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2. Hastane infeksiyon riskini azaltmaya yönelik politikalar›n oluﬂturulmas›,
3. Hastane personeli için sürekli hizmet içi
e¤itim programlar›n›n yürütülmesi.
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ir ülkede hastane infeksiyonlar›n›n kontrolüne verilen önemin derecesi, genel sa¤l›k hizmetlerinin düzeyi ile do¤ru orant›l›d›r. Hastane
infeksiyonlar› t›p ve hemﬂirelik alan›nda her zaman ele al›nan bir konu olmuﬂtur. 1850-1900 y›llar› aras›nda hemﬂireler t›bbi asepsi ilkelerini
geliﬂtirerek hastal›k epidemilerini önlemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Buna ra¤men 2000’li y›llarda halen
hastane infeksiyonlar› bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de önemli bir sa¤l›k sorunu olmay›
sürdürmektedir.

B

Hastane infeksiyonlar›na ba¤l› mortalite,
morbidite ve tedavinin artan maliyeti infeksiyon
kontrol stratejilerinin uygulanmas›n› gerekli k›lm›ﬂt›r. Bu stratejilerin ilk ad›m› hastane infeksiyon kontrol komitesi oluﬂturulmas›d›r. Hastane
‹nfeksiyon Kontrol Komitesi (‹KK), infeksiyon
kontrolü için dezenfeksiyon ve sterilizasyon, antibiyotik kullan›m›, hasta izolasyonu, personel
sa¤l›¤› ve e¤itimi, temizlik ve at›klar›n yok edilmesi gibi konularda ana ilkeleri saptar.
‹nfeksiyon kontrol program›n›n üç temel ögesi vard›r;
1. Etkili sürveyans sisteminin geliﬂtirilmesi,
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Türkiye’de ilk ‹KK, Hacettepe Üniversitesi
Eriﬂkin Hastanesi’nde 1984 y›l›nda kurulmuﬂ ve
infeksiyon kontrol hemﬂiresi (‹KH) göreve baﬂlam›ﬂt›r.
Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi için öncelikle hastane infeksiyonlar›n›n izlenmesi gerekir. Bu da ‹KH’nin temel fonksiyonlar›ndan biridir ve en az her 250 yatak baﬂ›na bir ‹KH görevlendirilmelidir.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon t›bbi geliﬂmeler sürecinde en çok üzerinde durulan konulardan biridir. Bu nedenle sterilizasyon ve
dezenfeksiyon prensiplerinin belirlenmesi ve
denetimi infeksiyon kontrol komitesinin temel
görevleri aras›ndad›r
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde 1997
y›l›nda ilk kez ameliyathanenin infeksiyon kontrol hemﬂiresinin görev alan›na dahil edilmesi
gündeme gelmiﬂ ve 1998 y›l›nda bu amaçla ameliyathanede yeterli bilgi ve deneyime sahip bir
infeksiyon kontrol hemﬂiresi görevlendirilmiﬂtir.
Ameliyathaneden sorumlu ‹KH di¤er görevlerine ek olarak, ameliyathanede aﬂa¤›da belirtilen hususlar›n yerine getirilmesinden sorumludur:
1. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon standartlar›n›n belirlenmesi,
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2. Personel e¤itimi ve denetimi,

• Merkezi sterilizasyon ünitesinde sterilizatörlerin kontrolü için kullan›lan “bowie-dick” testi kay›t formu ﬁekil 1’de gösterilmiﬂtir.

3. Ameliyathane at›klar›n›n kontrolü,
4. Ameliyathane temizli¤i.

• Kay›t formlar› dosyalanarak saklanmaktad›r.

STER‹L‹ZASYON
Sterilizasyonda kullan›lan bas›nçl› su buhar›
otoklav› ve etilen oksit sterilizatörünün standartlar› belirlenerek denetimleri s›k aral›klarla yap›lmaktad›r.

• Ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitesinde buhar otoklav› biyolojik indikatör test
sonuçlar› ﬁekil 2’de gösterilmiﬂtir.

Merkezi sterilizasyon ve ameliyathanede infeksiyon kontrol hemﬂiresi denetiminde çal›ﬂacak ekip üyeleri belirlenmiﬂ, yap›lan çal›ﬂmalar
ise aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir;

• Ameliyathanede kullan›lan etilen oksit sterilizatörü için ayn› form düzenlenmiﬂ olup inkübatörde bekleme süresi 24 saattir (buhar otoklav›nda süre 48 saat).

• Bohça içi kontrollerde diak tüpün kullan›m›
sonland›r›lm›ﬂ yerine üç parametreli indikatörler
kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
• Merkezi sterilizasyonda ve ameliyathane
otoklavlar›nda haftal›k biyolojik indikatörler uygulanmakta ve ön vakumlu otaklavlar “bowiedick” testi ile kontrol edilmektedir.

