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zolasyon uygulamalar›, “hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü” programlar›n›n önemli bir komponentidir. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde ilk kez 1877 y›l›nda gündeme gelmiﬂ olan izolasyon, o zamandan bugüne kadar de¤iﬂen bilgiler ›ﬂ›¤›nda ve günün koﬂullar›na göre, de¤iﬂik
formlarda uygulanm›ﬂt›r.

‹

1970’li y›llardan sonra kullan›lm›ﬂ olan izolasyon uygulamalar›ndan biri hastal›¤a göre izolasyondur. Bu programda, bütün bulaﬂ›c› hastal›klar
listelenmiﬂ ve karﬂ›s›nda al›nacak önlemler tan›mlanm›ﬂt›r. Hastal›¤a göre izolasyon, gereksiz
önlemleri (aﬂ›r› izolasyonu) engeller. Ancak sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hata yapma olas›l›¤› yüksektir.
Tan›da gecikme, yanl›ﬂ tan› ve özellikle ender
görülen hastal›klar, izolasyon hatalar›na yol açar.
Bir di¤er izolasyon uygulamas›, kategoriye
göre izolasyondur. Bu programda 1983 y›l›nda
yap›lan düzenleme ile izolasyon yedi kategoride
uygulanmaktad›r. Bunlar; tam izolasyon, temas
izolasyonu, solunum izolasyonu, tüberküloz izolasyonu, enterik önlemler, drenaj/sekresyon önlemleri, kan ve vücut s›v›lar› önlemleridir. Daha
önceki tan›mlamada yer alan yara ve cilt önlemleri ile kan önlemlerinin kapsam› geniﬂletilmiﬂ,

