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G!RIS 

Aquir~d Immung D&fici~n~y Syndrom y~ d~ k~zantlmı~ b~gı~ıklık 
yetmezligi sendromu anlamına gelen AIDS, ilk kez 1981 yılında 

Centers fer Disease Contrcl tarafından tanımlanmıstır (11,12,32>. 

AIDS tüm dünya ülkelerine yayılarak bugüne kadar gbrülen en 

büyük pandemi bzelli~ini kazanmıstır C3,5) . 

1987 yılında 129 ülkeden Dünya SaQlık örgütüne bildirilen 
vaka sayısı 73·.747, 1991 yılı sonunda 400.000, 1992 yıl. ı sonunda 
ise 611.589'a ulasmıstır <21>. 

Hastalıgın baslıca bulaşma yolunun kan ve cinsel temas olması 

yayılımın hızını artırmaktadır<3>. 1988 yılında Türkiye genelinde 
yapılan bir arastırmada prezervatif kullanma oranı %7.5 

saptanmıstır<36>.Bu oran gbsteriyor ki. korunmasız cinsel 
ülkemizde hastalıgın bulasmasına dnemli bir 
oluşturmaktadır. 

olarak 

ilişki 

sorun 

ülkemizde HIV ile enfekte vakalar ilk kez 1985 yılında 

gcirUlmeye baslanmıştır. 1985 ve 1994 yılı aralık ayı sonuna kadar 

254 seropozitif ve 152 AIDS hastası olmak üzere toplam 406 kişi 

HIV ile enfekte olmuştur. AIDS hastalarından 59 kisi ölmüş, 93 
kişi halen yasamaktadır <19~20>. Bu veriler ülkemizde dnemli bir 
saglık sorunu oldugunu ortaya koyuyor. 

Uzmanlar AIDS'li vaka sayısının 1995 yılında 4 milyon , 2000 
yılında 25 milyon olacagını ay~ıca 2000 y1lında 8 milyondan fazla 

insanın AIDS'ten dlecegini tahmin etmektedirler <5,19) 

Hastalıgın yayılım hızı ancak bulaşma yollarına ait gerekli 
~nlemler alındıgında durdurulabilir C16). 

Saglık bakım çalısanlarının seropozitif ve AIDS'li kişilerden 
enfekte olma riski %0 . 2 olarak belirlenmiştir (29>. Saglık bakım 

çalışanlarında en sık gdrülen 
kul lanı lan ignelerin ele batması, 

bul asma yolları hastalarda 
kanla kontamine kesici aletlerle 

yaralanma ya da infekte kan ya da vücut sıvılarının mukozaya 
sıçramasıdır <1>. 
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Hemşireler bulundukları c~lı&ma ortamı 

gruptandırlar. Hastaya uygulanan girisimlerde 
bulaştırabilecekleri gibi aynı zamanda mekanik 
baska kişileri enfekte edebilirler <14). 

nedeniyle riskli 
HIV'i kendi l erine 
taşıyı c ı olarakda 

Hemodiyaliz hastaları k~n tr~nsfUzyonları nedeniyle ri5k 
grubuna girmektedirler. Onlara bakım veren hemsireler da ayn ı 

riski taşırlar. 

Calışmamızda amaç, hemodiyaliz ünitelerinde calısan 

hemsirelerin AIDS ' in bulaşma ve korunma ybntemleriyle ilgili bilgi 
düzeylerini belirlemek ve bu dogrultuda ileriye yönelik hizmetiçi 

egitim programlarına bnderlik etmektir. 
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GENEL B!LG!LER 

TANIM VE TAR!HCE 

AIDS, 1981 yılında ılk kez Amerika Birlesik Devletleri'nde 

eşe insel erkeklerde ortaya ç J. k<:"l.n bir immün sistem 

hastalıgıdır (6?34) . 

Centers for Disease Control, hastalıQı 60 yaeın altındaki 

ki~,ilerd(~ bili.nen immün yt.1tme<:lik hc.1.stç,1.l.1klard<:u1 birinin 

bulunmadı~ı ve immün yetersizlige neden olarak bir ılac alınmadı~ ı 

halde hayatı tehdit edecek fırsatcı enfeksiyonlar vs Kapasi 
Sarkomununun meydana geldigi immün yetersizlik tablosu olarak 

tanım lanmıştır <12,32). Oysa 1993 yılında bu tanımlar 

degistirilmi$tir . C04 + T lenfosit sayısı 200/ml'nin altında, 

pulmoner tüberküloz, tekrarlayan pnbmoni ve invaziv servical 

kanser tanımlamaya eklenmistir <5,31). 

