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Personel Sa¤l›¤› Merkezi
Nedir? Nas›l Örgütlenmelidir?
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veya sistem oluﬂturulmas›na ihtiyaç duyulmaz/gerek kalmaz.
• Hastaneler koruyucu sa¤l›k hizmetleri için
de¤il tedavi edici sa¤l›k hizmetleri için yap›land›r›lm›ﬂt›r.
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ir sa¤l›k sorunu sözkonusu olunca herkese
bir s›¤›nak gibi görünen hastaneler asl›nda
yap›lar› ve iﬂleyiﬂleriyle hem hastalar hem de
sa¤l›k çal›ﬂanlar› için tehlikeli bir ortam oluﬂturabilmektedir. Y›llarca hastanelerin sa¤l›k ve güvenlik politikalar› hastalar esas al›narak geliﬂtirilmiﬂ, sa¤l›k personeli gözard› edilmiﬂtir. Gerek
yöneticiler gerekse de çal›ﬂanlar, sa¤l›k kuruluﬂlar›n› di¤er iﬂ yerlerinden daha güvenli bir iﬂ ortam› olarak görmüﬂlerdir. Sadece infeksiyon hastal›klar› ve yaralanmalar›n sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
risk oluﬂturdu¤u kabul edilmiﬂtir. Birçok kurum
için öngörülen iﬂ sa¤l›¤›, iﬂ güvenli¤i, meslek hastal›klar›n›n önlenmesi gibi uygulamalar, sa¤l›k çal›ﬂanlar› için gerekli görülmemiﬂtir. Ayr›ca, aﬂa¤›daki faktörler de sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤›n›n
önemsenmemesine katk›da bulunmaktad›r (1):

B

• Hastane çal›ﬂanlar›, yard›m olmaks›z›n kendi sa¤l›¤›n› korumada yetkin sa¤l›k profesyonelleri olarak görülmektedir.
• Hastane ortam›nda birçok branﬂtan hekime
ayaküstü dan›ﬂmak mümkün oldu¤u için sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤› konusunda ayr› bir merkez

Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤› (SÇS) konusu ilk
kez Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde 1958
y›l›nda “American Medical Association (AMA)”
ve “American Hostital Association (AHA)”›n yay›nlad›klar› ortak bildiri ile gündeme gelmiﬂtir.
Bu bildiride kuruluﬂlar, hastanelerde çal›ﬂan
sa¤l›¤› programlar›n› desteklediklerini; hastanelerin sa¤l›k e¤itimi, koruyucu t›p ve iﬂ güvenli¤i
konular›nda topluma örnek hizmet oluﬂturmalar›n› ifade etmiﬂlerdir. Daha sonra “National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)” 1974-1976 y›llar›nda hastanelerde meslek
sa¤l›¤› konusunun yürütülmesi için etkin kriterler tan›mlam›ﬂt›r (1).
Türkiye’deki Durum
1930 y›l›nda yay›mlanan Umumi H›fz›ss›hha
Kanunu’nun 180. maddesinde, ‹ﬂ Kanunu’nda ve
1973 y›l›nda yay›mlanan ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Kurullar› Hakk›nda Tüzük’te çal›ﬂanlar›n sa¤l›¤›n›n korunmas›na, bunun için oluﬂturulacak
programlara, iﬂverene düﬂen sorumluluklara vb.
konulara yer verilmiﬂtir. Ancak bu yasal yap›lanmada sa¤l›k çal›ﬂanlar› için ayr› bir tan›mlamaya
gidilmemiﬂtir (2). Di¤er taraftan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun tabi oldu¤u 657 say›l›
Devlet Memurlar› Yasas›, çal›ﬂanlar›n sa¤l›k güvencesini sa¤larken tedavi edici hizmetleri ele
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alm›ﬂ, iﬂ güvenli¤i ve meslek hastal›klar›na, koruyucu hizmetlere ve önlemlere yer vermemiﬂtir. Ülkemizde halen sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤›n›n korunmas› programlar›na ve bu programlar›n
oluﬂturulup yürütülmesini sa¤layacak yasal yap›lanmaya ihtiyaç vard›r.
HASTANELERDEK‹ TEHL‹KELER
Hastaneler kadar kompleks iﬂ yeri azd›r. Çok
çeﬂitli iﬂleri ve görevleri olan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂ yerinde karﬂ›laﬂt›klar› tehlikelerin say›s› ve
çeﬂiti de çok fazlad›r. ‹lk akla gelenler infeksiyon
ve kesici-delici alet yaralanmalar› olmakla birlikte, radyasyon, toksik kimyasal maddeler, biyolojik ajanlar, ›s› ve gürültü dahil olmak üzere fizik
ajanlar, ergonomik sorunlar, stres, ﬂiddet ve kötü muamele gibi risk ve tehlikeler sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n her gününde yer alabilmektedir.
NIOSH’nin 2600 hastanenin meslek sa¤l›¤›
servislerinin raporlar›na göre yapt›¤› de¤erlendirmede, sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda en s›k kas-iskelet
sisteminde burkulma ve zorlanmalar›n görüldü¤ü saptanm›ﬂt›r. Bunu delici yaralanmalar, çizilme, ezilme, laserasyon, s›rt-bel hasarlar›, yan›k
ve k›r›klar izlemektedir. En s›k görülen hastal›klar solunum problemleri, infeksiyon, dermatit,
ilaç ve tedavi reaksiyonlar›d›r (1). Yine ABD’de
tehlike sürveyans› verileri, hastanelerde 159 çeﬂit göz ve cilt için irritan oldu¤u bilinen madde
ve 135 çeﬂit potansiyel olarak karsinojenik, teratojenik, mutajenik veya kombine etkili kimyasal
madde kullan›ld›¤›n› göstermiﬂtir (1).
Gun, 1983 y›l›nda yapt›¤› bir çal›ﬂmada, iki
ulusal veri sistemini (National Health Interview
Survey ve Brueau of Labor Statistics) inceleyerek sa¤l›k çal›ﬂanlar› ile di¤er çal›ﬂanlar›n sa¤l›k
sorunlar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Akut sorunlar› infeksiyonlar ve paraziter hastal›klar, solunum sorunlar›, sindirim sorunlar› ve di¤er (kulak hastal›klar›, baﬂ a¤r›s›, genitoüriner hastal›klar, do¤umla ilgili sorunlar, gebelik ve puerperyum hastal›klar›,
cilt ve kas-iskelet sistemi hastal›klar›) sorunlar
olmak üzere 4 ana gruba ay›rm›ﬂ ve her grupta
insidans›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda di¤er tüm çal›ﬂanlardan anlaml› olarak daha yüksek (1.5 kat)
oldu¤unu göstermiﬂtir. Kronik sa¤l›k sorunlar›
içinde ön plana ç›kan 6 konunun hipertansiyon,
varis, anemi, böbrek ve üriner sistem hastal›klar›, cilt sorunlar› (egzema, dermatit, ürtiker) ve
kas-iskelet sistemi hastal›klar› oldu¤unu ve bunlar›n insidans›n›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda, di¤er çal›ﬂanlardan daha yüksek oldu¤unu saptam›ﬂt›r (1).
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Bu de¤erlendirmede hastane çal›ﬂanlar›nda yaralanma riski tüm çal›ﬂanlara göre sadece biraz
yüksek bulunmakla birlikte bir baﬂka araﬂt›rmada (American Journal of Nursing, 1982) hastane
çal›ﬂanlar›nda bildirilen y›ll›k hastal›k ve yaralanma oran› (her 100 çal›ﬂan için 10.0) metal iﬂçileri, araba sanayii ve ka¤›t fabrikas›nda çal›ﬂanlarla aﬂa¤›-yukar› ayn› bulunmuﬂtur (1).
Ne Yapmal›?
Yukar›da örneklenen risk ve tehlikelerin genel do¤rular olarak kabul edilece¤i ve dünyadaki tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar› için birer tehdit oluﬂturduklar› yads›namaz. Ancak her ülkenin sa¤l›k politikalar›na, teknolojik ve bilimsel geliﬂmiﬂli¤ine,
toplum yap›s›na göre bu risk ve tehlikelerin farkl›l›klar gösterebilece¤i, baﬂka faktörlerin de tehlikeler listesine kat›labilece¤i gözönüne al›nmal›d›r. O halde, sa¤l›k çal›ﬂanlar› için meslek sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i konusunda öncelikle ulusal politikalar›n geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r. Böyle
bir yap›lanma ile sa¤l›k çal›ﬂanlar› için meslek
hastal›klar›n›n tan›mlanmas›, görev nedeniyle
ortaya ç›kan hastal›k ve sakatl›klar›n tazmini, uygulanacak koruyucu önlemlerin mali kaynaklar›,
iﬂverenin, hastane yöneticilerinin ve resmi sosyal güvenlik kurumlar›n›n sorumluluklar› belirlenmiﬂ olacakt›r. Ayr›ca ulusal politikalar, SÇS’nin korunmas›nda izlenecek asgari kriterlerin ve
yöntemlerin belirlenmesinde ve böylelikle üniformite sa¤lanmas›nda yol gösterici olacakt›r.
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n yap›lar›, hasta potansiyelleri, ürettikleri hizmetlerin çeﬂitlili¤i gibi çeﬂitli faktörler her sa¤l›k kuruluﬂu için, personel
sa¤l›¤›n›n korunmas› ve iﬂ güvenli¤i amac›yla,
ulusal/yasal çerçeve içinde kalmak kayd›yla,
kendine özgü politikalar üretmesine ve uygulamalar geliﬂtirmesine ihtiyaç gösterecektir.
Dünyadaki örneklerine bakt›¤›m›zda, sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin, sa¤l›k kuruluﬂlar›nda oluﬂturulan Meslek Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Komiteleri (MSGK) taraf›ndan programland›¤›n› ve yürütüldü¤ünü görüyoruz. Sa¤l›k kuruluﬂlar› için ülkemizde bunun bir örne¤i henüz
yok ama birçok merkezde ‹nfeksiyon Kontrol Komiteleri (‹KK)’nin sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤› konusunda da etkinlik gösterdi¤i bilinmektedir.
SA⁄LIK ÇALIﬁANLARI ‹Ç‹N MESLEK
SA⁄LI⁄I ve GÜVENL‹⁄‹ KOM‹TES‹
Güçlü ve etkin bir MSGK için hastane idaresinin kararl› olmas› ve tam destek vermesi gerekir.
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Komite üyeliklerinin iﬂ tan›m› yap›lm›ﬂ ve mesaisi belirlenmiﬂ görevlendirmeler olmas›na ihtiyaç vard›r. Komite üyeleri, meslek sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda bilgilenmiﬂ olmal›d›rlar; sorumluluklar› kesin ve aç›k olmal›; uygun yetkileri
olmal›d›r. Ana unsurlardan biri, bu komitede
hastanedeki tüm birimlerin, servislerin ve meslek gruplar›n›n temsil edilmesidir.