koruyucu izolasyon uygulamadan ç›kar›lm›ﬂt›r.
Kategoriye göre izolasyonda karﬂ›laﬂ›lan önemli
sorunlardan biri, bir kategorideki bütün hastal›klar›n benzer/ayn› epidemiyolojik özellikler göstermemesidir. Ayn› kategori içindeki baz› hastal›klar için daha az önlem yeterli iken, baz›lar› için
daha fazla önlem gerekmektedir. Böylelikle bu
sistemde, baz› hastal›klar için gereksiz maliyet
art›ﬂ›na yol açacak ﬂekilde aﬂ›r› izolasyon uygulanmaktad›r. Kategoriye göre izolasyondaki sorunlardan biri de hastal›klar›n kategorizasyonunda yaﬂanan fikir ayr›l›klar›d›r. Bu tart›ﬂmalar özellikle solunum komponenti ile bulaﬂ olan hastal›klarda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Örne¤in; büyük damlac›kla bulaﬂan k›zam›k, solunum izolasyonunda
yer al›rken, solunumla bulaﬂan k›zam›kç›k ve
respiratuar sinsityal virüs (RSV) infeksiyonlar› temas izolasyonu kategorisine sokulmuﬂtur.
Kategoriye göre izolasyon uygulamalar›n›n,
özellikle AIDS ortaya ç›kt›ktan sonra yetersiz kald›¤› fark edilmiﬂtir. Yirminci yüzy›l›n sonlar›nda,
hastadan hastaya bulaﬂ›n önlenmesinin yan› s›ra, hastadan sa¤l›k çal›ﬂanlar›na bulaﬂ›n da önlenmesi önem kazanm›ﬂt›r. Bir di¤er önemli yaklaﬂ›m fark› da “hastan›n de¤il hastal›¤›n izolasyonu” anlay›ﬂ›n›n benimsenmesidir.
ABD’de 1991 y›l›nda kurulan “Hospital Infection Control Practices Advisory Comittee (HICPAC)”
1996 y›l›nda yay›mlad›¤› Hastanelerde ‹zolasyon
için “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” Rehberinde izolasyon protokolünü standart önlemler ve bulaﬂ yoluna ba¤l› önlemler olmak üzere iki ana baﬂl›kta ele alm›ﬂt›r.
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1. Standart Önlemler
Kan ve vücut s›v›lar› kaynakl› patojenlerin
bulaﬂ riskini azaltmak için tasarlanm›ﬂt›r. Hastaneye yat›ﬂ tan›s› ve tahmin edilen infeksiyon durumuna bak›lmaks›z›n hastanede bak›m alan
tüm hastalara uygulan›r. Standart önlemlere kan,
tüm vücut s›v›lar› (ter hariç), sekresyon/ekskresyonlar, bütünlü¤ü bozulmuﬂ cilt ve mukoz
membranlarla temas söz konusu oldu¤unda baﬂvurulur. Böylelikle hem tan›mlanm›ﬂ hem de bilinmeyen infeksiyon odaklar›ndan mikroorganizmalar›n geçiﬂ riski azalt›l›r (Tablo 1).
2. Bulaﬂ Yoluna Ba¤l› Önlemler
Bulaﬂ riski yüksek veya epidemiyolojik olarak
önemli patojenlerle, gösterilmiﬂ veya ﬂüpheli infeksiyon veya kolonizasyonu olan hastalar için
tasarlanm›ﬂt›r. Bulaﬂ yoluna ba¤l› önlemler temelde temas önlemleri, damlac›k önlemleri, solunum önlemleri olmak üzere üç çeﬂittir.
a. Temas önlemleri: Temas, nozokomiyal infeksiyonlar›n geçiﬂine en s›k neden olan ve en
önemli yoldur. Temas bulaﬂ› do¤rudan veya dolayl› yolla olabilir. Do¤rudan temas bulaﬂ›nda
mikroorganizmalar, kolonize veya infekte kiﬂiden duyarl› kiﬂiye do¤rudan temasla fiziksel olarak geçer. Bu geçiﬂ, hasta bak›m› ve muayenesi
s›ras›nda personelden hastaya olabilece¤i gibi
hastadan hastaya da olabilir. Dolayl› temas bulaﬂ›nda, kontamine t›bbi malzeme, giysi veya y›kanmam›ﬂ el, iki hasta aras›nda de¤iﬂtirilmemiﬂ
eldiven gibi kontamine bir cismin duyarl› konakla temas› rol oynar. Temas önlemleri, do¤rudan
veya dolayl› yolla bulaﬂabilen, epidemiyolojik
olarak önemli mikroorganizmalarla infekte veya
kolonize oldu¤u bilinen veya ﬂüphelenilen hastalara yöneliktir (Tablo 2).