AIDS'e ilk kez Amerika, Uzak Dogu ülkel~ri ve Batı Avrupa'da 
eşcinsel erkekler ve intravanbz ilaç bagımlılarında, Afrika ve 

Karayip adalarında ise birden fazla kisilerle cinsel ilişki kuran 

kadın ve erkeklerde rastlanmıstır <3,5>. 

Hastalı~ın ortaya çıkısı 1980 yılları olarak kabul edilirse 

de 1959 yılında Afrika'nın Kinhasa bblgesinde bir hastadan alınan 

serumda seropczitiflik görülmesi bu tarihten önce Afrika'da HIV 

enfeksiyonunun varlıgına ait bilgilerin oldu~unu göstermistirC21). 

HASTALIGIN ETKEN! 

Hamtalık etkeni 1963 yılında P~ri& Pasteur EnstitUaUnde HIV 
enfeksiyonunun erken ddneminde olan bir hastanın lenf nodundan 
izole edilmiştir. Buna Human Immunodeficiency Virus adı 

verilmistir. Kısaca HIV I denilmektedir. 1986 yılında Batı 

Afrika'da bir baska virUs bulunmus buna da HIV II adı verilmistir. 

Bu iki tip virüs geçiş yolu ve patalojik olarak farklı olmasına 

karsın, klinik olarak ayrılmayan özellikler gbsterirler 
( 2 :L ' 31 ' 46) • 

HIV hücresel bagısıklıktan sorumlu T hücrelerini· enfekte 

ederek hücre fonksiyonlarını deprese eder. SonLlç-c.:;ı. immün 
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enfeksi yonlar ve çeşi t li o r ganlarda malignite ile seyreden ve 
ölümle sonuçlanan klinik tablolara sebep olur <15,17,21>. 

RlSK GRUPLARI 

r=.ıIOS ' in 
O 1 LISffiLIS tllt~. 

bulasma yollarına göre toplumda risk 

* Intravenciz i laç bag ırnlıl a rı 

* Homoseksüel ve biseksüe l l e r 

* Hemodi ya li z has t a l a r ı 

* Hemofil i hastaları 

* Enfekte k i şilerin esleri 

* Kan ve ürünleri nakli yapılanlar 

gr1.ıpları 

* K~n ve vücut ~ıvıl~rıyla t emas eden sag l ık perşoneli 

r isk taşı yan grup lar ol arak belirlenmiş t ir. <6,1 2 , 13,16,17, 
47). 

ülkemizde HIV il~ enfekte olan 406 kisinin risk gruplarına 

gcire da.ı:;;ılımı (20); 

* Heteroseksüeller 157 

* Damariçi uyusturucu kullananlar 61 
* Erkek homo/biseksüel l er 46 
* Kan nakli yapılanlar 26 
* Hemofili hastaları 13 
* Homo/ biseksüel damariçi u y usturucu 

kLLl l anan 1 a r 
* Per i natal yol ile geçis 
* Bilinmeyen l er 

olarak bildirilmistir . : 

4 
'":!" ..... 

100 

Dünyadaki çesitli 
sayıyı yansıtmayaca~ı 

AIDS örgütleri resmi kayıtların gerçek 
görüsünü taşımaktadırlar . ülkemizdeki 
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pr@z~rv~tif kull~nma oranınln az olma~ı ve Ginffi~l ili$kil~rin 

yogunlugu dikkate alındıgında enfekte kisi sayısının bildirilen 

rakamlardan daha fazla oldugu sanılmaktadır. Yaklasık 20.000'nin 

üzerinde insanın HIV ile enfekte oldugu tahmin edilmektedir <20> . 

BULASMA YOLLARI 

Ilk on yıllık pandemi 5ırasınd~ HIV I enfek~iyonu ve AIDS 
dünya çapında yayıldı. Avustralya , Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da 
HIV I insidansında yavasta olsa bir artma gbrülmektedir fakat bu 
artıs gelismekte olan ülkelerde devam etmektedir (31). 

