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infeksiyon kontrol programlar›n›n teHastane
mel elementleri etkin izlem program›n›n
oluﬂturulmas›, hastane kaynakl› infeksiyon riskini azalt›c› düzenleme ve politikalar›n oluﬂturulmas›, hastane personeli için sürekli e¤itimin verilmesi ve program›n periyodik de¤erlendirilmesinin yap›lmas›d›r. Ancak geliﬂmekte olan ülkelerde en önemli iki sorun;
1. Sa¤l›k için ayr›lan bütçenin yetersiz olmas›,
2. Hastane kaynakl› infeksiyonlar›n önleniminin öneminin kavranamam›ﬂ olmas›d›r.
Hastalar›n izolasyonunda amaç, infekte veya
kolonize hastalardan di¤er hastalara, hastane ziyaretçilerine ve sa¤l›k personeline mikroorganizmalar›n bulaﬂmalar›n› önlemektir. Tüberkülozun yeniden önem kazanmas›, antibiyotiklere
dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon ve kolonizasyon prevalans›nda artma, hastanede yatan
hastalar›n büyük k›sm›nda izolasyon gereksinimi
ile karﬂ›laﬂ›lmas›na neden olmaktad›r. Bugün bu
konudaki en önemli tart›ﬂma hem sa¤l›k personeli hem de hastalar için en etkin, güvenilir ve
ekonomik izolasyonun nas›l yap›lmas› gerekti¤idir (1).

Hastane infeksiyonlar›n›n önlenimi ile ilgili
bilgilerde standardizasyon gereksinimi 1960’da
fark edilmiﬂ, 1970’de Centers for Disease Control
(CDC) izolasyon teknikleri ile ilgili ilk el kitab›n›
yay›mlam›ﬂt›r. 1975 ve 1983’de bu rehber revize
edilmiﬂtir. 1987’de bugünkü anlam›yla izolasyon
ve üniversal önlemler oluﬂturulmuﬂtur. Yeniden
yap›lanmada majör uyar›, tan› konmam›ﬂ hepatit
B virüsü ve HIV infeksiyonunun hastanelerde
oluﬂturdu¤u anksiyete olmuﬂtur. 1996’da CDC ve
Hospital Infection Control Practices Advisory
Committee (HICPAC) izolasyon rehberlerindeki
son revizyonu yapm›ﬂlard›r. Yeni rehber iki temel yaklaﬂ›mla özetlenmiﬂtir; standart önlemler
ve bulaﬂma yoluna ba¤l› önlemler (2).
Standart önlemler tüm hastalar› kapsayan önlemlerdir. Bugün üniversal önlemler olarak adland›r›lmaktad›rlar. Bulaﬂma yoluna yönelik önlemler ise, kan›tlanm›ﬂ veya ﬂüphe edilen infeksiyonu bulunan ya da baz› mikroorganizmalarla
kolonizasyonu olan hastalar› kapsamaktad›r
(3,4).
‹zolasyon iﬂlemi pahal› ve zaman al›c›d›r.
Hastan›n özel bir tedavi ya da monitörizasyonu
gerekiyorsa, uzam›ﬂ izolasyon bunun engellenmesine neden olur. Bu nedenle izolasyon, mutlaka gerekliyse uygulanmal›d›r. Tersine bir bak›ﬂla bulaﬂ›c› hastal›¤› olan bir hastan›n izolasyonu yap›lmazsa morbidite ve mortalite artacak,
salg›n araﬂt›rmas›n›n yap›lmas› ve hastan›n hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas› direkt etkiyle
maliyet art›ﬂ›na neden olacakt›r. Hastan›n verimlili¤inin azalmas› (iﬂgücü kayb›) ise indirekt maliyet art›ﬂ› sonucunu getirecektir (3,4).
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‹zolasyon iﬂlemlerinin etkinli¤i ve maliyet yarar› ile ilgili çok az say›da çal›ﬂma bulunmaktad›r. Burada cevaplanmas› gereken sorular;
1. ‹zolasyonun rasyoneli nedir?
2. ‹zolasyon problemleri nelerdir?
3. Uygulamayla ilgili tart›ﬂmal› konular nelerdir?
TANIYA DAYALI ‹ZOLASYON S‹STEMLER‹
Buna hastal›¤a özel izolasyon sistemleri de
diyebiliriz. Tarihsel s›ras›yla bu sistem pulmoner
tüberküloz, poliomiyelit, hepatit B ve daha yeni
olarak da metisiline dirençli stafilokoklar
(MRSA) için kullan›lm›ﬂt›r. Bu sistem, herhangi
bir infeksiyon hastal›¤›n›n epidemiyolojisi ile ilgilenir. Bulaﬂmay› önlemek için ne gereklidir
(önlük, maske, eldiven, özel oda vb.) sorusunun
cevab› araﬂt›r›l›r. Bu sistemin iyi uygulanabilmesi için bir baﬂlang›ç e¤itiminin verilmesi, daha
sonra da hizmet içi e¤itim ile devaml›l›¤›n sa¤lanmas› gerekir. Sistemin anahtar› personeldir.
