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a¤l›k çal›ﬂanlar› meslekleri gere¤i birçok inS
feksiyon aç›s›ndan topluma oranla daha yüksek bir risk alt›ndad›r. Bu infeksiyonlar kan, solunum veya temas yollar›ndan biri veya birden fazlas› ile bulaﬂabilir. Temas yolu ile bulaﬂ direkt fiziksel temas ﬂeklinde veya indirekt olabilir. ‹ndirekt temasta önceden infeksiyöz ajanla kontamine olmuﬂ arac› bir obje rol oynar. Ço¤u fekal-oral
bulaﬂ da fiziksel temasla olmaktad›r. Burada sa¤l›k personeline temas yoluyla bulaﬂan infeksiyonlar özetlenmiﬂtir.
V‹RAL ‹NFEKS‹YONLAR
‹nfluenza
‹nfluenza infekte nazofarengeal sekresyonlarla, baﬂl›ca damlac›k infeksiyonu ﬂeklinde bulaﬂ›r. Kiﬂiden kiﬂiye infekte sekresyonlarla temas
yoluyla bulaﬂmas› da mümkündür. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n korunmas›n›n en etkin yolu aﬂ›lamad›r. Komplikasyon geliﬂme riski yüksek personel
kemoprofilaksiye al›n›r: Amantadin, rimantadin
veya zanamivir (nöraminidaz inhibitörü) kullan›l›r. Amantadin profilaksisine al›nanlar ayn› zamanda aﬂ›lanmal›d›r. Hasta personel di¤er personel ve hastalara bulaﬂt›rmamak amac› ile iﬂten
al›konulmal›d›r.
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Parainfluenza
Özellikle pediatri kliniklerinde önemli sorunlara neden olur. Eriﬂkinlerde hafif seyirlidir. Nozokomiyal salg›nlardan daha çok tip 3 sorumludur. Virüs nispeten dirençlidir; büyük damlac›klarla kontamine etti¤i çevresel yüzeylerde saatlerce canl› kal›r. Direkt veya indirekt temasla bulaﬂ›r. Hava yoluyla bulaﬂt›¤› gösterilmemiﬂtir.
‹mmünite k›sa sürelidir; etkili aﬂ› geliﬂtirilememiﬂtir ve tekrarlayan infeksiyonlar görülebilir.
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› hastalar›n izole edilmesi, temas ve damlac›k önlemleri ile korunur.
Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV)
‹nfant ve küçük çocuklar›n en önemli solunum sistemi patojenidir; bronﬂiyolit ve pnömoninin en s›k etkenidir. Üç yaﬂ›na kadar seroprevalans %100’e yaklaﬂ›r. ‹mmünite k›sa süreli oldu¤undan tekrarlayan infeksiyonlara neden olur.
Klinik asemptomatik olabilir veya so¤uk alg›nl›¤›
ﬂeklindedir. Ancak sa¤l›k çal›ﬂanlar› hastal›¤›n
a¤›r seyredebilece¤i infantlar veya di¤er hastalar
için kaynak oluﬂturabilir. RSV infeksiyonlar› ço¤unlukla solunum sekresyonlar›n›n göz veya burun mukozas›na direkt veya indirekt temas› sonucu geliﬂir. Standart önlemlere temas önlemlerinin eklenmesi uygun korunma stratejisidir. El
y›kamaya titizlikle uyulmal›d›r.
Adenovirüs
Çocuklarda üst solunum yolu infeksiyonlar›,
askeri birliklerde ateﬂli solunum sistemi hastal›klar›, epidemik keratokonjunktivit, farengokon-
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junktival ateﬂ ve bazen da pnömoniye neden
olur. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na genellikle kontamine
oftalmolojik araç-gereçler veya solüsyonlardan
ya da pnömonili hastalardan y›kanmam›ﬂ eller
arac›l›¤›yla bulaﬂ›r; keratokonjunktivit ﬂeklindedir. Adenovirüs direkt veya indirekt temas›n yan›
s›ra damlac›k infeksiyonu ﬂeklinde ve özellikle
çocuklarda fekal-oral yoldan da bulaﬂabilir. Hava
yolu teorik olarak mant›kl› ancak pratik bir bulaﬂ
yolu de¤ildir. Konjunktivitli hastalar için temas
önlemleri yeterli iken solunum yolu infeksiyonlar›nda damlac›k önlemleri de eklenmelidir.
