
 

 

 

1.0 AMAÇ  

Patojen mikroorganizmaları bulunduran/bulundurma olasılığı yüksek olan kaynaklardan, sağlık kurumundaki 
hastalara, sağlık personeline ve ziyaretçilere yayılımı önlemektir.  

 

2.0 KAPSAM  
Tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan tüm birimleri kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

ESBL: Extendet broad spectrum Beta Lactamaz. 
MRSA: Metisilin-Dirençli Staphylococcus aureus  
VRE: Vankomisin Dirençli Enterekok  

 

4.0 SORUMLULAR   
Birim sorumluları, sorumlu hemşireler, hemşireler.  

   

5.0 TANIMLAR 

İzolasyon: kelime olarak ayırma, soyutlama, tecrit etme anlamına gelmektedir. Enfeksiyonu önlemede izolasyon 
yöntemlerinden yararlanılır.  

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Hastaneye yatan her hastaya enfeksiyon durumuna bakılmaksızın standart izolasyon yöntemleri uygulanmalıdır. 
Buna göre;  
 Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar, kontamine materyalle direk temas sonrasında eller yıkanmalıdır.  
 Hastayla direkt temastan önce ve sonra eller yıkanmalıdır.  
 İnvaziv işlemlerde eldiven giymeden önce ve sonra eller yıkanmalıdır.  
 İki ayrı hastaya temas etme arasında ve aynı hastada kirli vücut bölgesine temastan temiz bölgeye temasa          

geçerken eller yıkanmalıdır.  
 Kan, vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoza ve bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında nonsteril eldiven 

giyilmelidir.  
 Eldiven çıkartılırken ellerde kontaminasyon meydana gelmesi kaçınılmaz olduğu için bir hastadan diğerine 

geçerken eldiven değiştirmenin yanısıra eldiven giymeden önce ve çıkardıktan sonra eller yıkanmalıdır.  
 El yıkama El Hijyeni Talimatına uygun olarak yapılmalıdır.  
 Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük 

giyilmelidir.  
 Delici ve kesici aletlerle yaralanmaya karşı korunulmalıdır. İğneler hiçbir zaman yeniden kılıfına geçirilmemeli, 

ucu bükülmemelidir.  Kullandıktan sonra,  delinmeye dirençli kaplar içinde biriktirilerek uzaklaştırılmalıdır.  
Yeniden kullanılacak olan iğne ve kesici aletler delinmeye dirençli kaplarda temizleme-sterilizasyon işlemleri 
için gönderilmelidir.  

 Eksudatif deri lezyonu olan sağlık personeli iyileşene kadar doğrudan hasta bakımı veya araç-gereç bakımı ile 
ilgilenmemelidir.  

 Kan veya kanlı sıvılar ile kirlenen çarşaflar veya diğer materyaller özel torbalar içinde uzaklaştırılmalıdır.  
 

BULAŞMA YOLUNA DAYALI İZOLASYON YÖNTEMLERİ  

Bulaşıcı veya epidemiyolojik olarak önemli patojenlerden kuşkulanılıyorsa veya bunlar saptanmışsa standart 
önlemlere ek olarak bulaşma yoluna dayalı önlemler uygulanmalıdır. Eğer hastalığın bulaşma yolu birden 
fazlaysa bu önlemler kombine edilebilir.  

 

TEMAS İZOLASYONU ENDİKASYONLARI  
Epidemiyolojik önem taşıyan, hasta ya da çevresiyle temas yoluyla bulaşabilen mikroorganizmalarla kolonize veya 
enfekte olan hastalarda uygulanır. Bu tip enfeksiyonlara örnekler:  
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 Klinik ve epidemiyolojik önemi enfeksiyon kontrol komitesince vurgulanan çoğul dirençli mikroorganizmalarla 
gastrointestinal, solunum, deri veya yara enfeksiyonu ya da kolonizasyonu Çoğul antibiyotik dirençli 
mikroorganizmalar(MRSA, Pseudomanas, Acinetobacter, Stenonotrophamanasmaltophlia, ESBL üreten 

Enterobacter, E.coli, Klebsiellapneumoniae) 
 Düşük enfeksiyon dozu olan veya ortamda uzun süre canlı kalan bakterilerle oluşan enterik enfeksiyonlar,  

Clostridium difficle 
 Enterohemorajik Escherichia coli, Shigella, hepatit A ve rotavirüs (bezlenen bebeklerde) virüs, parainfluenza virüs 

ve enteroviral enfeksiyonlar (bebek ve küçük çocuklarda).  
 

Yüksek Bulaştırıcılık Özelliğine Sahip Deri Enfeksiyonları,  
 Difteri (kutanöz) 
 Herpes simplex virüs (neonatal veya mukokütanöz)  
 İmpetigo 
 Majör (drene olmuş) abseler, dekübit yaraları 
 Bitlenme 
 Uyuz 
 Stafilakok furonkülozis 
 Zoster (dissemine veya bağışıklığı düşük kişilerde)  
 Viral/hemorajik konjoktivit 
 Viral hemorajik ateşler.  