Sistemin dezavantaj› uygulamada personel hatalar› ile daha s›k karﬂ›laﬂ›lmas›d›r (2).
KATEGOR‹YE DAYALI ‹ZOLASYON
S‹STEMLER‹
Bu sistemde hastal›klar benzer bulaﬂma yollar›na göre gruplan›r. S›n›rl› say›da izolasyon kategorilerine göre izolasyon uygulan›r. Bu sistemin en önemli dezavantaj›, ayn› kategorideki
baz› hastal›klarda uyulmas› gereken daha az önlem varken, baz›lar›nda daha fazla önlemin gerekmesidir. Az say›da kategorinin olmas› sistemin anlaﬂ›labilirli¤ini artt›rmas› aç›s›ndan avantajd›r. Basit olmas›, kolay uygulanabilirlik ve ö¤renme, sistemin avantajlar›d›r (2).
STANDART ÖNLEMLER
Bu sistemde birinci ilke kan, vücut s›v›lar› (ter
hariç), bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri ve mukoz
membranlarla temastan önce eldiven giyilmesidir. Eldivenler ç›kar›ld›ktan sonra ve bir baﬂka
hastay› muayene etmeden önce eller y›kanmal›d›r. E¤er herhangi bir iﬂlemde kan veya di¤er vücut s›v›lar›n›n s›çrama ihtimali varsa maske, gözlük kullan›m› ve önlük giyilmesi gerekmektedir.
Elbise ya da önlük su geçirmez cinsten olmal›,
%100 polipropilen önlükler tekrar kullan›labilen
önlüklere tercih edilmelidir. Çünkü hem kan geçirgenlikleri, hem de bakteriyel pasaj› engelleme üstünlükleri daha fazla bulunmaktad›r. ‹¤neler hiçbir zaman yeniden k›l›f›na geçirilmemeli,
delinmeye dirençli kaplar içinde biriktirilerek
uzaklaﬂt›r›lmal›d›r (5,6).
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EL YIKAMA
Hastane kaynakl› infeksiyonlar›n büyük k›sm›
direkt temasla bulaﬂmaktad›r. Bu nedenle hastane kaynakl› patojenlerin geçiﬂinin engellenmesinde el y›kama, en önemli yöntem olarak yerini
korumaktad›r. Yo¤un bak›m ünitelerinde gözleme dayal› çal›ﬂmalarda sa¤l›k personelinde el y›kama uyumunun %50’nin alt›nda oldu¤u gösterilmiﬂtir. El y›kama uyumunda 1.5-2 katl›k art›ﬂ,
hastane kaynakl› infeksiyonlar›n insidans›nda
%25-50 azalmaya neden olmaktad›r (7).
Sa¤l›k personeli hastayla temastan önce ve
sonra, eldivenleri ç›kard›ktan sonra ellerini y›kamal›d›r. Yo¤un bak›m üniteleri ve antibiyotik dirençli mikroorganizma infeksiyonlar›n›n s›k oldu¤u bölümler d›ﬂ›nda su ve normal sabunla ellerin y›kanmas› yeterlidir. Bunun d›ﬂ›nda klorhekzidin ve izopropil alkol ile medikal el y›kama yap›lmal›d›r. Bu tür uygulama vankomisin dirençli
enterokok ve ço¤ul dirençli gram-negatif mikroorganizmalar›n uzaklaﬂt›r›lmas›nda daha etkilidir
(5).
S›k el y›kama, özellikle deterjan ve antimikrobiyal içeren ürünler kullan›ld›¤›nda, ekzema,
deride çatlaklar›n oluﬂmas›na neden olabilir.
Düzenli el losyonu kullan›m› bunu önleyebilir.
Ancak bunlar›n kullan›m›na ba¤l› sekonder kontaminasyonun olabilece¤i unutulmamal›d›r.
Sa¤l›k personeline el y›kama ve önemiyle ilgili e¤itimin verilmesi, personel uyumunun de¤erlendirilmesi ve bunun geri bildirimiyle bile
el y›kama oran›n›n istenilen düzeye ç›kart›lamamas› en önemli sorunlard›r. Bir çal›ﬂmada e¤itim
ve izleme ile el y›kaman›n %12.4’den, %32.7’ye
ç›kt›¤›, geri bildirim ile oran›n %54.6’ya geriledi¤i
gösterilmiﬂtir (7).