b. Damlac›k önlemleri: 5 µm’den büyük partiküllerin bulaﬂmas›yla oluﬂan infeksiyon riskini
azaltmaya yöneliktir. 5 µm’den büyük partiküller
havada as›l› kalmaz; 1 m’den uzak mesafelere gidemez. Bu nedenle bulaﬂ, öksürük, hapﬂ›r›k, konuﬂma veya bronkoskopi-aspirasyon gibi iﬂlemler s›ras›nda mikroorganizmalar› taﬂ›yan damlac›klar›n infekte kiﬂiden duyarl› kiﬂiye yak›n temas sonucu geçip konjunktiva, oral veya nazal
mukozaya yerleﬂmesiyle oluﬂur. Damlac›klar havada da¤›lmad›¤› için ortam›n havaland›r›lmas›
veya özel hava iﬂlemleri damlac›k bulaﬂ›n› önlemede etkisizdir. Damlac›k önlemleri; infeksiyöz
damlac›klarla bulaﬂabilen, epidemiyolojik olarak
önemli olan patojenlerle infekte oldu¤u bilinen
veya ﬂüphelenilen hastalara uygulan›r (Tablo 3).
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c. Solunum önlemleri: Solunumla bulaﬂan,
5 µm’den küçük partiküllerle oluﬂacak infeksiyonlar› önlemek için uygulan›r. 5 µm’den küçük
partiküller havada süspanse olup, as›l› kal›r veya
toz partiküllerine yap›ﬂ›r. Mikroorganizmalar bu
yolla odada yay›labildi¤i gibi ortamdaki aktiviteye ba¤l› olarak infeksiyon oda¤›ndan uzak mekanlara da ulaﬂabilir. Bu nedenle solunum bulaﬂ›n› önlemek için ortam›n havaland›r›lmas›na ve
özel hava temizleme sistemlerine ihtiyaç duyulur. Solunum önlemleri; hava yoluyla bulaﬂan,
epidemiyolojik olarak önemli olan patojenlerle
infekte oldu¤u bilinen veya ﬂüphelenilen hastalara uygulan›r (Tablo 4).
Birden fazla bulaﬂ yolu olan hastal›klar için
bu önlemler kombine edilebilir. ‹zolasyon önlemleri ister tek ister kombine uygulans›n, mutlaka standart önlemlerle birlikte uygulanmal›d›r.
Yemek, su ve ilaçlar›n kontamine olmas›yla
geçiﬂi içeren ortak kullan›m ile sinek, sivrisinek
gibi haﬂarelerin mikroorganizmalar› bulaﬂt›rmas›n› içeren vektör kaynakl› geçiﬂ tipik nozokomiyal infeksiyonda önemli rol oynamamaktad›r.
Hastane infeksiyonlar›n›n kontrol ve önlenmesi çal›ﬂmalar›nda, baz› durumlarda, yukar›da
tan›mlanan temel izolasyon uygulamalar›na ek
protokoller geliﬂtirilmesine gereksinim do¤maktad›r. Tüberküloz kontrolü ve vankomisin direncinin yay›l›m›n›n önlenmesi bunlara örnektir.
HASTANELERDE TÜBERKÜLOZ KONTROL
ÖNLEMLER‹
Sa¤l›k kuruluﬂlar›nda Mycobacterium tuberculosis
bulaﬂ›n› tamamen ortadan kald›rmak halen
mümkün de¤ildir. Ancak iyi bir kontrol program›
ile bu risk, hastalar, sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve hasta yak›n›/ziyaretçiler için en aza indirilebilir.
Tüberküloz kontrol program›nda, kontrol önlemleri önem basamaklar›na göre oluﬂturulmal›d›r.
Birinci basamakta, aktif tüberküloz olgular›ndan sa¤lam kiﬂilere bulaﬂ riskini azaltmay› hedefleyen idari önlemlerin uygulanmas› yer al›r.
En çok kiﬂiyi kapsayan bu önlemler ﬂunlar› içerir.
1. Tüberküloz olgular›n›n h›zl› tan›s›, izolasyonu ve tedavisini sa¤lamak için yaz›l› politika
ve protokoller geliﬂtirilmesi,
2. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂ ortam›ndaki uygulamalar›n›n etkinli¤inin sa¤lanmas› (koruyucu giysilerin do¤ru kullan›lmas›, hasta odalar›n›n kap›lar›n›n kapat›lmas› vb.),
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Tablo 1. Standart Önlemler (HICPAC Önerileri).
Uygulama ve kapsam: Tüm hastalar için uygulay›n›z.
El Y›kama
Kategori IB