HIV, kan, semen, servical sekresyon , serebral, 

perikardial, peritoneal, snavial, omniotik sıvılar, 

gbzyaşı, idrar ve anne sütünden izole edilmistir. HIV, 

gözyaşı , ter ve idrarda düsük konsantrasyonlarda 

(3, 13, 16, 24, 27). 

plevra! , 

tükrük, 
·t:;ükrük, 

bul Llr1L!r 

Tüm dünyada yapılan epidemiyclojik çalısmalar HIV'ın başlıca 

üç bulasma yolu oldugunu gdsterir (24). 

·lf ~<an yo 1 u i 1 e 

* Cinsel iliski ile 

* Perinatal bulasma ile 

I. Kan Yolu tle : 

* HIV ile anfekte k~n ve kan UrU~lerinin verilmesi, 

* Enfekte kan ile bulasmış iQne 9 enjektdr 9 

aletlerin kullanımı, 

kesic:i-delic:i 

* Enfekte kisilerden yapılan organ ya da doku nakilleri, 

Intravenöı: ilaç baç;jıml ı larının ara.sında igne, 

enjektcirlerin paylaşılması, 

* Bütünlügü bozulmus deri ya da mukoz membranın enfekte 
kan ya da vücut sıvılarıyla kontaminasyonu sonucunda bulasma sbz 

konusudur (3,4,5, 13 , 16,24). 
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II. Cinsel ilişki Yolu tle : 

Cin&~ı tım•• ilı ~Uny~ ç~pındıkı MlV ınf~k&iygnwn~n 

%70'den fazlasını olusturn~ktadır Cl6) . Seksüel olarak 
kazanılmıs HIV enfeksiyonun~ri ~elişmiş ülkelerde homoseksüel 

erkekler arasında en yaygın olmasına ragmen dünya capında en fazla 
yayılım heteroseksüel ilişki sonucu olmaktadır . 

Amerika Ve Avrupa'da enfekte erkeklerin kadın 

partnerlerin %15-30'u, enfakte kadınların erkek partnerlerinin 
%15'inden fazlası enfekte olmusturC16>. Kadınlar arasındaki gecis 

cok az miktarda bulunmuştur. Korunmasız anal ve vajinal ilişki 

seksüel g~çişte en büyük riski tasır. HIV 'ı n bulaşma riskinin 
artmasına sebep elan durjmlar vardır . Bunlar; 

* Seksüel partner sayısınin fazla olması, 

* 
varlıgı, 

Partnerlerde diger seksüel gecişli enfeksiyonların 

* Partnerlerde genital ülserasyonların varlıgı, 

* Şiddetli immün yetmezligi olan kişilerin cinsel aktivitede 

bulunması ? 

* Enfekte cinsel esin kan ya da vücut sıvılarındaki virusun 
miktarı sayılabilir <4,16,24) . 

III. Perinatal Yol 1le: 

Enfekte anneden dogrudan ge~is sbz konusudr. Geci& 

kcnjenitaı~ tranGple~ental ya da dogumd•n sonra emzirm~ yQlu ile 
olmaktadır. Enfekte anneden bebegine HIV bulaştırma riski %50Jdir 

(24>. Perinatal enfeksiyon sonucu olusan AIDS olguları 1989 

yılında %17, 1990 yılında %21 artıs gbstermiştir<1>. 

BEL1RT1 VE BULGULAR 

HIV'ın bulaşmasından .h~stalık belirtileri 
kadar geçen sürenin 6 ay (ıe · 10 yıl ya da daha 
düsüntilmektedirC32> . 

6 
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H•&t~ıı;ın ~••l~ç• ~-~irtil•ri ~t••· i•ç~ 
yorgunluk, halsizlik, asırı kilo kaybı <l-2 ayda 

basagrısı, disfaji lent bezlerinde agrı ve sislikler, 

diyare, devamlı ve kuru bksürük, bogaz agrısı, deri 

ciltte hematom ve mor lekeler, fırsatçı enfeksiyonlar 

t@rı~m~ıeri, 

10-15 kg>, 

uzun süreli 

dbkUntüleri, 
(pamukcuk, 

prbmoni, ensefalit vb . >, hepatomegali, splenomegoli ve depresyon 

gbrülebilir <10,13,41,46>. 

