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emﬂirelik tarihi ile ilgili bilgilerimizi yoklad›¤›m›zda, Florance Nightingale, 1850’li y›llarda K›r›m Savaﬂ›’nda görevli iken mikroorganizmalar hakk›nda fazla bilgisi olmad›¤› halde, infeksiyonlar›n çevre kirlili¤inden kaynakland›¤›n›
aç›klam›ﬂ ve infeksiyonlar›n etyolojisinde çevre
faktörünün önemli bir rol oynad›¤›na iﬂaret etmiﬂtir. Bu ba¤lamda, K›r›m’da 2 y›ll›k çal›ﬂmalar
yapm›ﬂ ve sonucunda ölüm oran›n›n %42’den
%2’ye düﬂtü¤ünü göstermiﬂtir (1).

H

Florance Nightingale yine 1890’l› y›llarda ‹ngiltere’de; ayn› tan› ile hastanelerde tedavi olan
hastalar›n ölüm oran›n›n, hastane d›ﬂ›nda tedavi
olan hastalar›n ölüm oran›ndan daha yüksek oldu¤unu gözlemiﬂ, bunun aﬂ›r› kalabal›k, iyi olmayan çevre koﬂullar› ve yetersiz hemﬂirelik hizmetlerinden kaynaklanabilece¤ini dile getirmiﬂtir (1).
1940’lardan sonra antibiyotiklerin kullan›m›,
tedavide kolayl›k sa¤lam›ﬂ ve hastane infeksiyonlar› bireysel olarak hekim ve hemﬂirenin uygulamalar›n›n etkisine kalm›ﬂt›r. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde, 1950’li y›llar›n ortalar›nda hastanelerde büyük bir salg›n halinde or-

taya ç›kan stafilokok infeksiyonlar›n›n ve penisilin direncinin artmas› sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
önemli bir sorun olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu salg›n›n
kontrolü organizasyon gerektirmiﬂ ve 1958 y›l›nda American Hospital Association (AHA), her
hastanede “Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komiteleri” oluﬂturulmas›n›n nozokomiyal infeksiyonlar›n en düﬂük düzeye indirilmesi için gerekli oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r. 1960’dan sonra hastanelerde yeni teknolojik aletlerin kullan›lmaya baﬂlanmas›, hastane infeksiyonlar›n›n sürekli bir sorun
olarak yerleﬂmesine neden olmuﬂtur. Bireysel
çabalar giderek, yerini sistemli infeksiyon kontrol programlar›na b›rakm›ﬂt›r (2,3).
Baﬂlang›çta infeksiyonu önlemenin hekimin
sorumlulu¤u oldu¤u e¤ilimi, 1962 y›l›nda ‹ngiltere’de infeksiyon kontrol hemﬂiresinin öneminin
yayg›nlaﬂmas› üzerine de¤iﬂmiﬂ, ABD’de kontrol
programlar›na hemﬂire as›l üye olarak yerleﬂmiﬂtir. Sonuçta her 250 hasta yata¤›na tam zamanl›
bir hemﬂire görevlendirilmesi ile hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans›n›n yap›labilece¤i, böylece etkin kontrol programlar›n›n oluﬂturulabilece¤i öngörülmüﬂ ve 1975 y›l›na kadar ABD’de hastanelerin yar›s›nda hemﬂirenin sorumlulu¤unda
olan sürveyans sistemleri kurulmuﬂtur (2,3). Ancak görev analizleri yap›lmam›ﬂ olan infeksiyon
kontrol hemﬂireleri (‹KH) bu görevlerini, di¤er
iﬂlerine ek olarak yürütmüﬂlerdir. Günümüzde
‹nfeksiyon Kontrol Hemﬂireli¤i Derne¤i, formal
e¤itim programlar›n› oluﬂturmuﬂ ve detayl› iﬂ tan›mlar›n› yapm›ﬂt›r. 1987 y›l›nda ‹ngiltere’de art›k ‹KH’nin tek görevinin infeksiyonu önlemek
245

Kaya M.

