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iﬂ hekimli¤i ve çal›ﬂma ortam› çal›ﬂanlar›n infeksiyonla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tehlikeli bir
çevre oluﬂturmaktad›r. Bu ortamdan kaynaklanan
infeksiyonlar›n çal›ﬂanlara ve di¤er bireylere yay›lma potansiyeli de yüksektir. Bulaﬂ›c› hastal›klar›n günümüzde yeniden art›ﬂ göstermiﬂ olmas›
ise diﬂ hekimlerinin çal›ﬂma ve tedavi ortamlar›nda daha dikkatli davranmalar›n›n önemini vurgulamaktad›r. Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda infeksiyonun genel anlamda geçiﬂ yollar› Tablo
1’de özetlenmiﬂtir. Çal›ﬂma ortam›ndan kaynaklanan infeksiyonlar›n çal›ﬂanlar d›ﬂ›ndaki bireylere yay›lma potansiyeli de yüksektir. Mikroorganizmalar, diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda; hastalar, hekim ve yard›mc›lar› aras›nda, hatta teknisyenlere kolayca transfer edilebilmektedir. Bu
gruplar aras›nda edinilen infeksiyon “çapraz infeksiyon” olarak tan›mlan›r. Diﬂ hekimi ve yard›mc› personelinin çal›ﬂma ortam›nda, kan kaynakl› mikroorganizmalar›n neden oldu¤u çapraz
infeksiyon olas›l›¤› her zaman düﬂünülmesi ve
önlem al›nmas› gereken bir durumdur.

D

Tedavi edilen hastalarda kullan›lan aletlerin
temizli¤inin veya etkin dezenfeksiyon ve sterili-

zasyonlar›n›n sa¤lanamamas› bu aletlerle temas
edecek olan personeli ve di¤er hastalar› infeksiyon aç›s›ndan tehlikeye sokar. Bu yolla, hastalar
aras›nda oluﬂan çapraz kontaminasyon sonucu
infeksiyon transferi de çapraz infeksiyona neden
olur. Bu nedenle al›nacak önlemler diﬂ hekimli¤inde tedavi alan hastalar ve çal›ﬂan personelin
korunmas› aç›s›ndan son derece önem taﬂ›r. Diﬂ
hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda çapraz infeksiyonun
geçiﬂi çeﬂitli yollarla olmaktad›r.
1. Direkt temas: Bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri
veya mukozan›n, hasta dokular› ya da kan ve/veya salya ile temas›.
2. Damlac›k veya aerosoller: Diﬂ tedavileri
s›ras›nda kullan›lan spreyler, meydana gelen s›çrant›lar ve aerosoller solunabilir veya sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n göz dokusuna temas edebilir.
3. ‹ndirekt temas: Mikrobiyal yay›l›m kontamine alet veya teçhizat ya da kontamine yüzeyler ve bu yüzeylere temas sonucunda da olabilir.
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda çapraz infeksiyonun alt› temel geçiﬂ yolu vard›r (Tablo 2).
1. Hastadan diﬂ hekimi veya yard›mc› personeline geçiﬂ: Hastadan kaynaklanan mikroorganizmalar, direkt veya indirekt temas, damlac›k
inhalasyonu ya da inokülasyon ile yay›labilir. Direkt temasta hastan›n salya ve kan›n›n hekimin
cildinde mevcut kesik veya yaralardan direkt
olarak geçiﬂ yolu bulmas› söz konusudur. Küçük
kesikler, abrazyonlar ve sa¤l›ks›z t›rnaklar sonucu hekim cildinin bütünlü¤ünün bozulmuﬂ olma-
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Tablo 1. Diﬂ Hekimli¤inde ‹nfeksiyon Geçiﬂinin Yollar›.
Mikroorganizma

Yerleﬂim alan›

Diﬂ hekimli¤inde geçiﬂ yolu

‹nfeksiyon

Herpes simpleks virüs tip 1

Nazofarenks

Direkt temas

Oral herpetik lezyon,
konjunktivit,
herpetic, whitlow

Hepatit
Hepatit
Hepatit
Hepatit

Hepatositler

‹nokülasyon (keskin aletlerle
yaralanmalar)

