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astane infeksiyonlar› tüm dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu sorunu çözmek, etkin bir kontrol ve
önleme program› yapmak ve uygulamakla mümkün olur. Hastane infeksiyon kontrol ve önleme
programlar›n›n ana amaçlar› iki baﬂl›k alt›nda
toplanabilir:

H

1. Hastalar›n korunmas›,
2. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, hasta yak›nlar›n›n ve
hastane ortam›nda bulunan risk alt›ndaki di¤er
kiﬂilerin korunmas›.
Korunma program›n›n maliyet-etkin olmas›,
uygulanabilirlik ve süreklili¤ini sa¤lamada ön
koﬂuldur.
En geniﬂ anlam›yla e¤itim, “yaﬂam› kolaylaﬂt›r›c› davran›ﬂlara sahip olmak için gereken bilgi,
beceri ve tutumlar› edinme süreci” olarak tan›mlanabilir. Hastane infeksiyonlar› kontrol program›n›n temel taﬂlar›ndan biri, hastanede çal›ﬂan
ve yaﬂayanlar›n konu hakk›ndaki birikimleridir.
Bu nedenle e¤itim etkinlikleri hastane infeksiyonlar›n›n en önemli ögesidir. ‹nfeksiyon kontrol
komitesi (‹KK) de öncelikle hastane çal›ﬂanlar›n›

e¤itmek ve e¤itim sonuçlar›n› de¤erlendirerek
amaca ulaﬂmay› ölçmek durumundad›r.
Hastanede çal›ﬂan doktor, hemﬂire, yard›mc›
sa¤l›k personeli ve temizlik personeli bir ekiptir.
Hastane infeksiyonlar› bu ekibin gerek kendi
sa¤l›klar›n› gerekse hastalar›n sa¤l›¤›n› bozarak
yapt›klar› iﬂin kalitesini düﬂürmekte, morbidite
ve mortaliteye sebep olmaktad›r. Bu nedenle
hastane personeli infeksiyonlar›n önlenmesi için
gerekli bilgi, beceri ve uygun tutumlar› kazanarak hem kendilerinin hem de hastalar›n sa¤l›¤›n›
koruyabilir.
‹nfeksiyon kontrol e¤itiminin amac›, infeksiyon kontrol sürecinde baﬂar› sa¤lamak için uygulamalar› irdelemek, gerekli bilgilere sahip olmak, var olanlar› tazelemek, amaca uygun davran›ﬂ biçimleri oluﬂturmak ve yanl›ﬂ davran›ﬂ biçimlerini de¤iﬂtirmektir. Bir de¤iﬂim sürecinde
var olan durumdan istenen duruma geçebilmek
için davran›ﬂ biçimlerinin de¤iﬂmesi gerekmektedir. ‹stenen davran›ﬂ de¤iﬂikli¤inin oluﬂmas›n›
sa¤layacak yollardan biri, fiziki ortam ve maddi
kaynaklar›n ak›lc› biçimde kullan›lmas›d›r. ‹kinci
yol ise, bilgi-beceri-tutum de¤iﬂikli¤ini ve sonuçta davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ini sa¤layacak olan e¤itimdir. Bu e¤itim sürecinde istenen duruma eriﬂmede karﬂ›m›za ç›kan engellerin ço¤u, e¤itici ve
ö¤renicilerden kaynaklanmaktad›r.
Bu yaz›n›n amac›, hastane infeksiyon kontrolü ile ilgili e¤itim sürecinde e¤itici ve ö¤renicilerin özelliklerine ba¤l› olan sorunlar› ve bunlar›n
çözüm önerilerini sunmakt›r.