Terminal ddnemde inkontinans, parapleji ve gdrme bozukluQu 

gelisebilir(13). 

Hastalıklar Kontrol Merk~zi tarafından 1986 yılında HIV 
enfeksiyonu klinik olarak dbrt gruba ayrılmıstır<7,8,15,25>. 

I.Grup - Akut Enfeksiyon 

Hastaların yakla•ık %50'sinde seroconversiyonla birlikte akut 
enfeksiyon gelisir (35). HIV vücuda alındıktan sonra 2-6 ay 
içinde kanda antiHIV olusmasıyla birlikte ortaya cıkar . Ates, 

halsizlik, yorgunluk, lanfadenopati, ddkilntüler gibi semptom ve 

bulgular meydana gelir . Bazı hastalarda akut ndrolojik semptomlar 
gdrülür. Klinik bulgular kendiliginden düzelir ve enfeksiyon 
asemptornatik dbneme girer(7,15> . 

II.Grup - Asemptomatik Enfeksiyon 

Bu dönem yıllarca sürebilir. Tanı ancak labaratuvar sonuçları 

ile konur. Hastalıga ait hiçbir belirti ve bulgu yoktur. <7,8) 

III.Grup - Persistan Jeneralize Lenfadenopati 

Inquinal bdlge dışında en az iki bdlgede capı 1 crn'den büyük 
ve üç aydan uzun süre devam eden lenf dügümleri vardır. Lenf 
dügümleri simetrik, orta sertlikte ve mobildir. Tüm hastalar bu 
dbnemi yasamayabilir. Asemptomatik infeksiyon IV.gruptan bir 
hastalıga dbnüsebilir<7>. 

IV.Grup - Full-blown AIDS 

Hastada ndrolojik belirtiler, fırsatcı 

sekonder tümörler ortaya cıkar. Bu grupta 

gelismiştir <7,8,15>. 
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TANI tSLEMLER! 

H~•taı1Qın tin ! §1ş HIV şntikgr t@yini~ HIV ~ntiJ~n t~yıniı 

virus izolasyonu ve enfekte hücre ya da plazmada genetik maddenin 
gbst~rilmesi ile konur<6). 

HIV antikor tayininde kullanılan sero lojik te5tler tarama ve 
dogrulama testleri olarak ayrılırlar. En yaygın kullanılan tar ama 
testi Elisa (Enzim Unked Immunsorbant Assay)dır. Elisa'nın pozitif 

olması tanı için yeterli sayılmamaktadır. Cesitli nedenlere baglı 

olarak gerçek sonuçlar elde edilmeyebilir. Test pencere dbneminde 
yani serumda henüz antikorların olusmadıgı bir dcinemde yapıldı ise 

yalancı negatif sonuç elde edilir. Bu durumda dogrulama testi olan 
Western Blot uygulanır. Bu ydntem ile virusun tüm yapı 

proteinlerine karsı olusmus antikorları ayrı ayrı saptanabilir . 
Western Blot testi sonucu pozitif çıkan kisiye seropozitif denir . 
Seropozitif kişiler virüsü tasır ve bulaştırırlar fakat k l in i k 
olarak AIDS belirtileri gcistermeyebilirler <3,6,16). HIV<+> olan 
kişiler, 10 yıllık bir süre içinde mutlaka AIDS tablosuna 
gireceklerdir. Bu nedenle taşıyıcı kavramı bu duruma tam 

uymamaktadır<26) . 

AIDS 'tN TEDAVl:Sl: 

Henüz AIDS'in kesin bir tedavisi yoktur. Hastalıgın pro gnozu 

kötüdür. Yasam süresi bir yıldan bes yıla kadar uzayabilir<43). 

Hastalıkla Mücadele : 

* HIV'i yak etmeyi amaçlayan antivir~s tedavisi, 

* ~enfosit ve kemik iliQi n~kli~ inte r feron uygulamesı Qib i 
immün sistemi uyaracak tedavi, 

* Fırsatçı enfeksiyonlar ve tümcirlerin tedavisinden 
olusmaktadır(13,46). 