oldu¤u benimsenmiﬂ ve bölgesel sa¤l›k kurumlar›n›n hepsinde birer ‹KH görevlendirilmiﬂtir
(4).
Ülkemizde ilk kez, 1984 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi’nde “Hastane ‹nfeksiyonlar› Kontrol Komitesi (H‹KK)” kurulmuﬂ ve
“‹nfeksiyon Kontrol Hemﬂiresi” kavram› ortaya
ç›km›ﬂt›r (3).
‹KH’N‹N N‹TEL‹KLER‹
‹KH, infeksiyon kontrol komitesinin tam gün
görev yapan tek eleman› ve hastane infeksiyonlar›nda anahtar kiﬂidir (4). ‹KH, hastane içerisinde hastalarla, sa¤l›k ekibi ile en uzun süreli ve
yo¤un iletiﬂim halinde olan bir grubun, hemﬂirelik grubunun üyesidir. Mesle¤e özgü bu ve di¤er
özellikler (e¤itim, analiz, sentez, gözlem, planlama, organizasyon vb.) hemﬂirenin infeksiyon
kontrol çal›ﬂmalar›na yatk›nl›k becerisini sa¤lam›ﬂ ve bu yetenek, beceri, imkanlar ‹KH’ye ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi (‹KK)’nin vazgeçilmez
bir üyesi olma özelli¤ini kazand›rm›ﬂt›r (1).
Hastane infeksiyonlar›yla savaﬂ konusunda
görev yapan hemﬂirenin nitelikleri önemlidir.
‹KH nitelikli ve enerjik bir performans göstermezse infeksiyon kontrol komitesi amaçlad›¤›
etkinliklerine ulaﬂamaz. Bu nedenle ‹KH olarak
seçilen kiﬂinin sahip olmas› gereken nitelikler ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir:
• Ülkenin yüksek ö¤retim kurulu taraf›ndan
onaylanm›ﬂ bir hemﬂirelik yüksek okulu/fakülte
mezunu olmak,
• Meslekte bir y›l deneyime sahip olmak,
• ‹nfeksiyon kontrol alan›nda uzman olmak,
• ‹nfeksiyon kontrol komitesinin amaçlar›n›
benimsemiﬂ olmak,
• Liderlik, etkileﬂim, kiﬂiler aras› iliﬂkiler ve
haberleﬂme becerilerini geliﬂtirmiﬂ olmak,
• E¤itim becerilerine sahip olmak,
• ‹yi bir dan›ﬂman ve rehber olmak,
• Program›n düzenlenmesi, uygulanmas› ve
de¤erlendirilmesi konusunda yönetim becerilerini geliﬂtirmiﬂ olmak,
• Hastane misyonuna, politikalar›na, kalite
güvenli¤ini sa¤lay›c› standartlar›na hakim olmak
(1),
• Ekip çal›ﬂmas› bilincine sahip olmak,
• Sistematik çal›ﬂmay› benimsemiﬂ olmak,
• Sab›rl› ve gerekti¤inde hoﬂgörülü olmak,
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• En önemlisi de bu alanda çal›ﬂmaya ilgili
olmak.
Servisin, ‹KK düzeyinde gözü, kula¤› ve sesi
olarak kabul edilen ‹KH, ‹KK’ye karﬂ› sorumluysa
da önemli derecede kiﬂisel sorumlulu¤a sahiptir. ‹KH, her düzeyden hastane personeliyle iletiﬂim kurarak infeksiyon kontrol politika ve prosedürlerinin uygun ﬂekilde yerine getirilip getirilmedi¤ini görebilmeli, gözledi¤i durumlar› de¤erlendirebilmeli ve ne zaman harekete geçilmesi gerekti¤i konusunda karar verebilmelidir.
Bu nedenle hemﬂire, hem kendi alan›nda hem
de di¤er alanlardaki uygulamalar hakk›nda geniﬂ
ölçüde bilgi sahibi olmal›d›r. ‹KH’nin klinik çal›ﬂma deneyimi olmas›, gerekli durumlarda hasta
bak›m› ile ilgili olarak meslektaﬂlar›n› etkileyebilmesi, hekimlerle iliﬂkilerinde daha güçlü ve
dolay›s›yla ikna edici olabilmesi aç›s›ndan da
önemlidir. ‹KH’nin deneyimli olmas›n›n yan›nda
yeniliklere aç›k olma, herkes ile kolayca iletiﬂim
kurabilme, hoﬂgörü, aç›kl›k gibi kiﬂisel özelliklere de sahip olmas› infeksiyon kontrol program›n›n baﬂar›s›n› olumlu yönde etkileyecektir.
‹KH’nin seçiminde aran›lacak en önemli özellik,
o kiﬂinin bu alanda çal›ﬂmaya ilgili olmas›d›r. Aksi halde özel bir e¤itim al›p, bir çok zaman ve para harcad›ktan sonra hemﬂirenin bu iﬂten ayr›lmas› söz konusu olabilir (1,5).
‹nfeksiyon kontrol hemﬂireli¤i, mikrobiyoloji
ya da epidemiyolojinin bir alt dal› de¤il, bu
alanlarda da bir bilgi birikimi gerektirmekle birlikte hemﬂirelikte ayr› bir klinik uzmanl›k alan›d›r (5).
‹KH, süpervisor hemﬂireye ya da daha üstüne
eﬂit bir statüdedir ve pozisyon olarak hemﬂirelik
hizmetleri departman›na ba¤l› olmakla birlikte
günlük sorumlulu¤u ‹KK’ye karﬂ›d›r (1).
‹KH’N‹N TEMEL SORUMLULUKLARI
‹KH’nin sorumluluklar› 3 ana baﬂl›k halinde
toplanabilir:
1. Sürveyans
Hastane infeksiyonlar› sürveyans›; verilerin
sistematik olarak toplanmas›, toplanan verilerin
tablo edilmesi, analizi ve yorumu olarak tan›mlanabilir (3).
‹nfeksiyon kontrol program›n›n baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için infeksiyon kontrol komitesinin,
kendi kurumlar›nda hastane infeksiyonlar› ve
hasta bak›m› uygulamalar›nda düzenli sürveyans
çal›ﬂmalar› yürütmeleri ﬂartt›r (5). Sürveyans sisteminin sürdürülmesi ‹KH’nin iﬂinin özüdür.
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Sürveyans programlar›n›n amaçlar› ﬂu ﬂekilde
s›ralanabilir:
1. Nozokomiyal infeksiyon problemlerinin
boyutunun belirlenmesi, infeksiyon oranlar›n›n
belirlenip monitörize edilmesi, yüksek nozokomiyal risk alt›ndaki hasta gruplar›n›n belirlenmesi amac›yla veri toplanmas›.
2. Epidemiyolojik verilerin incelenmesi sonucunda endemik ve epidemik olarak ortaya ç›kan nozokomiyal infeksiyonlar›n belirlenmesi.
3. Toplanan epidemiyolojik verilerin s›n›flanmas›, bu konudaki eski deneyimler ve di¤er kurumlar›n deneyimleri k›yaslanarak, nozokomiyal
infeksiyonlar› kontrol ve önleme politikalar›n›n
üretilmesi ve/veya geliﬂtirilmesi için alt yap› haz›rlanmas› (3).