Hepatit B
Hepatit C
Hepatit D
Hepatit G

T4 lenfositler ve
di¤er hücreler

Kan›tlanmad›

HIV infeksiyonu
AIDS

Farenks

Aerosol ve damlac›klar›n
inhalasyonu

Tüberküloz

Dental ünit su sistemi

Aerosol inhalasyonu ve
suyun yutulmas›

Pnömoni, yara
infeksiyonlar› ve
diﬂ apseleri

A¤›z, deri ve nazofarenks

El ile direkt temas

Diﬂ apseleri

Deri

Salya veya
nazofarengeal sekresyonla
direkt temas

Mantar infeksiyonlar›
ve kütanöz
infeksiyonlar

B virüsü
C virüsü
D virüsü
G virüsü

‹nsan immünyetmezlik
virüsü (HIV)
Myobacterium tuberculosis
Pseudomonas aeruginosa

Metisiline dirençli
Staphylococcus aureus
Candida albicans

s› nedeniyle direkt temas son derece önem taﬂ›maktad›r. Tedavi s›ras›nda oluﬂan bakteriyel aerosolleri de hekim inhale edebilir. ‹ndirekt temasta ise; hastadan kaynaklanan mikroorganizmalar, alet ve yüzeyleri kontamine eder, takiben
bu yüzeylerle temas› sonucu mikroorganizmalar
hekime transfer olabilir. Hepatit C virüsü (HCV)
geçiﬂi tam olarak tan›mlanmam›ﬂ olsa da diﬂ hekimi ve yard›mc›lar›nda bu virüse karﬂ› antikorlar›n yüksek oranda bulunmas› söz konusu personelin bu virüsle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu düﬂündürür. Hepatit C geçiﬂi, kontamine i¤ne ucu veya
di¤er kesici aletlerle yaralanmalar sonucu oluﬂabilir. Herpes Tip 1 virüs geçiﬂinin ise, salya kontaminasyonu, direkt temas veya dental kay›tlar›n
tutuldu¤u kartlardan oldu¤u tan›mlanm›ﬂt›r. Bu
tür geçiﬂ yolunun önlenmesi, hekimin sürekli
hasta a¤z›nda çal›ﬂarak infekte materyale maruz
kalmas› ve bilinen veya bilinmeyen infekte hasta say›s›n›n artmas› nedeniyle son derece zordur. Aletlerin temizlenmesinde el ile y›kama yerine ultrasonik temizleyicilerin kullan›m› bu yolla infeksiyon geçiﬂinin önlenmesinde etkin bir
giriﬂimdir.
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Mikroorganizmalar hastada mevcut deri lezyonlar›ndan da kaynaklanabilir. Bu nedenle, infeksiyon kontrolünde eldiven kullan›m› önem
taﬂ›maktad›r. Diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda eldiven kullan›m›ndaki art›ﬂ nedeniyle “herpetic
whitlow” olarak isimlendirilen, hekim parma¤›nda görülen herpetik lezyonlarda azalma dikkat
çekicidir.
2. Diﬂ hekimi veya yard›mc› personelinden
hastaya geçiﬂ: Patojen mikroorganizmalar gerekli önleyici iﬂlemler yap›lmad›¤›nda nadiren de olsa diﬂ hekimi veya personelinden hastaya geçiﬂ
gösterebilir. Bu tür geçiﬂ yolu ile ilgili önleyici
tedbirler AIDS epidemisinden sonra daha da
önem kazanm›ﬂt›r. Salya yolu ile HIV geçiﬂi tam
olarak kan›tlanmam›ﬂt›r, kan yoluyla geçiﬂ için ise
yo¤un miktarda kan transfer edilmedi¤i takdirde
HIV geçiﬂi ola¤an de¤ildir. Ancak Florida’da HIV
ile infekte bir diﬂ hekiminin alt› hastas›na AIDS
geçirdi¤i bildirilmiﬂtir. HIV türünün hastalarda ve
hekimde ayn› olmas› ve hastalar›n AIDS için baﬂka risk faktörü taﬂ›mamas› nedeniyle geçiﬂin diﬂ
hekiminden oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Bunun d›ﬂ›nda diﬂ hekiminden hastaya AIDS geçiﬂi rapor
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Tablo 2. Diﬂ Hekimli¤i Çal›ﬂma Alan›nda Çapraz ‹nfeksiyonun Geçiﬂ Yollar›.
Mikroorganizma
yay›l›m ﬂekli
Hastadan hekime
geçiﬂ