Eldiven
Kategori IB

1. Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyon, kontamine malzemelere dokunduktan sonra eldiven giyilmiﬂ olsa bile; iki hasta bak›m› aras›nda eldiven de¤iﬂtirirken; ayn› hastan›n farkl› vücut bölgelerindeki iﬂlemler aras›nda ellerinizi y›kay›n›z.
2. Rutin el y›kama için normal sabun kullan›n›z.
3. Hiperendemik infeksiyon varl›¤›nda veya infeksiyon kontrol program› ile tan›mlanan durumlarda antimikrobiyal ajan veya susuz antiseptik ajan kullan›n›z.
1. Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyon, kontamine malzemelere dokunurken; mukoz
membranlara ve sa¤lam olmayan cilde dokunmadan hemen önce eldiven giyiniz. Ayn› hastaya
yap›lan iﬂlemler s›ras›nda yüksek konsantrasyonda mikroorganizma içeren materyalle temastan sonra eldivenlerinizi de¤iﬂtiriniz.
2. Kullan›mdan sonra, hiçbir yere dokunmadan eldivenlerinizi dikkatlice ç›kar›p ellerinizi y›kay›n›z.
3. Bu iﬂlemler için temiz, steril olmayan eldivenler yeterlidir.

Maske, Gözlük vb.
Kategori IB
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyonlar›n s›çrayabilece¤i iﬂlemler s›ras›nda göz ve buruna¤›z mukozalar›n› korumak için maske, göz koruyucusu veya yüz koruyucusu kullan›n›z.
Koruyucu Önlük
Kategori IB
1. Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyonlar›n s›çrayabilece¤i iﬂlemler s›ras›nda giysilerin
kirlenmesini önlemek ve cildi korumak üzere koruyucu önlük giyiniz.
2. Temiz, steril olmayan, bir miktar s›v›y› karﬂ›layabilecek, hareketleri k›s›tlamayacak bir önlük
seçiniz.
3. Kirlenen önlü¤ü, d›ﬂ yüzüne dokunmadan ç›kar›p ellerinizi y›kay›n›z.
Hasta Bak›m Araçlar›
Kategori IB
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyonlarla kirlenen hasta bak›m malzemelerini cilt ve mukozalara temas ettirmeden, giysilerin ve di¤er malzemelerin kontamine olmas›na f›rsat vermeyecek ﬂekilde toplay›n›z. Bir kullan›ml›k malzemenin hemen at›lmas›na, tekrar kullan›lacak
olanlar›n temizlenmeden baﬂka hastada kullan›lmamas›na dikkat ediniz.
Çevresel Kontrol
Kategori IB
Yüzey, yatak, karyola, yatak yan› araçlar›n›n ve di¤er s›k dokunulan yüzeylerin rutin bak›m,
temizlik ve dezenfeksiyonu için hastanenin kurallar› olmas›n› sa¤lay›n›z ve kurallar›n uygulanmas›n› takip ediniz.
Kirli Çamaﬂ›rlar
Kategori IB
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyonlarla kirlemiﬂ çamaﬂ›rlar›n cilt ve mukozalara de¤dirilmeden, di¤er hastalar›, giysileri ve malzemeleri kontamine etmeden toplan›p çamaﬂ›rhaneye
gönderilmesini sa¤lay›n›z.
Meslek Sa¤l›¤›
Kategori IB