Rinovirüs ve Koronavirüs
So¤uk alg›nl›¤› etkenidirler. Klinik ve epidemiyolojik özellikleri birbirine benzer. Her yerde
karﬂ›laﬂ›labildikleri ve genellikle hafif seyirli infeksiyonlara neden olduklar›ndan sa¤l›k çal›ﬂanlar› için özel bir risk oluﬂturduklar› düﬂünülmemektedir. ‹mmünsüprese, yenido¤an ve yaﬂl›lara sa¤l›k çal›ﬂan›ndan bulaﬂ önemli sonuçlar do¤urabilir. Rinovirüs nazal sekresyonlarda yüksek
titrede bulunur; en önemli bulaﬂ ﬂekli burun →
el → burun veya göz kontaminasyonudur. Sa¤l›k
çal›ﬂan›na veya personelden hastalara bulaﬂ›n
önlenmesinde el y›kamaya özel bir dikkatle birlikte standart önlemler yeterlidir.
“Severe Acute Respiratory Syndrome”Koronavirüs (SARS-CoV)
SARS-CoV hastane ortam›nda hasta, personel
ve ziyaretçilerden birbirine bulaﬂabilir. Bulaﬂ yak›n temas sonucu olur. D›ﬂk› da virüs için kaynak
olabilmekle birlikte infekte solunum sekresyonlar› en muhtemel kaynakt›r. Damlac›k infeksiyonu en önemli bulaﬂ ﬂeklidir. Kontamine materyalle direkt (el s›k›ﬂma vs.) veya indirekt (solunum sekresyonlar› veya d›ﬂk› ile kontamine objelere dokunma gibi) temas da bulaﬂa neden
olabilir. Sa¤l›k personelinin korunmas› için standart önlemlerin yan› s›ra damlac›k ve temas önlemleri gereklidir. Salg›n durumunda e¤itim ve
erken tan›ya yönelik ek önlemler al›nmal›d›r.
Koksakivirüs, Ekovirüs, Poliovirüs ve
Di¤er Enterovirüsler
Enterovirüsler aseptik menenjit, ensefalit,
poliomiyelit, herpanjina, el-ayak-a¤›z hastal›¤›,
epidemik miyalji, konjunktivit, perikardit, miyokardit ve solunum sistemi infeksiyonlar› gibi çok
de¤iﬂik klinik sendromlara neden olur. Bu virüsler çok yayg›n olduklar› ve çok çeﬂitli klinik tablolara neden olabildikleri için identifiye edilmeHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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leri ço¤unlukla söz konusu de¤ildir. Baﬂl›ca bulaﬂma yollar› fekal-oral yoldur. Solunum yolu ile
de bulaﬂabildiklerinden standart önlemlere temas veya damlac›k önlemleri eklenebilir. El y›kama belki de en etkili korunma yoludur. Sa¤l›k
personelinin polio ile primer immünizasyonu:
1. Laboratuvarda poliovirüs ile çal›ﬂma,
2. Hastaya bak›m verme,
3. Salg›n durumlar›nda önerilmektedir.
Rotavirüs, Norwalk Virüs ve Benzeri Virüsler
Bu virüsler tüm nonbakteriyel gastroenteritlerin yaklaﬂ›k üçte ikisinden sorumludur. Nozokomiyal rotavirüs salg›n› özellikle pediatrik ünitelerde görülür. Sa¤l›k personeline bulaﬂ mutad
de¤ildir; olursa genellikle eriﬂkin hastalardan
kaynaklan›r. Bunun nedeni anlaﬂ›labilmiﬂ de¤ildir. Fekal-oral bulaﬂan rotavirüsün hastanede
yay›l›m› personelin elleri arac›l›yla olmaktad›r.