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E⁄‹T‹C‹YE A‹T SORUNLAR ve
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
‹nfeksiyon kontrol e¤itimini yürütenler genellikle, infeksiyon kontrol hemﬂiresi (‹KH), infeksiyon kontrol doktoru (‹KD) ve hastane epidemiyologlar›d›r. Hastane infeksiyon kontrol e¤itimi
yürütenlerle ilgili sorunlar›;
• ‹KH’nin atanma biçimi, seçimi ve görevde
devaml›l›¤›,
• ‹KD ve ‹KH’nin e¤itim becerileriyle ilgili donan›m eksikli¤i,
• ‹nfeksiyon kontrol e¤itiminin de¤erlendirilmesindeki yetersizlikler,
• Hastane epidemiyolo¤u ve/veya halk sa¤l›¤› uzmanlar›n›n hastanelerde bulunmay›ﬂ›
olarak dört baﬂl›kta toplamak mümkündür.
‹KH’nin Atanma Biçimi, Seçimi ve
Görevde Devaml›l›¤›
‹nfeksiyon kontrol e¤itiminde önemli sorunlardan biri ‹KH’nin atanma biçimidir.
‹KH, baﬂhekimlik/baﬂhemﬂirelik taraf›ndan
genellikle aday›n birikimi, yetenekleri ve iﬂ için
gönüllülü¤ü dikkate al›nmadan atanmaktad›r. Bu
durum, infeksiyon kontrol programlar›nda en
önemli elemanlardan biri olan ‹KH’nin programlar› kavramas›n› ve yürütmesini, en baﬂta da, komitenin tak›m çal›ﬂmas›nda uyum içinde yer almas›n› zorlaﬂt›ran önemli bir engeldir.
Bu nedenle, H‹K’n›n ‹KH’de olmas› gereken
temel özellikleri bildi¤i düﬂünülürse, tüm atamalar›n infeksiyon kontrol komitesinin iﬂ birli¤i
ile yap›lmas› önemli yarar sa¤layacakt›r.
‹nfeksiyon kontrol programlar›n›n oluﬂturulmas› ve yürütülmesinde önemli sorumluluklar
yüklenerek anahtar rol oynayan ‹KH’nin iç motivasyonu yüksek, konuyla ilgili bilgisi olan, meslekte deneyimli, iyi iletiﬂim kurabilme yetene¤ine sahip, problem çözen, kendi kararlar›n› uygulayabilen, hoﬂgörülü, organizasyon yetene¤i
olan, ekip çal›ﬂmas›na yatk›n, güvenilir, al›ngan
olmayan bir yap›da olmas› gerekir. Kendini bu
sorumluluk için istekli görmeyen, dolay›s›yla gönüllü olmayanlar›n atanmas›, onun iﬂte geliﬂmesini önleyerek yap›lacak iﬂin kalitesini olumsuz
etkileyen en temel engellerden biridir.
E¤itilmiﬂ hemﬂirenin s›k de¤iﬂmesi infeksiyon kontrol e¤itimini aksatmakta, program›n uygulanmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. 11 A¤ustos 2005
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tarihli, 25903 say›l› T.C. Resmi Gazete’de yürürlü¤e giren “Yatakl› Tedavi Kurumlar› ‹nfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i’nde bu soruna k›smi bir çözüm getirilmiﬂtir. Bu yönetmeli¤e göre, atanan
‹KH en az beﬂ y›l süreyle bu görevi yürütecek,
yerine ayn› niteliklere haiz bir hemﬂire görevlendirilmeden bu görevini b›rakamayacakt›r.
Süreklili¤inin sa¤lanmas› için kural konmuﬂ
olan hemﬂirenin nitelikleri hakk›nda bir tan›mlama yap›lmam›ﬂt›r. Bu gerekçeyle ‹KH atanmadan
önce, yukar›da belirtilen temel özelliklere sahip
oldu¤u düﬂünülen gönüllü hemﬂireler ilan yoluyla belirlenerek, bu adaylar›n iﬂin niteli¤i için sorumluluk taﬂ›yan ve yerine getirilmesi gereken
iﬂler konusunda kurallar› olan ‹KK taraf›ndan bir
ön de¤erlendirme yap›larak elenmesi ve ataman›n uygun adaylar aras›ndan yap›lmas› H‹K programlar›na önemli yarar sa¤layacakt›r.
