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ozokomiyal infeksiyon için de¤iﬂik tan›mlar
yap›lm›ﬂsa da en çok kabul gören tan›m ﬂöyledir;

N

Hastaneye yatt›¤› dönemde, hasta inkübasyon döneminde de¤ilse, yatt›ktan sonraki 48-72
saat veya taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde
geliﬂen infeksiyonlara nozokomiyal infeksiyonlar
denir. Nozokomiyal infeksiyonlar bakteriyel, viral, fungal veya protozoal olabilir.
PATOJENLER NASIL YAYILIR?
Hastane ve hastane d›ﬂ› sa¤l›k merkezleri; infeksiyöz ajanlar›n bulaﬂmas› için uygun yerlerdir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na ve hastalara bu patojenlerin
bulaﬂmas›n› önlemenin kolay ve pratik metodlar› vard›r. Bulaﬂ› önlemek için öncelikle bulaﬂ›n
nas›l oldu¤unu anlamak gerekir. ‹nfekte bir bireyden sa¤l›kl› bir bireye infeksiyöz ajan›n bulaﬂmas› için üç ad›m gereklidir. Birincisi; patojen
infekte bireyden, burun, bo¤az ve d›ﬂk› gibi yollarla at›lmal›d›r. ‹kinci olarak; at›lan patojen sa¤l›kl› bireye ulaﬂmal›d›r. Patojenin transferi; hava,
direkt temas veya arac› yüzeyler ile olur. Son
olarak infeksiyöz ajan sa¤l›kl› bireyde kendine
uygun duyarl› bir bölgeye yerleﬂmelidir. De¤iﬂik
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patojenler, kolonize olmuﬂ veya infekte olmuﬂ
bireyin de¤iﬂik vücut bölgelerinden at›l›r. Cilt
patojenleri direkt veya indirekt temas ile bulaﬂ›r. Solunum yolu ile bulaﬂmada respiratuar patojenler aerosol ve damlac›k ﬂeklinde veya infekte solunum salg›lar› ile bulaﬂ›r. Fekal-oral geçiﬂte, gastrointestinal kanal› infekte eden patojenler d›ﬂk› ile at›l›r ve kontamine el veya yüzeyler ile bulaﬂ›r. Hepatit B virüsü veya Human Immunodeficiency Virus (HIV) gibi kan kaynakl› patojenler, hem kanla hem de di¤er vücut s›v›lar›
ile bulaﬂ›r (1).
Virüslerin ço¤u da nozokomiyal infeksiyon etkeni olmaktad›r. Etkili aﬂ›lama programlar› ile çiçek dünyadan tamamen eradike edilmiﬂ ve polio gibi hastal›klar hastane infeksiyonu etkeni
olarak önemini kaybetmiﬂtir. Burada önemli ve
s›k olarak karﬂ›laﬂ›lan ve önlenmesi mümkün
olan viral hastane infeksiyonlar› ele al›nacakt›r.
Virüsler nozokomiyal infeksiyonlar›n çocuklarda %35, yetiﬂkinlerde ise yaklaﬂ›k olarak
%5’inin nedenidir. Viral infeksiyonlar›n tan›lar›ndaki güçlükler de gözönüne al›n›rsa bu oranlar
daha da yüksek olabilir. Viral infeksiyonlar genellikle hafif seyirlidir. Fakat yo¤un bak›m ünitelerindeki hastalarda, altta yatan malignitesi
olanlarda, kronik akci¤er hastal›¤› olanlarda, immünyetmezlik durumlar›nda, diyabette ve infantlarda a¤›r seyreder ve mortalite nedeni olabilir.
Nozokomiyal viral infeksiyonlar da, di¤er nozokomiyal infeksiyonlar gibi, ek tan› iﬂlemlerine,
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Tablo 1. S›k Karﬂ›laﬂ›lan Nozokomiyal ‹nfeksiyon Etkenleri ve Bulaﬂ Yollar›
Bulaﬂ ﬂekli