Çevresel kontaminasyon önemli bir bulaﬂ yolu
gibi görünmemektedir. Virüs bazen nazofarengeal sekresyonlardan izole edilebilmekle birlikte hava yolu ile bulaﬂ da gösterilmiﬂ de¤ildir.
Korunmada standart önlemler yeterli olup inkontinans› olan (bez kullanan çocuklar dahil)
hastalarda temas önlemleri ile desteklenmelidir. Norwalk ve benzeri virüsler özellikle yo¤un
kusmas› olan hastalardan aerosolize olarak bulaﬂ›r; temas önlemleri sadece inkontinans› olan
hastalar için gerekli olabilir.
Hepatit A Virüsü
Bulaﬂ primer olarak fekal-oral yollad›r. Standart önlemler inkontinans› olan hastalarda temas önlemleri ile desteklenmelidir. Endemik
bölgelerde duyarl› personel aﬂ›lanmal›, hastan›n
d›ﬂk›s› ile oral temas› olan personel immünglobulin ile korunmal›d›r. Hasta personel, sar›l›k ortaya ç›kt›ktan bir hafta sonraya kadar iﬂten al›konmal›d›r.
Herpes Simpleks Virüs (HSV)
HSV sadece hastalar›n de¤il sa¤l›kl› bireylerin de oral veya genital sekresyonlar›ndan izole
edilebilir. HSV ile çok çeﬂitli klinik tablolar geliﬂebilmekle birlikte sa¤l›k personelinde görülen
form herpetik dolamad›r. Diﬂ hekimli¤i personeli, solunum bak›m› veren personel ve anestezi
personeli gibi oral sekresyonlarla s›k temas
eden sa¤l›k personelinde risk en yüksektir. A¤›z
a¤›za resüsitasyonla da bulaﬂ mümkündür. Standart önlemler ço¤unlukla yeterli iken neonatal,
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dissemine veya a¤›r primer infeksiyonda temas
önlemleri de gereklidir. Herpetik dolamal› personelin tüm hastalarla; orofasiyal lezyonlu personelin yüksek riskli hastalarla temas› önlenmelidir.
Varisella-Zoster Virüs (VZV)
Primer bulaﬂ yolu hava yoludur. Temasla da
bulaﬂabilir. Sa¤l›k personelinin en etkili korunma yolu duyarl› personelin aﬂ›lanmas›d›r. Aﬂ›lamadan sonra döküntü geliﬂen personel duyarl›
hastalar için risk oluﬂturur. Kapal› lezyonlar› olan
personelin riskli hastalar›n yatt›¤› üniteler d›ﬂ›nda çal›ﬂmas›n›n bir sak›ncas› yoktur. Su çiçe¤i
geçirmekte olan veya zosterli immünsüprese
personel çal›ﬂmamal›d›r. Hasta ile temas etmiﬂ
duyarl› personel temastan sonraki 8.-21. günlerde iﬂten al›konmal›d›r. Aktif VZV infeksiyonlu
hastalarla yaln›zca ba¤›ﬂ›k oldu¤u bilinen personel ilgilenmelidir. VZV infeksiyonlu tüm hastalar
için temas önlemleri uygulanmal›, primer varisella veya dissemine zosterli hastalarda hava yolu önlemleri de eklenmelidir. Duyarl› gebe veya
immünyetmezli¤i olan personele varisella-zoster immünglobulini uygulanmal›d›r.
Di¤er herpesvirüslerin [Epstein-Barr virüs
(EBV), sitomegalovirüs (CMV), Human herpes virüs (HHV) 6-8] sa¤l›k personeli için risk oluﬂturdu¤u gösterilmiﬂ de¤ildir ve standart önlemler
yeterlidir.
