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Giriş ve Amaç  
• Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda kişiler ve 

mikroorganizmalar arasında bariyer oluşturma 

amacıyla izolasyon önlemleri gerekmektedir.  

 

• Hastaları rahatsız etmeden sağlık personeline bilgi 

vermek ve gereken önlemlerin alınması amacıyla 

semboller ve çeşitli işaretler kullanılmaktadır.  

 

• Ülkemizde de 2011 yılından bu yana Sağlık 

Hizmetleri Kalite Standartının bir parçası olarak 

(01.03.03.00.G  no.lu standart) hasta odalarının 

kapılarında bazı izolasyon sembolleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  



• Bu çalışmada sağlık personelinin günlük 

hastane yaşamında kullanılan izolasyon 

sembolleri konusunda farkındalıkları ve 

bilgilerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.  

 



Materyal-Metod / 1 

• Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 

sağlık bakımı veren çalışanlara uygulamak 

üzere bir anket formu hazırlanmıştır. Ankette; 

• Yaş 

• Meslek 

• Meslekte geçirdiği süre 

• Çalıştığı klinik 

• Daha önce izolasyon önlemleri ve kullanılan 

sembollerle ilgili bir eğitim alıp almadığı 

• Sembollerin anlamı sorgulanmıştır. 



        Anket  Formu Örneği 



Materyal-Metod / 2 

• Anket uygulama, yüz yüze 

görüşülerek ve gönüllü katılım esas 

alınarak yapılmıştır.  

 

 



Bulgular / 1 

27 

26 

10 

7 

Anket katılımcılarının meslek gruplarına göre 
dağılımı 

Hemşire

Asistan Doktor

Eğitim Görevlisi

Yardımcı personel

Toplam 70 sağlık çalışanı ankete katılmıştır. 



Bulgular / 2 

19 

15 

7 

6 

23 

Anket katılımcılarının kliniklere göre dağılımı 

Enfeksiyon

Dahiliye

Pediatri

Nöroloji

Cerrahi



Bulgular / 3 

• Ortalama meslekte geçirilen süre  

   10,8 yıl (1-36 yıl)  

 

• Hastanemizde  ortalama çalışma süresi 5,8 yıl 

(1-21) yıl 



Bulgular / 4 

• Genel olarak bakıldığında : 

• Tüm sembollere doğru yanıt oranı %30,  

• Tüm sembollere yanlış yanıt oranı %27  

 

• Kullanılan izolasyon önlemleri ve 

sembollerle ilgili eğitim alan : 37 kişi  

(%52,9) 

 

• Tüm sembollerle ilgili doğru yanıt veren : 

• Eğitim alanların %39’i ,  

• Eğitim almayanların %21’i  

 

 

 

 



Bulgular / 5 

• Sembollerden en az birine doğru yanıt 

oranı :  

• Katılımcıların %43’ü 

 

• Tüm sembollere doğru yanıt oranı: 

• Hemşireler arasında %33,  

• Doktorlar arasında %27 

 



Bulgular / 6 

28,40% 

21,40% 
28,10% 

22,10% 

Anket katılımcılarının sembollere göre doğru 
yanıt oranları 

Yeşil yonca

Mavi papatya

Kırmızı yıldız

Sarı yaprak



Bulgular/ 7 

• İzolasyon sembollerinin farkındalığı 

konusunda  hemşireler ve eğitim alanlar 

arasında biraz daha fazla olmakla birlikte, 

meslek grupları, mesleki deneyim ve 

eğitim alıp almamaya göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 



Tartışma ve Sonuç  

• İzolasyon önlemleri ile ilgili semboller 

hastanelerde infeksiyon kontrol önlemlerini 

uygulamada yardımcı olabilir . 

• Uygulamaya konmadan önce ; 

• Eğitim verilmesi,  

• Eğitimin tekrarı,  

• Daha kolay anlaşılır sembollerin kullanılması 

önem kazanmaktadır. 

 



TEŞEKKÜRLER 