4. EKG-35 yaﬂ›n üstünde olanlar için doktor
gerekli görürse,

MSGK, görev ve sorumluluklar›n› yürütürken,
baﬂl›ca 2 temel yap›lanma gereksinimi ortaya
ç›kmaktad›r.

9. Enterik ve di¤er patojenlerin aranmas›
ekonomik ve efektif olmad›¤› için önerilmemektedir.

1. ‹ﬂ güvenli¤i birimi,
2. Personel sa¤l›¤› birimi.
‹ﬂ güvenli¤i birimi, güvenlik tehlikelerinin tan›mlanmas›, en aza indirilmesi ve korunma önlemlerinin oluﬂturulmas› görevlerini yürütür.
Personel sa¤l›¤› birimi ise güvenlik birimi ve ‹KK
ile iﬂbirli¤i içinde faaliyet gösterir.
MSGK’dan beklenen, hastane için bir SÇS
program›n›n oluﬂturulmas›, yürütülmesi ve yönetilmesidir. Program›n oluﬂturulmas› aﬂamas›nda
konunun çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda ve bir tablo halinde ele al›nmas›n›n yararl› olaca¤› NIOSH taraf›ndan önerilmektedir (1). Önerilen baﬂl›klar
Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Bu temel prensipler
çerçevesinde oluﬂturulacak program›n yürütülmesinde yard›mc› olacak bir taslak da yine NIOSH taraf›ndan ﬂu ﬂekilde önerilmektedir (1):
1. Giriﬂim Muayenesi
Kurumda iﬂe yeni baﬂlayan her sa¤l›k personeline tam bir fizik muayene yap›larak detayl›
özgeçmiﬂ ve meslek öyküsü kayda geçirilmelidir.
Baﬂlang›ç laboratuvar incelemeleri olarak önerilenler:
1. Rutin kan testleri;
• Tam kan say›m›,
• AKﬁ,
• Üre-BUN,
• Kreatinin,
• SGOT-SGPT,
• Sifiliz için serolojik test,
• Rubella için serolojik test,
• Özgeçmiﬂ özelliklerine göre doktor taraf›ndan gerekli görülen di¤er testler.
2. Tam idrar incelemesi,
3. PA ve yan akci¤er grafisi,
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5. Ppd,
6. Göz muayenesi (yak›n-uzak görme) ve tonometri,
7. Odyogram,
8. Kad›nlar için servikal sitoloji,