Bakteriler

Virüsler

Parazitler

Direkt

A grubu streptokoklar

Herpes simpleks virüsü

Pediculus türleri

S. aureus

Varisella/Zoster

Sarcoptes scabiei

Treponema pallidum
Solunum yolu ile

H. influenzae

Adenovirüsler

Aerosol

Meningokok

‹nfluenza

Solunum salg›lar›

Tüberküloz

K›zam›k
Kabakulak
Parainfluenza
Parvovirüs B19
Rinovirüs
K›zam›kç›k
Varisella

Fekal-oral

Campylobacter

Enterovirüs

Cryptosporidium

E. coli

Hepatit A, E

Giardia lamblia

Salmonella

Rotavirüs

Shigella
Kan yolu ile

CMV
Hepatit B, C
HIV

hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas›na, gereksiz
ve fazla ilaç kullan›m›na neden olarak maliyeti
artt›r›rlar. Ayr›ca bu infeksiyonlar›n hastane personeline de bulaﬂma riskinin olmas› nedeni ile
personel aras›nda hastadan kaçma gibi davran›ﬂlara neden olabilmektedir (2) (Tablo 1).
NOZOKOM‹YAL RESP‹RATUAR
V‹RAL ‹NFEKS‹YONLAR
Bu tür infeksiyonlar daha çok k›ﬂ aylar›nda
görülür. Bu virüsler hastaneye ziyaretçiler, hastalar veya personel taraf›ndan getirilir. Bakteriyel
infeksiyonlarda ise kaynak daha çok di¤er yatan
hastalard›r. Virüsler sadece predispozan hastalarda de¤il, herkeste infeksiyon etkeni olabilir.
Respiratuar virüsler daha çok çocuk kliniklerinde
hastal›k yaparlar. Bu virüslerin bulaﬂmas›, havadaki küçük partiküller (10 µm) ve damlac›klar›n
direkt inhalasyonu ve kontamine yüzeylerden
inokülasyon (eller, at›klar, eﬂyalar gibi) ile göz,
burun, bo¤az ve solunum yolu mukozas›ndan
olur.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1

Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), parainfluenza virüs ve adenovirüsler daha çok çocuklarda, influenza virüsler ve rhino virüsler her yaﬂta
görülür. Çok say›da serotipi olmas› nedeni ile
hayat boyu birden fazla hastal›k yaparlar.
Respiratuar virüsler içinde en çok morbidite
ve mortalite nedeni olan influenza virüsüdür.
Özellikle hastanede yatmakta olan uzun dönem
bak›m hastalar› ve altta yatan kronik hastal›¤›
olan hastalar bu virüsten s›kl›kla etkilenir. ‹nfluenza virüsü infeksiyonlar› ile ölüm genellikle
kardiyopulmoner komplikasyonlar ve di¤er kronik hastal›klar›n alevlenmesi ile olur. ‹nfluenza
virüsü ineksiyonlar› ile mortalite aﬂ›s›z insanlarda aﬂ›l› risk gruplar›na göre daha yüksektir. ‹nfluenza virüsü infeksiyonlardan korunman›n iki yolundan birincisi inaktive edilmiﬂ influenza virüsü
ile immünoprofilaksi, ikincisi ise influenza spesifik antiviral ilaçlarla yap›lan kemoprofilaksidir
(3,4).
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Tedavi
Amantadin ve rimantadin, hastal›¤›n ﬂiddetini azalt›r ve süresini sa¤l›kl› insanlarda k›salt›r.
Fakat yüksek risk grubundaki hastalarda veriler
yetersizdir, yine de semptomlar baﬂlad›ktan hemen sonra tedaviye baﬂlanmal›d›r.
Aﬂ›lama
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› ve hastalar› aﬂ›lamak influenza infeksiyonunu önlemede hala en önemli
basamakt›r. Bununla birlikte, yüksek riskli hastalar ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› her y›l aﬂ›lanmad›¤› için,
infeksiyondan korunmak için kemoprofilaksi ile
birlikte di¤er korunma yollar› mutlaka uygulanmal›d›r.
‹nfluenza Virüsü ve Di¤er Nozokomiyal
Respiratuar Patojenlerden Korunma Yollar›
El y›kama önemlidir. ‹nfluenza virüsünün ellerde 24 saatten fazla canl› kalabildi¤i, ellerini
y›kamayan ve bir mendili s›k kullanan nezleli
hastalarda iyileﬂme süresinin uzad›¤› gösterilmiﬂtir. Her hasta temas›ndan sonra eller mutlaka
y›kanmal›d›r. Transparan maske kullan›m› koruyucudur. ‹zolasyon çok önemlidir. ‹nfluenza infeksiyonu için yüksek riskli hastalar zorunlu de¤ilse hastaneye al›nmamal› veya tek kiﬂilik odalarda yat›r›lmal›d›r. Eldiven, e¤er mukoza ve solunum yollar› sekresyonlar› ile temas edilecekse
kullan›lmal›d›r.
Rubella
Rubella virüsünün insandan insana geçiﬂi solunum yolu sekresyonlar› ile olur. Rubellan›n inkübasyon süresi 14-21 gündür ve virüs semptomlardan bir hafta önce ve bir hafta sonra bulaﬂ›c›d›r. Fetal infeksiyonlarda, bulaﬂ maternal viremi s›ras›nda olur. Önce plasenta infekte olur
ve koriyonik villuslarda inflamatuvar de¤iﬂiklikler, granülamatöz de¤iﬂiklikler ve nekroz geliﬂir.
Maternal genital bölgeden bebe¤e asendan infeksiyon bildirilmiﬂtir.
Rubella infeksiyonlar›n›n nozokomiyal yönden as›l önemi, gebeli¤in ilk trimesterinde konjenital anomalilere neden olmas›d›r. Bu nedenle
tüm personel, erkek veya kad›n (gönüllü bak›c›lar, hemﬂireler, doktorlar) gebeye hastal›k bulaﬂt›rma ihtimali olanlar rubellaya karﬂ› immün olmak zorundad›r. Aﬂ›s› oldu¤unu belgelemeyen
veya laboratuvar testleri ile Rubella IgG negatif
olan tüm bireyler Rubellaya karﬂ› duyarl› kabul
edilmelidirler. Aﬂ›lamada (k›zam›k, k›zam›kç›k,
kabakulak) tercih edilmelidir. Aﬂ› gebelere tavsi18
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ye edilmez. Temas durumunda immün serum
globülin yap›l›r. Rubella hastalar› 5 gün, temasl›lar 21 gün, konjenital rubella infeksiyonu olan
bebekler 2 yaﬂ›na kadar, hastaneye yat›ﬂlar›nda
