Geçmiåten
günümüze hastane
enfeksiyonlarç
ENFEKSæYONLARIN EN ÖNEMLæLERæNDEN BæRæSæ DE
TEDAVæYE GÖSTERDæKLERæ DæRENÇ æTæBARIYLA HASTANE
ENFEKSæYONLARIDIR. HASTANE ENFEKSæYONLARI NE YAZIK Kæ
GÜNÜMÜZ MODERN TIBBININ ÖNEMLæ SORUNLARINDAN BæRæ
OLMAYA DEVAM ETMEKTEDæR.
1860’lø yøllara kadar ameliyat olan hastalarøn yüzde 80’i ameliyat baúarølø geçse bile ameliyat
sonrasønda kangren sebebiyle ölmekteydi. O yøllarda ilk defa Pasteur (1822-1895) sütün bozulmasøna
mikroorganizmalarøn sebep olduöunu ve sütün øsøtølarak bu mikroorganizmalarøn yok edilebileceöini bildirerek
“Pastörizasyon’’ yöntemini geliútirdi. Pasteur’den etkilenen Jospeh Lister (1827-1912) yarayø ve yara ile
temas eden her úeyi fenolle yøkayarak mikroorganizmalardan kurtulacaöønø düúündü ve bunu uyguladø.
Uygulamadan sonra hastasønøn yarasønøn enfeksiyon kapmadøöønø ve iyileútiöini gördü. Fenolün daha sonra
cerrahi malzemelerin temizlenmesinde kullanømønø saöladø. Ameliyat sonrasø kangrenden ölüm
yüzde 10’lara kadar düútü. Bu olaylarøn üzerinden
oranø fenol sayesinde yüzde 8
80’lerden yü
günümüzün
modern tøp anlayøúønda enfeksiyon ve enfeksiyonla
150 yøl bile geçmeden gün
nümüzün m
mücadelede çok önemli geliúmeler kaydedildi. Geliúmiú dezenfeksiyon
yöntemlerinden
ameliyathanelerdeki HEPA filtrelerine
ve sterilizasyon yönteml
erinden am
aúamalardan geçildi. Bu geliúmelerle birlikte
varana kadar çok önemli
önem
mli aúamalar
mikroorganizmalar da kkendilerini yyeniledi, geliútirdi ve yeni direnç
oluúturdu
dirençli yeni suúlar üredi. Tüm
mekanizmalarø oluúturd
u ve daha d
enfeksiyon ve enfeksiyonla
bu ilerlemelere raömen maalesef e
tøbbønøn en önemli sorunlarøndan biri
mücadele günümüz m
modern tøbbø
devam
ediyor.
olmaya de
evam ediyor

EN
N D÷RENÇL÷
D÷REN
ENFEKS÷YON
HASTANEDE
H
ASTANE

66 67
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÷úte bu noktada sorulan en önemli soru: Her hastane
enfeksiyonu bir tøbbi hata mødør?
Geliúmekte olan ülkelerde hastane enfeksiyonlarønøn
yüzde 40’ø önlenebilir. Aksi ispat edilmediöi sürece
her hastane enfeksiyonu, temel enfeksiyon kontrol
kurallarøna uyulduöu takdirde önlenmesi mümkün olan
tøbbi bir hata olarak kabul edilmelidir.
Yukarødaki iki kaynakta belirtilen bilgiler, hastane
enfeksiyonlarønøn önüne geçilmesi bakømøndan saöløk
hizmeti sunanlarøn sorumluluk sønørlarønøn ne kadar
geniú olduöunu çok net bir biçimde bildirmektedir.
Daha açøk bir ifadeyle; saöløk hizmeti sunucularø, oluúan
bu enfeksiyonda gerekli tüm önlemleri almalødør. Eöer
hastanøn ilave risk faktörleri varsa, bu konuda da ek
önlemler alønmalødør. Bütün bunlarøn yanø søra hastanøn
hastane enfeksiyonu bakømøndan da aydønlatølmasø ve
eöer hastanøn diyabet, kronik börek yetmezliöi, immün
sistem yetmezliöi ve benzeri enfeksiyon geliúme riskini
artøran bireysel faktörleri varsa, daha fazla enfeksiyon
riski taúødøklarø konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir.
Saöløk hizmet sunucularønøn belki de en önemli
sorunlarøndan biri hasta ile arasøndaki hukuki iliúkinin
özelliöinden dolayø bütün bu sayølanlarø eksiksiz
yerine getirdiöinin ispat külfetinin saöløk hizmet
sunucusunun üzerinde olmasødør. ÷úte tam da bu
noktada hastaneler hastane enfeksiyonlarønø önlemek
adøna aldøöø önlemleri, oluúabilecek bir enfeksiyonda
yükümlülüöünü eksiksiz yerine getirdiöini ispatlamak
adøna neler yaptøöønø kayøt altøna almak durumunda
olacaktør. Hastane enfeksiyon komitelerinin ilgili
yönetmelik gereöince çaløúma ve denetimlerini eksiksiz
yapmalarø ve bunlarø da kayøt altøna almalarø ispat
bakømøndan oldukça önem taúømaktadør. Oftalmolojide
bizler tek kullanømløk malzemeler kullandøöømøz ve bu
malzemelerin barkodlarønø hasta dosyasøna eklediöimiz
için istenmeyen durumlar meydana geldiöinde
kendimizi savunma açøsøndan daha úansløyøz.
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