Mikroorganizma
kayna¤›

Hastal›k geçiﬂ
ﬂekli

Hasta a¤z›

Giriﬂ mekanizmas›

Önleyici giriﬂimler

Direkt temas
ve kesikler

Ciltteki yaralanma

Rutin eldiven kullan›m›,
uygun el temizli¤i, aﬂ›lanma

Damlac›k ve/veya
aerosol

‹nhalasyon

Maske, rubberdam, antiseptik
gargara, kuvvetli aspirasyon

Ciltteki kesik ve
abrazyonlar

Rutin eldiven kullan›m›,
uygun el temizli¤i, koruyucu
gözlük, rubberdam, antiseptik
gargara

Kesikler,
i¤ne yaralanmalar›

Kontamine kesici aletlerin
uygun manipülasyonu, elle
y›kama yerine ultrasonik
y›kama yap›lmas›, y›kama
s›ras›nda kal›n eldiven
kullan›m›, kontamine aletlerin
antimikrobiyal solüsyonlarda
bekletilmesi, ultrasonik
antimikrobiyal solüsyonlar›n
kullan›m›

Ciltteki kesik ve
zedelenmeler

Temizlik için kal›n iﬂ
eldivenlerinin ve di¤er kiﬂisel
koruyucular›n kullan›m›,
aﬂ›lanma
Temizlik için kal›n iﬂ
eldivenlerinin ve di¤er kiﬂisel
koruyucular›n kullan›m›,
uygun el temizli¤i

‹ndirekt temas

Hekimden hastaya
geçiﬂ

Hastadaki cilt
lezyonlar›

Direkt temas

Ciltteki kesik ve
zedelenmeler

Hekimin eli

Direkt temas

Hastan›n mukozal
membranlar›

Rutin eldiven kullan›m›,
kontamine aletlerin do¤ru
manipülasyonu, aﬂ›lanma

‹ndirekt temas

Hastada kullan›lan
aletler üzerine kanama
oluﬂmas›

Rutin eldiven kullan›m›,
kontamine aletlerin uygun
manipülasyonu, aﬂ›lanma

Hekimin a¤›z
boﬂlu¤u

Damlac›k ve/veya
aerosol

‹nhalasyon

Maske ve yüz siperleri

Hasta mukoza dokular› Maske ve yüz siperleri
Hastadan hastaya
geçiﬂ

Hastan›n a¤›z
boﬂlu¤u

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 1

‹ndirekt temas

Hasta mukozal
membranlar›

Alet sterilizasyonu, yüzeylerin
kapat›lmas›, yüzey dezenfeksiyonu, kiﬂisel koruyucu
giysilerin temiz olmas› ve
de¤iﬂtirilmesi, dental ünit su
sistemlerinin
dekontaminasyonu
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Tablo 2. Diﬂ Hekimli¤i Çal›ﬂma Alan›nda Çapraz Infeksiyonun Geçiﬂ Yollar› (devam›).
Mikroorganizma
yay›l›m ﬂekli

Mikroorganizma
kayna¤›

Hastal›k geçiﬂ
ﬂekli

Diﬂ hekimli¤i
ortam›ndan
topluma geçiﬂ

Hastan›n a¤›z
boﬂlu¤u

‹ndirekt temas

Klinik d›ﬂ›ndaki
bireylerin kontamine
materyalle temas›
(laboratuvar çal›ﬂanlar›,
infekte at›klar›
toplayanlar)

