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astane infeksiyon kontrol programlar›n›n
oluﬂturulmas› kolay de¤ildir. Amaç, hastane
infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›n›n azalt›lmas› olmakla
birlikte, kontrol yöntemleri hastaneden hastaneye, hatta ayn› hastane içindeki servisler aras›nda
de¤iﬂebilmektedir (1,2).

H

Hastane infeksiyon kontrolünde temel elementler;

hedef davran›ﬂ de¤iﬂikliklerinin oluﬂturulmas›d›r. E¤itim süreci sonunda ya da onunla ba¤lant›l› olarak görülen davran›ﬂ de¤iﬂikliklerine de
“uyum” diyoruz.
E¤itim sürecinde, de¤erlendirmenin yap›lmas› ﬂartt›r. De¤erlendirmenin amac›, e¤iticilerin (hastane epidemiyolo¤u, hastane infeksiyon
kontrol komitesi veya infeksiyon kontrol hemﬂiresi) ve ö¤rencilerin (hastane personeli) performanslar›n›n artt›r›lmas›, e¤itim program›n›n daha iyi konuma getirilmesidir. De¤erlendirme için
bilginin toplanmas› formal yoldan olmas›na karﬂ›n, de¤erlendirmenin kendisi informal yoldan
yap›l›r (4).

3. Hastane personeli için sürekli e¤itim program›n›n oluﬂturulmas›,

Tüm amaçlara uygun tek bir de¤erlendirme
yöntemi yoktur. Kay›t ve raporlar›n incelenmesi,
kendi-kendini de¤erlendirme, e¤itim öncesi ve
sonras›nda uygulanan testler, çeﬂitli h›z skalalar›
ve gözlemler de¤erlendirme arac› olarak kullan›labilir. Yaz›l› testlerin uygulan›m›, davran›ﬂ de¤iﬂikliklerinin araﬂt›r›lmas› ve hastane infeksiyon
oranlar›ndaki de¤iﬂmenin gösterilmesi bu amaçla en s›k baﬂvurulan yöntemlerdir.

4. Periyodik olarak program›n de¤erlendirilmesi ve araﬂt›rmalar yap›lmas›d›r.

Öncelikle de¤erlendirmenin amac› belirlenmelidir.

Sa¤l›k personeli, infeksiyon kontrolünde en
önemli halkad›r. ‹ﬂe giriﬂle baﬂlayan e¤itim, hizmet içi e¤itim ﬂeklinde çal›ﬂma süresince sürdürülmelidir (3). Burada söz edilen e¤itim, kiﬂilerin
davran›ﬂ, duygu ve düﬂünce bak›m›ndan güdülen amaca göre yetiﬂtirilmesidir. Yani sadece sözel ya da yaz›l› bilgilerin aktar›m›ndan ziyade,

1. De¤erlendirme ne zaman yap›lmal›d›r?

1. Etkin sürveyans sisteminin geliﬂtirilmesi,
2. Hastane kaynakl› infeksiyonlar›n (HK‹)
oluﬂma riskini azaltmak için düzenlemeler ve
politikalar oluﬂturulmas›,
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2. Kim de¤erlendirilmelidir?
3. Ne incelenecektir? Bu sorular sorularak cevab› bulunmal›d›r (1,4).
Ö¤renciler de¤erlendirilmek istendi¤inde,
onlardan ne beklenildi¤i bilinmelidir. Bir e¤itim
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program›n›n gerçe¤i, neyin baﬂar›lm›ﬂ oldu¤udur. Burada ö¤renmenin boyutunu ölçebilecek
bir yöntem gerekmektedir. E¤itim program›n›n
baﬂ›nda uygulanan bir test ile e¤itimin sonunda
uygulanan testin sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›larak yürütülmekte olan program›n etkinli¤i gösterilebilir.
De¤erlendirme sözcü¤ü eriﬂkinlerde büyük bir
anksiyete yaratmakta, test uygulan›m› okul y›llar›n› hat›rlatmaktad›r. Ancak bu tür bir uygulama
sonuç olarak olumlu feed-back etki oluﬂturmaktad›r. Ö¤renci profesyonel yetene¤in geliﬂiminde nelere dikkat etmesi gerekti¤ine karar vermektedir (4).
Calabro ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmada 2.
s›n›f t›p ö¤rencilerinde infeksiyon kontrol e¤itiminin etkinli¤ini araﬂt›rm›ﬂlard›r (5). E¤itim sonras›nda ö¤rencilerin bilgi düzeylerinde önemli
art›ﬂ görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada kan ve vücut s›v›lar›yla temasta al›nacak önlemler öncelikli hedef olarak al›nm›ﬂt›r. Teorik bilgilerin yan›s›ra,
demostratif el y›kama, delici-kesici aletlerle temasta al›nacak önlemler ö¤retilmiﬂtir. Tablo 1’de
çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n k›salt›lm›ﬂ ﬂekli görülmektedir.
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Bu çal›ﬂmada e¤itim baﬂar›l› bulunmuﬂtur.
Bilgi düzeyindeki artman›n, davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ini de birlikte getirdi¤i, infeksiyon oranlar›n›n
düﬂtü¤ü saptanm›ﬂt›r.
HK‹’lere ba¤l› mortalite ve morbiditenin azalt›lmas›nda, el y›kaman›n önemi nedeniyle bu
yöndeki e¤itim a¤›rl›k kazanmaktad›r. El y›kamayla ilgili yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalarda ellerin
y›kanma süreleri, y›kanma biçimi ve kullan›lan
sabun ya da antiseptik maddeye göre infeksiyon
oranlar› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. El hijyeninin sa¤lanmas›nda primer problemin en iyi ürünlerin kullan›l›p kullan›lmad›¤› de¤il, pratikteki uyumsuzluk
oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r (Tablo 2).
Sürekli e¤itimin yan›nda bir model rol kullan›m›n›n, al›ﬂkanl›¤›n sa¤lanmas›nda önem taﬂ›d›¤›na dikkat çekilmektedir. Gerçekten bir servis
konsültan› ya da direktörü, her hastadan sonra
ellerini y›k›yorsa, onu izleyen asistan, ö¤renci ve
di¤er sa¤l›k personelinin de ayn› davran›ﬂ› geliﬂtirdikleri gösterilmiﬂtir (6,7).
Bir baﬂka çal›ﬂmada yo¤un bak›m personelinin el y›kama al›ﬂkanl›¤›na en az uyan grup oldu-