Yukar›daki bilgilerden de anlaﬂ›laca¤› gibi
sürveyans yapman›n amac› yaln›zca veri toplamak de¤il, toplanan verileri infeksiyon kontrol
programlar›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas› için kullanmakt›r. Yani “sürveyans bir amaç de¤il, bir araçt›r” (4). Bu arac› kullanmaktan birinci derecede
sorumlu kiﬂi, ‹KH’dir.
Bu amaçlar do¤rultusunda oluﬂturulmas› gereken sürveyans sisteminde aﬂa¤›daki elemanlar
yer almal›d›r:
• ‹nfeksiyon kategorilerinin tan›m›,
• Sistematik veri toplanmas›,
Verilerin kayna¤›; servis vizitleri, klinik mikrobiyoloji laboratuvar› raporlar› veya kay›tlar›,
dosya arﬂivleri, eczane kay›tlar›, ameliyathane
raporlar›, personel sa¤l›k servisi kay›tlar›d›r.
• Toplanan verilerin tabulasyonu,
• Verilerin analizi ve yorumu,
• ‹nfeksiyon sürveyans bulgular›n›n ilgili grup
ve kiﬂilere bildirilmesi,
• Gereken önlemlerin al›nmas› (3,6).
Sürveyans çal›ﬂmalar› çeﬂitli ﬂekillerde yap›lmaktad›r: Hastane düzeyinde, s›n›rl› veya belirli
bir hedefe yönelik sürveyans; aktif veya pasif
sürveyans; hastaya veya laboratuvara dayal› sürveyans. Centers for Disease Control (CDC)’nin
önerdi¤i hastaya dayal›, aktif sürveyans tekni¤i
di¤er yöntemlere göre daha çok kabul görmektedir. Bu yöntemde ‹KH taraf›ndan, bütün hastalar günlük olarak izlenir, tüm pozitif kültürler
gözden geçirilir. Gerekli görülen veya randomize
seçilen baz› hastalar ‹KH ve infeksiyon ekibinHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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den bir doktor taraf›ndan vizit yap›larak yeniden
de¤erlendirilir. Bu yöntem nozokomiyal infeksiyonlar›n belirlenmesinde standart yöntem olarak kabul edilmektedir. Pratik, uygulamas› kolay
ve yayg›n olmas›na karﬂ›l›k en önemli dezavantaj› yo¤un emek gerektiren bir teknik olmas›d›r
(3).
Sürveyanstan elde edilen veriler, infeksiyon
kontrol komitesine sadece güçlerini en ciddi sorunlara yöneltme olana¤› vermez; ayr›ca, hastane personelinden geri bildirim alma olana¤› da
sa¤lar. Sürveyans, infeksiyon kontrolünün temelini oluﬂturur.
Bu nedenle sürveyans program›n› etkin ve
güncel bilgilerle, sürekli ve sistematik olarak devam ettirmek ‹KH’nin vazgeçilmez görevidir (5).
2. Haberleﬂme ve Rapor Etme
Etkin iletiﬂim, infeksiyon kontrolünde ortak
konular› paylaﬂan departmanlar ve kiﬂiler aras›nda gereklidir. ‹letiﬂim kanallar›n›n etkili ve s›k
kullan›m›, infeksiyon kontrol program›n›n baﬂar›s›nda önemli rol oynar.
‹KH, görevlerini yerine getirebilmek için hastanenin bütün departmanlar›yla etkin haberleﬂme kanallar›n› sürdürmek zorundad›r. ‹htiyac›
olan bütün bireylere, k›sa zamanda, ayd›nlat›c›,
do¤ru, tam ve özet bilgiyi verebilmesi için; bu
bireylerle karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve iﬂbirli¤inden oluﬂan bir haberleﬂme içinde olmal›d›r (1).
3. E¤itim
E¤itim, infeksiyon kontrol program›nda en etkin faaliyetlerden birisidir. Çünkü, e¤er bir sa¤l›k
kurumunda infeksiyon kontrolüne iliﬂkin bilimsel bir yaklaﬂ›m yok ise var olan sorunlar usta-ç›rak iliﬂkisiyle nesilden nesile aktar›l›r. En sonunda da de¤iﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda kuvvetli bir
dirençle karﬂ›laﬂ›l›r. Bu nedenle ‹KH’nin, hastanenin di¤er e¤itim sorumlular›yla iﬂbirli¤i yaparak haz›rlayaca¤› e¤itim program›; oryantasyon
ve hizmet içi e¤itimi kapsamal›d›r. Personelin ve
hastan›n e¤itim ihtiyac› belirlenmeli, belirlenen
ihtiyaçlar› karﬂ›layacak e¤itim programlar› geliﬂtirmeli ve bu programlar› düzenli olarak de¤erlendirmelidir (1,5).
Hastane personeline yönelik sürekli e¤itim
program› öncelikle hemﬂirelere yönelik olmal›d›r. Çünkü; hemﬂireler hastayla en fazla fiziksel
temas› olan gruptur. Ayr›ca, hemﬂireler yeniliklere daha aç›k ve isteklidirler. E¤itilmiﬂ hemﬂireler
infeksiyon kontrol görevlileri ile iﬂbirli¤i içinde
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infeksiyonlar›n azalt›lmas›na büyük katk›lar sa¤layabilirler. ‹KH, bilimsel literatürü sürekli izlemeli ve do¤ru uygulamalar› ö¤renip sa¤lam ilkeler ve güncel bilgilerden oluﬂan e¤itim vermelidir (5).
Türkiye de dahil olmak üzere geliﬂmekte
olan ülkelerde bir çok hastanede tam gün çal›ﬂan bir infeksiyon ‹KH görevlendirilemedi¤i için,
infeksiyon kontrolünün temel ilkelerinin okullardaki e¤itimin zorunlu bir parças› haline getirilmesi önerilmektedir. E¤itimin içeri¤i her ülkenin
kendine özgü infeksiyon sorunlar›na ve hasta
popülasyonunun gereksinimlerine göre belirlenmelidir. Her ülkeye uygulanabilecek tek tip bir
infeksiyon kontrol e¤itimi yoktur (5).
‹KH’N‹N GÖREVLER‹
1. ‹nfeksiyon kontrol program›n›n yürütülmesindeki sorumluluklar›n› iyi bilmek, infeksiyon kontrol çal›ﬂmalar›n›n geniﬂletilmesi ve ilerletilmesine yard›mc› olmak.
2. ‹KK’nin onaylad›¤› infeksiyon kontrol hizmetlerinin hedeflerini geliﬂtirmek.
3. ‹nfeksiyon kontrolüne iliﬂkin politika ve
prosedürlerin oluﬂturulmas› ve geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na kat›lmak.
4. Di¤er departmanlara infeksiyon kontrol
