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iﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda infeksiyon riski
yeni bir problem de¤ildir. Bu ortamda, do¤rudan veya dolayl› temas, damlac›k, aerosol, kontamine alet ve ekipman ile kan veya tükürük yoluyla infeksiyonlar kiﬂiden kiﬂiye aktar›labilir. Bu kapsamda diﬂ hekimi, hemﬂire, yard›mc› personel, laboratuvar çal›ﬂanlar› ve hastalar› da içeren tüm bireyler infeksiyon riski ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Diﬂ hekimli¤ine baﬂvuran hastalar veya diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› sitomegalovirüs (CMV), herpes simpleks
virüs (HSV) (tip I ve II), insan immünyetmezlik virüsü (HIV), Mycobacterium tuberculosis, stafilokok,
streptokok, di¤er bakteri ve virüsleri de kapsayan
çok say›da patojenik mikroorganizma ile karﬂ›laﬂabilir. Böylece, diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda;
mikroorganizmalar hekim, hastalar, hemﬂire ve
yard›mc› personel, hatta laboratuvar çal›ﬂanlar›na
transfer edilebilir. Sözü edilen gruplar aras›nda
geçiﬂ gösteren infeksiyonlar “çapraz infeksiyon”
olarak isimlendirilir. Son y›llarda gözlenen bulaﬂ›c› hastal›k oranlar›ndaki önemli art›ﬂlar tüm sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n oldu¤u gibi diﬂ hekimi ve yard›mc›lar›n›n da çal›ﬂma ortam›nda çok daha dikkatli
davranmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Diﬂ hekimli¤i
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. Diﬂ hekimi ve yard›mc›lar› hastalar›n›, kendilerini, ailelerini ve toplumun di¤er bireylerini infeksiyon geçiﬂinden korumak için, yapt›klar› iﬂlemin her aﬂamas›nda gerekli önlemleri
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almakla yükümlüdür. Genel olarak, diﬂ hekimli¤i
çal›ﬂma ortam›nda çapraz infeksiyon kontrolü,
mikroorganizmalar›n geçiﬂ yolunu önlemek veya
en aza indirmek hedefine yönelik olmal›d›r (1-4).
‹nfeksiyon hastal›¤›, hastal›k yap›c› yani patojen
mikroorganizmalar›n vücuda girerek ço¤almas› ve
dokular› y›k›ma u¤ratmas› sonucu oluﬂur. Mikroorganizmalar vücuda girdikten sonra infeksiyon hastal›¤›n›n ortaya ç›kmas› için üç temel faktör vard›r. Bu
faktörler infeksiyon hastal›¤›n›n belirleyicileri olarak tan›mlan›r. ‹nfeksiyon hastal›¤›n›n belirleyicileri;
1. Doz: Vücuda giren hastal›k yap›c› mikroorganizmalar›n say›s›.
2. Virülans: Mikroorganizmalar›n hastal›k oluﬂturma kapasitesi.
3. Direnç: Vücudun söz konusu mikroorganizmalara karﬂ› savunma yetene¤i.
‹nfeksiyon hastal›¤›n›n oluﬂmas› bu faktörler
aras›ndaki matematiksel etkileﬂime ba¤l›d›r. Bu
etkileﬂim aﬂa¤›daki gibi ifade edilebilir;
‹nfeksiyon hastal›¤› = mikroorganizma dozu X virülans/vücut direnci.
Böylece, sa¤l›kl› durum; düﬂük virülans, düﬂük
doz ve yüksek direnç ile ilgilidir. Hastal›k ise; yüksek virülans, yüksek doz ve düﬂük direncin sonucudur. ‹nfeksiyon hastal›¤›n›n önlenmesi infeksiyon
belirleyicilerinin sa¤l›k lehine etkilenmesi veya de¤iﬂtirilmesi felsefesine dayanmal›d›r. Ancak infeksiyon belirleyicisi olarak, bulunduklar› do¤al ortam
içerisinde mikroorganizmalar›n virülanslar›n› de¤iﬂtirmek kolay de¤ildir. Vücut direncini art›rmak için
ise özel immünizasyon gerekir. Fakat önlenmesi
hedeflenen tüm hastal›klar için aﬂ› henüz mevcut
de¤ildir. Bu durumda, infeksiyon hastal›¤› belirleyicileri aras›nda “doz” etkin olarak de¤iﬂtirilebilecek
tek faktördür. Dozun kontrol alt›na al›nmas› ise “infeksiyon kontrolü” olarak tan›mlan›r (5-7).
