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astaneler ve sa¤l›k hizmeti sunulan di¤er kuruluﬂlarda artan ihtiyac› karﬂ›lamak için binalar›n geliﬂtirilmesi veya eskiyen bölümlerin yenilenmesi bir zorunluluktur. Tüm bu iﬂlemler de
sa¤l›k kuruluﬂlar›nda yeni inﬂaatlar, y›k›mlar ve
tamiratlar olarak devaml› karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Özellikle yeni inﬂaatlar ve y›k›mlar baﬂta olmak
üzere tüm bu çal›ﬂmalar tozlar›n ortaya ç›kmas›na, suyun kesintiye u¤ray›p tekrar sisteme verilmesine, havaland›rma ve su sistemlerine müdahale edilmesine yol açarak baﬂta hava yoluyla
bulaﬂanlar olmak üzere infeksiyöz etkenlerle
hasta, ziyaretçi ve sa¤l›k personelinin temas›na
yol açar. Literatür gözden geçirildi¤inde inﬂaat,
y›k›m ve yenileme iﬂlemleriyle ilgisi tan›mlanm›ﬂ çok say›da nozokomiyal salg›n dikkati çekmektedir. Salg›na yol açan etkenlerin baﬂ›nda
fungal etkenler gelmekte, daha az s›kl›kta bakteriyel infeksiyonlar dikkati çekmektedir. Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger ve
Aspergillus terreus s›kl›kla bildirilmiﬂtir. ‹nfeksiyonlara yol açt›¤› bildirilen di¤er fungal ajanlar; Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Fusarium,
Zygomycetes, Rhizopus indicus, Mucorae rhizopus ve
Scedosporium prolificans olarak s›ralanabilir. Bakteriyel etkenlerin baﬂ›nda ise Legionella türleri gel-

H

mektedir. Ayr›ca Nocardia’lara ba¤l› salg›nlar da
bildirilmiﬂtir.
‹nﬂaatlarla iliﬂkili hastane infeksiyonlar›n›n
kayna¤› daha çok bakteriler veya fungal sporlarla
kontamine olmuﬂ toz veya toprakt›r. Tozun kayna¤› ise asma tavanlar, çat› izolasyon malzemeleri, perdeler, hal›lar vs. olabilir. Çal›ﬂma s›ras›nda
su tesisat›nda veya havaland›rmada aç›kl›klar
oluﬂursa bu sistemlere de toz, toprak ve dolay›s›yla bakteriler ya da fungal sporlar kar›ﬂabilir. Su
borular›n›n de¤iﬂtirilmesi, havaland›rma kanallar›n›n de¤iﬂtirilmesi/aç›lmas›, su kesintisi yap›l›p
sisteme yeniden su verilmesi, havaland›rma sisteminin filtrelerinin bozulmas›, uygun bas›nçta
havan›n sa¤lanmamas›, gerekli yerlerde “High Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtre olmamas›
veya çal›ﬂmamas›, pencere tipi iklimlendirici kullan›lmas› gibi nedenlerle salg›nlar bildirilmiﬂtir.
Sa¤l›k hizmeti verilen kuruluﬂlardaki inﬂaat, y›k›m ve yenileme iﬂlemleri s›ras›nda ve sonras›nda
infeksiyon risklerini en aza indirmek için multidisipliner bir ekip son derece planl› ve koordine ﬂekilde çal›ﬂmal›d›r. Bu ekibin elemanlar›n›n say›s›,
yap›lacak iﬂlemin büyüklü¤ü, karmaﬂ›kl›¤› ve çal›ﬂ›lacak bölgedeki hastalar›n infeksiyon riski ile
do¤ru orant›l›d›r. Çekirdek ekipte infeksiyon kontrol görevlileri, mühendislik birimi ve yönetimi
temsil eden görevli bulunmal›d›r. ‹nﬂaat, y›k›m ve
yenileme iﬂlemlerinin koordinasyonu için oluﬂturulacak ekibin oluﬂumu ile ilgili “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ve “Healthcare
Infection Control Practices Advisory Committee
(HICPAC)” önerileri Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Ekip Üyeleri ve Bu Ekibin Görevleri.
Üyeler
• ‹nfeksiyon kontrol hekimi/görevlisi
• Mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi
• Hastane yönetimi temsilcisi
• Mühendislik birimi sorumlusu
• Transplantasyon, onkoloji veya yo¤un bak›m birim sorumlular›
• Çal›ﬂan sa¤l›¤› görevlisi
• Hemﬂirelik hizmetleri temsilcisi
• Temizlik iﬂleri temsilcisi
• ‹nﬂaat iﬂlerinden sorumlu kiﬂi veya görevlendirdi¤i personel
• Mimar, mühendis, proje sorumlular› ve yüklenici firmalar
Görev ve sorumluluklar›
• Bir inﬂaat ya da y›k›m projesi baﬂlamadan planlama aﬂamas›nda yer almak
• Projenin duyarl› hastalar üzerindeki etkileri ve risklerini hesaplamak
• Hasta, ziyaretçi ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n infeksiyöz ajanlarla gereksiz temas›n› önlemek
• Yap›lacak iﬂlemle ilgili tüm infeksiyon kontrol yaklaﬂ›mlar›n› gözden geçirmek
• Özellikli alanlarda bölgeye özel infeksiyon kontrol önlemleri oluﬂturmak
• ‹nﬂaat çal›ﬂanlar›n› infeksiyon kontrolü ve önemi konusunda e¤itmek
• Önlemlere uyumu de¤erlendirmek
• Acil durumlarda, afet hallerinde enerji ve su kaynaklar›n›n kayb› veya kontaminasyonu için acil hareket
planlar› oluﬂturmak