ELD‹VENLER
Eldiven, sa¤l›k personelinin ellerinin kontaminasyonunun önlenmesi, kan yoluyla bulaﬂan
patojenlerin sa¤l›k personeline bulaﬂmas›n›n
önlenmesi ve sa¤l›k personelinin ellerindeki
mikroorganizmalar›n hastalara geçiﬂinin önlenmesi için giyilmelidir. Ancak eldiven, el y›kaman›n yerini almamal›d›r. El y›kaman›n basit ve
ucuz oldu¤u unutulmamal›d›r. Eldivenle korunmada en önemli sorun kullan›m s›ras›nda y›rt›labilmesidir (2).
Bu olas›l›¤a karﬂ›, oda temizli¤i gibi daha a¤›r
iﬂlemlerde daha kal›n eldivenler giyilmelidir.
Çok bulaﬂ›c› infeksiyonlara karﬂ› korunmada çift
eldiven giyilmelidir. Y›kay›p kullanma, eldivende gözle görülemeyen y›rt›lmalara neden olur.
Bu nedenle tek kullan›ml›k eldivenler tercih
edilmelidir. Steril eldiven, sadece steril dokulaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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ra dokunulaca¤›nda giyilmelidir. Kan, vücut s›v›lar›, sekresyonlar ve kontamine cihazlarla temasta temiz, steril olmayan eldiven giyilmesi yeterlidir (2).
BULAﬁMA YOLUNA A‹T ÖNLEMLER
Bu sistem kategoriye özgül önlemlerin modernize edilmiﬂ ﬂeklidir. Bunlar her zaman standart önlemlerle beraber uygulanmal›d›r. ‹nfeksiyon etkenlerinin baﬂl›ca bulaﬂma yollar› gözönünde tutularak üç yol tan›mlanm›ﬂt›r;
1.Hava yolu önlemleri,
2.Damlac›k önlemleri,
3.Temas önlemleri.
1. Hava Yolu Önlemleri
‹nfeksiyöz etken içeren tuz partikülleri ve < 5
µm’lik partiküllerin damlac›k yoluyla bulaﬂmas›n› engelleyecek önlemlerdir. Tan›mlanm›ﬂ veya
ﬂüphe edilen tüberküloz (pulmoner veya larenjit), k›zam›k, suçiçe¤i veya yayg›n zosterde endikedir. HIV ile infekte hastalarda ateﬂ, öksürük ve
pulmoner infiltrasyon oldu¤unda tüberküloz
ekarte edilene kadar hava yolu önlemleri uygulanmal›d›r. Atipik mikobakteri infeksiyonu olanlarda (pulmoner hastal›k) kiﬂi-kiﬂi geçiﬂi olmad›¤›ndan izolasyon gerekmemektedir (6).
Bu gruptaki hastalar özel odaya yerleﬂtirilmelidir. Odada negatif hava bas›nc› olmal›, oda havas› dakikada en az 6 kez de¤iﬂmelidir. ‹zolasyon odas›n›n kap›s› kapal› olmal›d›r. Odan›n hava ak›m› içerden d›ﬂar› do¤ru olmal›d›r. Bu nedenle de oda kap›lar› d›ﬂar› aç›l›r olmal›d›r.
Odaya giren herkes yüzüne uygun büyüklükte, 1 µm partikülleri filtre edebilen, filtrasyon
özelli¤i en az %95 olan maskeler kullanmal›d›r.
Hastan›n odas› d›ﬂ›na ç›k›ﬂ› s›n›rland›r›lmal›, oda
d›ﬂ›na ç›kt›¤›nda maske kullanmas› sa¤lanmal›d›r. Standart önlemlerde yer alan maske ve eldiven giyilmelidir.
Tan›mlanm›ﬂ veya ﬂüpheli tüberkülozu olan
hasta öksürürken ve burnunu silerken mendil
kullanmal›d›r. Tüberküloz ekarte edilene kadar
hasta izolasyonu sürdürülmelidir. Antibiyotik tedavisi alan ve klinik olarak düzelen, üç farkl› balgam yaymas›nda aside dirençli basil görülmeyen hastalarda izolasyon sonland›r›lmal›d›r. Ciddi kaviter hastal›¤› olan, persistan öksürük ya da
laringeal tüberkülozu olan hastalarda izolasyon
en az bir ay sürdürülmelidir. Ço¤ul ilaç direnci
olan hastalar hastanede kald›klar› sürece izolasyonda olmal›d›rlar. Antitüberküloz tedaviye
uyum gösteren, evlerinde kalmay› kabul eden
hastalar›n izolasyon için hastaneye yat›r›lmalar›
gerekmemektedir (2,6).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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K›zam›k, suçiçe¤i veya yayg›n zosteri olan
hastalara hava yolu izolasyonu uygulanmal›d›r.