‹KD ve ‹KH’nin E¤itim Becerileri ile
‹lgili Donan›m Eksikli¤i
Genelde insanlar›n yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›r›p
mutlu bireyler halinde yaﬂamalar›n› sa¤lamak
için gerekli davran›ﬂlar› edinme süreci olarak tan›mlanan “e¤itim”, uzmanlar taraf›ndan “istenen
duruma ulaﬂmak için ortam› de¤iﬂtirmek” olarak
da tan›mlanmaktad›r. Henüz göreli olarak t›pta
yeni kavramlar aras›nda oldu¤u düﬂünülürse,
mesleki birikim ve çal›ﬂma ortam›n›n uygunlu¤u
aç›s›ndan H‹K programlar›n›n henüz yeni gelen
üyeler için hemen uyum sa¤layarak çal›ﬂabilecekleri, iﬂi yaparken do¤rudan ö¤renebilecekleri
nitelikte olmad›¤› bir gerçektir. Bu nedenle hastanede çal›ﬂanlar›n infeksiyon kontrol e¤itimleri,
‹KD ve ‹KH’nin yapt›¤› önemli iﬂlerden biridir.
Ancak bu ekipte, sa¤l›k hizmetlerini sunanlar
aras›nda genelde oldu¤u gibi, profesyonel e¤iticiler bulunmamaktad›r. Mesleklerinin yan› s›ra,
ayr›ca e¤itim iﬂini üstlenmiﬂ üyelerin e¤itim konusunda (özel bir ilgileri yoksa) yeterli donan›mlar› yoktur. Örnek vermek gerekirse; sa¤l›k personelinin kesici-delici alet yaralanmalar›n› önleyici e¤itimlerinde; enjektörü kulland›ktan sonra
enjektör i¤nesini koruma k›l›f›na sokmadan sar›
t›bbi at›k kutusuna atmas› istenir. Ancak ö¤renici bu davran›ﬂ› yerine getirmezse, al›ﬂkanl›kla
kullan›lm›ﬂ olan enjektör i¤nesini koruma k›l›f›na
sokar ve bu s›rada i¤neyi de kendi eline bat›r›r.
‹stenmeyen bu durum oldu¤unda, yaralanman›n
oluﬂturaca¤› risk için önlem al›nmas› amac›yla
“kesici-delici alet yaralanma takip formu”nun
doldurularak ‹KD/‹KH’ye bildirilmesi gerekir.
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Genelde, daha önce bu konuda e¤itim verildi¤i
halde olmas› gereken davran›ﬂ biçimini uygulamay›p eline i¤ne bat›ran ö¤reniciye olumsuz
tepki verilmekte, ö¤renici de bu tepkiyi engellemek için bir dahaki sefere durumu rapor etmekten korkmakta, sonuçta da yap›labilecek korunma önlemlerinden yararlanamamaktad›r. Oysa
davran›ﬂ de¤iﬂimi için, eriﬂkin e¤itiminde baﬂar›ya ulaﬂmada uyulmas› gereken kurallar bilindi¤inde bu olumsuzluk önlenebilir. Eriﬂkinler rahat bir ortamda, kendilerine sayg› gösterilirse,
gereksinimleri karﬂ›land›kça ve e¤itim sürecine
kendileri de kat›l›rlarsa ö¤renirler. Örnekte görüldü¤ü gibi istenen davran›ﬂ biçimini uygulamayan ö¤reniciye olumsuz tepkide bulunmak
yerine, olayla ilgili olarak onun yorumunu ve olmas› gereken uygulaman›n nas›l yerleﬂtirilebilece¤i hakk›nda çözüm önerilerini ö¤renmek, bir
eriﬂkin e¤itimcisinin yapmas› gerekenlerdir. Ayr›ca ne kadar iyi olursa olsun, e¤itim ve ortam›n
uygun olarak düzenlenmesi süreklilik isteyen bir
durumdur. Bir kez sa¤land›¤›nda iﬂlevin her zaman tam olarak yerine getirilece¤i de düﬂünülmemelidir.