izole edilmelidir (5).
K›zam›k
Bulaﬂ›n çok kolay olmas› ve prodrom döneminde yanl›ﬂ teﬂhis edilmesi nedeni ile nozokomiyal k›zam›k infeksiyonunu önlemek çok zordur. ﬁüphelenilen veya k›zam›k belirtileri gösteren hastalar damlac›k bulaﬂ›n› önlemek için döküntüden sonraki 4. güne kadar izole edilmelidir. Bununla birlikte immünkompromize hastalarda virüs bulaﬂt›rma süresinin daha da uzun
olabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. ‹mmünitesi bilinmeyen hasta veya personel k›zam›¤a maruz kal›rsa, serum IgG için kan örne¤i
al›nmal›, temas›n üzerinden 72 saat geçmiﬂse,
serum IgG sonuçlar› beklenene kadar 1 doz
MMR yap›lmal›d›r. Yetmiﬂiki saatten fazla fakat 6
günden az zaman geçmiﬂse Ig verilebilir. Antikor
testi k›zam›k immünitesi gösterirse çal›ﬂan iﬂine
dönebilir. ‹mmünite negatifse aﬂ›lama veya Ig
verilmesine bak›lmaks›z›n temastan sonraki 21.
güne kadar izolasyon yap›lmal›d›r. Personel hasta temas›ndan; döküntüden sonraki 7 güne kadar kaç›nmal›d›r (6).
Kabakulak
Etkili bir aﬂ›lama program› ile kabakula¤›
kontrol etmek, bu hastal›¤› önlemenin en etkili
yoludur. Klinik semptomlar›n baﬂlamas›nda
uzun süre önce bulaﬂt›r›c› olmas› ve asemptomatik infeksiyonlar›n çok olmas› hastal›¤›n kontrolünü zorlaﬂt›ran faktörlerdir. Kombine MMR ile
aﬂ›lama en çok önerilen aﬂ›lama ﬂeklidir. Kabakula¤a karﬂ› immün olmayan personel, temastan
sonraki 12. güne kadar izole edilmelidir veya parotit geliﬂiminden sonraki 9 günde hastalardan
uzak tutulmal›d›r. Damlac›k infeksiyonunu önlemek için özel oda veya hasta için maske tercih
edilmelidir. Temaslara 5-6 gün içinde aﬂ›lama
yap›lmal›d›r. Aﬂ›n›n yap›lmad›¤› durumlarda immün serum globülin kullan›lmal›d›r. Respiratuar
virüslerin bulaﬂmas›ndan korunmadaki genel
tedbirler, rubella, kabakulak ve k›zam›k için de
geçerlidir. Bununla birlikte hava yolu ile bulaﬂan
patojenlerden korunmada hasta için mümkünse
özel oda ayr›lmal›, odada negatif bas›nçl› havaland›rma olmal›, en az saatte alt› kez hava sirkülasyonu sa¤lanmal› ve her zaman maske tak›lmal›d›r (7,8).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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NOZOKOM‹YAL HERPES
V‹RÜS ‹NFEKS‹YONLARI
Bunlara endojen nozokomiyal infeksiyonlar
da denir. Primer infeksiyondan sonra y›llarca latent kal›rlar ve uygulanan immünsüpresif tedavi,
malignite gibi durumlarda aktive olurlar.
Epidemiyolojik ve serolojik çal›ﬂmalarda görülmüﬂtür ki; yetiﬂkinlerin yaklaﬂ›k %90’› varisellaya karﬂ› antikor içerir, bununla birlikte, sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n da %10’u varisella infeksiyonuna
duyarl›d›r.
Varisella zoster virüs (VZV) d›ﬂ›ndakilerin nozokomiyal önemi azd›r. Çünkü VZV son derece
infeksiyöz bir virüstür ve temasl› çocu¤a bulaﬂma ihtimali %95 iken yetiﬂkinde bu oran %8’e düﬂer. Damlac›k yoluyla ve direkt temasla bulaﬂ›r.
Akut varisella veya herpes zoster tan›s› genellikle karakteristik döküntü ile konur.
Yüksek riskli hastalarda temas› sözkonusu
olan duyarl› personel VZV aﬂ›s› ile aﬂ›lanmal›d›r.
VZV aﬂ›lama program›, k›zam›k, k›zam›kç›k ve kabakulak gibi basit de¤ildir. Yetiﬂkinlerde yüksek
serum IgG düzeylerine ulaﬂmak için 2 doz aﬂ›lama gereklidir. ‹kinci aﬂ›dan sonra, aﬂ›lama yap›lanlar›n %99’u seropozitif olur. Temastan sonra,
su çiçe¤i geçirmemiﬂ veya aﬂ›lamas› yap›lmam›ﬂ
hastane personeline varisella zoster immünglobülini (VZIG) verilmelidir. VZIG varisellan›n inkübasyon süresini uzatt›¤› için duyarl› personel