2. Periyodik De¤erlendirme Muayeneleri
Periyodik sa¤l›k de¤erlendirme muayeneleri
ﬂu kiﬂilere yap›lmal›d›r:
• Herhangi bir tehlikeye maruz kalm›ﬂ çal›ﬂanlar,
• Hastal›k veya yaralanma nedeniyle izinli/
raporlu olup iﬂe dönen personel,
• Baﬂka bir bölümde görevlendirilenler/çal›ﬂma koﬂullar› de¤iﬂenler,
• Emekliye ayr›lan personel.
3. Sa¤l›k ve Güvenlik E¤itimi
• ‹ﬂe adapte olmak için baﬂlang›çta verilecek
e¤itimin yan›s›ra, bütün çal›ﬂanlara, süreklili¤i
olan ve yetkin kiﬂiler taraf›ndan haz›rlanan bir
program ile sa¤l›k, güvenlik ve çevre bilgileri gibi konular anlat›lmal›d›r.
• Bu program, iﬂ güvenli¤ini artt›rmak amac›yla al›ﬂkanl›klar›n düzenlenmesi, hastal›k ve yaralanmalar›n personel sa¤l›¤› merkezine bildirilmesi gibi konular› da içermelidir.
4. Ba¤›ﬂ›klama
• “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”›n sa¤l›k çal›ﬂanlar› için önerdi¤i aﬂ›lar›n uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.
• Salg›n, kaza ile maruz kalma (hastadan veya
laboratuvar materyalinden) gibi durumlarda
elektif aﬂ›lama gözönüne al›nmal›d›r.
5. Görev S›ras›nda Geliﬂen Hastal›k ve
Yaralanmalar›n Bak›m›
• Hastane içinde ayr› bir bölümde, çal›ﬂanlar›n 24 saat süreyle ulaﬂabilece¤i, t›bbi ve psikolojik yard›m sa¤layan bir servis olmal›d›r.
• Bütün çal›ﬂanlara, ihtiyac› olan t›bbi, cerrahi, psikolojik ve rehabilitasyon hizmetlerinde
yeterli kolayl›k sa¤lanmal›d›r.
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Tablo 1. Sa¤l›k Çal›ﬂanlar› Sa¤l›¤› Program›n›n Oluﬂturulmas› Önerileri.*
Konu baﬂl›¤›

Görev kapsam›

Yönetim deste¤i

Güvenlik ve sa¤l›k komitesinin oluﬂturulmas›
‹ﬂ güvenli¤i yöneticisi, personel sa¤l›¤› yöneticisi ve di¤er sorumlu
personelin görevlendirilmesi
‹nceleme ve komite toplant›lar›na zaman ay›rmak
Tehlikelerin de¤erlendirilmesi ve izlenmesi, uygulamalar›n kontrolü ve
sa¤l›k kontrollerinin sürdürülmesi için kaynak sa¤lamak

Tehlikelerin saptanmas›

Periyodik olarak dolaﬂarak yap›lan gözlemlerin yönetilmesi
Kullan›lan malzemelerin katalog-prospektüs bilgileri ve olas› tehlikeler
hakk›nda di¤er bilgilerin toplanmas›
Her bölümde kullan›lan veya depolanan kimyasal maddeleri ve di¤er
malzemeyi kay›t alt›nda tutmak

Tehlikelerin de¤erlendirilmesi

Güvenlik gözlemlerini ve olas› tehlikelerin endüstri mühendisli¤i yönünden
monitörizasyonu organize etmek ve tehlike kontrolü yapmak için gerekli
malzeme ve ekipman› tan›mlamak
T›bbi de¤erlendirmeleri organize etmek
Uygun t›bbi sürveyans program›n› belirlemek

E¤itim

Çal›ﬂanlar için yapt›¤› iﬂe göre e¤itim programlar› geliﬂtirip uygulamak

Kontrol

Uygun kontrol kriterleri belirlemek ve kontrolü uygulamak
T›bbi sürveyans› yürütmek

Program de¤erlendirmesi

Periyodik güvenlik gözlemlerinin ve t›bbi sürveyans program› sonuçlar›n›n
gözden geçirilerek tehlikelerin yap›s›n›/paternini bulmak, iﬂ güvenli¤i
program›n›n baﬂar›s›n› de¤erlendirmek ve kontrollerin etkinli¤ini saptamak
Kullan›ma yeni giren malzemelere veya yeni uygulamalara veya mevcut
sistemde yeni farkedilen tehlikelere göre iﬂ güvenli¤i ve sa¤l›¤› program›nda
de¤iﬂiklikler yapmak

