir güven duygusu
nedeniyle yukar›da say›lan önlemlere daha az riayet edilmesi gibi bir durumla karﬂ›laﬂ›lmas› söz
konusu olacakt›r. Oysa daha önceden de belirtildi¤i üzere kanla bulaﬂan virüslerle infekte hastalar›n belli bir k›sm› en az›ndan bir dönemde seronegatif bulunabilmektedir. Bu nedenle hastalar› serolojik olarak “s›n›flamak” yerine her hasta
için yukar›da say›lan önlemlere maksimum dikkati göstererek uymak daha ak›lc› gözükmektedir.
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