Toplumdan
hastaya
geçiﬂ

ﬁebeke sular›

Direkt temas

Hastan›n a¤›z
boﬂlu¤u

edilmemiﬂtir. Genel olarak diﬂ hekiminden hastaya infeksiyon geçiﬂi hekimin elinde infekte yara, kesik veya lezyon oldu¤unda ya da hekimin
elini hasta a¤z›nda çal›ﬂ›rken yaralamas› sonucu
hasta mukoza ve dokular›n›n kan ile direkt temas› ile mümkün olmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda, hekimden kaynaklanan kan orjinli mikroorganizmalar
ile aletlerin kontamine olmas› ve takiben bu aletlerin hastada kullan›lmas› ile de mikroorganizma
transferi söz konusu olabilir. Hastan›n diﬂ hekimi
veya yard›mc› personelinden damlac›k infeksiyonu kapmas› da günlük hayatta baﬂka ortamlarda
da olabilecek bir geçiﬂ yoludur.
3. Hastadan hastaya geçiﬂ: Çapraz kontaminasyon sonucunda a¤›z boﬂlu¤undaki mikroorganizmalar›n bir hastadan di¤erine geçiﬂi mümkün
olabilmektedir. Etkin olarak steril edilmemiﬂ
aletlerle çal›ﬂ›lmas› veya mikromotor ve piyasemenlerin dekontamine edilmeden kullan›lmas›
ya da kontamine yüzeylerle direkt temas sonucunda bir hastadan di¤erine mikroorganizma
transferi yap›labilir. Literatürde bildirilen bir vakada, hasta a¤z›ndaki cerrahi alandan ve diﬂ hekiminin elinden ayn› antibiyoti¤e duyarl› metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izole
edilmiﬂtir. Diﬂ hekimleri MRSA için pasif vektörler olabilir ve aktif MRSA hastalar›n›n tedavi edilmesi s›ras›nda etkin infeksiyon kontrol önlemlerinin al›nmas› son derece önem taﬂ›maktad›r.
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Giriﬂ mekanizmas›

Önleyici giriﬂimler
‹nfekte at›klar›n uygun
yönetimi, ölçü, model ve
protezlerin laboratuvara
gönderilmeden
dezenfeksiyonu
Emin su kaynaklar›n›n
kullanm›, dental ünit su
sisteminin düzenli temizli¤i
ve dezenfeksiyonu, suyun
kullan›mdan önce filtrasyonu,
antimikrobiyal ajanla
muamele edilmesi veya
ba¤›ms›z su kaynaklar›n›n
kullan›m›