1. ‹¤ne, bistüri gibi kesici-delici malzemeleri kullan›rken, toplarken, temizlerken ve imha ederken yaralanmamaya dikkat ediniz. Kullan›lm›ﬂ i¤nelerin k›l›f›n› tekrar takmay›n›z veya iki elle
herhangi bir iﬂlem yapmay›n›z. Dispos›bl enjektörleri i¤nesini ç›kartmadan at›n›z veya mekanik
araçlardan yararlan›n›z. At›lacak olan kesici-delici malzemeyi çal›ﬂma alan›na mümkün oldu¤unca yak›n yerleﬂtirilmiﬂ, delinmeye dayan›kl› torba veya kutularda biriktiriniz.
2. Resüsitasyon gerekebilecek bölümlerde a¤›z-a¤›za resüsitasyona gerek b›rakmamak için resüsitasyon çantalar›n› haz›r bulundurunuz.

Hasta Yerleﬂtirilmesi
Kategori IB
Hijyeni bozuk olan veya kiﬂisel gereksinimlerini karﬂ›layamad›¤› için çevreyi kirleten hastalar›
tek kiﬂilik odaya al›n›z. Bu sa¤lanam›yorsa, hastan›n yerleﬂtirilmesi ve di¤er seçenekler konusunda infeksiyon kontrol uzmanlar›na dan›ﬂ›n›z.
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Tablo 2. Temas Önlemleri (HICPAC Önerileri).
Uygulama: Standart önlemlere ek olarak, hastayla do¤rudan temas veya hastan›n çevresindeki yüzeylerin ve
hasta bak›m malzemelerinin dolayl› temas›yla geçebilen, epidemiyolojik olarak önemli mikroorganizmalarla infekte veya kolonize oldu¤u bilinen veya ﬂüphelenilen hastalara uygulay›n›z.
‹nkontine hastalar için enterohemorajik Escherichia coli, Shigella; yenido¤an ve çocuklarda respiratuar sinsityal
virüs, parainfluenza, enterovirüs; Clostridium difficile; difteri; herpes simpleks virüs; ebola; lassa; Magburg; zoster (dissemine veya immünyetmezlikli konak); majör apse selülit veya dekübit; impetigo; pediküloz; uyuz.
Hasta Yerleﬂtirme
Kategori IB
Hastay› özel odaya yerleﬂtirin. Özel oda sa¤lanamazsa baﬂka bir infeksiyonu olmayan fakat ayn› mikroorganizma ile aktif infeksiyonu olan bir hastan›n odas›na yerleﬂtirin. Her ikisi de mümkün de¤ilse hastay› yerleﬂtirirken mikroorganizman›n epidemiyolojisini ve hasta popülasyonunu göz önünde bulundurun.
Eldiven ve El Y›kama
Kategori IB
Standart önlemlere ek olarak odaya girerken eldiven giyin. Yüksek konsantrasyonlu materyalle (d›ﬂk›, yara drenaj› gibi) temas ettikten sonra eldivenleri de¤iﬂtirin. Odadan ç›kmadan eldivenleri ç›kar›n ve elinizi antimikrobiyal bir ajanla veya susuz antiseptikle y›kay›n. Bu iﬂlemlerden sonra odadaki eﬂyalara dokunmay›n.
Koruyucu Önlük
Kategori IB
Standart önlük giyimine ek olarak hastada inkontinans, diyare, ileostomi, kolostomi, pansuman
yap›lmam›ﬂ yara drenaj› varsa odaya girerken önlük giyin. Odadan ç›kmadan önlü¤ü ç›kar›n.
Kontamine kabul edilen önlük d›ﬂ yüzeyinin di¤er hastalara, giysilere ve çevreye temas›n› önleyin.
Hasta Nakli
Kategori IB

Hastan›n gerekli durumlar d›ﬂ›nda odadan ç›kmas›n› k›s›tlay›n. Zorunlu ç›k›ﬂlarda mikroorganizma bulaﬂ› ve çevre kontaminasyonu riskini azaltacak önlemlerin al›nmas›n› sa¤lay›n.

Hasta Bak›m Araçlar›
Kategori IB
Kritik olmayan hasta bak›m araçlar›n› mümkün oldu¤unca tek hastada kullan›n. Ortak malzeme kullan›m› söz konusuysa baﬂka hastada kullanmadan önce yeterli temizlik ve dezenfeksiyonu yap›n.