‹nfeksiyon hastal›¤›n›n geliﬂebilmesi için infeksiyon zincirinin tüm unsurlar›n›n bulunmas› gerekmektedir. ‹nfeksiyon zincirini oluﬂturan unsurlar;
1. Hastal›k oluﬂturmak için yeterli say› ve virülansa sahip patojenik mikroorganizma,
2. Patojen mikroorganizman›n canl›l›¤›n› sürdürebilece¤i ve ço¤alabilece¤i ortam (örn. kan),
3. Mikroorganizma kayna¤›ndan hedef bireye
geçiﬂ yolu,
4. Patojenin hedef bireye giriﬂ yolu,
5. ‹nfeksiyona duyarl› konak.
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Tüm bu unsurlar›n bir arada bulunmas› infeksiyon zincirini oluﬂturur. Etkin infeksiyon kontrolü
ise, infeksiyon zincirinin bir veya daha fazla halkas›n›n k›r›lmas›yla sa¤lanabilir (5-8).
Mikroorganizma Kayna¤›
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda hastal›k etkeni mikroorganizmalar›n baﬂl›ca kayna¤›, hastan›n
a¤›z boﬂlu¤u, yani diﬂ hekiminin çal›ﬂma alan›d›r.
Diﬂ hekimli¤i uygulamalar› s›ras›nda mikroorganizmalar hastaya ait tükürük, solunum sistemi salg›lar› veya kandan kaynaklan›r. Diﬂ hekimi ve yard›mc›lar› da patojen mikroorganizma kayna¤› olabilir.
Diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda infeksiyon kontrolü
için en etkin yöntem; her hastan›n infeksiyon hastas› oldu¤u varsay›lmas› ve infeksiyon kontrol önlemlerinin tüm bireylerde ayn› titizlikle uygulanarak önlem al›nmas›d›r. Yani, tüm diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda her hasta patojen mikroorganizma
kayna¤› olarak de¤erlendirilmelidir (5-10).
Mikroorganizmalar›n Geçiﬂ Ortam›
Diﬂ hekimli¤i uygulamalar› s›ras›nda mikroorganizmalar çal›ﬂma alan›na da¤›labilir. Hasta tedavisinde kullan›lan tüm alet ve apareyler, hekimin
elleri, a¤›z filmleri, pamuk rulolar, i¤neler, protezler, kuronlar ve ölçüler kontamine olur. ‹ﬂlemler s›ras›nda kullan›lan mikromotor baﬂl›klar›, piyasemenler, ultrasonik aletler, hava ve su spreyleri de
a¤›z içerisindeki mikroorganizmalar›n damlac›k veya aerosoller arac›l›¤›yla çevreye da¤›lmas›na neden olur. Bu aerosoller ve damlac›klar diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar›n›n deri veya mukozalar›na temas
edebilece¤i gibi çevre yüzeyleri de kontamine
edebilir (11-13).
Mikroorganizmalar›n Hedef Bireye Bulaﬂmas›
Diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda mikroorganizmalar›n bireye geçiﬂ yollar›:
1. Kan, a¤›z s›v›lar› veya di¤er hasta materyalleri ile do¤rudan temas; hasta a¤z›nda çal›ﬂ›rken
eldiven kullan›lmamas› durumunda diﬂler veya
mukozalardaki mikroorganizmalar›n ç›plak elle temas sonucunda derideki çizik, yara ve kesiklerden
bireye do¤rudan geçiﬂi mümkündür.
2. Kontamine olmuﬂ nesnelerle (alet, ekipman
veya yüzeyler) dolayl› temas; diﬂ tedavileri s›ras›nda hasta a¤z›ndan kaynaklanan mikroorganizmalar
ile kontamine olmuﬂ el, alet veya çevre yüzeyler ile
temas sonucu mikroorganizma geçiﬂi gerçekleﬂebilir. Bu yolla olan geçiﬂin etkin olabilmesi için mikroorganizmalar›n canl› kalm›ﬂ olmalar› gerekir (14,15).
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3. A¤›z, göz veya burun mukozas›n›n infekte olmuﬂ bireyden kaynaklanan ve mikroorganizma
içeren damlac›klarla temas; diﬂ tedavileri s›ras›nda kullan›lan mikromotor, ultrasonik aletler, hava
ve su spreyleri mikroorganizma içeren damlac›klar›n çal›ﬂma ortam›na da¤›lmas›na neden olur. Bu
damlac›klarla do¤rudan temas veya solunum yolu
ile inhalasyonu sonucu mikroorganizmalar›n yeni
bireye geçiﬂi söz konusudur (12,13).