Ba¤›ﬂ›k olmayan sa¤l›k personeli mümkünse bu
hastan›n odas›na girmemelidir (5).
2. Damlac›k Önlemleri
Büyük partiküllü damlac›klar›n geçiﬂinin önlenmesinde kullan›l›r. Damlac›k çekirde¤inin aksine, damlac›klar daha büyüktür, havada as›l›
kalmazlar ve uzak mesafelere ulaﬂamazlar. ‹nfekte hastalar›n konuﬂmas›, öksürmesi veya burun
silmesi s›ras›nda oluﬂurlar. ‹nfeksiyöz damlalar
burun, a¤›z veya gözdeki mukozal yüzeylere ulaﬂ›rsa duyarl› kiﬂi infekte olur.
Damlac›k önlemlerinde hasta özel odaya
al›nmal›d›r. Fakat hava de¤iﬂimi gerekmemektedir. Alternatif olarak ayn› hastal›¤› olanlar ayn›
oday› paylaﬂabilirler. Odan›n kap›s› aç›k kalabilir. Sa¤l›k personeli hastaya yak›n çal›ﬂ›rken cerrahi maske giymelidir. Standart önlemler olarak
elbise ve eldiven giyilmelidir. Hasta izolasyon
odas›n›n d›ﬂ›na ç›kart›ld›¤›nda standart cerrahi
maske kullan›lmal›d›r (2,6).
‹nvaziv Haemophilus influenzae tip b, meningokokal infeksiyonlar, ço¤ul dirençli pnömokok infeksiyonlar›, Mycoplasma pneumoniae, bo¤maca,
influenza, kabakulak, k›zam›k ve parvovirüs B19
infeksiyonunda damlac›k önlemleri kullan›lmal›d›r (6).
3. Temas Önlemleri
‹nfekte veya kolonize hastalardan direkt temas (hasta ile) ya da indirekt temasla (infekte
objelerle temas) epidemiyolojik olarak önemli
mikroorganizmalar›n bulaﬂmas›n› engellemek
için kullan›l›r. Hasta özel odaya yerleﬂtirilir veya
ayn› hastal›¤› olanlar ayn› oday› paylaﬂabilir. Deri ve giysilerin kontaminasyonunu engellemek
için bariyer önlemleri kullan›lmal›d›r. Hasta odas›na giriﬂte eldiven giyilmeli, ç›k›ﬂta ç›kart›lmal›d›r. Eldiven ç›kart›ld›ktan sonra eller medikal bir
sabunla y›kanmal›, yeniden kontamine olmamas›na özen gösterilmelidir. Hastayla veya giysileriyle yak›n temasta koruyucu elbise giyilmelidir.
Odadan ç›karken elbise ç›kart›lmal›d›r. Hasta
için kullan›lan steteskop, termometre vb. cihazlar o odada b›rak›lmal›, d›ﬂar› ç›kart›lmamal›d›r.
Baﬂka bir hastaya kullan›lmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidirler. Hastan›n
transportu minimum olmal›d›r.
Ço¤ul dirençli bakterilerle infekte hastalara
(metisilin dirençli stafilokok, vankomisin dirençli enterokok, gentamisin dirençli Staphylococcus
aureus) temas izolasyonu uygulanmal›d›r. Clostridium difficile enteriti, fekal-oral yolla bulaﬂan infeksiyonlar (Shigella, rotavirüs, hepatit A infeksi193
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yonu) bu gruptaki di¤er infeksiyonlard›r. Respiratuar sinsityal virüs, parainfluenza, enterovirüs
infeksiyonlar› olan infant ve çocuklar, neonatal
dissemine veya ciddi primer mukokütanöz herpes simpleks virüs infeksiyonu olan kiﬂilere de
temas izolasyonu uygulanmal›d›r. Ektoparazitik
infeksiyonlar da bu gruptad›r. Varisella ve yayg›n
zoster için hem temas hem de hava yolu izolasyonu uygulanmal›d›r. Adenovirüs infeksiyonu
olan infantlar ve çocuklara temas ve damlac›k
önlemleri birlikte uygulanmal›d›r (2,5).
KISITLI BÜTÇE ile ‹ZOLASYON
PROBLEMLER‹ NELERD‹R?