Tablo 3. Damlac›k Önlemleri (HICPAC Önerileri).
Uygulama: Standart önlemlere ek olarak damlac›k yoluyla geçti¤i bilinen veya ﬂüphelenilen bir hastal›¤› olan hastalara uygulay›n›z.
Haemophilus infuenzae tip b (menenjit, pnömoni, epiglottit, sepsis); Neisseria meningitidis (menenjit, pnömoni,
sepsis); farenks difterisi; Mycoplasma pneumoniae; bo¤maca; veba (akci¤er); yenido¤an ve çocuklarda A grubu
streptokokal farenjit, pnömoni, k›z›l; adenovirüs; influenza; kabakulak; parvovirüs B19; rubella.
Hasta Yerleﬂtirme
Kategori IB
Hastay› özel odaya yerleﬂtirin. Özel oda sa¤lanamazsa baﬂka bir infeksiyonu olmayan fakat ayn› mikroorganizma ile aktif infeksiyonu olan bir hastan›n odas›na yerleﬂtirin. Her ikisi de mümkün de¤ilse infekte hasta ile di¤er hastalar ve ziyaretçiler aras›nda en az 1 m mesafe kalmas›n› sa¤lay›n. Havaland›rma ve özel hava sistemleri gerekli de¤ildir. Kap› aç›k kalabilir.
Maske
Kategori IB
Hasta Nakli
Kategori IB
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Standart önlemlere ek olarak hastaya 1 m’den yak›n çal›ﬂ›l›rken maske kullan›n (baz› hastanelerde odaya girerken maske kullan›lmas› istenebilir).
Gerekli durumlar d›ﬂ›nda hastan›n odadan ç›kmas›n› ve hareketini s›n›rlay›n. Zorunluluk halinde hastaya maske takarak damlac›k bulaﬂ›n› en aza indirin.
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Tablo 4. Solunum Önlemleri (HICPAC Önerileri).
Uygulama: Standart önlemlere ek olarak solunum yoluyla geçti¤i bilinen veya ﬂüphelenilen bir hastal›¤› olan hastalara uygulay›n›z.
K›zam›k; su çiçe¤i (dissemine zosteri içermek üzere); tüberküloz.
Hasta Yerleﬂtirme
Kategori IB
Hastay›,
1. Çevre alanlarla negatif bas›nçla iliﬂkili,
2. Saatte 6-12 kez hava de¤iﬂimi olan,
3. Havan›n do¤rudan d›ﬂar› at›ld›¤› veya hastanenin di¤er alanlar›na da¤›lmadan yüksek etkili
filtrasyonla temizlendi¤i özel odaya yat›r›n ve odan›n kap›s›n› kapal› tutun. Özel oda sa¤lanamazsa baﬂka bir infeksiyonu olmayan fakat ayn› mikroorganizma ile aktif infeksiyonu olan bir
hastan›n odas›na yerleﬂtirin. Her ikisi de mümkün de¤ilse infeksiyon kontrol uzmanlar›na dan›ﬂ›n.
Solunum Korunmas›
Kategori IB
Pulmoner tüberküloz oldu¤u bilinen veya ﬂüphelenilen hastan›n odas›na girerken maske kullan›n. Duyarl› kiﬂiler, solunum önlemleri uygulanan hastan›n odas›na girmemeli; zorunluluk halinde özel maske (N95) kullanmal›d›r. Ba¤›ﬂ›k kiﬂilerin özel maske kullanmalar›na gerek yoktur.
Hasta Nakli
Kategori IB

Gerekli durumlar d›ﬂ›nda hastan›n odadan ç›kmas›n› ve hareketini s›n›rlay›n. Zorunluluk halinde hastaya özel maske takarak bulaﬂ› en aza indirin.

3. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na tüberküloz hakk›nda
e¤itim verilmesi ve dan›ﬂmanl›k sa¤lanmas›,

VANKOM‹S‹N D‹RENC‹N‹N YAYILIMININ
ÖNLENMES‹

4. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› için tüberküloz tarama
program› uygulanmas›.

Son on y›lda özellikle enterokoklarda artan
vankomisin direnci, bu bakterilerdeki yüksek
düzey penisilin ve aminoglikozid direnci ve vankomisin direncinin di¤er mikroorganizmalara aktar›lmas› olas›l›¤› gibi sorunlar› da beraberinde
getirmiﬂtir. Bu nedenle vankomisine dirençli enterokok (VRE) infeksiyonlar›n›n yay›lmas›n› önlemek amac›yla, acilen uygulanacak kontrol önlemlerinin geliﬂtirilmesi gereksinimi ortaya ç›km›ﬂt›r.