uygulamalar›nda dan›ﬂmanl›k sa¤lamak, izlenecek politika ve di¤er önlemler hakk›nda önerilerde bulunmak.
5. Beklenmeyen infeksiyon olgular›yla mücadele etmek.
6. Hastalarda, personelde veya kullan›lan
gereçlerdeki olas› infeksiyon tehlikelerini mümkün oldu¤unca çabuk belirlemek.
7. ‹nfeksiyon kontrol bilgilerini gerekli kiﬂilere ya da departmanlara yayarak var olan sorunlar›n ortaya ç›kar›lmas› ve izlenecek politikalar›n
aç›klanmas› konusunda gerekli iletiﬂimi sa¤lamak.
8. Sürveyans verilerini toplayarak sorunlar›
saptay›p gerekli önlemleri almak.
9. Servis vizitleri yaparak, servis hemﬂiresi
ve hekimleriyle birlikte infeksiyonu olan veya
olmas› muhtemel hastalar›n, hastane politikalar›na uygun bir biçimde derhal izolasyonunu sa¤lamak, infeksiyonun yay›lmas›n› önlemek için
gerekirse di¤er önlemleri almak.
10. ‹nfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane
politikas›na uygun olarak yürütülüp yürütülmedi¤ini kontrol etmek.
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11. Hastane infeksiyonlar›n› izlemek.
12. Hastane infeksiyonlar›n›n kayna¤›n› tespit edip ortadan kald›r›lmas›n› sa¤lamak.
13. Her gün mikrobiyoloji laboratuvar› ile iliﬂki kurarak üreyen patojen mikroorganizmalar›
tespit etmek, patojen-antibiyotik direnci sonuç
trendlerini izlemek ve de¤erlendirmek.
14. Laboratuvar ve personel aras›ndaki iﬂbirli¤ini sa¤lamak, servis sorumlular›n› bilgilendirmek.
15. Ayn› türden mikroorganizma ile iki veya
daha çok hastada ortaya ç›kan infeksiyonlarda
geriye dönerek kaynaklar› araﬂt›rmak.
16. Bütün infeksiyon verilerini haftada bir kez
infeksiyon bölüm sorumlusu doktoru ile gözden
geçirmek.
17. ‹nfeksiyon kontrol komitesine sunulmak
üzere ayl›k rapor haz›rlamak.
18. Tüm personeli infeksiyon kontrol uygulamalar› yönünden denetlemek.
19. Bildirimi gerekli bulaﬂ›c› hastal›klar› vakit
kaybetmeden sa¤l›k müdürlü¤üne haber vermek.
20. ‹nfeksiyonu olan hasta, hastaneden taburcu edilirken veya baﬂka bir yere sevk edilirken
ilgili kiﬂileri bilgilendirmek, ayn› ﬂekilde bulundu¤u hastaneye infeksiyonlu hasta gelirken de
gerekli bilgileri edinip ilgili personeli bilgilendirmek.
21. Hastanede çal›ﬂan tüm personeldeki infeksiyonlar› de¤erlendirebilmek ve kay›tlar›n›
tutmak için personel sa¤l›¤› çal›ﬂanlar› ile iletiﬂim halinde olmak ve iﬂbirli¤i yapmak, oluﬂabilecek infeksiyonlar konusunda personeli bilgilendirmek, gerekli durumlarda tarama yapmak.
22. T›bbi cihazlar› ve giriﬂimleri de¤erlendirmek.
23. Hastaneye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik araﬂt›r›lmas›nda görev almak, eczane ile birlikte kullan›m yerlerini belirlemek, antisepsi-dezenfeksiyon-sterilizasyon konular›nda standartlar oluﬂturmak ve bu konuda personeli e¤itmek.
24. Hastanenin e¤itim departman› ile iﬂbirli¤i
yaparak tüm personelin infeksiyon kontrol alan›ndaki e¤itimini sa¤lamak.
25. ‹nfeksiyon kontrolü ile ilgili araﬂt›rmalar
yapmak, bilimsel yay›nlar› takip etmek ve bilimsel çal›ﬂmalara kat›lmak (1,3,7,5).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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‹KH’N‹N E⁄‹T‹M PROGRAMI
‹KH’nin özel ve oldukça zor bir e¤itimden
geçmeleri gerekmektedir. Mezuniyet öncesi e¤itimde hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü, genel
hemﬂirelik konular› içinde yer al›r. Ancak do¤rudan sorumluluk taﬂ›maya yetecek kadar bilgi birikimi sa¤lamaz. ‹KH’nin etkin bir ﬂekilde görevlerini yerine getirebilmesi için standart e¤itime
ek olarak ﬂu konularda da e¤itilmeleri gerekmektedir (8):
1. Hemﬂirelik Hizmetleri
• Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi,
• ‹zolasyon teknikleri,
• Asepsi ve aseptik teknikler,
• Sterilizasyon yöntemleri,
• Dezenfeksiyon ve antisepsi,
• ‹ntravenöz uygulamalarda infeksiyon kontrolü,
• Üriner sistem uygulamalar›,
• Üretral kateter uygulamalar›nda infeksiyon
kontrolü,
• Bas› yaralar› kontrolü ve bak›m›,
• Solunum sistemi uygulamalar›,
• Trakeostomi bak›m› ve aspirasyonu,
• G‹S uygulamalar›,
• Cerrahi yara ve drenlerin bak›m›,
• Hastan›n hijyenik gereksinimleri (8,9).
2. Mikrobiyoloji
• Mikrobiyolojiye giriﬂ,
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• Moleküler biyolojik yöntemler (8,9).
• Klinik mikrobiyoloji laboratuvar›ndaki tüm
kültür sonuçlar›n›n izlenmesi, pozitif kültür sonuçlar›n›n de¤erlendirilip infeksiyon olup olmad›¤›n›n teﬂhisine dair teorik ve pratik yollar (9).
4. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar
• ‹nfeksiyon hastal›klar›n›n tan›s›, tedavisi ve
önlenmesi,
• Nozokomiyal infeksiyonlar›n tan›m› ve
önemi,
• Endemik ve epidemik nozokomiyal infeksiyonlar
• Nozokomiyal infeksiyonlar› önleme yöntemleri:
Cerrahi yara infeksiyonlar›,
Üriner sistem infeksiyonlar›,
Solunum sistemi infeksiyonlar›,
Bakteremiler,
Cilt infeksiyonlar›,
Santral sinir sistemi infeksiyonlar›,
Gastrointestinal sistem infeksiyonlar›,
Di¤er infeksiyonlar.
• Viral infeksiyonlar,
• Fungal infeksiyonlar,
• ‹mmünsüprese hasta bak›m› ve risk faktörleri,
• ‹mmünsüprese hastalarda görülen infeksiyonlar,

