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Tafll› Yüzük ve Alyans Takman›n Çocuk Hastanesinde 
Hasta Bak›m› Veren Hemflirelerin El Hijyenleri Üzerine Etkisi

‹nci Y›ld›r›m* , Mehmet Ceyhan*, Ç. Bar›n**, A. Ba¤dat**, Gülten Seçmeer*
Hacettepe Üniversitesi, ‹hsan Do¤ramac› Çocuk Hastanesi, Enfeksiyon Hastal›klar› Ünitesi*, Enfeksiyon Kontrol Hemfliresi**, Ankara. 

AAmmaaçç:: Nozokomiyal enfeksiyonlar› bulaflt›rmada hemflireler oldukça önemlidir. Ayr›ca hemflireler aras›nda yüzük takman›n yayg›n olmas› birçok
araflt›rmac›n›n dikkatini sa¤l›k persoleninin eline çekmifltir. Ancak hemflirelerin takt›¤› yüzük ve yüzük tipinin enfeksiyon riski tafl›d›¤›n› destekleyen
çok az ipucu mevcuttur. Bu nedenle çocuk hastanesinde hizmet veren hemflireler aras›nda yüzük, alyans ve tafll› yüzük takman›n el y›kama sonra-
s› el hiyjeni üzerine etkisini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k. 
MMaatteerryyaall vvee MMeettoodd:: Bu çal›flmada; enfeksiyon hastal›klar›, yenido¤an ve yo¤un bak›m ünitelerinde hasta bak›m› veren 74 hemflire yer alm›flt›r. Hem-
flirelerin 27 tanesi sürekli olarak alyans, 22 tanesi tafll› tüzük tak›p, 25 tanesi de yüzük takmamaktad›r. Bir haftal›k çal›flmay› takiben, rutin hasta ba-
k›m› ve standart el y›kama sonras›nda, ayn› hemflirenin yüzüklü ve yüzüksüz elinden, içerisinde steril fosfatla tamponlanm›fl tuzlu su solusyonu (PBS)
bulunan eldivenler yard›m› ile el kültürü al›nd›. Ayn› prosedür tafll› yüzük takan ve hiç yüzük takmayan hemflirelerin bask›n ellerine de uyguland›. Ön-
cesinde alyans takan hemflirelerden yüzüklerini ç›karmalar› istendi ve bir haftal›k çal›flma süresinin ard›ndan tekrar bask›n ellerinden kültür al›nd›.
Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin koloni say›m› yap›l›p, Wilcoxon ve Mann Whitney-U testleri kullan›larak karfl›laflt›r›ld›.
SSoonnuuççllaarr:: Gruplar›n karfl›laflt›r›lmas›nda, ayn› hemflireye ait yüzüklü elde yüzüksüz ele oranla daha yüksek Gram pozitif koloni say›s› tespit edildi (or-
talama, s›ras›yla 19.0 ± 23.1 cfu/ml, 9.4 ± 17.5 cfu/ml, p<0.05). Ayr›ca yüzük takmayan hemflirelerin ellerindeki Gram pozitif bakteri say›s›n›n yüzük ta-
kan hemflirelere oranla daha az oldu¤u saptand› (6.0 ±12.0 cfu/ml, p<0.05). Tafll› yüzük takan hemflirelerin ellerinde tespit edilen Gram pozitif koloni
say›s› alyans takan hemflirelere oranla daha yüksekti ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›. Öncesinde yüzük takan hemflirele-
rin ellerinden, bir haftal›k yüzüksüz çal›flma süresi sonunda al›nan kültürlerde tespit edilen Gram pozitif bakteri koloni say›s›n›n, hiç yüzük takmayan
hemflirelerin ellerinden al›nan kültürlerde bulunan seviyeye düfltü¤ü görüldü (p>0.05). Yüzük takan hemflireler aras›nda Gram negatif bakteri say›-
lar› da yüzük takmayan hemflirelerden daha fazla bulundu, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Üreyen Gram pozitif bakterilerin
hastane kaynakl› enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar aras›nda yer ald›¤› görüldü.
TTaarrtt››flflmmaa:: El hijyeni, nozokomiyal enfeksiyonlar›n engellenmesinde en etkili araçlardan biridir. Bu çal›flmada; tak›lan yüzü¤ün tipinden ba¤›ms›z ola-
rak yüzük takman›n sa¤l›k personelinin elindeki Gram pozitif bakteri kolonizasyonunu artt›rd›¤› görülmüfltür. Hasta bak›m› s›ras›nda hemflirelerin yü-
zük takmas› hastane kaynakl› bakterilerin sa¤l›k personelinin elleri ile bulaflmas› için bir risk faktörü oluflturmaktad›r.
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Tekrarlayan Menenjitli Olgular›m›z

Solmaz Çelebi, Mustafa Hac›mustafao¤lu, Tuna Demirbafl
Uluda¤ Üniversitesi, T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Bursa.

Tekrarlayan menenjit nadir olarak görülen ancak predispozan faktörlerin araflt›r›lmas›n› gerektiren ciddi bir enfeksiyondur. Bu çal›flmada klini¤imi-
ze tekrarlayan menenjit tan›s›yla sevk edilen olgular›n klinik bulgular› ve predispozan faktörlerin varl›¤› de¤erlendirildi. Olgular›n 5'i (%84) erkek, 1'i
(%16) k›z, ortalama yafl 8.2+2.9 y›l ( range 3-11 yafl) idi. Baflvuru yak›nmas› olarak atefl, kusma ve bafla¤r›s› %84 olguda, %16 olgu da ise kusma ve
konvulziyon vard›. Klinik olarak atefl yüksekli¤i ve ense sertli¤i olgular›n tamam›nda saptand›. BOS
incelemesinde ortalama hücre say›s›: 1086±430/mm3 (540-1500/mm3), glukoz: 28.7±8.8 mg/dl (20-44 mg/dl), protein: 112±48 mg/dl (81-180 mg/dl) idi.
Baflvurudan önce ortalama menenjit atak say›s› 3.3±1.3 (2-5) idi. Olgular›n %84'ünde BOS kültüründe üreme oldu ( %50 S.pnemoniae, %16 S.aure-
us, %16 S.epidermidis). Kraniyal görüntüleme tetkiklerinde; epidermiod kist ve dermal sinus trakt› 2 olguda, kafa travmas›na sekonder kemik frak-
türü ve dura defekti 2 olguda saptand›, antibiyoterapi sonras› olgulara cerrahi operasyon uyguland›. Tüm olgular›n immun tetkikleri normal bulun-
du. ‹zlemde menenjit tekrar› gözlenmedi.
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