Tablo 1. ‹kinci Y›l T›p Ö¤rencilerinde ‹nfeksiyon Kontrol Program›n›n Sonuçlar›.
De¤erlendirilen bilgi

Ö¤renci say›s›

Pre-test %
Post-test %
Do¤ru cevap

X2

1. ‹nfeksiyon önleniminde
el y›kaman›n önemi

181

99

99

0.003

2. Minimum el y›kama süresi

180

21

84

97.3*

3. Delici aletlerle yaralanmadan
korunma yöntemleri

181

93

94

-

4. ‹nfeksiyon kontrol yöntemleri

179

96

97

-

5. Hastanede tüberküloz yay›l›m›n›
önleme

181

37

40

0.2

6. HIV’li hastalar›n tüberkülozdan
korunmas›

180

55

69

2.4

7. Standart korunma yöntemlerinin
kullan›m›

181

95

99

0.1

8. HK‹’lerde direkt temas›n önemi

181

45

99

35.4*

9. Kan yoluyla bulaﬂan patojenlerde
eldiven kullan›m›

181

64

77

2.1

10. Damlac›k yoluyla bulaﬂmaya

181

14

40

20.9

karﬂ› al›nacak önlemler
*p< 0.001
(5 nolu kaynaktan k›salt›larak al›nm›ﬂt›r.)
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Tablo 2. Yo¤un Bak›m Ünitelerinde El Y›kama Prati¤indeki Düzelme ‹çin E¤itim Çal›ﬂmalar›n›n Etkinli¤i.
Referans

Yer

E¤itimin tipi

Sonuç

Doebling, et al.

3 YBÜ,

A. Klorheksidin/sabun kullan›m›

Klorheksidin kullan›m›nda

46 yatak

Graham, et al.

uyum daha iyi
B. Video/yaz›l› e¤itim

‹nfeksiyon oran›nda azalma

C. Uyumla ilgili ayl›k özet

Fark önemli de¤il

YBÜ

El y›kamayla ilgili feed-back

Uyumda artma

16 yatakl›

El y›kaman›n öneminin anlanmas›

HK‹ oran›nda azalma

Model rol kullan›m›
Mayer, et al.

YBÜ

‹ki fazl› araﬂt›rma
A. Yeni bir s›v› sabun

A. El y›kamada artma yok

B. El y›kama uyumunun

B. El y›kama oran›nda

günlük hat›rlat›lmas›/feed-back

belirgin art›ﬂ

(6 nolu kaynaktan k›salt›larak al›nm›ﬂt›r.)

¤u gösterilmiﬂtir. El y›kamada infeksiyon kontrol
hemﬂiresi anahtar rol oynamaktad›r. El y›kama
paterni düzelmiﬂse ve bu al›ﬂkanl›k aktar›labilir
ise HK‹’ler belirgin oranda azalacakt›r. El y›kama
prati¤i servisten servise (pediatride en s›k),
mesle¤e göre (hemﬂirelerde daha s›k, doktorlarda daha do¤ru) de¤iﬂmektedir (8,9).

Yap›lan iﬂin e¤itim, ö¤renci ve e¤itmen aç›s›ndan etkinli¤inin gösterilmesi ve e¤itim programlar›n›n infeksiyon kontrolüne uygun biçimde
geliﬂebilmesi için de¤erlendirme zorunluluk olarak görülmektedir.

Kan ve vücut s›v›lar›yla bulaﬂan infeksiyonlara karﬂ› korunmayla ilgili verilen e¤itimin ö¤renciler üzerindeki etkisi araﬂt›r›ld›¤›nda, burada da
davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i için e¤itimin yeterli olmad›¤› görülmüﬂtür. Beﬂ y›ll›k bir araﬂt›rmada e¤itim,
haberleﬂme ve delici/kesici aletler için özel saklama kaplar› vb. teknolojik geliﬂimler birlikte
kullan›ld›¤›nda yaralanma olaylar›n›n belirgin
oranda azald›¤›na dikkat çekilmiﬂtir (10,11).

1.

Ö¤rencilerin de¤erlendirilmeleri sonucunda
al›nan olumlu feed-back sonuç, e¤iticilerin de¤erlendirilmesinde de olumlu sonuç anlam›na
gelmektedir. E¤iticiler ile ö¤renciler aras›ndaki
iliﬂkinin yak›nl›¤›, ö¤rencinin e¤itimciyi model
al›yor olmas›, e¤iticinin baﬂar›s›n› göstermektedir (4).

4.

E¤itim program›n›n de¤erlendirilmesi ﬂekillendirici (formative) veya sonuçland›r›c› (summative) olmaktad›r. Formative de¤erlendirme
e¤itim program› süresince yap›l›r. Gerekiyorsa
bu süre içinde modifikasyonlar yap›labilir. Sonuç de¤erlendirme ise program›n bitiminde yap›l›r. Programa devam edilmeli, de¤iﬂtirilmeli
veya son verilmeli gibi kararlar al›n›r.
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