Kay›tlar›n tutulmas›

Bütün izlemlerin, de¤erlendirmelerin, monitörizasyonun, düzeltmelerin ve
çal›ﬂanlar›n t›bbi de¤erlendirmelerinin sonuçlar›n› kaydetmek ve süreklili¤ini
sa¤lamak. Kay›t sistemi yasa, yönetmelik ve kurallara uygun olmal›d›r

* Kaynak 1’den aktar›lm›ﬂt›r

• Deneyimli bir konsültan ekibinin süreklili¤i
sa¤lanmal›d›r.
• Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n özel doktorlar› ile irtibat kuracak bir prosedür tasarlanmal›d›r.
• Tüm çal›ﬂanlar için bak›m ve tedavinin süreklili¤ini kolaylaﬂt›rmak amac›yla yeterli izlem
kriterleri tan›mlan›p sürdürülmelidir.
• Meslek hastal›klar› ve yaralanmalar›n›n tedavisi ve bildirimi yasal çerçeveye uymal›d›r.
6. Sa¤l›k Dan›ﬂmanl›¤›
• T›bbi, psikolojik ve sosyal dan›ﬂmanl›k hizmeti veren, kolay ulaﬂ›labilir bir program oluﬂtu198

rulmal›d›r. Böyle bir program, çeﬂitli ba¤›ml›l›k
problemlerini (sigara, alkol, uyuﬂturucu vb.) oldu¤u kadar HIV infeksiyonu ve HIV epidemisi ile
iliﬂkili sorunlar› da kapsamal›d›r.
• Çal›ﬂanlar›n hastane içinde çözümlenemeyecek tetkik ve tedavi sorunlar› için baﬂvuracaklar› yerlere yönlendirilmelerini sa¤layacak yasal
bir sistem olmal›d›r.
• Psikiyatri bölümü ve sosyal hizmetler servisi bulunmayan kuruluﬂlarda, konuya yak›n kiﬂiler
dan›ﬂmanl›k bölümünde yard›mc› olarak yer almal›d›r.
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7. Çevre Kontrolü ve Sürveyans
• Çevre kontrolü ve sürveyans, meslek sa¤l›¤› program›n›n bir parças› olmal›d›r ve ciddi kazalara müdahale edebilecek bilgi ve becerisi
olan bir kiﬂi taraf›ndan yönetilmelidir.
• Nükleer t›p ve radyoloji bölümlerinden ayr› bir kiﬂi sorumlu olmal›d›r.
• Uygulamalar yasal çerçeve içinde olmal›d›r.
8. ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kay›t Sistemi
• Her çal›ﬂan›n sa¤l›k ünitesinde bir kayd› olmal›d›r. Kay›tta, bütün muayene ve tetkiklerin
sonuçlar›, geçirdi¤i hastal›k ve yaralanmalara ait
bilgiler yer almal›d›r.
• Yaralanma ve hastal›k oranlar›n›, kazalar›n
oluﬂ ﬂeklini, tehlike izlemlerinin sonuçlar›n› göstermek ve de¤erlendirmek için ayl›k ve y›ll›k raporlar düzenlenmelidir.
• Kay›tlar gizli olmal›, sadece gerekli ve yetkili kiﬂiler taraf›ndan görülebilmelidir.
9. Hasta Bölümleri Aras›nda Koordinasyon
• Hastanenin tüm birimlerinin temsil edildi¤i
bir komite, meslek sa¤l›¤› program›n›n hastanede uygulanmas›na iliﬂkin politika, direktif ve ihtiyaçlar› önermelidir.
• MSGK ile ‹KK, çal›ﬂanlar›n sa¤l›¤›n› ortak bir
plan içinde takip etmelidir.
• Meslek sa¤l›¤› program›n›n bir üyesi hem
MSGK’da hem de ‹KK’da görevlendirilmiﬂ olmal›d›r.
PERSONEL SA⁄LI⁄I MERKEZ‹
Personel sa¤l›¤› izlemlerinin yap›ld›¤› ve sa¤l›k kay›tlar›n›n tutuldu¤u bu merkez, meslek sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulamalar›n›n can damar›n›
oluﬂturmaktad›r.
Personel sa¤l›¤› merkezinin organizasyonu
kurumun büyüklü¤ü, personel say›s›, verilecek
hizmetin çeﬂitlili¤i gibi birçok faktöre ba¤l›d›r.
Bu faktörler kurulacak merkezin büyüklü¤ünü,
yerini, çal›ﬂacak personelini, gereken malzeme
ve ekipman› belirleyecektir. Büyük hastanelerde
tam gün çal›ﬂacak hekim, hemﬂire ve idari memurlar›n görev almas› önerilmektedir (3).
Bu merkezde kimyasal riskler, radyasyon, infeksiyon riskleri, fizik riskler, ergonomik sorunlar, psikolojik riskler tan›mlanm›ﬂ program ve
prosedürlere göre izlenir. Tan›, korunma ve tedavi ak›ﬂ› yürütülür.
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MESLEK SA⁄LI⁄I ve GÜVENL‹⁄‹
UYGULAMALARI; ‹NFEKS‹YON
HASTALIKLARI
Meslek sa¤l›¤› ve güvenli¤i uygulamalar›nda
infeksiyonlar önemli bir yer tutar. Özellikle hastaya temas eden sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂ ortam›nda kazanacaklar› infeksiyonlar di¤er hastalar, di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›, aile bireyleri ve toplum içi