‹nfeksiyon kontrol görevlileri ve di¤er sa¤l›k
çal›ﬂanlar›, hastane içinde ve d›ﬂ›nda yap›lan inﬂaat ve y›k›m çal›ﬂmalar›nda mutlaka rol almal›d›r.
‹nﬂaat, yenileme ve y›k›m iﬂlemlerinin hastane
infeksiyonlar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesinde ilk
basamak, infeksiyon kontrol ekibinin iﬂlemden
haberdar olmas›d›r. Bu nedenle; inﬂaatlar için
oluﬂturulacak ekipte yönetim temsilcisi, mühen-

dislik birimi sorumlusu da bulunmal›d›r. ‹nfeksiyon kontrolü ile görevli çal›ﬂanlar, projenin büyüklü¤ü, yeri, nas›l ve ne zaman yürütülece¤i, ne
kadar sürece¤i, y›k›m olacaksa bunun boyutu, su
borular› ve havaland›rmaya giriﬂim olup olmayaca¤› gibi risk oluﬂturabilecek konularda ayr›nt›l›
bilgi sahibi olmal›d›r. ‹ﬂlem öncesinde edinilmesi
gereken bilgiler Tablo 2 ve 3’te örneklenmiﬂtir.

Tablo 2. ‹ﬂlem Bilgileri.
‹nﬂaat/yenileme/y›k›m
bölgesinin yeri:

Proje baﬂlama tarihi:

Tahmini süre:

Proje yöneticisi:

Müteahhit:

Görevli infeksiyon kontrol ekibi çal›ﬂan›:

Proje yöneticisi Tel:

Müteahhit Tel:

‹KE çal›ﬂan› Tel:

Yap›lacak iﬂlem:
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Tablo 3. ‹nﬂaat/Yenileme/Y›k›m ‹ﬂleminin S›n›flar›.
A s›n›f›
Gözlemsel ve noninvaziv iﬂlemlerdir. Örne¤in;
• Gözlem amaçl› kiremit/çat› veya tavan kaplamas›n›n kald›r›lmas› (yaklaﬂ›k olarak 1.5–2 m2’de bir kiremit
veya daha az ve < 30 dakika)
• Hasta odas›nda küçük su tesisat iﬂleri (en fazla bir hasta odas›nda, < 30 dakikal›k çal›ﬂma ve su kaça¤› varsa
< 1 L)
• EK OLARAK; hiç toz oluﬂturmayan, duvarlar›n delinmedi¤i, y›k›lmad›¤›, gözlemlemek d›ﬂ›nda çat›ya müdahale edilmeyen yukar›da tan›mlananlardan daha küçük di¤er iﬂlemler hiçbir gruba girmemektedir.
B s›n›f›
Küçük çapl›, minimal toz oluﬂturan k›sa süreli iﬂlemlerdir. Örne¤in;
• Duvarlar›n, çat›n›n/tavan›n delindi¤i/k›r›ld›¤›, ancak toz kontrolünün sa¤land›¤› küçük iﬂlemler
• Havaland›rma tamirat›
• Asma tavan›n > 1.5 m2 kald›r›lmas› ve kablo döﬂeme vs. iﬂlemin yap›lmas›
• Duvarlarda küçük bölgelerin badanas› veya duvar ka¤›d›ndaki tamirat için z›mparalama
• Hasta odas›nda su tesisat› (> 2 hasta odas› ve > 30 dakika su tesisat›na yap›lan giriﬂimler, su kaça¤› varsa
> 1 L)
C s›n›f›
Orta-ciddi düzeyde toz oluﬂturan, y›k›m gerektiren, binaya ait sabit bölümlerin (tezgah üstü, monte edilmiﬂ dolaplar, lavabo gibi) y›k›lmas›n›, k›r›lmas›n›, sökülmesini gerektiren, TEK B‹R ‹ﬁ GÜNÜNDE
TAMAMLANAMAYACAK iﬂlemlerdir. Örne¤in;
• Duvarlar›n badana/duvar ka¤›d› kaplama öncesi z›mparalanmas›
• Yer döﬂemelerinin kald›r›lmas›
• Kiremitlerin kald›r›lmas› ve aktar›lmas›, çat› tamirat›
• Yeni duvar örülmesi
• Asma tavan üzerinde > 1.5 m2 alan›n aç›lmas›n› gerektiren kablo vs. çal›ﬂmas›
• Büyük oranda yerden kablo döﬂenmesi
• Birden fazla hasta bak›m odas›nda (> 2 hasta odas›) uzun süreli (her biri > 60 dakika), su tesisat›na yap›lan
giriﬂimler
D s›n›f›
Büyük y›k›m, inﬂaat ve yenileme projeleridir. Örne¤in;
• Büyük çapl› y›k›mla tüm elektrik veya bilgisayar kablolar›n›n sökülüp, de¤iﬂtirilmesi
• Çok say›da (> 3 gün) iﬂ gününde tamamlanabilecek yeni inﬂaatlar
• Birden fazla hasta bak›m alan›nda uzun süreli su tesisat›na yap›lan giriﬂimler ve su kesintisi

Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda bir sonraki aﬂama, iﬂlemin
yap›laca¤› bölgede infeksiyon etkenlerine temas
etme olas›l›¤› olan insanlar›n (hasta, hasta yak›n›
veya sa¤l›k çal›ﬂan›) varl›¤›n›n de¤erlendirilmesidir. Temas eden bireyler içinde baz›lar› altta
yatan hastal›klar› veya özel durumlar› nedeniyle
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infeksiyon aç›s›ndan daha yüksek riskli olabilirler. O nedenle öncelikle buradaki hasta popülasyonu bu aç›dan de¤erlendirilmelidir. En s›k
etkenler olan Aspergillus ve Legionella türleri aç›s›ndan riskli olabilecek hasta gruplar› Tablo 4’te
görülmektedir.
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Tablo 4. ‹nﬂaatlarla ‹liﬂkili Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar Aç›s›ndan Risk Faktörleri.
Filamentöz funguslar için risk faktörleri

Legionella infeksiyonlar› için risk faktörleri

• Bulundu¤u birimde inﬂaat yap›lmas›

•

• ‹mmünsüpresif durumlar (solid organ veya
kemik ili¤i transplantasyonu, graft-versus

Bulundu¤u birimde kaz›, hafriyat yap›lmas› ve
boru döﬂenmesi

•

‹mmünsüpresif durumlar (solid organ veya kemik

host hastal›¤›, nötropeni, uzun süreli antibiyotik

ili¤i transplantasyonu, graft-versus host hastal›¤›,

kullan›m›, steroid tedavisi)

steroid tedavisi)

• AIDS, do¤umsal immünyetmezlikler

•

‹leri yaﬂ

• Diyaliz ve böbrek yetmezli¤i

•

Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›

• Diyabetik ketoasidoz

•

Alkolizm

• Mekanik ventilasyon

•

Geçirilmiﬂ cerrahi

• Sigara kullan›m›

•

Diyabet

• Yenido¤an veya ileri yaﬂtaki hasta

•

Neoplastik hastal›k

•

Böbrek yetmezli¤i

•

Kalp yetmezli¤i

‹nﬂaat veya y›k›m iﬂleminden etkilenen gruplar kolaylaﬂt›r›c› faktörlerine göre risk gruplar›na
ayr›lm›ﬂt›r. Bu risk gruplar› de¤iﬂik k›lavuzlarda
farkl› ﬂekillerde önerilmiﬂ olup, her hastanenin
var olan bölümlerine ve buralarda izlenen hasta
gruplar›na göre kendi içinde de¤erlendirilmelidir. Tablo 5’te kendi hastanemizdeki bölümlerin
risk gruplar› verilmiﬂtir.
‹ﬂlemin ve çal›ﬂma alan›nda bu iﬂlemden etkilenen grubun riskleri belirlendikten sonra yap›lmas› gereken risk grubuna göre al›nacak önlemlerin belirlenmesidir. Al›nacak önlemler de IIV düzey’e ayr›lm›ﬂ olup, önlem düzeyinin belirlenmesi için Tablo 6 kullan›labilir.