 
Uygulamalar 
 Bu hastalar tek kişilik odalara yerleştirilmelidir. Mümkün değil ise aynı MO ile kolonize veya enfekte hastalar 
aynı odada kalabilir. Hastanın yatak başına KIRMIZI YILDIZ kartı takılır. 
 İzolasyon odasına tıbbi atık ve kesici delici alet kutusu yerleştirilir.  
 Bu odalara girerken, hastayla ya da çevresindeki her türlü yüzeyle temas öncesinde nonsteril eldiven giyilir 

temas sonrası eldiven değiştirilir, odadan çıkarken eldivenler çıkarılır ve tıbbi atık kovasına atılır. Eller yıkanır 
veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ovulur 
 Kritik olmayan bakım araçları(derece, steteskop, monitör, tansiyon aleti) ayrılır ve oda içinde tutulur. Bu 

araçlar hasta taburcu olduktan sonra hijyen talimatına uygun olarak dezenfekte edilir.  
 Hastanın vücut salgılarına, kirli yüzey ve aletlere temas edileceği zaman koruyucu önlük giyilir.  

 Hasta başka servise nakledilecekse, hastanın izolasyonda olduğu servis hemşiresine iletilir ve izolasyon 
önlemleri anlatılır.  
 Hasta odasının günlük temizliği ve taburcu olduktan sonra uygun konsantrasyonda hazırlanmış (4 litre suya 3 

klor tablet )ile hazırlanmış su ile yapılır.   
 Aynı çalışma periyodunda tek bir hemşirenin bakım vermesi sağlanır.  

 Hastanın transportu en aza indirilmelidir. 
  Hastanın alınan herhangi bir kültüründe MRSA, Pseudomanas, Acinetobacter, 

Stenonotrophamanasmaltophlia, ESBL üreten Enterobacter, E.coli, Klebsiellapneumoniae gibi  

mikroorgamizma üremiş ve etkene yönelik antibiyotik tedavisi yapılmış ise, tedaviden 1 hafta sonra kültür takibi 
yapılır. Üreme olmaması halinde izolasyon sonlandırılır.  

 

SOLUNUM İZOLASYONLARI ENDİKASYONLARI  
Solunum yoluyla bulaşan, 5 mikrometreden küçük partiküllerle oluşacak enfeksiyonları önlemek amacıyla uygulanır. 
Bu tip enfeksiyonlara örnekler: 
 Akciğer ve larengeal tüberküloz 
 Kızamık 
 Suçiçeği 
 Avian influenza 
 Yaygın zoster enfeksiyonu 
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Uygulamalar 
Hastalar satte 6-12 hava değişimi olan, havanın doğrudan dışarı atıldığı veya hastanenin diğer alanlarına yayılmadan 
yüksek etkili filtrasyonla temizlendiği negatif basınçlı özel odalara yerleştirilmelidir. Hastanın yatak başına SARI 
YAPRAK kartı takılır. 
Oda kapısı ve pencereleri kapalı tutulmalı, hasta zorunlu haller dışında odadan çıkmamalıdır. Hastanın transportu 
gerektiğinde hastaya cerrahi maske takılmalıdır.  
Odaya giren herkes yüzüne uygun büyüklükte, 1 mikrometre büyüklüğünde partikülleri filtre edebilen, filtrasyon 
özelliği en az %95 olan maskeler kullanmalıdır.  
Kızamık ve suçiçeği hastalarının döküntüleri tamamen solup kuruduktan sonra izolasyonu sonlandırılır.  
Tanımlanmış veya şüpheli tüberkülozu olan hasta öksürürken veya burnunu silerken kâğıt mendil kullanmalıdır. 
Tüberküloz ekarte edilene kadar hasta izolasyonu sürdürülmelidir.  
Antibiyotik tedavisi alan ve klinik olarak düzelen, üç farklı balgam yaymasında aside dirençli basil görülmeyen 
hastalarda izolasyon sonlandırılmalıdır.  
Çoklu ilaç direnci olan hastalar, hastanede kaldıkları sürece izolasyonda olmalıdırlar.  

 

DAMLACIK İZOLASYONU ENDİKASYONLARI  
5 mikrometreden büyük partiküller yoluyla bulaşan enfeksiyonların riskini azaltmaya yöneliktir. Mikroorganizmaları 
taşıyan damlacıklar 60-100 cm’den uzağa gidemezler. Bulaşma duyarlı kişiye yakın temas sonucu olur. Bu tip 
enfeksiyonlara örnekler:  
 H. İnfluenza tip b 
 Meningokokal enfeksiyonlar (menenjitler) 
 Çoklu dirençli pnömokok enfeksiyonları 
 Mycoplasma pneumoniae 
 Boğmaca 
 Streptokokal faranjit ya da pnömoni 
 Kabakulak, parvovirüs B 19 enfeksiyonları, influenza ve kızamık.  

