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Mikroorganizmaların çevreden bulaşı 

• Hastanelerde kontamine çevre ve yüzeylerin infeksiyon bulaşına 
önemli katkıda bulunduğu bir çok çalışmada gösterilmiştir 

 

• Mikroorganizmaların kontamine yüzeylerden bulaş riski 
• Patojenin kuru-cansız yüzeylerde canlı kalabilme süresi 

• Hastalar ve sağlık personelinin temas sıklığı 

• Kontaminasyon derecesi ile ilişkilidir 

 



• Kolonize ve infekte hastalardan kolayca hastane ortamına yayılım var. Normal 
hasta odalarındaki yüzeylerin %1-27’si kontamine. Yanık ünitelerinde, YBÜ’lerde, 
HIV kliniklerinde daha fazla 

• MRSA’lı bir hastanın odasına giren personelin 2/3’ünün eldiven takılı eline bulaş, 
hastaya dokunmasa bile 4/10’u odadan çıkarken hastanın suşunu taşıyarak çıkıyor 

• Zeminde, radyatörlerde, mobilyalarda, perde, çarşaf, yatakbaşı masalarda, 
tuvaletlerde, musluklarda, kapı kollarında…. El değen her yerde bulunuyor 



Mikroorganizmaların çevreden bulaşı 

• VRE taşıyıcılığı olan ishalli hastaların odalarındaki yüzeylerin %46’sı, ishali 
olmayanlarda ise %15’inde kontaminasyon. Hastanın >3 vücut bölgesinde VRE 
izole edilmişse kontaminasyon oranı %60-70’lere çıkıyor 

• Yatakbaşları, masalar, hemşire çağırma butonları, sandalyeler, tıbbi cihaz yüzeyleri 

• Sağlık çalışanlarının elleri aracılığıyla çok hızlı kontaminasyon 



Mikroorganizmaların çevreden bulaşı 

• Acinetobacter salgınlarında ciddi çevresel kontaminasyon tespit edilmiş. 
Hastaya yakın yüzeylerde, çarşaflarda, tedavi tepsilerinde, lavabolarda, 
perdelerde, monitörlerde.. 
 

• Norovirus hastane ortamında hızla yayılabilir. Ellerin temas ettiği heryerde, 
musluklar, kapı kolları, tıbbi aletler, zemin, perdeler… 
 

• Klebsiella pneumoniae, yatakbaşlarında, masalarda, lavabolarda, yatak 
kılıflarında… 
 

• Clostridium difficile sporlu bir bakteri, hastane ortamında çok uzun süre 
canlı kalıyor. Kuruluğa, ısıya ve bir çok dezenfektana dirençli. Yataklar, 
tuvaletler, duvarlar, masalar, çağırma butonları, lavabolar….. 



Mikroorganizmaların çevresel yüzeylerde 
yaşama süresi ve bulaş riski 



Mikroorganizmaların çevreden bulaşı 

• Hastadaki infeksiyon / kolonizasyon ve sağlık çalışanlarının elleri 
yoğun çevresel kontaminasyona yol açmakta aynı zamanda çevresel 
kontaminasyon direk veya sağlık çalışanlarının elleri aracılığıyla 
hastaların infekte / kolonize olmalarına neden olmakta 

 
• Daha önce VRE, MRSA, Pseudomonas, Acinetobacter veya C. difficile ile 

kolonize bir hastanın odasına yatan hastalarda yatış süresince %70’e kadar 
varan oranda kolonizasyon gelişiyor 

Galvin S. J Hosp Infect 2012 



• Hastalara bulaşın önlenmesi için temizliğin iyi yapılması gerekiyor. Mevcut prosedürler yeterli değil 



Temiz, ama ne kadar temiz? 

• Hastanedeki yüzeylerin temiz görünmesi, mikroorganizmaların orada olmadığını göstermiyor 

• Özellikle kritik olmayan bölgelerde temizliğe çok dikkat edilmiyor 



Temizliğin monitorizasyonu 

• Cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaların monitorizasyonu 
• Spesifik nozokomiyal patojenlerin varlığını saptamak 

• Rutin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğini değerlendirmek 

• Mikrobiyal hijyen değerlendirmesi bir yüzeyin ne kadar temiz 
olduğunu değerlendirmede faydalıdır. Yüzeylerden canlı bakteri sayımı 
yapılarak kontaminasyonun derecesini göstermeyi hedefler. Ancak 
bunun için kabul edilebilir sınırlar henüz net değildir 

• Bir çok kılavuzda yüzeylerdeki canlı bakteri sayısının <2.5-5 cfu/m2 
olması «iyi hijyen indikatörü» olarak kabul görmektedir 