• Normal insan floras›,

• Antibiyotikler (8,9).

• Önemli gram-pozitif bakteriler,

5. Epidemiyoloji

• Önemli gram-negatif bakteriler,

• Epidemiyolojinin temel ilke ve yöntemleri,

• Önemli anaerobik bakteriler,

• Bulaﬂ›c› hastal›klar epidemiyolojisi,

• Önemli mantar ve virüsler,

• Temel istatistiksel kavramlar (9).

• Klinik mikrobiyoloji laboratuvar›n›n, infeksiyon hastal›klar› tan› ve tedavisindeki yeri,

6. Halk Sa¤l›¤› ve Hastane Hijyeni

• Hastanenin laboratuvar çal›ﬂma prensipleri,

• ‹nfeksiyon kontrol önlemlerinin, toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi,

• Antibiyotik duyarl›l›k ve düzeylerinin tayin
yöntemleri, klinik önemleri,

• Nozokomiyal infeksiyonlardan korunma
yöntemlerinin sa¤l›k hizmetleri içindeki yeri,

• Mikroorganizmalarda direnç geliﬂim mekanizmas›,

• Hastane at›klar›n›n toplanmas›, transportu
ve zarars›z hale getirilmesinde dikkat edilmesi
gereken noktalar,

• Kültür alma ve laboratuvara gönderme teknikleri,
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• Sa¤l›k personelinin uymas› gereken hijyenik kurallar (8).
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7. Yönetim ve Denetim

• Antibiyotikler,

• Bütçe yapma,

• ‹zolasyon teknikleri,

• Kay›t tutma,

• Nozokomiyal infeksiyonlar,

• Program planlama,

• ‹nfeksiyon kontrol önlemleri (9).