temastan sonraki 28 güne kadar yak›ndan izlenmelidir. Varisella infeksiyonu geçiren veya dissemine zoster olan hastalar ve immünkompromize olup lokalize zoster olan hastalar mutlaka
izole edilmeli, mümkünse özel oda ve havaland›rma sistemi sa¤lanmal›d›r. Temasl› duyarl›
hastalar hava yolu ile bulaﬂ› önlemek için, ilk temastan 10 gün sonra, son temastan 21 gün sonraya kadar izole edilmelidir (9,10).
HSV Tip 1
Hasta ve personel aras›nda karﬂ›l›kl› geçiﬂ ile
herpetik dolama, gingivostomatit ve farenjite yol
açar.
HSV Tip 2
Genital herpes infeksiyonu olan annelerin
bebeklerine bulaﬂma oran› %50 kadard›r. Genital veya nongenital herpes ﬂüpheli anneye temas etmesi muhtemel personel, doktor, hemﬂire, eldiven, önlük giymeli, bebekte temastan önce eller y›kanmal›, kontamine at›klar derhal ortamdan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Anne temiz önlük giHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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yerek bebe¤e yata¤›n d›ﬂ›nda bakmal› ve anneye ayr› banyo haz›rlanmal›d›r.
Aktif ve aç›k HSV lezyonu olan personel; yeni
do¤an yan›k ve immünsüpresif hasta servislerinde iyileﬂinceye kadar çal›ﬂt›r›lmamal›d›r (11,12).
HUMAN PARVOV‹RÜS B19 ‹NFEKS‹YONU
Genellikle çocukluk ça¤›nda görülen bir infeksiyondur. 5-10 yaﬂ aras› çocuklarda B19 infeksiyonu en yüksek insidansa sahiptir. Hayat›n
ikinci dekad›nda B19 antikoru %50’ye düﬂer. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda seroprevalans %20-65 oran›nda
bildirilmiﬂtir. B19 infeksiyonu gebelerde genellikle hafif ve kendini s›n›rlayan bir hastal›k oluﬂtururken; orak hücreli anemi, immünsüpresyon
gibi durumlarda ciddi komplikasyonlar oluﬂur.
Rutin infeksiyonlardan korunma kurallar› bulaﬂmay› önlemek için önerilmektedir (13).
CMV ‹NFEKS‹YONU
CMV’nin hastadan personele geçiﬂi nadirdir.
CMV daha çok kan transfüzyonu ve organ nakli
ile bulaﬂ›r. Hastanede yatan hastalar aras›nda
CMV bulaﬂ›c› olabilir fakat geçiﬂ kolayca önlenebilir. Su ve sabun ile virüs derhal inaktive olur.
Basit el y›kama metodu ile bulaﬂ önlenir. Hastane personelini CMV antikoru yönünden taramak
son derece masrafl›d›r ve gerekli de¤ildir. Her
ne kadar nazal salg›lar, balgam ve idrar kan ile
kar›ﬂmad›kça bulaﬂt›r›c› kabul edilmese de gebe
hastane personeli tüm salg› materyalini bulaﬂt›r›c› kabul etmeli ve kendisini eldiven, maske gibi araçlarla temastan korumal›d›r (14).
EBV ‹NFEKS‹YONU
‹nfekte hasta nazofarenksinde yüksek konsantrasyonda olmas›na ra¤men hastane bulaﬂ›
nadirdir. Transfüzyonla bulaﬂ mümkündür.
KUDUZ
Kuduzun nozokomiyal infeksiyonu nadirdir.
Kornea nakli ile geliﬂen vakalar bildirilmiﬂtir.
ﬁüpheli vaka ile temas eden hastane personeli
Human Diploid Cell Vaccine (HDCV) ile aﬂ›lanmal›d›r. Salg›larla temas› olan cilt ve yara, su ve
sabun ile y›kanmal›d›r.
CREUTZFELDT-JAKOB HASTALI⁄I (CJH)
15-24 ayl›k inkübasyon periyodu olan viral
orijinli oldu¤u düﬂünülen bir hastal›kt›r. Hastane
personeli için fazla bir risk taﬂ›maz. Hastal›¤›n
nörocerrahi prosedürlerde eskiden kullan›lan
kontamine sterotaktik elektrodlar ile 2 vakaya
bulaﬂt›¤› ispat edilmiﬂtir. Bununla birlikte kor19
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nea transplant› yap›lan vakalar da bildirilmiﬂtir.
‹nsan hipofiz bezinden üretilen büyüme hormonu ve nozokomiyal cerrahi infeksiyon olarak da,
beyin cerrahisi ameliyatlar›nda kullan›lan allojenik dura yapraklar› ile CJH bulaﬂ› tespit edilmiﬂtir. Etken nükleik asit içermeyen infeksiyöz bir