4. Diﬂ hekimli¤i klini¤inden topluma geçiﬂ:
Diﬂ hekimli¤i klinikleri genel t›p kliniklerine
oranla daha az infekte at›k oluﬂturur. Bu at›klar
özel olarak toplanmal› ve elimine edilmelidir.
Diﬂ hekimli¤i için beﬂ tür önemli at›k grubu bulunmaktad›r;
• S›v› veya yar› s›v› haldeki kan,
• ‹nfekte kan veya salya ile doymuﬂ spanç veya pamuk rulolar,
• Çekilmiﬂ diﬂ veya di¤er dokular› içeren patolojik at›klar,
• Bistüri, i¤ne, sütur veya ligatür telleri gibi
kesici materyaller,
• Anestezi karpülleri gibi olas› kesici materyaller.
Bu at›klar›n biriktirilmesi, toplanmas›, transferi veya eliminasyonu at›klar› üreten klini¤in sorumlulu¤udur ve belirli kurallara uyularak gerçekleﬂtirilmelidir. Kesici materyaller özel kutularda toplanmal› ve infekte at›k olarak iﬂaretlenmelidir.
Diﬂ hekimli¤inde çapraz infeksiyon kontrolü
tüm çal›ﬂanlar›n sorumlulu¤u alt›nda olmal›d›r.
Etkin bir çapraz infeksiyon kontrolü, diﬂ hekimli¤i klinik ve laboratuvar çal›ﬂanlar›n›n kurallara
uymas› ve do¤ru iletiﬂimi ile gerçekleﬂebilir. Genel kural, diﬂ laboratuvarlar›na gidecek olan
mumlu prova kay›tlar›, ölçü, ›s›rma kay›tlar›, proHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 1
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tez gibi tüm materyallerin klinik d›ﬂ›na ç›kmadan
önce dezenfekte edilmesidir. ‹ﬂlemi biten materyallerin de dezenfekte edilerek sa¤l›kl› ambalaj içerisinde hekime gönderilmesi de diﬂ teknisyeninin sorumlulu¤u olmal›d›r. Çapraz infeksiyon kontrolü ile ilgili kurallar ihmal edildi¤inde
tüm laboratuvar›n kontaminasyonu söz konusu
olabilir. Literatürde, infeksiyon kontrol kurallar›na uyulmamas› sonucunda diﬂ laboratuvar› çal›ﬂanlar›n›n hepatit B virüsü (HBV) ile infekte oldu¤u bildirilmiﬂtir. Klinisyenler, laboratuvar çal›ﬂanlar› ile etkin bir infeksiyon kontrolü konusunda iletiﬂim halinde olmal›d›r.
5. Diﬂ hekimi veya çal›ﬂanlar›ndan aileye
geçiﬂ: Mesleki koﬂullar nedeniyle çapraz infeksiyona maruz kalm›ﬂ sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n aileleri
de ayn› infeksiyon için tehlike alt›ndad›r. Kiﬂisel
koruyucu giysilerin kullan›m›, el hijyeni ve aﬂ›lanma gibi önlemler bu yolla olacak infeksiyon
geçiﬂinin azalt›lmas›nda etkindir.
6. Toplumdan hastaya geçiﬂ: Diﬂ tedavileri
s›ras›nda kullan›lan sular da su kaynakl› mikroorganizmalar›n yol açt›¤› infeksiyonlar›n geçiﬂine
neden olabilir. Dental ünit su sistemleri içerisinde oluﬂan biyofilm tabakas› mikroorganizmalar›n
kolonizasyonlar›n› kolaylaﬂt›r›r ve suyun ak›ﬂ› s›ras›nda çok say›da patojenin su içerisine sal›nmas›na neden olur. Su kaynakl› bu mikroorganizmalar, sprey su sistemi veya so¤utucu olarak iﬂlev yapan su sistemi ile hasta a¤z›na transfer
edilir. Bu durum, sa¤l›kl› bireylerde tehlike oluﬂturmayabilir. Ancak direnci düﬂük veya immün
sistemi problemli olan kiﬂilerde sistemik infeksiyon geliﬂmesine neden olabilir. Bu nedenle,
dental ünit sistemlerinde ideal olarak steril su
kullan›lmas› gerekmektedir.
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda çapraz infeksiyon geçiﬂini en aza indirmek veya önlemek temelde infeksiyon kontrol mekanizmalar›n›n en
iyi ﬂekilde çal›ﬂmas›n› ve kontrolünü gerektirmektedir.
D‹ﬁHEK‹ML‹⁄‹ FAKÜLTES‹ ‹NFEKS‹YON
KONTROL KOM‹TES‹ KURULUﬁU ve
FAAL‹YETLER‹
Fakültemiz ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi 1996
y›l›nda Prof. Dr. Serhat Ünal’›n onursal baﬂkanl›¤›, Prof. Dr. Rahime Nohutçu’nun baﬂkanl›¤›nda
kuruldu ve faaliyetlerine baﬂlad›. Fakültemizde
Türkiye’de bir ilk olan Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 1996 y›l›nda kuruldu. 2000 y›l›nda yenilendi.
Bu ünitemizde ﬂu anda bir büyük otoklav 540 L,
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bir küçük otoklav 250 L, büyük 245 L ve küçük
109 L’lik y›kama makinesi, bir adet çamaﬂ›r makinesi vard›r. Fakültemizdeki tüm klinikler ve