‹KD ve ‹KH, önemli morbidite ve mortaliteye
yol açan, üstelik üçte biri engellenebilir olan
hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünün e¤itimi gibi önemli bir süreçte, e¤itimci özelliklerine k›smen de olsa sahip olmak durumundad›r.
Bu nedenle, ‹KD ve ‹KH’nin bir “e¤itici e¤itimi” program› izledi¤ini belirten sertifikaya sahip
olmalar›, e¤itim etkinliklerini eriﬂkin e¤itiminin
temel ilkeleri do¤rultusunda yapmalar›na yol
açacak ve böylece istenen davran›ﬂ de¤iﬂikli¤inin sa¤lanmas› kolaylaﬂacakt›r.
‹nfeksiyon Kontrol E¤itiminin
De¤erlendirilmesindeki Yetersizlikler
‹stenen duruma ulaﬂmada hastane çal›ﬂanlar›na verilen e¤itimin ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu
bilmek gerekir. Çeﬂitli önerilere göre sa¤lanan
kaynaklarla baﬂlanan e¤itim etkinlikleri öncesinde, bu e¤itim sürecinin sonuçlar›n›n nas›l ölçülece¤i ve ölçümlerin nas›l de¤erlendirilece¤i bilinmelidir. De¤erlendirme, önceden saptanm›ﬂ
olan e¤itim hedeflerine ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n›
kontrol etme süreci olarak kabul edilir. Bu ölçme
ve de¤erlendirme yap›lmaz ise etkili olmad›¤›
halde sürdürülen e¤itimler için harcanan zaman,
emek, para boﬂa gidebilir. Hastanelerde infeksiyon kontrol e¤itiminin sonuçlar›yla ilgili de¤erlendirme kolay bir iﬂ de¤ildir. Ancak konuya
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1

Aytaç Sar›do¤an J.

önem verilirse, ö¤renilebilir. ‹KK yapt›¤› e¤itimlerin ana konular›yla ilgili hedefler belirlemeli,
hedeflere ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n› belli aral›klarla
ölçmeyi ilke edinmelidir.
‹nfeksiyon Kontrol E¤itiminde Temel Konular
• El y›kama,
• Kesici-delici alet yaralanmalar›n›n önlenmesi,
• T›bbi at›klar›n yönetimi,
• ‹zolasyon yöntemleri,
• Ak›lc› antibiyotik kullan›m›
olarak say›labilir.
Her hastane, e¤itim konular›n› kendi gereksinimlerine göre belirler. Bu temel konular içinde
en çok üzerinde durulan, uygun yap›ld›¤›nda
hastane infeksiyonlar›n› %25-50 oran›nda azaltan
“el y›kama e¤itimi”dir. Hastanelerde el y›kama
e¤itiminin de¤erlendirilmesi genelde gözleme
dayal› yap›lmakta veya infeksiyon h›zlar›ndaki
de¤iﬂim oran›na göre dolayl› olarak de¤erlendirilmektedir. ‹nfeksiyon kontrolü için geçerli olacak bir el y›kama al›ﬂkanl›¤›n› kazanmak bir davran›ﬂ de¤iﬂikli¤idir. Davran›ﬂ de¤iﬂikli¤inin kal›c›
olabilmesi, al›ﬂkanl›¤a dönüﬂebilmesi, birçok
kez tekrardan ve belirli bir zaman geçtikten sonra gerçekleﬂir. Bu konuda bir e¤itim etkinli¤i yap›lm›ﬂsa, daha sonra ö¤renicinin el y›kama uyumunu ölçebilmek için bir plana göre gözlem yap›lmal› ve bulgular kay›t edilmelidir. Burada
amaç, e¤itimin el y›kamaya olan katk›s›n›n ne
oranda oldu¤unu tespit etmek, uyum ile ilgili sorunlar› ortaya ç›karmak ve sorunlar›n giderilmesi
olmal›d›r. De¤erlendirmenin anlaml› sonuçlar
verebilmesi ve karar almaya yard›mc› olabilmesi
için uygun aral›klarla tekrarlanmas› gereklidir.