ajand›r ve standart dezenfeksiyon ve sterilizasyon iﬂlemlerine dirençlidir. Bu nedenle formaline fikse edilen beyin ve di¤er doku örnekleri infeksiyöz kabul edilir. Etken otoklavda 121 °C de,
sodyum hidroksit veya sodyum hipoklorit ile 1
saatte inaktive olmaktad›r (15,16).
GASTROENTER‹T V‹RÜSLER‹
Human rotavirüs (HRV) infant ve çocuklarda
k›ﬂ aylar›nda gastroenteritin en s›k etkenidir. Çocuklarda nozokomiyal infeksiyonlar›n %15-20’sini
oluﬂturur. Daha çok yenido¤an ve infantlar› etkiler. Adolesanlarda, yetiﬂkinlerde ve hastane
personelinde de rotavirüs infeksiyonu bildirilmiﬂtir. ‹nfeksiyonun inkübasyon süresi 2-3 gündür. Ateﬂ, ishal ve ÜSYE semptomlar› ile kendini
belli eder. Etken fekal-oral bulaﬂ›r.
Norwalk virüs, daha hafif seyirlidir. Hastalarda viral at›l›m 3-8 gün sürer. Her iki ajandan da
korunmak için el y›kama kurallar›na uyulmas› ve
at›klar›n torbaya konarak imhas› yeterlidir.
HEPAT‹T V‹RÜSLER‹
Hepatit A ‹nfeksiyonu
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› için hepatit A bulaﬂma riski
yüksek olmasa da, bu hastal›k meslek hastal›¤›
olarak bulaﬂ riski taﬂ›r. Bulaﬂman›n ço¤u, hastal›¤› semptomatik olarak geçiren hastalardan olur.
Mesleki HAV bulaﬂmas› hastan›n fekal materyaline direkt veya indirekt temas› ile fekal-oral
olur. Yenido¤an ve çocuk yo¤un bak›m ünitelerinde, hastane personelinde hastaya bulaﬂ yayg›nd›r. Çünkü HAV elde uzun süre canl› kalabilir.
Yap›lan çal›ﬂmalarda infekte yenido¤anlar›n infeksiyondan sonra 4-5 ay süreyle virüsü d›ﬂk› ile
atabildi¤i gösterilmiﬂtir ve bu nedenle nozokomiyal geçiﬂ için risk oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. Fakat yine de nozokomiyal önemi azd›r.
Çünkü bizim toplumumuzda çok yayg›n oldu¤u
ve çocukluk ça¤›nda hastal›k geçirdi¤i için duyarl› yetiﬂkin say›s› azd›r. Büyük oranda semptomatik geçirilir. Semptomlardan ortalama bir hafta
önce ve sonras› dönemde infeksiyözdür. ‹zolasyon gerekmez. HAV aﬂ›s› uygulamaya girmiﬂtir.
ﬁimdilik sadece risk gruplar›na önerilebilir ve
çocukluk ça¤›nda yap›lan aﬂ›lama ile korunma
sa¤lanmaktad›r (17).
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HBV, HCV, HDV, HIV ‹NFEKS‹YONLARININ
NOZOKOM‹YAL ÖNEM‹
Hepatit infeksiyonlar› aras›nda mesleki risk
göz önüne al›n›rsa en s›k karﬂ›laﬂ›lan hepatit B
infeksiyonudur.
HBV kan d›ﬂ›nda; semen, tükrük, vajinal sekresyon ve seröz eksuda gibi, di¤er vücut s›v›lar›nda da bulunur. Ancak buralarda kana göre daha düﬂük konsantrasyonlardad›r. Kandaki virüs
titresinin yüksekli¤i; karﬂ›laﬂma sonras› kiﬂiden
kiﬂiye geçiﬂ riskini artt›r›r. Virüs hastadan hastaya, hastadan personele ve personelden hastaya,
kan veya vücut s›v›lar›ndan; bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri veya kornea yolu ile, kanla kontamine
i¤ne inokülasyonu ile göze s›çrama, pipetle yutma, kan d›ﬂ›ndaki di¤er vücut s›v›lar› ile direkt
temas ve indirekt temas (diﬂ f›rças›, oyuncak ve
eﬂya yüzeyleri) ile bulaﬂabilir. Tükrükle geçiﬂ,
bit, kene gibi artropodlar›n ›s›r›¤› ve enjeksiyon
sonras› geçti¤i gösterilmiﬂtir. Bu virüslerin bulaﬂmad›¤› haller de iyi bilinmelidir. Oral inokülasyon gösterilememiﬂtir. Muayene, günlük normal
hasta bak›m›, tokalaﬂma, konuﬂma, yemek, tuvalet gibi günlük ola¤an faaliyetler yoluyla bulaﬂma olmaz (18).
HBV çok infeksiyöz bir virüstür. HBeAg (+) kiﬂiden i¤ne batmas› ile karﬂ›laﬂmada bulaﬂma riski %30-40 iken, HBeAg (-) oldu¤u durumlarda bu