ameliyathanelerde kullan›lan malzemeler konteyn›rlarla merkezimize gelir, ön y›kama iﬂleminden sonra steril edilir, her anabilim dal›n›n kullan›m›na göre ayr› ayr› setler halinde poﬂetlenerek konteyn›rlarla da¤›t›l›r. Her sabah Bowiedick testi ve haftada en az bir kez biyolojik test
uygulan›r. 12 Aral›k 2003 tarihinde ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesi yönergesi kurumsallaﬂman›n
gere¤i ve yatakl› tedavi kurumlar› iﬂletme yönetmeli¤ine uygunluk sa¤lamak için fakülte yönetim
kurulu ve üniversite yönetim kurulundan kabul
al›narak yürürlü¤e girdi. Bu yönerge 11.8.2005 tarihli Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤› yatakl› tedavi
kurumlar› infeksiyon kontrol yönetmeli¤inin dayanak ve tan›mlar› ile paralellik göstermektedir.
Bu yönergeye göre ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi,
Dekan›n olmad›¤› durumlarda klinik hizmetleri
koordinatörünün baﬂkanl›¤›nda sekiz anabilim
dal›ndan bir ö¤retim üyesi ve bir infeksiyon
hemﬂiresinden oluﬂmuﬂtur. Ayda bir toplan›r, ald›¤› kararlar› karar defterine kaydeder.
‹nfeksiyon Kontrol Komitesinin Görevleri
a. Fakültede oluﬂan tüm infeksiyonlar›n epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n› yapmak ve gerekli
önlemlere iliﬂkin kararlar almak.
b. Fakültede var olan veya oluﬂabilecek tüm
bulaﬂ›c› hastal›klar›n saptanmas›, bildirilmesi,
tan›s›, tedavisi ve korunma yollar›na iliﬂkin teknik ve t›bbi görüﬂleri bildirmek.
c. Ayda bir düzenli toplanarak güncel sorunlar› tart›ﬂmak ve önerilerde bulunmak.
d. Herhangi bir nedenle infekte olmuﬂ akademik ve idari personel ile diﬂ hekimli¤i fakültesi ö¤rencilerinin düzenli takibinden ve gerekiyorsa tedavisi için hastane ile koordinasyonundan sorumludur.
e. Akademik ve idari personel ile diﬂ hekimli¤i fakültesi ö¤rencilerinin aﬂ›lanmas› ile ilgili
programlar› haz›rlar, dekanl›¤a sunar ve gerekiyorsa bu programlar› uygulat›r.
f. Fakültede infeksiyon kontrolünü sistematik
olarak gerçekleﬂtirmek.
g. ‹nfeksiyon kontrolünün amac›na ulaﬂmas›
için fakültede temizlikten sorumlu hizmetliler ve
alet temizli¤i, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonuna kat›lan tüm klinik personelin sürekli e¤itiminin ve kontrolünün sa¤lanmas›.
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h. Fakültede uygulanan veya uygulanacak
olan infeksiyon kontrol iﬂlemlerinin basamaklar›n› belirlemek, yaz›l› hale getirmek ve uygulanmas›n› sa¤lamak.
‹ki Y›l ‹çerisinde Yap›lan Faaliyetler
• Üniversitemiz hastane infeksiyon kontrol
komitesinin kat›l›m› ile akademik, hemﬂire, klinik yard›mc›lar› ve temizlik elemanlar›na ayr› ayr› üç günlük dezenfeksiyon ve sterilizasyon üzerine hizmet içi e¤itim verildi.
• Fakültemizde yüzey ve alet dezenfeksiyonunda kullan›lan gluteraldehidli solüsyonlar›n
yerine inhalasyon toksisitesi az olan solüsyonlar
al›nd›.
• Her anabilim dal›na merkezi sterilizasyona
götürülmeden önce kirli aletlerin toplanaca¤›,
kullan›m öncesi solüsyonda durmas› gereken el
aletlerinin (ortodontik-protetik pensler, pçklar,
vs.) konaca¤› saklama kaplar› standart tipte al›nd› ve yerleﬂtirildi.
• Anabilim dallar›m›za bölüm içinde s›kl›kla
kullan›lan el aletlerinin (pensler, bant sökücüler, tel kesiciler, ekartörler vs.) sterilizasyonunda kullan›lmak üzere otoklavlar, ön y›kama için
ultrasonik y›kama cihazlar›, aeratör-mikromotor
sterilizasyonu ve ya¤lamas›nda kullan›lan
DAC’lar al›nd›.
• Ö¤rencilerin kulland›¤› el aletlerinin sterilizasyonunun kontrolü ve maddi yüklerini azaltmak
amac›yla tüm el aletleri kliniklerinde hasta bakmadan önce steril poﬂetlerle verilmeye baﬂland›.
• 2003-2004 ö¤retim y›l›nda fakültemizdeki
tüm ö¤rencilerin hepatit B aﬂ›lar› yapt›r›ld›, 2005
y›l›ndan itibaren rutin olarak her y›l ikinci s›n›flar
aﬂ› kapsam›na al›nd›.
• 2003-2005 y›llar›nda hemﬂire, klinik yard›mc› personeli ve hizmetlilere hepatit B aﬂ›lar› yapt›r›ld›.
• ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, akademik,
idari ve ö¤rencilerden sorumlu olmak üzere ikiﬂer ö¤retim üyesini t›bbi yaralanmalarda bildirim, kay›t ve ilk müdahaleden sorumlu olarak
belirledi ve anabilim dallar›na duyurdu.