Temizliğin monitorizasyonu 

• Bu monitorizasyonun ne sıklıkta yapılacağı, nerelerden ve kaç tane 
örnek alınacağı tam net değildir. Bir çok kurum düzenli uygulama 
yapmak yerine, bir salgını takiben uygulama yapmakta 

• Hijyen değerlendirmesi, rutin temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin 
iyi yapılmadığını ve nozokomiyal patojenleri eradike edemediğini pek 
çok kereler göstermektedir 

• Görsel kontrol en sık uygulanan metoddur. Temizlik elemanlarının 
izlendiklerini bilmesi bile temizliğin daha etkin yapılmasına yol açıyor 



• Yüzeylerdeki mikrobiyal yükü saptamada kullanılan kantitatif metodlar 
• Eküvyon: Pamuk, naylon, köpüklü. Ulaşılması güç yüzeylerde avantajlı. Gram 

negatif ve sporlu bakterilerin izolasyonunda yararlı.  
• 10 cm2’lik bir alanda eküvyonun ucu döndürülerek, uygun basınçta maksimum teması 

sağlayacak şekilde uygulama yapılır 



• Nötralizasyon ve transport buffer: Laboratuvarda işlem görene kadar örneğin 
korunması ve rezidüel dezenfektanların etkisinin nötralize edilmesi amaçlı 
kullanılırlar 

• Kontakt besiyerleri: Konveks yüzeylerden mikroorganizma izolasyonu ve 
sayımı için kullanılırlar. 30 sn süreyle, 20-25 g/cm2 basınç uygulanır. Gram 
pozitif bakterilerle daha iyi sonuç 

 



Temizliğin monitorizasyonu 

• UV ile görünen Floresan marker’lar 
• Hastanelerde çevresel temizliği değerlendirmede yaygın olarak kullanılmakta 

• Floresan toz/gel kullanılarak temizliğin iyi yapılıp yapılmadığı gözlenmekte 

• Spesifik mikroorganizma varlığını/yokluğunu göstermediği için salgınların 
değerlendirilmesinde uygun değil 

• ATP ölçümü ile korele edilince daha iyi sonuçlar 



Temizliğin monitorizasyonu 

• Adenozin trifosfat biolüminesans 
• Yüzeylerde canlı ve cansız mikroorganizma yükü içeren organik kalıntıların 

varlığını saptar 

• Duyarlılığı ve özgüllüğü %57 

• Hastane infeksiyonları ile ilişkili olabilecek cut-off değerleri valide edilmiş değil 

• Temizliğin takibi ve eğitim amaçlı kullanılabilirler 



Çevresel kontaminasyonu önleme stratejileri 

• Temizlik personelinin eğitimi 

• Temizlik protokollerinin / checklistlerinin oluşturulması (sıklık, yüksek 
riskli bölgeler, temizlik sırası vb) 

• Spesifik aletlerin temizliği için sorumluluk verilmesi 

• Günlük temizlik/dezenfeksiyonun yanısıra «teminal temizlik» 
yapılması 



 



 



 



Kullanılan dezenfektanlar 

Dezenfektan  Özellik  Uyarı  

Alkol  Hızlı bakterisidal, tüberkülosidal, fungusidal. 
Sporlara etkili değil. Çamaşır suyunun 
kullanılamadığı yüzeylere uygulanır. Kritik olmayan 
aletlerin dezenfeksiyonunda etkili 

Yanıcı ve toksik 

Quaterner amonyum 
bileşikleri 

Kritik olmayan yüzeylerin, zemin, mobilya, 
duvarların temizliğinde sıklıkla kullanılırlar.   

Daha az koroziv ve toksik değil. 
Sulandırılmış solüsyonları 
kontamine olabilir ve Gram-negatif 
bakteriler üreyebilir 

Fenol bileşikleri Bakterilerin vejetatif formları, lipid içeren viruslar 
ve M. tuberculosis’e etkili. Sporlara ve lipid 
içermeyen viruslara etkisiz. Kritik olmayan 
yüzeylerin ve tıbbi aletlerin dezenfeksiyonunda 

İnfantlarda hiperbilirübinemi 
bildirildiğinden bu ünitelerde (öz 
küvözlerde) kullanılmaz 

Sodyum hipoklorit Bir çok Gram-negatif, Gram-pozitif bakteri ve 
sporlar için hızlı öldürme etkisi gösterir 

Kullanılırken KKE gerekir 
Metallere korozif etkili 
Yanıcı, toksik etkili 



Temizliğin sıklığı 

• ‘High-touch’ veya ‘low-touch’ yüzeyler 

• İnfeksiyon riski 

• Hastaların duyarlılığı 

• Kontaminasyonun derecesi 

 