Yap›lacak iﬂlemin s›n›f› ve hasta bak›m alanlar›n›n risk gruplar› belirlendikten sonra Tablo
6’daki matriks kullan›larak al›nacak önlemler paketinin düzeyi belirlenir. Bu risk gruplama ve önlem düzeyi belirleme iﬂlemi infeksiyon kontrol
ekibi çal›ﬂan› taraf›ndan yap›labilece¤i gibi, karmaﬂ›k olmayan iﬂlemlerde inﬂaatla ilgili çal›ﬂan
ekipte yer almak ve bu konuda e¤itimli olmak
koﬂuluyla teknik elemanlar veya mühendislik birimi sorumlular› taraf›ndan da yap›labilir. Bu iﬂlemin yan› s›ra, inﬂaat yap›lacak bölgeye komﬂu
birimler için de benzer bir risk de¤erlendirme iﬂlemi yap›lmal› ve önlemlerin düzeyi belirlenmelidir. ‹nﬂaat, yenileme ve y›k›m iﬂlemleri s›ras›nda al›nacak önlemler Tablo 7’de verilmiﬂtir.

Tablo 5. Etkilenen Bölgelerdeki Hasta Gruplar› ve Risk Düzeyleri.
Grup 1 (düﬂük riskli)
• Ofis bölgeleri
• ‹dari destek üniteleri
• Kullan›lmayan hasta servisleri
• Halka aç›k alanlar
Grup 2 (orta risk)
• ‹mmünsüpresif hastas› olmayan dahili servisler
• Ekokardiyografi
• Nükleer t›p
• Endoskopi
• Radyoloji
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Tablo 5. Etkilenen Bölgelerdeki Hasta Gruplar› ve Risk Düzeyleri (devam›).
Grup 3 (orta-yüksek risk)
• Koroner bak›m ünitesi
• Acil servis
• Derlenme ünitesi
• Yenido¤an ünitesi
• Gündüz hastanesi*
• Laboratuvarlar ve kan bankas›
• Cerrahi bölümler
• Eczane, beslenme destek ve kemoterapi haz›rlama odas›
• Çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› servisleri
Grup 4 (yüksek risk)
• ‹mmünsüprese hasta bak›lan tüm birimler
• Tüm yo¤un bak›mlar
• Tüm ameliyathaneler ve do¤umhane
• Tüp bebek merkezi ve kemik ili¤i transplantasyonu ünitesi
• Hematoloji ve onkoloji servisleri ve poliklinikleri
• Diyaliz ünitesi
• Yüksek riskli yenido¤an da dahil yüksek riskli hasta bak›m üniteleri
• Kardiyak kateterizasyon ve anjiyografi üniteleri
• Kemoterapi ünitesi
• Merkezi sterilizasyon ünitesi ve steril depo
• Yan›k ünitesi
* Gündüz hastanesi; ayaktan küçük cerrahi giriﬂimlerin yap›ld›¤› birim.

Tablo 6. ‹nﬂaat ‹ﬂlemine Göre Önlem Düzeyi Belirleme Matriksi.
‹nﬂaat iﬂlemi s›n›f›
Risk grubu

A s›n›f›

B s›n›f›

C s›n›f›

D s›n›f›

Grup 1

Düzey I

Düzey II

Düzey II

Düzey III/IV

Grup 2

Düzey I

Düzey II

Düzey III

Düzey IV

Grup 3

Düzey I

Düzey III

Düzey III/IV

Düzey IV

Grup 4

Düzey II

Düzey III/IV

Düzey III/IV

Düzey IV

Tablo 7. ‹nﬂaat ‹ﬂlemleri S›ras›nda ve Sonras›nda Al›nmas› Gereken Önlemler.
‹nﬂaat s›ras›nda al›nacak önlemler

‹nﬂaat sonras›nda al›nacak önlemler

Düzey I
• ‹ﬂlemlerin minimal toz oluﬂturacak yöntemlerle
yap›lmas›

• ‹ﬂlem biter bitmez çal›ﬂma sahas›n›n temizlenmesi

• Asma tavan veya kiremitlerin en k›sa sürede
yerine konmas›
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Tablo 7. ‹nﬂaat ‹ﬂlemleri S›ras›nda ve Sonras›nda Al›nmas› Gereken Önlemler (devam›).
‹nﬂaat s›ras›nda al›nacak önlemler