E¤itim etkinli¤ini ölçmede örnek olacak bir
baﬂka uygulama, hastane personelinin yapt›¤› iﬂle orant›l› olarak, “kesici-delici alet yaralanmalar›na maruz kalma s›kl›¤›n›n azalt›lmas›”d›r. Yaralanmalar haz›rlanan takip formlar› ile saptanmal›, bu konuda belli aral›klarla verilen e¤itimlerden sonra yaralanmalardaki de¤iﬂim durumuna
bakarak e¤itimin etkinli¤i de¤erlendirilmelidir.
Bu de¤erlendirme sonucunda, gelecek dönem
için bir hedef belirlenmeli, bu hedefe ulaﬂmak
için gerekenler yap›lmal›d›r.
‹nfeksiyon kontrol e¤itiminde üzerinde durulan konulardan biri “hastane at›k ayr›m›n›n kurallara uygun olarak yap›lmas›”d›r. Bu e¤itimin
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de¤erlendirilmesi dolayl› olarak kesici-delici
alet yaralanmalar›nda art›ﬂ/azal›ﬂ oran› ile yap›labildi¤i gibi, birimlerin ziyareti s›ras›nda gözlem yolu ile de yap›labilir. Bu konuda konulan
kurallara uyum Çevre Bakanl›¤›n›n 22 Temmuz
2005 tarih ve 25883 say›l› “T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i”ne göre kontrol edilmekte ve
uymayan hastanelere çeﬂitli yapt›r›mlar uygulanmaktad›r.
“Ak›lc› antibiyotik kullan›m›” konusunda yap›lan e¤itimlerden sonra hastanelerde kullan›lan belirli antibiyotik say›lar›nda art›ﬂ ve azal›ﬂlar tespit edilmelidir. Antibiyotik kullan›m› e¤itiminin etkinli¤i, genelde antibiyotik kullan›m
oran› ve belli antibiyotiklere direnç durumundaki de¤iﬂiklikler ile de¤erlendirilebilir. Bunun
için, hastanede kullan›lan antibiyotikler periyodik olarak takip edilmelidir. Bu izlemlerde hangi
antibiyotiklerin daha çok kullan›ld›¤›, hangi dönemlerde art›ﬂ/azal›ﬂ oldu¤u, en çok hangi kliniklerde kullan›ld›¤› gibi birçok parametreye
iliﬂkin kay›t tutulmal›d›r. Bu ﬂekilde istenen duruma ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤› de¤erlendirilir. Bu de¤erlendirme sonucuna göre yeni e¤itim planlar›
haz›rlan›r.
‹nfeksiyon kontrolünde “hasta izolasyonunu
sa¤lamak” da önemlidir. Bu nedenle sa¤l›k personeli izolasyon yöntemleri konusunda e¤itilmeli ve bu yöntemlere uygun davranmas› sa¤lanmal›d›r. ‹zolasyon e¤itiminin etkinli¤ini ölçmek için gözleme dayal› de¤erlendirmeler yap›labilir. Gözlem yoluyla hastalar›n önerilen izolasyona al›n›p al›nmad›¤›, personelin izolasyon
önlemlerine uyumu de¤erlendirilir. De¤erlendirme sonucunda hasta izolasyonundaki aksakl›klar tespit edilir, aksakl›klar› giderici uygun e¤itim planlar› haz›rlan›r.