‹kinci basamakta infekte damlac›klar›n yay›lmas›n› önlemek ve havadaki konsantrasyonunu
düﬂürmek için gerekli teknik kontroller ve önlemler yer al›r.
1. Lokal egzos havaland›rma ile do¤rudan
kayna¤›n kontrolü,
2. ‹nfeksiyon kayna¤› ile yak›n alanlar›n havas›n›n kontamine olmas›n› önleyecek ﬂekilde, hava ak›m› yönünün kontrol edilmesi,
3. Genel havaland›rmaya verilecek olan kontamine havan›n dilüe edilmesi,
4. Filtre veya ultraviyole sistemleri ile kontamine havan›n temizlenmesi.
Bu iki basamak, sa¤l›k kuruluﬂlar›nda tüberküloz bulaﬂ›n› azalt›r ama elimine etmez. ‹zole
edilmiﬂ ve tedavi alan hastalarla temas eden
sa¤l›k çal›ﬂanlar› hala risk alt›ndad›r. Bu durumda ve tüberküloz riskinin görece olarak yüksek
oldu¤u baz› di¤er durumlarda üçüncü basamak
önlemlere ihtiyaç vard›r. Bu basamak, bireysel
solunum korunma önlemlerini içerir.
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Vankomisin direncinin yay›lmas›n› önlemek
ve kontrol etmek bütün hastane birimlerinin iﬂ
birli¤i ve koordinasyonunu gerektirir ve aﬂa¤›daki
her ögenin tek tek uygulanmas›yla baﬂar›labilir.
1. Vankomisinin do¤ru kullan›m›,
2. Vankomisin direnci konusunda hastane
personelinin bilgilendirilmesi,
3. Hastane mikrobiyoloji laboratuvar›nda
VRE ve di¤er vankomisine dirençli gram-pozitif
mikroorganizmalar›n h›zl› tan›s› ve hemen bildirilmesi,
4. Kiﬂiden kiﬂiye vankomisin dirençli suﬂlar›n
bulaﬂ›n› önleyecek uygun infeksiyon kontrol önlemlerinin hemen uygulanmas›.
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‹ZOLASYON ÖNLEMLER‹N‹N ESASLARI
1. El Y›kama ve Eldiven Giyme
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyonlarla
temastan sonra, her hastayla temastan önce ve
sonra ellerin y›kanmas› izolasyon önlemleri ve
dolay›s›yla infeksiyonun önlenmesinde en
önemli ad›md›r. Buna ek olarak eldiven giyilmesi infekte materyalle temas s›ras›nda koruyucu
bariyer oluﬂturarak; personelin ellerinde bulunan mikroorganizmalar›n hastaya geçiﬂini azaltarak; personel arac›l›¤›yla bir hastadan di¤erine
geçiﬂi önleyerek bulaﬂ riskini azalt›r. Eldivenler
hasta temaslar› aras›nda de¤iﬂtirilmeli ve eldiven ç›kar›ld›ktan sonra eller y›kanmal›d›r. Eldiven kullanman›n, el y›kama yerine geçmeyece¤i
unutulmamal›d›r.
2. Hastalar›n Yerleﬂtirilmesi
Hastalar›n uygun odalara yerleﬂtirilmesi izolasyon önlemlerinin önemli bir komponentidir.
Direkt ve indirekt temas›n önlenmesi için tek kiﬂilik oda gereklidir. Hasta, çevreyi kontamine
ediyorsa, hijyenik önlemleri uygulam›yor/uygulayam›yorsa veya önerilere uyam›yorsa (çocuk,
mental retarde, çok yaﬂl› vb.) tek kiﬂilik odaya
yat›r›lmas› gerekir. Bulaﬂ›c›l›¤› yüksek hastal›¤›
olanlar ve epidemiyolojik olarak önemli mikroorganizma (metisiline dirençli Staphylococcus aureus gibi) ile infekte hastalar tuvalet ve lavabosu
olan özel odalarda yat›r›lmal›d›r. Ayn› etkenle
infekte hastalar, reinfeksiyon riski minimal oldu¤u için, özellikle salg›nlar s›ras›nda ayn› odada
yat›r›labilir.
Ayr› oda temin edilemiyorsa hastal›¤›n kayna¤›, geçiﬂ yolu, olas› patojen epidemiyolojik
aç›dan de¤erlendirilmeli ve infeksiyon kontrol
uzmanlar›na dan›ﬂ›larak hasta yerleﬂtirilmelidir.
Bu durumda personel, di¤er hastalar ve ziyaretçiler gerekli önlemleri almal› ve di¤er hastalar
dikkatlice seçilmelidir.
Solunum izolasyonu gerektiren hastalar için
özel hava temizleme ve havaland›rma sistemleri
ile donat›lm›ﬂ özel oda gerekir. Baz› hastanelerde bulunan giriﬂ bariyerli odalar solunum izolasyonu için gerekli olmakla birlikte temini kolay
de¤ildir.
3. Hastalar›n Nakli
Virülan veya epidemiyolojik aç›dan önemli
mikroorganizmalarla infekte hastalar odalar›ndan mümkün oldu¤unca ç›kmamal›d›r. Hastan›n
hastane içinde baﬂka bir yere gitmesini gerektiren zorunlu hallerde hastan›n kullanaca¤› (mas88
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ke, koruyucu önlük vb.) bariyer önlemler al›nmal›d›r. Hastan›n gitti¤i yerdeki personel bilgilendirilerek gerekli önlemleri almas› sa¤lanmal›d›r.
Ayr›ca, hasta da hastal›¤› konusunda bilgilendirilerek bulaﬂ riskinin azalt›lmas›na yard›mc› olmas› sa¤lanmal›d›r.
4. Maske, Gözlük, Yüz Koruyucular› Kullan›m›
Bu tip malzemeler k›sa mesafeye ulaﬂabilen
ve yak›n temasla geçen büyük partiküllü infeksiyöz damlac›klar›n geçiﬂine karﬂ› korunma sa¤lar.
Kan, vücut s›v›lar›, sekresyon/ekskresyonlar›n
s›çramas›na neden olabilecek iﬂlemler ve hasta
bak›m iﬂlemleri s›ras›nda kullan›lmalar› personeli göz, burun, mukoz membran bulaﬂ›ndan korur. Maske, a¤z› ve burnu tamamen kapatmal›d›r.
S›çrama olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u durumlarda
yüzü tamamen örten malzemeler tercih edilmelidir. Solunumla bulaﬂan patojenlerle infekte oldu¤u bilinen veya ﬂüphelenilen hastalar söz konusu oldu¤unda izolasyon önlemi olarak genellikle cerrahi maskeler kullan›lmaktad›r. Ancak
cerrahi maskelerin tüberküloz bulaﬂ›n› önlemede etkili olamayaca¤› bildirilmiﬂtir. Bu nedenle