• Rapor yazma.
Teknik aç›dan ‹KH, hastane personelini infeksiyonla ilgili aktivitelerde denetler. Fakat
do¤rudan yapt›r›m› yoktur. ‹yi iliﬂkilerle infeksiyon kontrol politikalar›n›n uygulanmas›n› sa¤lar
(7,9).
8. Bilgisayar Kullan›m›
• Microsoft word,
• Mikrosoft excel,
• Mikrosoft powerpoint,
• ‹nternet,
• NosoLINE sistemi.
‹KH bu temel e¤itimleri almadan yeterince
verimli çal›ﬂamaz. Temel hemﬂirelik e¤itimi müfredat program› içerisinde, bu e¤itimler bir miktar verilmektedir. Ancak ‹KH, tüm sa¤l›k personeli için dan›ﬂman görevi görece¤inden bu konuda çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce bilgi birikimi
olarak yeterli hale gelmelidir (8).
Bat› ülkelerinde, özellikle ABD’de ‹KH’nin
e¤itimine büyük önem verilmekte ve kapsaml›
bir e¤itim program› haz›rlanmaktad›r. ABD’de bu
program CDC taraf›ndan haz›rlanmakta ve çeﬂitli
merkezlerde uygulanmaktad›r. Teorik ve pratik
aﬂamalar›, sertifika s›nav› izlemektedir (9).
Ülkemizde mezuniyet sonras› e¤itimle ilgili
ilk çal›ﬂma Hacettepe Üniversitesi’nde yap›lm›ﬂt›r: ‹nfeksiyon kontrol komitesi kurulmadan önce; infeksiyon hastal›klar› servisinde çal›ﬂacak
hemﬂireler ve ‹KH, hastanenin di¤er bölümlerinde çal›ﬂan hemﬂirelere infeksiyon kontrolü konusunda rehberlik etmek üzere iki haftal›k bir
programla e¤itilmiﬂlerdir. Bu e¤itim program› ﬂu
konular› içermiﬂtir:
• ‹nfeksiyon hastal›klar›na giriﬂ,
• Santral sinir sistemi infeksiyonlar›,
• Üst solunum yollar› infeksiyonlar›,
• Akci¤er infeksiyonlar›,
• ‹shal ile seyreden infeksiyon hastal›klar›,
• ‹nfeksiyöz hepatitler,
• Üriner sistem infeksiyonlar›,
• Deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›,
250