Hastane Epidemiyolo¤u/Halk Sa¤l›¤›
Uzmanlar›n›n Eksikli¤i
Epidemiyologlar/halk sa¤l›¤› uzmanlar› üniversite hastanelerinde çal›ﬂmakta, genellikle di¤er hastanelerde istihdam edilmemektedir. ‹nfeksiyon kontrol e¤itiminde, özellikle sürveyans
çal›ﬂmalar›, araﬂt›rmalar›n planlan›p yürütülmesi
ve e¤itimin de¤erlendirilmesi gibi konularda bu
uzmanl›k alanlar›na ihtiyaç vard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›na ba¤l› hastanelerde hastane epidemiyolo¤u kadrosu yoktur. Yeni ç›kan Sa¤l›k Bakanl›¤›
“Yatakl› Tedavi Kurumlar› ‹nfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i’nde de bu konuda bir çözüm düﬂünül-
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memiﬂtir. Epidemiyolog eksikli¤ini kapatabilmek için kadro verilmesi yararl› bir uygulama
olabilir. Ayr›ca ‹KD ve ‹KH’nin hastane epidemiyolojisi konusunda e¤itim almas›, hastane epidemiyologlar›n›n sözleﬂmeli olarak çal›ﬂmas› gibi çözümler önerilebilir.
Ö⁄REN‹C‹LERE A‹T SORUNLAR ve
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
‹nfeksiyon kontrol e¤itimi doktor, hemﬂire,
teknisyen, yard›mc› sa¤l›k personeli, yönetici,
hasta ve hasta yak›nlar›na birarada bulunduklar›
ortamlarda verilmelidir. Farkl› özelliklerde olan
kat›l›mc›lardan oluﬂan bir gruba e¤itim verme,
konular› ve uygulamalar› farkl› düzeylere göre
uyarlama, zor olacakt›r. Ancak hem iﬂin bütünlü¤üne hakim olarak sorumlulu¤u paylaﬂmak, hem
de birlikte çal›ﬂmas› gereken bir ekibin eriﬂkin
üyeleri olarak ortak amaç için sinerji içinde çal›ﬂmak, bu e¤itim ortam›n› oluﬂturma konusunda
önemli yararlar sa¤layacakt›r.
Hastanelerde e¤itim programlar› daha çok
doktor, hemﬂire, yard›mc› sa¤l›k personeli için
haz›rlanmakta ve ayr› ayr› gruplar olarak kat›l›mlar› öngörülerek düzenlenmektedir. Bu durum,
çal›ﬂanlar›n birbirlerinin sorumluluklar›ndan haberinin olmay›ﬂ› yan› s›ra, hastanelerde yerleﬂik
olan a¤›r hiyerarﬂi nedeniyle, ortak çözüm üretmeyi engellemekte ve gerekli sinerjinin yarat›lamamas›na neden olmaktad›r. Hastane infeksiyonu kontrolünde, ilgili olan her çal›ﬂanda istenen
davran›ﬂlar› geliﬂtirmek ve böylece amaçlanan
duruma ulaﬂmak, e¤itimin temel gerekçesidir.
Daha önce söz edildi¤i gibi eriﬂkinlerin e¤itimi
farkl›d›r. Eriﬂkin e¤itimi gereksinimlerini karﬂ›layacaksa, ö¤renme motivasyonu içinden geliyorsa ister. Davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i için kiﬂinin bilgi, beceri, motivasyon düzeyi, tutum ve inançlar›
önemlidir. Örne¤in; bir kiﬂi hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde neden el y›kaman›n önemli
oldu¤unu kavramazsa, davran›ﬂ de¤iﬂtirmek için
olumlu tutum geliﬂtiremez ve bu çabaya inanmaz. ‹nfeksiyon kontrol e¤itiminde ö¤renicilere
ait sorunlar aﬂa¤›daki baﬂl›klarda toplanabilir:
• Bilgisizlik,
• ‹yileﬂtirmeye olan güvensizlik,
• Çal›ﬂma ortam›na iliﬂkin sorunlar,
• Hastane ücret politikalar›,
• Zaman k›s›tl›l›¤›,
• Personel süreklili¤inin olmay›ﬂ›.