Birçok hastanede izolasyon iﬂlemleri ile ilgili
yaz›l› rehberler bulunmas›na karﬂ›n, bunlar genellikle etkin olarak kullan›lmamaktad›r. Bunun
nedenleri aras›nda en önemli faktör klinisyenler
ve hasta bak›m›ndan sorumlu olan hemﬂirelere
bu rehberlerin uygun olmamas› veya onlar›n bu
ﬂekilde alg›lamalar›d›r. ‹nfeksiyon kontrol personelinin denetlememesi ve uygulamamas›, hastane plan›n›n izolasyon gereksinimlerine uygun olmamas›, bir çok geliﬂmiﬂ mikrobiyoloji laboratuvar›nda bile kaynak, özgül bulaﬂ›c› patojenlerin
tan›mlanmas› ve/veya antibiyotik dirençli bakterilerin tan›mlanmas›yla ilgili yeterli donan›m veya tecrübenin olmamas› bu konudaki en önemli
sorunlar› oluﬂturmaktad›r. Birçok hastanede bulaﬂ›c› infeksiyonu olan hastane personeli veya
ziyaretçilerin tan›mlanmas› ve hastalarla iliﬂkilerinin s›n›rland›r›lmas›yla ilgili politikalar oluﬂturulamam›ﬂt›r (1,2).
Hava yoluyla yay›lan infeksiyonu olan hastalar›n izolasyonunda kullan›labilecek özel tasarlanm›ﬂ negatif hava bas›nçl›, özel ventilasyon
sistemli odalar çok az hastanede bulunmaktad›r.
Baz› hastanelerde duvara monte edilmiﬂ, oda
havas›n› d›ﬂar› ç›kartan fanlar bulunmaktad›r.
Ancak bunlar›n etkinli¤i fazla de¤ildir. Tropikal
iklimlerde oda kap›lar› d›ﬂar› aç›lmakta ve mükemmel havaland›rma sa¤lanabilmektedir. Fakat havan›n yönü kontrol alt›nda de¤ildir (1)
Bir çok hastanede özel olarak tasarlanm›ﬂ izolasyon odas› yoktur. Genellikle tek yatakl› odalar
veya suit odalar izolasyon odas› olarak kullan›lmaktad›r. Bulaﬂ›c› infeksiyonu olan hastalar bu
odalarda birlikte kalmaktad›rlar. Çocuk kliniklerinde büyük, çok yatakl› odalarda çocuklar birlikte kal›rlar. Uygun bariyerler ve el y›kama uyguland›¤›nda, gastrointestinal infeksiyon veya solunum yolu ile bulaﬂan infeksiyonlar için bu uygulamalar yeterli olmaktad›r. Ancak bariyer önlemleri iyi uygulanmad›¤›nda ve eller y›kanmad›¤›nda bu infeksiyonlar kolayca duyarl› di¤er
çocuklara bulaﬂabilmektedir (1).
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‹zolasyonda kullan›lan eldiven, elbise ve
maskeler genellikle kötü kaliteli ve/veya k›sa
kullan›m sürelidir. Sentetik “disposable” maskelerin yerine kullan›lan çok kullan›ml›k maskeler
kolayca ›slan›rlar ve etkinlikleri azal›r. Eldivenlerle ilgili önemli bir sorun, ç›kart›lmas› s›ras›nda
çevrenin kontamine olabilmesidir (6).
Kan yoluyla bulaﬂan infeksiyonlar› önlemek
için üniversal veya standart önlemler yayg›n kullan›lmazlar veya uygulama aksakl›klar› vard›r.
Tan›mlanm›ﬂ HIV veya HBV infeksiyonu olan
hastalarda bu önlemlerin mutlaka uygulanmas›
gerekmektedir. Mukoz membranlar›n korunmas›yla ilgili bariyerler genellikle iyi de¤ildir veya
rutin kullan›lmamaktad›rlar (yüz siperli¤i, maske
ve gözlük).
SONUÇ
‹zolasyon önlemlerinin etkinli¤i ve ekonomik
olarak uygunlu¤u konusunda yap›lm›ﬂ çok az çal›ﬂma bulunmaktad›r. ‹zolasyon politikas›n›n belirlenmesinde her hastanenin kendi olanaklar›na
ve personel kapasitesine göre davranmas› en
uygun yaklaﬂ›m olacakt›r. Genel olarak en güvenilir ve pratik olan›, baﬂlang›çta kategoriye özgül
izolasyon sistemlerinin kullan›lmas›d›r. Ancak
hastanenin mevcut olanaklar›na göre bir ara yol
veya alternatif çözüm gerekebilir.
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