Kabakulak
Baﬂl›ca damlac›k yolu ile ayr›ca tükürükle temas sonucu bulaﬂ›r. Ancak parotit geliﬂiminden
önceki dokuz gün boyunca bulaﬂt›¤›ndan kontrol
alt›na al›nmas› zordur. Sa¤l›k personelinin en iyi
korunma yolu immünizasyondur.
Parvovirüs
Eritema infeksiyözüm (5. hastal›k), kronik
anemililerde aplastik kriz ve hidrops veya düﬂü¤e neden olan fetal infeksiyonlara neden olur.
Damlac›k, kan ve temas yollar› ile bulaﬂ›r. Nonkomplike eritema infeksiyözüm için standart önlemler yeterli iken di¤er parvoviral sendromlarda damlac›k önlemleri de gereklidir.
Hemorajik Ateﬂ Virüsleri
Nadir görülen bu viral infeksiyonlardan lassa,
marburg ve ebola virüsler ve K›r›m-kongo hemorajik ateﬂ etkeni standart önlemlere ek olarak temas önlemleri de gerektirir. Hantavirüsün kiﬂi146

den kiﬂiye bulaﬂt›¤› gösterilmemiﬂtir; standart
önlemler yeterlidir.
Pox Virüsler
Vaccinia. Virüsle çal›ﬂan laboratuvar personeli ve baz› askeri birliklerde çiçek aﬂ›s› uygulamas› devam etmektedir. Aktif vaksiniyal lezyonlardan direkt temasla bulaﬂabilir. Temas önlemleri
gereklidir. Molluscum contagiosum ve orf bulaﬂ
için çok yak›n temas gerektirir; standart önlemler
yeterlidir.
Kuduz Virüsü
Virüs pek çok doku ve vücut s›v›s›ndan izole
edilebilmesine ra¤men kornea transplantasyonu
d›ﬂ›nda kiﬂiden kiﬂiye bulaﬂ gösterilmemiﬂtir.
Personelin korunmas› için standart önlemler yeterlidir. Potansiyel infeksiyöz vücut s›v›lar› mukoza veya bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye temas etmedikçe profilaksiye gerek yoktur. Virüs ile çal›ﬂan laboratuvar personelinin temas öncesi profilaksisi önerilir.
KLAM‹DYALAR
Chlamydia trachomatis infekte sekresyonlarla
temas yoluyla bulaﬂ›r. Sa¤l›k personelinin korunmas› için standart önlemler yeterlidir.
BAKTER‹YEL ‹NFEKS‹YONLAR
Salmonella’lar
Özellikle pediatri kliniklerinde nozokomiyal
diyarenin en s›k nedenidir. Baz› salg›nlar yiyecek-içecek kaynakl› iken ço¤u olgu kiﬂiler aras›
bulaﬂ ile geliﬂir. Tek bulaﬂ yolu fekal-oral yoldur.
Personelin korunmas› için standart önlemler yeterlidir.
Shigella’lar
Nozokomiyal infeksiyonlar Salmonella’lara
oranla seyrektir. Korunmada standart önlemler
yeterlidir. Ancak infektif dozun düﬂüklü¤ü nedeni ile inkontinans› olan hastalarda temas önlemleri de önerilir.
Kolera
Hastalar aras› yay›l›m s›k iken sa¤l›k personeline bulaﬂ nadirdir. Standart önlemler inkontinans› olan hastalarda temas önlemleri ile desteklenmelidir.
Di¤er Diyare Nedeni Bakteriler
Clostridium difficile direkt veya indirekt temasla
yay›labilir. Standart önlemler temas önlemleri
ile desteklenmelidir. Ba¤›rsak floras›n› bask›laHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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yan antibiyotik alanlarda semptomatik infeksiyon bildirilmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda infekte personel asemptomatiktir. Escherichia coli türleri ile geliﬂen infeksiyonlardan korunmak için inkontinansl› hastalar d›ﬂ›nda temas önlemlerine gerek
yoktur.