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Konu Hakk›nda Bilgisizlik
Bilgisizli¤e ba¤l› oldu¤u düﬂünülerek aç›klanabilecek e¤itim programlar›na kat›lma ve uygulamalar› iyileﬂtirme konusunda ilgisizlik-isteksizlik, e¤itimlerde s›kça görülen bir durumdur. Ö¤reniciler kendilerini do¤rudan ilgilendiren konularda istekli ve ilgili olmalar›na karﬂ›n, dolayl›
olarak etkileyen konularda ilgisiz kalmakta, özellikle hastalara infeksiyon bulaﬂt›rma konusundaki rollerini önemsememektedirler. Örne¤in; hepatit C gibi bulaﬂ›c› hastal›¤› olan birine bak›m
verirken eldiven giyme konusunda çok daha duyarl› olmakta, ancak temas izolasyonunda boks
önlü¤ünün giyilmesi gerekti¤inde ayn› duyarl›l›¤› göstermemektedirler.
‹yileﬂtirmeye Olan Güvensizlik
‹nfeksiyon kontrol e¤itimi sorunlar›ndan bir
di¤eri, sa¤l›k personelinin iyileﬂtirmeye duydu¤u güvensizliktir. Genelde yönetim sorunlar› yaﬂanan sa¤l›k kuruluﬂlar›nda yap›lan e¤itimlerin
boﬂa gidece¤i, bir de¤iﬂim yaratmayaca¤› konusunda yerleﬂik inançlar vard›r. Güvensizlik ö¤renmeyi olumsuz etkilemekte, istenen davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤inin oluﬂmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. E¤itimin etkili olabilmesi için öncelikle bu konuda
güven geliﬂtirilmesi gerekir. Bu nedenle baﬂlang›çtan beri bir izleme program› oluﬂturmak, bunu paylaﬂmak ve sonuçta e¤itimle de¤iﬂen davran›ﬂ biçimlerini veya bu yolla çözümlenmiﬂ sorunlar› personele somut olarak göstermek, güven oluﬂturmak aç›s›ndan at›lmas› gereken en
önemli ad›md›r. Örne¤in; e¤itim sonras› cerrahi
profilaksinin kurallar›na uygun yap›larak cerrahi
alan infeksiyonlar› (CA‹)’ndaki azalman›n gösterilmesi, hekimlerin bu konudaki inançs›zl›k ve
güvensizliklerini ortadan kald›rmada önem taﬂ›yacakt›r.
Çal›ﬂma Ortam›na ‹liﬂkin Sorunlar
Hastanelerde çal›ﬂan memnuniyetinin sa¤lanmas›, kontrol programlar›n›n baﬂar›s› aç›s›ndan önemlidir. Memnuniyetin önemli bir k›sm›
genellikle ekonomik iyileﬂtirmelerle ilgili olmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda çal›ﬂma ortam›nda malzeme eksikli¤i, hastanenin mimari yap›s›, mahremiyetin sa¤lanmas›, çal›ﬂma saatleriyle ilgili sorunlar, iﬂ yükünün çoklu¤u, çal›ﬂanlar aras›ndaki
iliﬂkiler, çat›ﬂmalar vb. de memnuniyeti etkileyen di¤er önemli sorunlard›r.
E¤itimin baﬂar›ya ulaﬂmas› için ö¤reniciye ne
kazand›raca¤› net bir ﬂekilde gösterilmelidir.
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E¤itim sonucu kazan›lacaklar›n belirlenmesi ö¤reniciyi motive eder, e¤itime ilgisini artt›r›r. Hastanelerde genellikle çal›ﬂanlar›n memnuniyeti
ölçülmemekte, ölçülen hastanelerde ise bu bilgiler aktif olarak memnuniyeti artt›rma amac›yla
kullan›lmamaktad›r. Bu yaln›z sa¤l›k sektöründe
de¤il, di¤er tüm sektörlerde de yayg›n olarak
gözlenmektedir. Çal›ﬂanlar ne kadar memnunsa,
hizmet verdikleri kiﬂileri de o denli memnun
ederler. Hasta memnuniyetinin artt›r›lmas›, çal›ﬂan memnuniyetinin yüksek olmas›ndan geçer.