 

Uygulamalar 
Hasta özel odaya alınır. Havalandırma ya da özel hava sistemleri gerekli değildir. Özel oda mümkün değil ise 
alternatif olarak aynı hastalığı olanlar, aynı odayı paylaşabilirler. Her ikisi de mümkün olmadığında enfekte hasta ile 
diğer hastalar arasında en az 1 metre mesafe olmalıdır. MAVİ ÇİÇEK kartı hastanın yatak başına asılır.  
Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın mesafede çalışırken maske takmalıdır.  
Odanın kapısı açık kalabilir. Hastayla temas öncesi ve sonrası eller yıkanmalı yada alkol bazlı el dezenfektanı ile 

temizlenmelidir. 
Zorunlu durumlar dışında hastanın odadan çıkması kısıtlanır. Zorunluluk varsa hastaya cerrahi maske takılır, bu 

şekilde hastanın mobilizasyonu ve nakli sağlanır.  
Hasta başka servise nakledilecekse, hastanın izolasyonda olduğu servis hemşiresine iletilir ve izolasyon önlemleri 
anlatılır. İzolasyon odasına tıbbi atık ve kesici delici alet kutusu yerleştirilir  

Hasta odasının günlük temizliği ve taburcu olduktan sonra uygun konsantrasyonda (4 litre suya 3 klor tablet) ile 
hazırlanmış su ile yapılır. 

Aynı çalışma periyodu içinde tek bir hemşirenin bakım vermesi sağlanır.  
 

SIKI TEMAS İZOLASYONU ENDİKASYONLARI 
VRE (Vankomisin Dirençli Enterokok) ÇİFT KIRMIZI YILDIZ hasta odasının kapısına asılır.  

 

Uygulamalar 

Vankomisin-dirençli enterokok (VRE) ile enfekte veya kolonize olduğu gösterilen hastalar için aşağıda belirtilen 

önlemlere uyulması gerekmektedir:  
 Klinik enfeksiyon belirtisi/bulgusu olmadığı sürece hastaya VRE’ye yönelik herhangi bir tedavi verilmez. 

Antimikrobiyal tedavi ile kolonizasyonun temizlenmesi mümkün değildir.  
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 VRE-pozitif bulunan hastanın klinik durumu uygun olur olmaz hastaneden taburcu edilmesi, yatış süresinin 
gereksiz uzatılmaması diğer hastalara bulaş riskini azaltmak yönünden büyük önem taşır.  

 VRE-pozitif olduğu saptanan hasta tek kişilik odada izole edilmelidir. Bu mümkün olmuyorsa aynı 

mikroorganizma ile kolonize ve/veya enfekte olan hastalar aynı odaya yerleştirilmelidir (cohorting). Tek kişilik 
oda veya hastaların gruplandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda sıkı temas izolasyonu gereken hastalara 

yaklaşım konusunda enfeksiyon kontrol komitesinden yardım istenmelidir.  
  Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastaların odasına girerken 35-40 saniye 3ml el dezenfektanı ile kuruyuncaya 

kadar el yıkama talimatına uygun ovalanmalı. Temiz, steril olmayan önlük ve eldiven giyilmelidir. Hastanın  

odasını terk etmeden önce eldivenler çıkarılıp kırmızı torbaya, daha sonra önlük çıkarılıp yine kırmızı torbaya 
atılmalı. Eller tekrar el dezenfaktanı ile ovalanmalıdır. Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden 

olabilecek işlemleri takiben (gaita ve enfekte yaraların drenajı ile direkt temas) eldivenler değiştirilmelidir. 
 Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastalar için kullanılan her türlü tıbbi cihazın diğer hastalarla ortak 

kullanımından kaçınılmalı, ortak kullanım gerekiyorsa bu aletler diğer hastalar için kullanılmadan önce 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon iç in 4 litre suya 3 klor tabletle (1000ppm) hazırlanmış su 
kullanılmalıdır. 

 Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastaların odalarındaki tüm yüzeyler her gün Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
önerilerine uygun olarak dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için 4 litre suya 3 klor tabletle (1000ppm) 
hazırlanmış su kullanılmalıdır.  

 VRE ile kolonize veya  enfekte olan hastaların “ex” olma durumunda yada taburculuğunu takiben hasta 
odalarındaki tüm yüzeyler dezenfekte edilecek ve  yoğun bakım personeli  tarafından bu odalardan ortam 

kültürleri alınacaktır. Ortam kültürlerinin sonuçları belli olana kadar bu odalara yeni hasta yatırılmaması ve 
odadaki malzemelerin başka hastalar için kullanılmaması tercih edilir. Eğer yeni hasta yatışı zorunlu ise 
dezenfeksiyon işleminin (ortam yüzeyleri ve aletler)  enfeksiyon kontrol hemşiresi, süpervizör hemşire veya 

servis sorumlu hemşiresinin denetiminde iki kez uygulanması zorunludur.  
 Hastanın üç (3) hafta boyunca yapılan gaita kültürünün negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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