risk %6’dan daha azd›r. Genel olarak i¤ne batmas› ile bulaﬂ HBV için %35 iken, HCV için %4, HIV
için %0.4’tür.
Kan, vücut s›v›lar› veya kanla kontamine olmuﬂ kesici aletler, i¤ne, bistüri ve di¤er t›bbi
aletlere maruz kalma derecesi ile HBV infeksiyonu riski direkt iliﬂkilidir. HBV’nin sa¤l›k personeline hastanede bulaﬂma riski, toplumdaki yayg›nl›¤› ile iliﬂkilidir. Ülkemiz verilerine göre, sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda HBsAg (+)’li¤i ortalama
%9.3’tür. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda aktif çal›ﬂan
dahiliyeciler, cerrahi, laboratuvar teknisyenleri
ve anestezi hemﬂireleri yüksek riskli grubu oluﬂtururken, eczac›lar, sosyal hizmetler, diyetisyenler ve yemekhane personeli de düﬂük risk grubunu oluﬂturur. Hastane personeli çin HBV infeksiyonlu hastalar kaynak oluﬂturur; ancak akut
HBV infeksiyonu nedeni ile yatan hastalar bu
kayna¤›n ufak bir bölümünü oluﬂturur. Bulaﬂ ço¤unlukla gizlidir. Personelden hastaya HBV geçiﬂi önemsizdir. Bununla birlikte özellikle HBeAg(+) personel riskli müdahele s›ras›nda almas›
gereken önlemleri dikkatle uygulamal›d›r.
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Hepatit B aﬂ›lar› oldukça güvenli olup, HBV
infeksiyonuna karﬂ› koruyuculu¤u %90’dan fazlad›r. Koruyucu etkileri ortalama 10 y›lda sonlanabilir, immünolojik haf›zan›n çok daha uzun sürece¤i anlaﬂ›lm›ﬂ olsa da, 5 y›ll›k aral›klarla rapel
önerilir (1,19-22).
HCV ‹NFEKS‹YONLARI
HCV’nin ana kayna¤› kand›r. Kan donörlerinde anti HCV bak›lmas›, kan yoluyla HCV bulaﬂ›n›
anlaml› ﬂekilde azaltm›ﬂt›r. Anti HCV (+) kandan,
i¤ne batmas› ile bulaﬂ riski ortalama %4’dür. HBV
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda HCV; çevre ﬂartlar›nda k›smen dayan›ks›z olup, oda ›s›s›nda ve serumda
h›zla parçalan›r. Bundan dolay› çevreden geçiﬂin
önemli olamayaca¤› varsay›l›r.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda anti HCV ile ilgili seroprevalans, de¤iﬂik gruplar aras›nda %0-1.7 aras›nda de¤iﬂmektedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda HCV infeksiyonuna karﬂ›, HBV infeksiyonundan farkl›
olarak kronikleﬂme riskinin yüksek olmas› ve temas› halinde profilaksinin olmamas› nedeni ile
mutlak etkin koruma önlemlerinin al›nmas› gereklidir.
HIV
Perkütan yaralanma ile AIDS’li hastadan HIV
kapma riski %0.3’tür. Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) taraf›ndan 1993 Eylül ay›
içerisinde, HIV ile infekte 120 sa¤l›k çal›ﬂan› tespit edilmiﬂ, bunlardan 39’unda yal›n mesleki riski ortaya konmuﬂ, 81’inde multifaktöriyel riskler
tespit edilmiﬂtir. Bu 39 hastan›n 34’ünde (%87.2)
perkütan yaralanma, 4’ünde (%10.2) mukokütanöz temas, 1’inde (%2.6) perkütan yaralanma ve
mukokütanöz temas tespit edilmiﬂtir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndaki HIV infeksiyonunun mesleki riskini
ortaya koymak; HBV ve HCV infeksiyonlar›ndaki
kadar kolay olamamaktad›r. Mesleki riski HIV
için di¤er risk faktörlerinden ay›rmak güç oldu¤undan belki gösterilebilir ve ihtimali riski taﬂ›d›¤› kabul edilebilir.
HIV infeksiyonu bu nedenle daha çok mesleki bir risk içerdi¤i için hasta için de¤il sa¤l›k personeli için daha çok önem taﬂ›maktad›r (23).
PARENTERAL BULAﬁAN
‹NFEKS‹YONLARDAN KORUNMA
1987’de CDC’nin HIV için yapt›¤› öneriler,
dünyada, parenteral yolla bulaﬂan tüm infeksiyonlardan korunma için gerekli üniversal önlemler olarak kabul görmüﬂtür.
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GENEL ÖNLEMLER