di¤er temaslar› için de risk oluﬂturur. Aksine sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n toplumda kazand›klar› infeksiyonlar›, hastalara ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›na taﬂ›malar› da olas›d›r. Bu nedenle hastanelerde
personel sa¤l›¤› merkezi ile ‹KK aras›nda iletiﬂim
kurulmas› gere¤i aç›kt›r. ‹nfeksiyon kontrol ve
personel sa¤l›¤› ekipleri temelde anlaﬂmal› ve
etkinliklerin bütünlü¤ünü sa¤lamak için kolay
haberleﬂebilmelidirler (telefon, not, e-mail).
Ak›ﬂ ﬂemas›, de¤erlendirme, profilaksi, temas
sonras› izlem için protokoller geliﬂtirmeli ve
bunlar›n yürütülmesinde personel sa¤l›¤› merkezi ile infeksiyon kontrol sisteminin görev ve
sorumluluklar› aç›kça tan›mlanmal›d›r.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n meslek sa¤l›¤› ve güvenli¤i program›n›n infeksiyon hastal›klar› kolunu
oluﬂtururken ﬂu ana unsurlardan yola ç›k›lmas›
önerilmektedir (4).
1. Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›n›n ‹nfeksiyon
Risklerinin De¤erlendirilmesi
(Kategorizasyon)
Hastane içindeki her personel mesle¤ine ve
yapt›¤› iﬂe göre farkl› infeksiyonlar aç›s›ndan
farkl› riskler taﬂ›r. Bu de¤erlendirmede ana kriterlerden biri sa¤l›k çal›ﬂan›n›n hasta veya hasta
materyali ile temas olas›l›¤›d›r. Bir di¤er kriter
ise temas etti¤i hastan›n (immünsüprese, yenido¤an, gebe, yo¤un bak›m hastas› vb.) özelli¤idir. Ayr›ca, sa¤l›k çal›ﬂan›n›n infeksiyonlara
karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›¤›, duyarl›l›¤› ve taﬂ›y›c›l›¤› bu de¤erlendirmede tan›mlanmal›d›r. Bu kapsamda
k›zam›k, k›zam›kç›k, su çiçe¤i gibi çocukluk ça¤›
hastal›klar›, tüberküloz ile karﬂ›laﬂm›ﬂ olmas› veya tedavi görmesi, hepatit öyküsü, aç›k yara veya kronik drenaj› olan infeksiyon gibi dermatolojik durumu ve immünyetmezlik durumu ele al›nmal›, kayda geçmelidir (4).
Risk de¤erlendirmesinin sa¤l›k çal›ﬂan› iﬂe
baﬂlarken ve görev yeri de¤iﬂtirilince yap›lmas›
önemlidir.
2. E¤itim
Personel, sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda infeksiyon
kontrolü program›n›n mant›¤›n› anlarsa uyumu
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artar, ﬂikayetçi olma olas›l›¤› azal›r. Bu nedenle
personel e¤itimi infeksiyon kontrol program›na
odaklanmal›d›r. ‹ﬂ kategorileri çeﬂitli oldu¤u için
her personelin infeksiyon kontrolü için ayn› derecede e¤itilmesi gerekmez. E¤itim programlar›
her grubun ihtiyac›na göre düzenlenmelidir (4).
Di¤er taraftan sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda infeksiyon
kontrol prosedürleri yaz›l› olarak el alt›nda olmal›; her personel her zaman ulaﬂabilmelidir.
3. Dan›ﬂmanl›k
Hastalardan geçebilecek hastal›klar hakk›nda
dan›ﬂmanl›k verilmesi bütün hastane personeli
için önemlidir ama özellikle do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlar ve özel sa¤l›k durumu olan personel için daha da önem taﬂ›maktad›r. Bütün çal›ﬂanlar yapt›¤› iﬂle ilgili infeksiyon risklerini bilmelidir. Gebe olan veya gebe kalma olas›l›¤›
olan kad›n personel yapt›¤› iﬂin fötus için oluﬂturaca¤› potansiyel riskleri ve bu riski azaltacak koruyucu önlemleri bilmelidir. Bebe¤e potansiyel
risk oluﬂturan bu hastal›klar aras›nda hepatit B,
rubella ve sitomegalovirüs infeksiyonlar› vard›r.
4. Ba¤›ﬂ›klama Programlar›
Aﬂ›yla önlenebilir hastal›klarda, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤› ve hastane infeksiyon kontrol
programlar›n›n temelini, bu hastal›klara karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›¤›n sa¤lanmas› ve sürdürülmesi oluﬂturur.
Hangi aﬂ›lar›n ba¤›ﬂ›klama program›nda yer alaca¤›na karar verirken;
• Belirli bir bölgede belirli bir etken ile karﬂ›laﬂma riski,
• ‹ﬂin yap›s›,
• Kurumun büyüklü¤ünün dikkate al›nmas›
önerilmektedir (4).
“Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)” ve “Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)” önerilerinde sa¤l›k çal›ﬂanlar› için temel olarak uygulanmas› öngörülen aﬂ›lar: Hepatit B, influenza, k›zam›k, k›zam›kç›k, kabakulak, su çiçe¤i’dir (5). Bu