Dolay›s›yla hastane infeksiyonlar› e¤itiminin baﬂar›ya ulaﬂmas›nda çal›ﬂan memnuniyetinin
önemli bir rolü oldu¤u söylenebilir.
Hastane Ücret Politikalar›
Hastanelerde yap›lan k›s›tl› say›da personel
memnuniyet anketlerinin sonuçlar›na göre, ücretler konusunda, hak edilmeye göre k›ymet biçilen de¤er karﬂ›s›nda, memnuniyet düﬂüktür.
Mutlu olmayan personelin e¤itilme konusunda
motivasyonu düﬂük olmakta, e¤itimi ve sonuçlar›n› önemsememektedir. E¤itimle gelen performans art›ﬂ›n›n ücretlere yans›t›lmas›, çal›ﬂan motivasyonuna önemli katk› sa¤layabilecek bir uygulama olabilir.
Zaman K›s›tl›l›¤›
Hastane çal›ﬂanlar›, infeksiyon kontrol e¤itimi sürecinde ö¤renilmiﬂ davran›ﬂlar›n bir k›sm›n› günlük hayatta yapmamaktad›r. Bunun en
önemi nedenlerinden biri, zaman k›s›tl›l›¤›d›r.
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde yap›lan
bir çal›ﬂmada; sekiz saat çal›ﬂan bir hemﬂirenin
saatte yedi kez ellerini su ve sabunla y›karsa 56
dakika harcad›¤› tespit edilmiﬂtir. Görünür kirlilik yoksa alkol bazl› dezenfektanlarla ellerin
ovulmas›, y›kamakla ayn› etkiyi göstermektedir.
Ayn› çal›ﬂmada, saatte yedi kez ellerin alkol bazl› dezenfektanlarla ovulmas›n›n 18 dakika tuttu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu nedenle çal›ﬂan, zaman
kazanmak için el antisepti¤i kullanmay› tercih
edebilir.
Personel Süreklili¤inin Olmay›ﬂ›
Hastane personelinin çeﬂitli nedenlerle s›k
kurum de¤iﬂtirmesi e¤itim sürecini olumsuz etkilemektedir. E¤itilen personelin yerine gelen
kiﬂilerin yeniden e¤itilmesi zaman, emek ve para kayb›na sebep olmaktad›r. Örne¤in; ‹KH bazen bir hastanede y›lda iki-üç kez de¤iﬂmekte,
her gelen yeniden e¤itilmektedir. Bu durum, infeksiyon kontrol sürecini aksatmakta ve zaman
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kayb›na neden olmaktad›r. Personelin s›k de¤iﬂti¤i durumlarda hastane infeksiyon h›z›n›n, kesici-delici alet yaralanma oran›n›n artt›¤› bilinmektedir.

7.

Personelin kurum de¤iﬂtirmesini azaltmak/engellemek, çal›ﬂan memnuniyetini sa¤lamakla mümkün olabilir.

8.

Özet olarak; e¤iticiye ait sorunlar›n çözümünde ‹KH’nin atanmas›nda ‹KK’dan görüﬂ al›nmas›, ‹KD ve ‹KH’nin e¤itici e¤itiminden geçmesi, ‹KK’larda hastane epidemiyologlar›n›n var
olmas›, e¤itimin de¤erlendirilip sonuçlar›n uygulamaya sokulmas› düﬂünülebilir. Ö¤reniciye
ait sorunlarda ise; ö¤renicinin e¤itime olan ilgisini art›r›c› yöntemlerin uygulanmas›, çal›ﬂan
memnuniyetine önem verilmesi, ücret politikalar›n›n düzeltilmesi ve böylece personelin s›k
kurum de¤iﬂtirmesine engel olunmas›, infeksiyon kontrol e¤itiminde görülen/yaﬂanan sorunlara birer çözüm olarak düﬂünülebilir.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
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