‹nﬂaat sonras›nda al›nacak önlemler

Düzey II
• Havaya kar›ﬂan tozlar›n da¤›l›m›n›n önlenmesi

•

• Toz kontrolü için çal›ﬂ›lan bölgenin

•

nemlendirilmesi
• Kullan›lmayan kap›/pencerenin bantlanarak

Ç›kan moloz ve at›klar›n delinmez ve toz geçirmez
torbalara konarak taﬂ›nmas›

•

kapat›lmas›
• Havaland›rma giriﬂlerinin kapat›lmas› ve

Çal›ﬂma alan›n›n yer/yüzey dezenfektan› ile silinmesi

Alan›n kullan›ma aç›lmadan ›slak olarak silinmesi
veya HEPA filtreli süpürgeyle süpürülmesi

•. Is›tma, so¤utma ve havaland›rma sisteminin

s›zd›rmaz bir biçimde bantlanmas›

eski haline getirilmesi

• Çal›ﬂ›lan bölgenin giriﬂ ve ç›k›ﬂ›na toz tutucu
paspas konmas›
• ‹nﬂaat süren bölgenin ›s›tma, so¤utma ve
havaland›rma sisteminin kapat›lmas› veya di¤er
bölgelerden ayr›lmas›
Düzey III
• ‹nﬂaat süren bölgenin ›s›tma, so¤utma ve

•

havaland›rma sisteminin di¤er bölgelerden ayr›lmas›
• ‹ﬂlem baﬂlamadan önce çal›ﬂ›lacak bölgenin

•

toz s›zmas›n› önleyecek ﬂekilde plastik bariyerlerle
örtülmesi, örtünün sabitlenmesi
• Çal›ﬂma alan›nda negatif bas›nçl› havaland›rma
ve HEPA filtrasyon sa¤lanmas›

‹ﬂlem tamamen bitip infeksiyon kontrol görevlilerince
onaylanana kadar toz bariyerlerinin yerinde kalmas›
Bariyerleri kald›r›rken etrafa toz ve at›k
yay›lmamas›na özen gösterilmesi

•

Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi

•

Yer/yüzey dezenfektan› ile ›slak temizlik yap›lmas›

•

Is›tma, so¤utma ve havaland›rma sisteminin eski

• Ç›kan at›k ve molozlar›n sa¤lam ve kapal›

haline getirilmesi

s›zd›rmaz taﬂ›ma kaplar› içinde at›lmas›
• Kapakl› olmayan at›k kaplar›n›n a¤z›n›n s›k›ca
kapat›larak bantlanmas›
Düzey IV
• ‹nﬂaat süren bölgenin ›s›tma, so¤utma ve

•

havaland›rma sisteminin di¤er bölgelerden ayr›lmas›
• ‹ﬂlem baﬂlamadan önce çal›ﬂ›lacak bölgenin

Bariyerleri kald›r›rken etrafa toz ve at›k
yay›lmamas›na özen gösterilmesi

•

At›k ve molozlar›n s›k›ca kapat›lm›ﬂ kaplarda at›lmas›

toz s›zmas›n› önleyecek ﬂekilde plastik bariyerlerle •

Kapakl› olmayan at›k kaplar›n›n a¤z›n›n s›k›ca

örtülmesi, örtünün sabitlenmesi

kapat›larak bantlanmas›

• Çal›ﬂma alan›nda negatif bas›nçl› havaland›rma
ve HEPA filtrasyon sa¤lanmas›
• Tüm delik, boru, kablo giriﬂ yerlerinin s›k›ca

•

Bölgenin HEPA filtreli süpürge ile süpürülmesi

•

Yer/yüzey dezenfektan› ile ›slak temizlik yap›lmas›

•

Is›tma, so¤utma ve havaland›rma sisteminin

bantlanmas›

eski haline getirilmesi

• Çal›ﬂma bölgesine giriﬂte bir ön oda yap›lmas›,
çal›ﬂanlar›n buradan ç›karken giysilerinin
vakumlanmas›, içeride giydikleri giysileri bu bölgede
de¤iﬂtirerek d›ﬂar› ç›k›ﬂlar›n›n sa¤lanmas›
• Çal›ﬂma bölgesine giren her personelin galoﬂ
giymesi, ç›karken ç›kartmas›
• ‹ﬂlem tamamen bitip infeksiyon kontrol görevlilerince
onaylanmadan bariyerlerin kald›r›lmamas›
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