Gözönüne alınarak risk analiz matrisi yapılır 



Temizliğin sıklığı 

Ünite  Kontaminasyon 
derecesi 

Temas 
potansiyeli 

Hasta özellikleri Toplam skor 

Hafif: 1 
Orta: 2 
Ağır: 3 

High-touch: 3 
Low-touch: 1 

Az duyarlı: 0 
Çok duyarlı: 1 

Acil servis 2 3 1 6 

YBÜ 3 3 1 7 

Laboratuvar  3 3 0 6 

Hasta odası 2 3 1 6 

Onkoloji  2 3 1 6 

Nöroloji / nöroşirürji 2 3 0 5 

Fizyoterapi  1 3 0 4 

Asistan odası 2 3 0 5 

Koridor, asansör, oturma 
salonları diğer alanlar 

1 1 0 2 



Temizliğin sıklığı 

Toplam risk skoru Risk tipi Minimum temizleme sıklığı 

7 Yüksek  Her olgu/işlem/olaydan sonra sonra ve en az günde 2 kez temizlik 
Gerektiğinde ek temizlik (sıçrama, dökülme, vb) 

4-6 Orta  Günde en az bir kez temizlik 
Gerektiğinde ek temizlik (sıçrama, dökülme, vb) 

2-3 Düşük  Belirlenmiş bir çizelgeye göre temizlik 
Gerektiğinde ek temizlik (sıçrama, dökülme, vb) 



• Karbapenem dirençli Enterobactericeae, 
Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas 
aeruginosa kontrol stratejileri içinde çevre 
temizliği protokollerine uyumun tam olması 
kanıt düzeyi düşük olsa da güçlü öneri şeklinde 

 

• Özellikle ‘hasta zonu’ denilen high-touch 
yüzeylerin temizliği çok önemli 

 

• Optimal temizlik ajanı tam bilinmemekle 
birlikte çalışmaların çoğunda 1000 ppm’lik 
hipoklorit önerilmekte 

 

• Salgın durumlarında ünitenin kapatılarak 
terminal temizlik yapılması önerilmekte 



Terminal oda temizliği 

• İki hasta arasında odanın detaylı bir şekilde temizlenmesi 

• Önceki yatan hastadaki mikroorganizmaların yeni yatan hastaya 
bulaşmaması için hayati rol oynar 

• Quaterner amonyum bileşikleri ve sodyum hipoklorit en yaygın 
kullanılan dezenfektanlar. Ultraviyole ve hidrojen peroksit giderek 
daha sık kullanılmakta 

Temiz                            Kirli 

Yukarı  
 
 
 
 

Aşağı 



Dezenfektanları uygulamada yeni yöntemler 

• Mikrofiber / ultramikrofiber bez ve mopların kullanımının temizliğin 
etkinliğini artırdığını gösteren çalışmalar mevcut 

• Yüzeylerden ince partikülleri ve yağ kalıntılarını daha iyi temizler 

• Quaterner amonyum bileşiklerine daha az bağlanırlar 

• Ama efektif kullanım süreleri hakkında bilgi yok 



Yeni likit dezenfektanlar 

• Hidrojen peroksit likit 
• %0.5’lik konsantrasyonda yüzeylerdeki bakteriyel yükü anlamlı derecede 

azaltıyor 

• Norovirusa dahi etkili 

• Kullanıcıların KKE giymesine gerek yok 

• Perasetik asit – hidrojen peroksit karışımı 
• Yüzeylerdeki mikrobiyal yükü azatmada quaterner amonyum bileşiklerinden 

daha fazla etkili, 

• MRSA, VRE, C. difficile kolonizayonunu azaltmada sodyum hipoklorit kadar 
etkili 



Yeni likit dezenfektanlar 

• Elektrolize su (hipokloröz asit) 
• 15 sn.lik sprayleme peşinden kurumaya bırakılarak yüzeylerdeki mikrobiyal 

kontaminasyonu azaltıyor.  Yüzeylerde toksik rezidü bırakmıyor 

 

• Cold atmospheric pressure plasma 

• Polimerik guanidin 

 



‘No-touch’ oda dekontaminasyon yöntemleri 

• Aerosolize hidrojen peroksit 

• Hidrojen peroksit vapor 

• Mobile devamlı ultraviyole cihazları 

• Gazeöz ozon 

• Chlorine dioxide 

• Sature buhar sistemleri 

• Perasetik asit/hidrojen peroksit sisleme 

• Pulsed-xenon ışık cihazları 

• Yüksek yoğunlukta dar spektrumlu ışık (405 nm) 



Aerosolize hidrojen peroksit 

• %3-7 hidrojen peroksit kullanılmakta 

• Partikül boyutu genellikle 2-12 mikron, odaya pasif aerasyonla 
dağıtılıyor 

• Bakterileri anlamlı derecede azaltıyor, sporlarda 4-log azalma 

 