cut olan küçük kesikler, abrazyonlar veya sa¤l›ks›z
t›rnaklar nedeniyle bütünlü¤ü bozulmuﬂ alanlarda
hastan›n tükürük ve kan› ile do¤rudan temas önem
taﬂ›r. Hasta a¤z›ndan kaynaklanan damlac›k ve aerosoller de hekim taraf›ndan inhale edilebilir. Ayn›
ﬂekilde hasta a¤z›ndan kaynaklanan mikroorganizmalar öncelikle alet ve yüzeyleri kontamine eder,
takiben bu yüzeylerle temas sonucu mikroorganizmalar dolayl› olarak hekimi kontamine edebilir.

4. Havada uzun süre as›l› kalabilen mikroorganizmalar›n inhalasyonu; mikromotor, ultrasonik
aletler, hava ve su spreylerinin kullan›m› s›ras›nda
aerosol oluﬂumu da söz konusudur. En fazla aerosol miktar›n›n ultrasonik alet kullan›m› s›ras›nda
oluﬂtu¤u bilinir. Aerosollerin çal›ﬂma ortam›nda alt› metrelik alana kadar yay›labildi¤i gösterilmiﬂtir.
Ultrasonik aletlerin kullan›m› öncesi antiseptik
a¤›z gargaralar›n›n uygulanmas› veya iﬂlem s›ras›nda güçlü aspirasyon bakteriyel aerosol oluﬂumunu
önemli oranda azalt›r (12,13).

2. Diﬂ hekimi veya çal›ﬂanlar›ndan hastaya geçiﬂ; yeterli önlem al›nmad›¤›nda patojen mikroorganizmalar›n nadir de olsa hekimden hastaya geçiﬂi de söz konusu olabilir. Hekimden hastaya infeksiyon geçiﬂi genelde hekimin elinde infekte yara,
kesik veya lezyon oldu¤unda ya da çal›ﬂma esnas›nda hekimin elini yaralamas› sonucu hasta mukoza ve dokular›n›n hekimden kaynaklanan kontamine kan ile do¤rudan temas› ile mümkün olmaktad›r. Dolayl› temasta ise, hekimden kaynaklanan
kan orijinli mikroorganizmalar ile aletlerin kontaminasyonu ve takiben bu aletlerin hastada kullan›lmas› söz konusudur. Çal›ﬂma s›ras›nda hastan›n
diﬂ hekimi veya yard›mc›lar›ndan damlac›k infeksiyonu kapmas› da mümkün olabilir.

Mikroorganizmalar›n Yeni Bireye Giriﬂ Yollar›
Mikroorganizmalar›n infeksiyon hastal›¤›n›
oluﬂturabilmesi için hedef kona¤a giriﬂ yapmas›
gerekmektedir. Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›nda
mikroorganizmalar›n kona¤a geçiﬂ yollar› (2,5,7);
1. Solunum yolu; çal›ﬂma ortam›nda oluﬂan aerosoller içerisindeki mikroorganizmalar vücuda solunum yolu ile giriﬂ yapar.
2. Sindirim sistemi yolu; hastan›n iﬂlem s›ras›nda a¤›z içerisinde biriken s›v›y› yutmas›.
3. Deri ve mukozaya do¤rudan temas; a¤›z içerisindeki kontamine kan ve/veya salyan›n iﬂlemler
s›ras›nda hekimin cildinde mevcut kesik ve yaralardan do¤rudan geçiﬂ yolu bulmas›.
4. ‹nokülasyon; kontamine aletlerle yaralanma,
i¤ne batmas›.
‹nfeksiyona Duyarl› Konak
Genetik, yetersiz beslenme, steroid kullan›m›,
diyabet, kemoterapi ve sistemik hastal›klar gibi
nedenlerle kiﬂi infeksiyona duyarl› hale gelebilir.
Bu kiﬂilerin infeksiyona karﬂ› yeterli direnci bulunmamaktad›r (5,7).
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›nda çapraz infeksiyonun geçiﬂ yollar› (1-7):
1. Hastadan diﬂ hekimi veya çal›ﬂanlar›na geçiﬂ;
hastadan kaynaklanan mikroorganizmalar, do¤rudan veya dolayl› temas, damlac›k inhalasyonu ya
da inokülasyon ile yay›labilir. Hekimin elinde mev-
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3. Hastadan hastaya geçiﬂ; diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›nda hastalar aras›nda infeksiyon geçiﬂi de
mümkün olabilir. Sterilizasyonun etkin yap›lmad›¤› aletlerle çal›ﬂ›lmas› veya mikromotor ve piyasemenlerin yeterince temizlenmeden kullan›lmas›
ya da kontamine yüzeylerle do¤rudan temas sonucunda mikroorganizmalar bir hastadan di¤erine
aktar›labilir.
4. Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›ndan topluma geçiﬂ; diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›nda oluﬂan infekte
at›klar özel olarak toplanmal› ve elimine edilmelidir. ‹nfekte at›klar›n biriktirilmesi, toplanmas›,
transferi ve eliminasyonu at›klar› üreten klini¤in
sorumlulu¤undad›r ve bu iﬂlemler s›ras›nda gerekli kurallara uyulmal›d›r. Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›ndan topluma mikroorganizma geçiﬂinin önlenmesinde diﬂ hekimli¤i klinik ve laboratuvar çal›ﬂanlar›n›n infeksiyon kontrol kurallar›na uymas› ve
sa¤l›kl› iletiﬂimi ile mümkün olabilir. Diﬂ laboratuvar›na gidecek tüm ölçü, mumlu prova kay›tlar›,
›s›rma kay›tlar› ve protez gibi tüm materyallerin klinik d›ﬂ›na ç›kmadan önce dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ayn› ﬂekilde iﬂlemi biten materyallerin de dezenfekte edilerek hekime gönderilmesi
laboratuvar çal›ﬂanlar›n›n sorumlulu¤u olmal›d›r.
5. Diﬂ hekimi veya çal›ﬂanlar›ndan ailelere geçiﬂ;
çal›ﬂma ortam›ndaki koﬂullar nedeniyle infeksiyona
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maruz kalm›ﬂ sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n aileleri de ayn› infeksiyon tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Çal›ﬂma ortam›nda kiﬂisel koruyucu giysilerin kullan›lmas›, el
hijyeni kurallar›na uyulmas› ve aﬂ›lanma gibi önlemler bu tür geçiﬂlerin önlenmesinde etkindir.

5. ‹nfeksiyöz at›klar›n uygun taﬂ›y›c›larda, do¤ru ﬂekilde eliminasyonu insanlar› ve cans›z yüzeyleri kontamine edebilecek mikroorganizma say›s›n› azalt›r.

6. Toplumdan hastaya geçiﬂ; diﬂ tedavileri s›ras›nda kullan›lan ünit sular›, su kaynakl› mikroorganizmalar›n yol açt›¤› infeksiyonlar›n geçiﬂine neden
olabilir. Diﬂ ünitlerinin boru sistemlerinde oluﬂan
biyofilm tabakas› mikroorganizmalar›n kolonizasyonunu kolaylaﬂt›rarak suyun ak›ﬂ› s›ras›nda çok say›da patojenin sal›nmas›na neden olur (14-17). Bu
sistemden kaynaklanan sular›n hasta tedavisi s›ras›nda kullan›m› infeksiyona duyarl› bireylerde sistemik infeksiyon geliﬂmesi ile sonuçlanabilir. Bu
nedenle, diﬂ üniti su sistemlerinin dekontaminasyonuna özen gösterilmesi ve özellikle cerrahi iﬂlemlerde steril su kullan›lmas› gerekmektedir.
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Sonuç olarak; diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›nda infeksiyon kontrolü son derece önemlidir.
• Hastalar veya diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› patojen mikroorganizmalara s›kl›kla ve kolayl›kla maruz kalabilir.
• Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma ortam›nda, sürekli olarak kan, a¤›z veya solunum sistemi salg›lar› ve kontamine aletlerle temas söz konusudur.
• Al›nacak önlemler, hastalar ve çal›ﬂanlar aras›nda infeksiyon geçiﬂini önlemekte etkin olabilir.
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂma alan›nda çapraz infeksiyon kontrolünün genel hedefi; bireyler veya birey
ve yüzeyler aras›nda geçiﬂ yapabilecek mikroorganizma say›s›n› azaltmak yani bir infeksiyon belirleyicisi olarak dozu düﬂürmek olmal›d›r. Bu amaca
yönelik olarak uyulmas› gereken genel prensipler;
1. A¤›z s›v›lar›ndan mikroorganizmalar›n yay›l›m›n› engelleyecek önlemler kaynaktan da¤›lacak mikroorganizmalar›n dozunu düﬂürür (Rubber dam, güçlü aspirasyon veya iﬂlem öncesi antiseptik gargara).
2. Alet temizli¤i, dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu bir hastadan di¤erine mikroorganizma geçiﬂini azalt›r veya tamamen elimine eder.
3. Yüzey temizli¤i, dezenfeksiyon iﬂlemleri ve
el y›kama temas yoluyla yüzeylerden geçebilecek
mikroorganizma say›s›n› azalt›r.
4. Maske, eldiven, koruyucu gözlük ve giysiler
gibi bariyer önlemler de vücudu ve di¤er yüzeyleri kontamine edecek mikroorganizma say›s›n› minimuma indirir.
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