aﬂ›lar için aﬂ›dan önce serolojik taraman›n ABD
için maliyet-etkin bulunmad›¤› bildirilmektedir
(4-6). ‹yi aﬂ›lanm›ﬂ gruplarda salg›nlar ortaya ç›karsa ba¤›ﬂ›kl›¤›n gösterilmesi için rutin takip
önerilmektedir. Böyle bir durumda k›zam›k
program›nda yeniden aﬂ›lanmas› hedeflenen
grubun serolojik testlerinin tekrarlanmas›, tüm
çal›ﬂanlar›n aﬂ›lanmas›ndan daha ucuza mal olmaktad›r (3). Ayr›ca, hastanelerin kendi politika200
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lar› gere¤ince serolojik testlerin yap›lmas› uygun
bulunabilir (3,4,6).
Aﬂ›lar›n en verimli kullan›m›, sa¤l›k çal›ﬂan›n›n yüksek riskli duruma girmeden ba¤›ﬂ›klanmas›d›r. Önemli bir nokta da aﬂ›y› uygulayan kiﬂinin herbir aﬂ› ve immünglobulin için endikasyonu, saklanmas›, dozaj›, haz›rlanmas› ve kontrendikasyonlar› hakk›nda iyi bilgilenmiﬂ olmas›d›r. Ürün bilgilerine her zaman ulaﬂ›labilmelidir.
Bir aﬂ› veya immünglobulin uygulanmadan önce
her sa¤l›k çal›ﬂan›n›n konuyla ilgili anamnezi
tekrar al›nmal›, kay›tlar gözden geçirilmelidir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› difteri, pnömokok infeksiyonlar› ve tetanoz aç›s›ndan normal yetiﬂkinlerden farkl› risk alt›nda bulunmam›ﬂlard›r (4,5). Bu
nedenle, bu hastal›klara karﬂ› aﬂ›lama, meslek
sa¤l›¤› ve güvenli¤i program› d›ﬂ›nda tutulmaktad›r. Ayn› ﬂekilde bo¤maca, tüberküloz, kolera,
meningokok, veba, kuduz, tifo, tifüs ve sar› humma’ya karﬂ› aﬂ› endikasyonlar› da meslek sa¤l›¤›
ve güvenli¤i program› d›ﬂ›ndad›r. Ancak, hastadan maruz kalma sözkonusu ise ayr›ca de¤erlendirilmelidir (4).
5. ‹nfeksiyon Hastal›klar› Nedeniyle ‹ﬂ
K›s›tlamas› K›lavuzlar›
Hastanelerin, bulaﬂt›r›c› potansiyeli olan personelin hasta ile temas› hakk›nda iyi tan›mlanm›ﬂ politikalar› olmal›d›r. Bu politika, personel sa¤l›¤› merkezinin kullan›lmas› ve hastal›klar›n bildirilmesinde personelin sorumlulu¤unu,
personelin hastalarla do¤rudan temastan uzaklaﬂt›r›lmas›n›, iﬂ k›s›tlamas› gereken bir infeksiyon hastal›¤›ndan sonra iﬂe dönüﬂün belgelenmesini yönetmelidir. ‹ﬂ k›s›tlamas› politikalar›,
personeli hastal›k ve yaralanmalar›n› bildirmeye
teﬂvik edecek nitelikte olmal›; maaﬂ›ndan, ek
ödemelerinden (döner sermaye vb.), sosyal güvence koﬂullar›ndan, iﬂteki statüsünden kayba
yol açacak; cezaland›racak nitelikte olmamal›d›r.
Görev k›s›tlamas› uygulamalar›, bütün personel, özellikle bölüm sorumlular›, sorumlu hemﬂireler, idareciler taraf›ndan iyi bilinmeli; tüm çal›ﬂanlar hangi hastal›klar›, hangi durumlarda, ne
zaman rapor edece¤ini bilmelidir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda ortaya ç›kan akut ishal,
herpes simpleks ve varicella zoster virüs infeksiyonlar› ve duyarl› personelin temas›, solunum
yolu hastal›klar›, tüberküloz, A grubu beta hemolitik streptokok infeksiyonlar›n›n iﬂ k›s›tlamas› yönünden de¤erlendirilmesi gereken hastal›kHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 3
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lar olarak ele al›nmas› önerilmektedir (4,6). Ayr›ca, taﬂ›y›c›l›kla ilgili nozokomiyal bakteriyel infeksiyonlarda art›ﬂla epidemiyolojik olarak iliﬂkili sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, taﬂ›y›c›l›k eradike edilene
veya hastal›k geliﬂme riski elimine edilene kadar hasta temas›ndan uzak tutulmas› önerilmektedir (4).
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nin, kimyasal riskler, radyasyon, fizik riskler, ergonomik sorunlar, psikolojik riskler ve di¤er tehlikeler için de oluﬂturulmas› ile sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n meslek sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda çok
önemli kazan›mlar› olacakt›r. Bu, sa¤l›k kuruluﬂlar›nda oluﬂturulacak MSGK’n›n önemini bir kez
daha ortaya koymaktad›r.