Hidrojen peroksit vapor 

• %30 vaporize hidrojen peroksit ‘kuru gaz’ 

• Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma, Acinetobacter, C. 
difficile, Bacillus anthracis, viruslar ve prionlar dahil bir çok 
mikroorganizmaya etkili. Ebola virusla infekte hastaların oda 
temizliğinde başarılı bir şekilde kullanılmış 

• Salgınların sona erdirilmesinde diğer enfeksiyon kontrol önlemleri ile 
birlikte uygulandığında başarılı sonuçlar 

• Yüzeylerdeki patojenlerde %92-100 azalma 

• Pahalı bir uygulama 



• HPV daha güvenli, hızlı ve etkili bulunmuş 

• Mikrobiyal yükte HPV ile 6-log, aHP ile 4-log azalma 

• aHP ile >2 ppm değerler sıklıkla aşılmakta, dağılımında problem var 



• Terminal temizlik yapıldıktan sonra 90 dakikada 240 ppm konsantrasyona ulaşacak 
şekilde VHP kullanılmış. 8 saat süre ile uygulanmış 

• Uygulamadan sonra yeni MDR A. baumannii kolonizasyonu veya infeksiyonu yok 



• Manuel terminal dezenfeksiyondan sonra kontaminasyon oranı %95 

• C. difficile’de 5-log, MRSA ve Klebsiella’da 6-log azalma 

• Ancak ‘high-touch’ yüzeylerde ve mikrobiyal yükün >106 olduğu durumlarda 
yetersiz kalabiliyor 

• İşlem sırasında odaya kimsenin alınmaması, maliyetinin fazla oluşu, kolonize hasta 
gelince tekrar kontaminasyon dezavantajları. Diğer enfeksiyon kontrol önlemleri 
ile birlikte uygulanmalı 



Ultraviyole ışık cihazları 

• Otomatik mobil ultraviyole ışık cihazları devamlı olarak UV-C (254 nm) 
salarak etki eder. Terminal temizlik yapıldıktan sonra hasta odasına 
konulurlar 

• Bakteri DNA’sındaki moleküler bağları kırarak etki eder. Bakterilerin 
vejetatif (15-20 dk) ve spor (50-100 dk) formlarını öldürmek üzere 
ayarlanabilirler 

• VRE ve MRSA’yı >4-log, C. difficile’yi 1-3 log azaltır 



Ultraviyole ışık cihazları 

• Uygulaması kolay, özel eğitim gerektirmez. 
Oda dışına taşmaz. Rezidü bırakmaz 

• Uygulama sırasında odanın boş olması ve 
öncesinde odanın temizlenmiş olması gerekir. 
Maliyeti orta düzeyde 

• Vaporize hidrojen peroksitle karşılaştırmalı 
çalışmada etkinliği daha düşük bulunmuştur 

 

Havill NL, Infect Control Hosp Epidemiol 2012 



İnşaatlar sırasında temizlik 

• İnşaat/yenileme işlemleri öncesi yapılacak inşaatın tipi belirlenmeli ve 
hastalar yüksek, orta veya düşük riskli olarak sınıflandırılmalıdır 

• Toz yayılımı minimum olacak şekilde bariyer önlemleri alınmalıdır 

• İnfeksiyon kontrol komiteleri tarafından denetim yapılmalıdır ve 
gerekirse işlemleri durdurma yetkisi verilmelidir 

• Kurumsal düzeyde inşaat işlemleri sırasında alınacak önlemler için 
talimatlar bulunmalıdır  



İnşaatlar sırasında temizlik 

• İnşaat atıkları sıkıca kapatılmış konteynerlarda taşınmalıdır 

• Çalışma yüzeyleri deterjan ve suyla / dezenfektanla silinmelidir  

• Çalışma alanı terkedilmeden önce ıslak mop ve/veya HEPA filtreli 
vakum uygulanmalıdır 



Özet  

• Hastane yüzeylerinde mikroorganizmalar uzun süre canlı kalabilmekte 
ve direk olarak veya sağlık personeli aracılığıyla hastalara bulaş 
olmaktadır 

• Hastane temizliği için uygun prosedürler belirlenmeli 

• Temizliğin monitorizasyonunda mikrobiyolojik yöntemlerin yanısıra 
floresan veya ATP bazlı sistemler kullanılanilir 

• Terminal temizlik salgınların önlenmesinde önemli bir uygulama. 
Klasik dezenfektanların yanısıra özellikle hidrojen peroksit bazlı yeni 
sistemlerin kullanımı son yıllarda giderek artan sıklıkta 
kullanılmaktadırlar 



Teşekkürler 
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