Bu çal›ﬂmay› yine Hacettepe Üniversitesi’nde
1987 y›l›nda yüksek lisans e¤itim program› izlemiﬂtir. Ancak bu program birkaç kiﬂi ile s›n›rl›
kald›¤› için devam edememiﬂtir (8).
1991 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’nde Çocuk
Sa¤l›¤› Enstitüsü’nün ‹nfeksiyon Hastal›klar› Yüksek Lisans Program› içinde, Hastane ‹nfeksiyonlar› Kontrol Program› oluﬂturulmuﬂtur (8).
En son e¤itim çal›ﬂmas› ise NosoLINE program› çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi organizasyonuyla, Ankara’da iki kez düzenlenen “‹KH
E¤itim Kursu” dur (8).
Çeﬂitli hastaneler ‹KH’lerini, Hastane ‹nfeksiyonlar› Kontrol Program›’ndaki çal›ﬂmalar› görmesi ve uygulaman›n içinde bulunmas› amac›yla
Hacettepe Üniversitesi’ne göndermiﬂlerdir. Gelen hemﬂireler ‹KH’ler taraf›ndan yaklaﬂ›k 1 ay
e¤itilmiﬂlerdir. Bu e¤itimde aﬂa¤›daki konular
yer alm›ﬂt›r:
• ‹nfeksiyon hastal›klar›,
• Nozokomiyal infeksiyonlar,
• Antibiyotikler,
• ‹zolasyon teknikleri,
• ‹nfeksiyon kontrol yöntemleri.
Bu teorik e¤itime ek olarak hastane içinde
aﬂa¤›daki konularda uygulamalarda bulunmuﬂlard›r:
• Mikrobiyoloji laboratuvar›ndaki pozitif kültürlerin de¤erlendirilmesi,
• Servislerde, hasta dosyalar›ndan hemﬂire
ve doktor gözlemlerinin de¤erlendirilip nozokomiyal infeksiyonlar›n tan›mlanmas›,
• Her hastaya uygulanan infeksiyon bildirim
formlar›n›n ve kay›tlar›n›n de¤erlendirilmesi,
• Servislerde hizmet içi programlar›n›n yürütülmesi,
• Servislerde dezenfektan kullan›m›,
• ‹ntravenöz, üretral kateter uygulamalar›, bas› yaras› bak›m›, trakeostomi bak›m› ve aspirasyonu, laboratuvara örnek gönderilmesi,
• Personelin kendisinde oluﬂabilecek infeksiyonlardan korunmas› konusunda denetimi ve
e¤itimleri,
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• Sa¤l›k personeline infeksiyon kontrolünde
dan›ﬂmanl›k (9).
Görüldü¤ü gibi, ülkemizde ‹KH e¤itim programlar› yayg›n de¤ildir. Olan programlar aras›nda ise belli bir standart yoktur. Her hastane kendi içindeki olanaklar›yla elemanlar›n› yetiﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. E¤itim programlar›; süresi, içeri¤i ve e¤itime al›nacak kiﬂilerin e¤itim düzeyleri konusunda ortak bir görüﬂe var›ld›ktan sonra,
ülke gerçeklerine ve hastanelerin ihtiyaçlar›na
göre düzenlenmelidir (5,9).
‹KH’N‹N YAﬁADI⁄I SORUNLAR
‹nfeksiyon kontrol hemﬂireli¤inde belirli bir
e¤itim program›n›n olmay›ﬂ›, ‹KH’nin iﬂini daha
da zorlaﬂt›rmaktad›r. Yukar›da da aç›kland›¤› gibi infeksiyon kontrolüne iliﬂkin baz› bilgiler
hemﬂirelik okullar›nda müfredat program› içerisinde verilmekte, fakat süre ve içerik bak›m›ndan yeterli olmamaktad›r (8). Bu durumda ‹KH,
ya daha önce de belirtildi¤i gibi bilimsel toplant›lar, kongreler, seminerler, kurslar; ya hizmet içi
e¤itimler; ya da di¤er hastanelerin ‹KH’leri ile
iletiﬂim kurarak kendini yetiﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r.
‹KK’nin görev ve sorumluluklar› 1974 y›l› Tababet Uzmanl›k Yönetmeli¤i ve 1983 y›l› Yatakl›
Tedavi Kurumlar› ‹ﬂletme Yönetmeli¤i’nde tan›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men, bu yönetmeliklerde ‹KH ile ilgili herhangi bir tan›mlama yap›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle hastane yönetimi ve hastane
personeli (doktor, hemﬂire, teknisyen, temizlik
personeli gibi) ‹KH’nin görevleri, sorumluluklar›
ve nozokomiyal infeksiyonlar›n önemi konusunda yeterince bilgili de¤ildir (10). ‹KH’ye gereksiz
eleman gözüyle bak›lmakta ve önerileri dikkate
al›nmamaktad›r. Bu durumda zor ve yo¤un bir
görevi bulunan ‹KH’nin iﬂi daha da zorlaﬂmakta,
sürekli mücadele etmekten yoruldu¤unda da ya
iﬂten ayr›lmakta ya da klinik hemﬂireli¤ine geri
dönmektedir.
‹KH, infeksiyon kontrolünde oldukça önemli
görevleri olmas›na ra¤men tam bir yetkiye sahip
de¤ildir. Oysa ‹KH, görev ve sorumluluklar›n› eksiksiz yerine getirebilmesi için yetkili olmak zorundad›r. Çünkü bu yetki, infeksiyon kontrol önlemleri ve uygulamalar›na iliﬂkin sürekli ve etkin
denetimi sa¤lar. Bu sorunun giderilmesi için öncelikle ‹KH’nin hemﬂirelik hizmetleri organizasyon ﬂemas›ndaki yeri belirlenmelidir (11).
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‹nfeksiyon kontrolü baz› kiﬂiler taraf›ndan ne
yaz›k ki öncelikler aras›nda alt s›ralarda ve sanki
zaman kaybettirici bir faaliyet gibi alg›lanmaktad›r. Çünkü, infeksiyon kontrolü tedavi edici bir
ortam olan hastanede, daha çok koruyuculu¤u
öne ç›kartan yaklaﬂ›mlar› gerektirmektedir (11).
Oysa geliﬂmekte olan ülkelerde koruyucu önlemlere çok önem verilmemektedir (5). Ancak,
sorun ortaya ç›k›nca bu önlemlerin gerekli oldu¤u anlaﬂ›lmakta, çözüm yollar› araﬂt›r›larak planlar yap›l›p daha sonra uygulamaya geçilmektedir. Bu durumda da ço¤u zaman geç kal›nmaktad›r. Sorun çözümlendi¤inde de, sanki bir daha
olmayacakm›ﬂ gibi düﬂünülmekte ve tekrar eski