Difteri
Primer bulaﬂma yolu solunum yoludur. Deri
difterisi direkt temasla bulaﬂabilir. Bu formda temas önlemleri al›nmal›d›r. Ayr›ca sa¤l›k personeli difteri ve tetanoz için immünize olmal› ve her
10 y›lda bir Td rapeli yap›lmal›d›r. Hasta ile temas eden personel antibiyotik profilaksisine
al›nmal›, son beﬂ y›l içinde rapel yap›lmam›ﬂsa
aﬂ›lanmal›d›r. Temasl› veya taﬂ›y›c› personel tedavi edilip 24 saat ara ile al›nan iki nazofarenks
kültürü negatif bulununcaya kadar iﬂten al›konmal›d›r.
Streptokoklar
Grup A streptokoklar solunum yolu, yiyecek
içecekler arac›l›¤› ve temas yolu ile bulaﬂabilir.
Temas önlemleri pürülan deri infeksiyonu varl›¤›nda standart önlemlere eklenmeli, el y›kamaya titizlikle uyulmal›d›r. Ak›nt›l› deri lezyonlar›
olan personel iﬂten al›konulup tedavi edilmelidir. Bulaﬂt›rd›¤› gösterilen asemptomatik taﬂ›y›c›lar da tedaviye al›nmal›d›r.

¤anlar›n burun ak›nt›lar›ndan temas yoluyla bulaﬂabilir. Korunmada standart önlemler yeterlidir.
Gonore
Personel aç›s›ndan majör risk kontamine eller arac›l›¤› ile göze inokülasyon sonucu konjunktivit geliﬂmesidir. Kaynak genellikle hastaneye baﬂka nedenlerle baﬂvuran, gonokok ile infekte oldu¤u bilinmeyen hastalard›r. Korunmada
standart önlemler yeterlidir.
PARAZ‹TER ‹NFEKS‹YONLAR
Fekal-oral yola bulaﬂan intestinal protozoa
ve helmintler (amip, Giardia, Cryptosporidium, Enterobius, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis, vs.)
sa¤l›k personeline temas yoluyla bulaﬂabilir. Korunmak için standart önlemler ve el y›kamaya
uyum yeterlidir.
Ektoparazitler (Pediculosis, Scabies) hastanelerde salg›nlara neden olabilir. Uyuzun yay›lmas›
daha kolayd›r. Sarcoptes scabei (Norveç uyuzu, kabuklu uyuz) hiperkeratotik lezyonlara neden
olur; çok bulaﬂ›c›d›r. ‹nfekte personelin eﬂ zamanl› (24-48 saat içinde) veya bir hafta ara ile iki
kür tedavisi gerekir. Tedavi sonuna kadar temas
önlemleri uygulanmal›d›r.
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Baﬂl›ca Temas Yoluyla Bulaﬂan Bakteriyel
‹nfeksiyonlar

1.

Staphylococcus aureus

2.

S. aureus normal deri ve özellikle burunda kolonize olur. Sa¤l›k personeline direkt veya indirekt temasla bulaﬂ›r. Minör yaralardan invaze
olup ciddi infeksiyonlara neden olabilir. Standart önlemlere titizlikle uyulmal›; stafilokokal
haﬂlanm›ﬂ deri sendromu, eksfolyatif dermatit,
fronküloz ve infekte yan›k varl›¤›nda, ayr›ca etken metisiline dirençli ise temas önlemleri eklenmelidir. Taﬂ›y›c› personel salg›nla iliﬂkili bulunursa mikroorganizma eradike edilinceye kadar iﬂten al›konulmal›d›r.
Vankomisine Dirençli Enterokok
Personelin elleri arac›l›¤› ile hastalar aras›nda
kolayl›kla yay›l›rsa da personel için bir risk oluﬂturmamaktad›r.
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