Diﬂ Hekimli¤inde Hastane ‹nfeksiyon Kavramlar› ve Önlenmesi

dekanl›¤›n›n deste¤i ile Sa¤l›k Bilimleri Döner
Sermaye ‹ﬂletme Müdürlü¤ü’nden kongre masraflar› karﬂ›lanmak süretiyle ilk defa sekiz hemﬂire ve klinik yard›mc› personeli ile üç infeksiyon
kontrol komitesi üyesinin kongreye kat›l›m› sa¤land›. Nisan 2006 y›l›nda Hastane ‹nfeksiyonlar›
Kongresi’ne de ayn› kanalla 10 infeksiyon kontrol
komitesi üyesi ve 12 hemﬂire, klinik yard›mc›
personelin kat›l›m› kongre kat›l›m ücretleri karﬂ›lanarak sa¤land›.
• Fakültemizde temizlik iﬂlerinde kullan›lan
deterjanlar kald›r›larak klor tablet kullan›m›na
geçildi.
• T›bb› at›klar›n kontrol yönetmeli¤i esaslar›
do¤rultusunda t›bbi ve evsel at›klar›n toplanmas›, taﬂ›nmas› ve bertaraf edilmesi düzenlendi.
T›bbi-evsel at›k ayr›m› için hizmetlilere hizmet
içi e¤itim verildi ve anabilim dallar›na aç›klay›c›
yaz›lar as›ld›.
• Fakültemiz infeksiyon kontrol komitesinin
çal›ﬂmalar›n›n da etkisiyle 2006 y›l› Hastane ‹nfeksiyonlar› Kongresi’ne diﬂ hekimli¤ine ait iki
konferans iki panel ayr›lm›ﬂ olup, diﬂ hekimli¤i
infeksiyonlar› da hastane infeksiyonlar› ile birlikte de¤erlendirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
• Fakültemiz dekanl›¤›n›n Aral›k 2004 tarihinde yapm›ﬂ oldu¤u hasta geri bildirim anketinde
yap›lan tedavilerde hijyen, sterilizasyon ve temizlik kurallar›na uyum %98.8, kliniklerin temizli¤ine %82.7, t›bbi at›klar›n uzaklaﬂt›r›lmas›na ise
%82.3 olumlu cevap verilmiﬂtir. Fakültemizin bugünkü fiziksel ﬂartlar›na, personel yetersizli¤ine
ve kiﬂisel hijyen eksikli¤ine ba¤l› olarak tuvaletlerden %53.5 memnuniyetsizlik ç›km›ﬂt›r.
• Fakültemizde yap›lan temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon iﬂlemlerinin bilinmesi ve
daha düzenli yap›labilmesi için infeksiyon kontrol komitesi taraf›ndan formlar bast›r›ld› ve
anabilim dallar›na ast›r›ld› (ofis temizli¤i, ünit
temizli¤i, t›bbi at›k-evsel at›k, klor tablet kullan›m›, yaralanmalarda ilk müdahale).
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• ‹nfeksiyöz hasta takip ve yaralanma bildirim formlar›n› düzenli olarak her üç ayda bir toplayarak kayda ald›.

Dr. Rahime M. NOHUTCU

• Hizmet içi e¤itimin devam› olarak 2005 y›l›
Nisan ay›nda Samsun’da yap›lan 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi’ne fakültemiz
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