1990 y›l›ndan sonra partikül tutucu maskelerin
kullan›m› gündeme gelmiﬂtir. Partikül tutucu
maskelerin toz tutucu, toz ve gaz tutucu ve yüksek partikül filtreli tipleri mevcuttur. Di¤er taraftan bu tip maskelerin etkinliklerinin daha üstün
oldu¤u da gösterilmemiﬂtir. Toz tutucu ve
toz/gaz tutucu maskelerin CDC kriterlerine uymad›¤› saptan›p 1993 y›l›nda kullan›m d›ﬂ›na ç›kar›lm›ﬂlard›r.
5. Koruyucu Önlük Kullan›m›
Koruyucu önlükler giysilerin kontaminasyonunu önlemek ve personelin cildini kan ve vücut
s›v›lar›ndan korumak için kullan›l›r. Önlükler
özellikle s›v›lara karﬂ› geçirgen olmamal›, bacaklar›, ayaklar› örtmelidir. Koruyucu önlükler ayr›ca
epidemiyolojik olarak önemli mikroorganizmalarla infekte hastalar›n bak›m› s›ras›nda çevreyi
ve di¤er hastalar› korumak için de kullan›l›r. Bu
amaç için kullan›ld›¤›nda hastan›n bulundu¤u
ortam terk edilmeden önlük ç›kar›lmal› ve eller
y›kanmal›d›r. Di¤er taraftan bu amaçla koruyucu
önlük kullan›m›n›n etkinli¤i hakk›nda yeterli veri bulunmamaktad›r.
6. Hasta Bak›m Araç-Gereçleri
Hastalar›n bak›m ve tedavisinde kullan›lan
malzemeler di¤er hastalar›n, personelin ve ziyaretçilerin temas›n› önleyecek ﬂekilde ve çevreyi
kontamine etmeden uygun kutu veya torbalara
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konur. Kesici-delici aletler delinmeye dayan›kl›
kutu veya torbalarda toplan›r. Kutu-torba dayan›kl›ysa ve malzeme torban›n d›ﬂ›n› kontamine
etmeyecek ﬂekilde yerleﬂtirilebiliyorsa tek torba
yeterlidir. Bu koﬂullar sa¤lanam›yorsa çift torba
kullan›lmal›d›r. Tekrar kullan›lacak olan kritik,
yar› kritik ve kritik olmayan malzemenin temizli¤i, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu üretici firman›n önerilerine ve hastanenin belirledi¤i politikalara göre yap›l›r. Ayn› ﬂekilde bir kullan›ml›k
malzemelerin toplanmas›, taﬂ›nmas› ve at›lmas›
hastane politikalar›na göre yürütülür.
7. Kirli Çamaﬂ›rlar ve Çamaﬂ›rhane
Kirli çamaﬂ›rlar›n toplanmas›, taﬂ›nmas› ve y›kanmas› hastane politikalar›yla belirlenir. Bunun
için kat› kurallar ve düzenlemeler yerine hijyenik
kurallara uygun, sa¤duyulu bir yaklaﬂ›m önerilmektedir.
8. Sofra Malzemeleri
Tabaklar, bardaklar, fincanlar ve di¤er yemek
kaplar› için özel bir önlem al›nmas› gerekmez.
Hastane bulaﬂ›k makinelerinde kullan›lan s›cak
su ve deterjan sofra malzemelerinin dekontaminasyonu için yeterlidir.
9. Rutin ve Terminal Temizlik
Hasta odas›n›n yüzeyi ve odadaki malzemenin (karyola, karyola kenarl›klar›, komodin, masa, sehpa, kap› kolu, musluk baﬂ› gibi) temizlenme metodlar›, s›kl›¤› ve temizlikte kullan›lacak
ürünler hastane politikas›na göre belirlenir.
Yukar›da aç›klanan dokuz temel esas üzerine
oturtulmuﬂ olan izolasyon uygulamalar› HICPAC
taraf›ndan iki kategoride ele al›nmaktad›r:
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la göre eklemeler/düzenlemeler yap›labilir. Ancak bu tür de¤iﬂiklikler yap›l›rken ﬂu koﬂullar göz
önüne al›nmal›d›r:
1. Epidemiyolojik olarak do¤ru olmas›,
2. Bütün vücut s›v›lar›, sekresyon ve ekskresyonlar›n nozokomiyal patojenlerin bulaﬂ›ndaki
öneminin dikkate al›nmas›,
3. Solunum, damlac›k ve temas yoluyla bulaﬂan infeksiyonlar için yeterli önlemleri içermesi,
4. Kolay uygulanabilir olmas›,
5. Mevcut infeksiyon kontrol ve izolasyon iﬂlemleriyle kar›ﬂ›kl›¤a yol açacak yeni terimler
kullan›lmas›ndan kaç›n›lmas›.
Hastane infeksiyonu kontrol programlar›n›n
baﬂar›ya ulaﬂmas›nda, izolasyon önlemlerinin
hasta, personel ve ziyaretçiler taraf›ndan uygulanmas›n›n sa¤lanmas› önemli rol oynar. Bu nedenle, kurumlar›n, bu konudaki sorumluluklar›
sa¤lamak üzere bir e¤itim politikas› oluﬂturmas›
yararl› olacakt›r. Önemli ögelerden biri de, izolasyon önlemlerine uyumun periyodik olarak de¤erlendirilmesi ve aksakl›klar›n düzeltilmesidir.
‹zolasyon önlemleri hastaya, personele, ziyaretçilere ve hastane idarecilerine bir yük getirir.
Çünkü bu önlemler özel malzeme kullan›m›n›,
mekanda de¤iﬂiklik ve k›s›tlamalar› gerektirir.
Özellikle hasta ve yak›nlar› için sosyal ve psikolojik s›k›nt›ya yol açar. Ancak izolasyon önlemlerinin uygulanmas› infeksiyon etkenlerini ve kona¤a ait faktörleri kontrol etmekten daha kolay
ve ucuzdur.
KAYNAKLAR

Kategori I: Bütün hastanelerde mutlaka uygulanmas› önerilmektedir.

1.

Kategori IA: Deneysel ve epidemiyolojik çal›ﬂmalarla desteklenmiﬂtir.

2.

Kategori IB: ‹spatlay›c› bilimsel çal›ﬂmalar
olmamakla birlikte etkinli¤i gözlenmiﬂ ve bu konuda deneyimli kiﬂilerce bu önerilerin rasyonel
oldu¤una dair fikir birli¤ine var›lm›ﬂt›r.

3.

Kategori II: Birçok hastane için uygulanmas›
teklif edilmektedir. Öneriler klinik ve epidemiyolojik çal›ﬂmalarla desteklenebilir. Tüm hastanelerde olmamakla birlikte baz›lar›nda güvenilir
çal›ﬂmalarla uygulanabilir.
‹zolasyon uygulamalar›na; hastanenin yap›s›na, kurallar›na, çal›ﬂma koﬂullar›na, yasal zorunluluklar›na ve hastaneye özel di¤er birçok koﬂu-
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