sisteme dönülmektedir. Böyle bir ortamda
‹KK’nin, dolay›s›yla ‹KH’nin iﬂi daha da zorlaﬂmakta, ciddi bir de¤er de¤iﬂimi için u¤raﬂmaktad›r ki en zor olan› da budur.
Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n hem oluﬂumunda hem de önlenmesinde insan faktörü son derece önemlidir. Bu nedenle infeksiyon kontrolünün önemli bir bölümü davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i gerektirir, daha zor ve baﬂar› olas›l›¤› düﬂüktür. Bunu baﬂarmak için incelikli bir yönetim süreci uygulanmal›d›r. Öncelikle var olan uygulamalar ö¤renilip, bir de¤iﬂikli¤in gerçekten gerekip gerekmedi¤ine karar verilmelidir. Çünkü, amaç sadece de¤iﬂiklik yapmak de¤ildir. Ard›ndan, de¤iﬂtirilecek uygulamalar›n yerine konacak koruyucu
uygulamalar do¤ru bir ﬂekilde tan›mlanmal›d›r.
‹nfeksiyon kontrol görevlileri bu konuda hastanenin güç odaklar› (idareci, hemﬂirelik hizmetleri müdürü, ilgili birimlerin ﬂefleri) aras›nda bir
amaç birli¤i sa¤lamal›d›r (5). Fakat bu birlik ço¤unlukla sa¤lanamamakta ve yönetim, infeksiyon kontrol görevlilerine destek olmamaktad›r.
Bu durumda ‹KH, görevlerini etkin olarak yerine
getirememekte ya da baﬂta yönetim olmak üzere sürekli olarak engellerle karﬂ›laﬂmaktad›r. De¤iﬂime dirençli olan kiﬂiler di¤erlerini de etkileyerek ‹KH’ye tepki göstermekte, ço¤u zaman o
bölümden d›ﬂlamaktad›r. Birlik sa¤lanamad›¤›nda da ‹KH, veri toplamaktan ileriye gidememekte (bazen veri toplamalar› bile engellenmekte)
ve iﬂ doyumu sa¤layamamaktad›r.
Sürveyans, ‹KH’nin en önemli görevidir. Fakat sonuçlar›ndan infeksiyon kontrolünde yararlan›lm›yorsa zaman ve emek israf›d›r. Bu durum
‹KH’de düﬂ k›r›kl›¤›na yol açmakta ve verimini
düﬂürmektedir. Baz› merkezlerde de ‹KH, sadece sürveyans çal›ﬂmas› yapmakta infeksiyon
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kontrolüne iliﬂkin di¤er uygulamalara kar›ﬂt›r›lmamaktad›r (5,8,11). Bu iki durum, ‹KH’nin görevden ayr›lma iste¤inin en önemli nedenleridir.
Sürveyanstan elde edilen bilgilerde yararlan›m konusundaki s›k›nt›lar›n yan›nda, veri toplamakta da güçlüklerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Sa¤l›kl›
veri toplamay› etkileyen nedenler aras›nda; kültür al›nmamas›, kültür al›n›rken yanl›ﬂ tekniklerin kullan›lmas›, hasta dosyalar›nda günlük epikriz notlar›n›n olmamas› say›labilir (11). ‹KH, yeterli veri toplayamad›¤›nda ise sürveyans çal›ﬂmas›n› sürdüremez ve program amac›na ulaﬂamaz.
‹KH, nozokomiyal infeksiyon tan›s› koyarken
bazen bir dan›ﬂmana ihtiyaç duymaktad›r. Bu kiﬂi, ‹ngiltere’de infeksiyon kontrol doktoru;
ABD’de hastane epidemiyolo¤u ad›n› alan, t›p
kökenli, nozokomiyal infeksiyonlar›n kontrolü
konusuna ilgili, zaman›n›n önemli bir bölümünü
bu iﬂe ay›rabilecek biridir. Ülkemizde ise 28
merkezden al›nan verilerde 14’ünde komite
üyelerinden bir tanesi hastane epidemiyolo¤u
olarak çal›ﬂmaktad›r. ‹KH, komitenin gözü, kula¤›, sesi; infeksiyon kontrol doktoru ise komitenin
beynidir (1,5,11). Hastane epidemiyolo¤unun
veya infeksiyon kontrol doktorunun olmad›¤› kurumlarda ‹KH, tan› koyarken zorluklar yaﬂamakta, gerek izolasyon önlemleri gerek antibiyotik
kullan›m konusunda hekimlerle ve yönetimle
çat›ﬂmaktad›r.
Baz› merkezlerde infeksiyon kontrolü, sadece ‹KK’nin veya ‹KH’nin iﬂi olarak alg›lanmaktad›r. Bu yüzden infeksiyon kontrolü ile ilgili tüm
uygulamalar›n sorumlulu¤u ‹KH’nin üzerine y›k›lmaktad›r. ‹nfeksiyon kontrolü idarenin en baﬂ›nda bulunan kiﬂiden en uçta çal›ﬂan kiﬂiye kadar herkes taraf›ndan yürütülmesi gereken bir
görevdir. ‹nfeksiyon kontrolü ile ilgili protokolleri belirleyen komite olmakla birlikte bunlar› hayata geçirecek olanlar bizzat uygulamay› yapan
kiﬂilerdir. Bu yüzden tüm hastane çal›ﬂanlar› konunun içine çekilmelidir (4).
Ülkemizde hemﬂirelik mesle¤inde branﬂlaﬂma sistemi olmad›¤›ndan bu e¤itimi alan kiﬂilerin ço¤u, çal›ﬂt›klar› hastanede bir süre sonra
eleman yetersizli¤i, komitelerin iﬂlevsizli¤i vb.
nedenlerle klinik hemﬂireli¤inde kullan›lmaya
baﬂlanmaktad›r (8).
Yukar›da aç›klananlar, ‹KH’nin yaﬂad›¤› sorunlardan baz›lar›d›r. NosoLINE 2. Hemﬂirelik
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Kursu’na 62 kay›tl› hemﬂire kat›lm›ﬂt›r. Farkl› kurumlardan gelen bu kat›l›mc›lardan al›nan geri
bildirimlerde; kendini yetiﬂtirememe, iﬂe yaramama, boﬂa çal›ﬂma, görevden ayr›lma, yetersizlik, komiteye öfke gibi duygular› zaman zaman
yo¤un yaﬂad›klar› kendileriyle paylaﬂ›lm›ﬂt›r
(11).
Tüm olumsuzluk ve s›k›nt›lara ra¤men hastanelerde ‹KH’nin gereklili¤i ve önemi son y›llarda
daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂ ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan kendisine verilen destek artarak sürdürülmektedir. Bu geliﬂmeler de ‹KH ve ‹KK’nin baﬂar›l› olabilmelerinde sevindirici sonuçlard›r.
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