6. Seçilmiﬂ ‹nfeksiyonlar›n Sürveyans› ve
Kontrolü
Sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n aﬂa¤›daki hastal›klar›n
sürveyans›, personelin ve hastalar›n korunmas›,
temas etmiﬂ personel için izlemi, profilaksi veya
tedavi uygulamalar› konular›nda protokol ve
prosedürler oluﬂturmas› önerilmektedir (4,6)
• Kan yoluyla bulaﬂan patojenler. HIV, HBV,
HCV,
• Herpes Simplex Virus-Varicella Zoster Virus
(HSV-VZV),

KAYNAKLAR
1.

2.

3.

4.

• Viral solunum yolu infeksiyonlar›-influenza,
• Sitomegalovirüs (CMV),
• K›zam›k,
• K›zam›kç›k,

5.

• Kabakulak,
• Su çiçe¤i,
• Parvovirüs,
• Hepatit A,
• Poliomiyelit,
• Kuduz,
• Akut ishal,
• Tüberküloz,

6.

Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health.
Guidelines for protecting the safety and health of
health care workers. www.cdc.gov/niosh/
hcwold0.html.
Güler M. Hekimler ve tabip odas› yöneticileri için
mevzuat. Türk Tabibler Birli¤i Yay›nlar›, Ankara
1999.
Sepkowitz KA. Employee healyh service. In:
Armstrong D, Cohen J (eds). Infectious Diseases.
1st ed. London: Harcourt Pub, 1999:3.11.2.
Bolyard EA, Tablan OC, Williams WW, Pearson
ML, Shapiro CN, Deitchman SD and the Hospital
Infection Control Practices Advisory Committee
(HICPAC). Guideline for infection control in health carel personnel, 1998. Infect Cont Hosp Epidemiol 1998;19:407-63.
Centers for Disease Control and Prevention. Immunization of Healthcare Workers. Reccommendation of Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) and the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).
MMWR 1997;46:1-43.
Falk PS. Infection control and the employee health service. In: Mayhall CG (ed). Hospital Epidemiology and Infection Control. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 1999:1381-7.

YAZIﬁMA ADRES‹:
Dr. Baﬂak DOKUZO⁄UZ

• Stafilokoksik hastal›k veya taﬂ›y›c›l›k,

Ankara Numune E¤itim ve

• Streptokok (A ve B grubu) infeksiyonlar›,

Araﬂt›rma Hastanesi

• Meningokok,

1. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve

• Bo¤maca,

Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i

• Difteri,

ANKARA

• Scabies ve pediculosis.
Son bölümde özetlenmiﬂ olan sa¤l›k çal›ﬂanlar› için infeksiyon risklerinin yönetimi örne¤i-
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