Tüm hastalar›n kan ve kan ürünleri potansiyel
olarak infeksiyöz kabul edilip, gerekli önlemler
al›nmal›d›r. Ülkemizde %4-11 aras›nda de¤iﬂen
HBsAg taﬂ›y›c›l›¤› oldu¤u düﬂünülürse karﬂ›m›za
gelen her on hastadan birinin HBV bulaﬂt›rma
riskine sahip oldu¤u unutulmamal›d›r.
Gerekli hallerde eldiven giyilmeli (hasta s›v›lar›yla temas, damar içi giriﬂimler vs)
Kan, vücut s›v›lar›yla temas eden cilt hemen
su-sabunla y›kanmal›d›r.
Tek kullan›ml›k malzemeler kullan›lmal›d›r.
‹¤neler k›l›f›na tak›lmamal›, bükülmemeli i¤ne, bistüri gibi delici aletler delinmeyecek kutulara at›larak imha edilmelidir.
Eksudatif cilt lezyonu olan personel, hastalarla direkt temastan ve aletlere dokunmaktan
kaç›nmal›d›r.
Kan ve vücut s›v›lar›n›n s›çrama riski olan iﬂlemlerde maske, gözlük ve önlük kullan›lmal›d›r.
A¤›z a¤›za resüsitasyon zorunlulu¤unu önlemek için gerekli yerlerde a¤›zl›k, ambu bulundurulmal›d›r.
Hijyeni iyi, bilinçli HIV, HBV’li hastalar›n normal bak›m›nda eldiven ve önlü¤e gerek yoktur.
Özel izolasyon gerektiren baﬂka hastal›klar›
yoksa HBV-HIV’l› hastaya ayr› odada izole etmek
gerekmez (24,25).
‹nvaziv ‹ﬂlemler S›ras›nda Al›nacak Önlemler
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 parçalar›n›n
s›çrama ihtimali varsa maskeye ek olarak gözlük
(günlük kullan›lan gözlükler yeterli olup, ayr›ca
özel tipteki gözlüklere gerek yoktur) ve koruyucu önlükler giyilmelidir. Do¤um yapt›ran personel tüm iﬂlem bitene kadar eldiven giymelidir.
‹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 ortamdan uzaklaﬂt›r›lmal›d›r (26).
MORGLARDA ve OTOPS‹ SIRASINDA
ALINACAK ÖNLEMLER
Genel önlemlere ek olarak post mortem iﬂlemler s›ras›nda:
‹ﬂlemi yapan veya yard›m edenler; eldiven,
maske, koruyucu gözlük, gömlek ve su geçirmeyen önlük giymelidir.
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‹ﬂlem s›ras›nda kontamine olan alet ve yüzeyler uygun bir kimyasal germisidle temizlenmelidir.
LABORATUVARLARDA ALINACAK
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. 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. 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. S›v›larla çal›ﬂ›rken a¤›z pipeti yerine
mutlaka mekanik pipetler tercih edilmelidir. Laboratuvarda yeme ve içmeye izin verilmemelidir.
HEMOD‹YAL‹Z ÜN‹TELER‹NDE
ALINACAK ÖNLEMLER
Genel önlemlere ek olarak;
Hemodiyaliz ünitesi hastanenin ayr› bir bölümünde ve giriﬂ ç›k›ﬂ› s›n›rl› olmal›d›r. Personel
tuvaletleri hasta tuvaletlerinden ayr› olmal›d›r.
HBsAg taﬂ›y›c› hastalar için farkl› diyaliz makinalar› kullan›lmal›d›r. Tüm personelin ve hastalar›n
HBV, HCV ve HIV serolojisi bilinmeli, antijen taﬂ›yanlar her alt› ayda bir taranmal›d›r. Diyaliz
personeli iﬂlem s›ras›nda mutlaka eldiven giymelidir. Ünite içinde kullan›lan önlük gibi giysiler d›ﬂar›da kullan›lmamal›d›r. Ünite içinde yeme içme yasaklanmal›d›r.
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materyalle kontamine olan bir yer önce silinmeli, sonra 1/10 dilüe çamaﬂ›r suyu gibi bir s›v› germisidle silinerek dekontamine edilmelidir. Hastanelerin normal çamaﬂ›r-bulaﬂ›k y›kama iﬂlemleri, çarﬂaf, tabak dekontaminasyonu için yeterlidir. E¤er çarﬂaflar 70°C’nin alt›nda ve 25 dakikadan k›sa y›kan›yorsa uygun kimyasal germisidler kullan›lmal›d›r.
‹nfeksiyöz at›klar otoklavda 121°C’de 15 dakika tutulduktan veya iyice y›kand›ktan sonra çöpe at›lmal›d›r (27,28).
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