DEZENFEKS‹YON
Dezenfeksiyon için ameliyathanede %2’lik
glutaraldehit solüsyonu kullan›lmaktad›r. Bununla ilgili çal›ﬂmalar;
• Dezenfektan›n etki süresinin bilinmesi,
• Dezenfektan›n üzerine ilave yap›lmamas›,

• Anestezide kullan›lan tüm malzemelerin temizlik standartlar› belirlenmiﬂ endotrakeal tüplerin etilen oksit ile sterilizasyonu sa¤lanm›ﬂt›r.

• Dezenfektan›n uygun ﬂartlarda muhafaza
edilmesi (kaplar›n temizli¤i, kapal› tutulmas› ve
oda içinde uygun yerde muhafaza edilmesi),

• Ameliyathanede kullan›lan steril vazelinli
spançlar kald›r›lm›ﬂ yerine tek kullan›ml›k kayganlaﬂt›r›c› jeller kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

• Dezenfektan›n de¤iﬂtirilme tarihlerini içeren kay›t formu düzenlenmiﬂ olup, ﬁekil 3’de
gösterilmiﬂtir.

Otoklav No

Tarih

Uygulayan Kiﬂi

Test Sonucu

‹mza

ﬁekil 1. Bowie-Dick Testi Kay›t Formu.
Otoklav No

Testin Baﬂlama
Tarihi

Testin Bitiﬂ
Tarihi

Uygulayan Kiﬂi

Sonuç

‹mza

ﬁekil 2. Ameliyathane ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Buhar Otoklav› Biyolojik ‹ndikatör Test Sonuçlar›.
Oda No

Konuldu¤u Tarih

De¤iﬂtirme Tarihi

De¤iﬂtiren Kiﬂi

‹mza

ﬁekil 3. Dezenfektan (Glutaraldehit) Kay›t Formu.
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AMEL‹YATHANE ATIKLARI
• Ameliyathane at›klar› infekte kabul edildi¤inden ameliyat odalar›nda k›rm›z› poﬂetler kullan›lmaktad›r.
• Ameliyat odalar›nda tüm kesici delici at›klar s›zd›rmaya ve delinmeye dayan›kl› kaplarda
saklanmaktad›r.
• Ofis at›klar› (doktor, hemﬂire odalar›, kafeterya) mavi poﬂetlerle toplanmaktad›r.
• Çamaﬂ›rhaneye gönderilen kompreslerin
toplanmas›nda kullan›lan sepetlerin ve transferde kullan›lan arabalar›n de¤iﬂtirilmesi planlanm›ﬂt›r.
E⁄‹T‹M
Ameliyathanede görevli tüm personelin belirli periyodlar halinde hizmet içi e¤itimlerle
desteklenmesi planlanm›ﬂt›r.
1. ‹lk aﬂamada yard›mc› sa¤l›k personelinin
genel bilgi düzeylerinin ölçülmesi için öntest uygulamas› yap›lm›ﬂt›r. Öntest sonucunda ortalama baﬂar› puan› 100 üzerinden 19.5 olarak bulunmuﬂtur. Hizmet içi e¤itim sonucunda sontest
uygulanm›ﬂ ve ortalama baﬂar› puan› 50’ye yükselmiﬂtir. Baﬂar› oran›n› etkileyen faktörlerden
birisi de etkin bir denetimin yürütülmesidir. Ayn› zamanda uygulama aﬂamas›ndaki e¤itimlerin
de baﬂar› oran›n› önemli ölçüde etkiledi¤i görülmüﬂtür.
2. Ameliyathanede çal›ﬂan hemﬂireler için bir
y›ll›k e¤itim programlar› yap›larak hizmet içi e¤itimin süreklili¤i sa¤lanm›ﬂt›r. Bu e¤itimde deneyimli bir hemﬂire dan›ﬂmanl›¤›nda ameliyathaneye yeni baﬂlayan hemﬂirenin e¤itimde aktif
rol almas› sa¤lanm›ﬂt›r.
3. E¤itim ve araﬂt›rma hastanesi olmam›z nedeniyle t›p fakültesi, hemﬂirelik ve anestezi stajyerlerinin ameliyathaneye girmeden önce ameliyathane infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan cerrahi asepsi ilkeleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon konular›nda e¤itimleri planlanarak
yürütülmektedir.
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AMEL‹YATHANE TEM‹ZL‹⁄‹
"Center for Disease Control (CDC)”n›n 1999
y›l›ndaki önerileri do¤rultusunda ameliyathane
temizlik prosedürünün standartlar› belirlenmiﬂ
ve görevli personel e¤itimden geçirilerek denetimlere baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu standartlara göre;
• Günlük temizlik (ilk ameliyattan önce, ameliyat aralar›nda ve gün sonunda),
• Haftal›k temizlik,
• Ayl›k temizlik.
Temizlik personelinin denetimi firma yöneticileri, infeksiyon kontrol hemﬂiresi ve doktoru
taraf›ndan yap›lmaktad›r.
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