SAGLIK BAKIM CALI SANLARINDA ·AIDS 

HIV p revelansının giderek artması, günlük çalışma ortamında 

hastaların kan ve diaer vücut · sıvılarıyla temas eden sagl ı k bakım 
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Saglık bakım çalısanları, 

* Bütünlügü bozulmuş deri ve mukozanın enfekte kan ve vUcut 
sıvılarıyla bulasması, 

* Enfekte kan ve vUcut sıvılarıyla kontamine olan malzem~ ve 
yüzeylerle temas sonucunda HIV ile enfekte olurlar<5,9,29>. 

Saqlık çalı•~nlarının HIV tasıyıcı ve AIDS'li 
kişilerden enfekte olma riski %0.2 alarak belirlenmistir (29). 

!ngiltere ' de enfeksiyon hastalıkları servisinde kollaps 
geçiren HIV pozitif bir hastaya uygulanan resüsitasyon sırasında, 

koluna igne batan bir hemsire HIV<+> hale gelmistir . Bu olay HIV 
iJe enfekte hastalara bakım veren saglık bakım calısanlarının 

risklerini ortaya koymaktadır <23>. 

ABD'de Hastalıklar Kontrol Merkezine 19 Eylül 1988 tarihine 
kadar HIV ile enfekte olmus 3.182 saglık bakım çalısanı rapor 
edilmist ir. BLl ol9Lllcarın 2 . 91:3;'(.\nün <t.95) yasam biçimleri 
acısından risk gruplarına girdigi bildirilmektedir. 169'unun (%5) 

görev sırasında enfekte oldugu düsünülmektedir. Bu vakaların 28'i 
blmüstilr. Gbr~vleri sırasında enfekte olan kisilerden 44'ü ile 
yapılan ara5t1rmada 9 yardımcı hemsire, 6 hemsire, 8 doktor, 4 
cerrah, 4 labaratuvar teknisyeni, 2 solunum terapisti, 1 dis 

hekimi, 8 temizlikçi, 1 saglık personeli olmayan kisi ve 1 cilüleri 
ilaçlamakla gbrevli kisilerden clustu~u saptanmıştır <44). 

Enfekte hastalardan saglık bakım çalısanlarına, enfekte 
saglık bakım calısanlarından HIV geçi5 riski alınacak genel 
cinlemlerle azaltılabilir. Centers for Disease Control tarafından 

hazırlanan ö n lemler tüm dünyada kab~l edilen evrensel cinlemlerdir 
(5,9,14·>. 

Evrensel önlemler vücut sıvıları, kan, gdzle görünür kan 
içeren her türlü vücut sıvısı, serum, vajinal sekresyan, beyin 
omurilik sıvısı, sinavya, plevraq periton, perikart ve amnion 
sıvılarına uygulanmalıdır (5,25>. 

Balgam, gcizyası, ter, kusmuk, nazal sekresyon, gaita gdzle 
gcirünür kan icermediginde genel cinlemleri uygulamaya gerek yoktur 
<5, 25). 
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ENGEL !LE KORUNMA 

mukozayı korumak 
kullanılmalıdır. 

ONtVERSAL öNLEMLER 

için uygun bariyer bnlemler 

* Kan ya da diger vücut sıvılarıyla olan temasta 

* Mukoza ya da bütünlügü bozulan deri ile temasta 

her zaman 

* Kan ya da diger vücut sıvılarıyla kontamine olan malzeme ve 
yüzeylerle olan temasta 

* tntravenbz e n jeksiyonlar sırasında 

* Damariçi diger g iris i mlsr sırasında mutlaka 
kullanılmalıdır <5 , 9>. 

eldiven 

Kan ya da diger vücut s ı v ı larının damlacık sekl i nde yayılm~ 

olasılıgında agız, burun ve gbz mukozasını korumak için maske ve 
koruyucu gdzlük ya da tüm yüzü brten siper seklinde koruyucular 
giyilmelidir. Kan ya da di~er vücut sıvılarının vücuda sıçrama 

olasılıgı varsa tüm vücüdu brten ya da yalnızca vücudun cin kısmını 

cirten bnlükler giyilmelidir. Invaziv işlemler sırasında eldiven 
yırtılır ya da delinirse eldiven degistirilmeli ve kazaya v~l açan 
alet steril sahadan uzaklaştırılmalıdır <9>. 

EksUdatif deri le~yonları olan saQlık bakım calısanları 

lezyonları iyilesene kad~; hasta bakımı ve kontamine hasta 

malzemeleriyle te~~stan kacınmalıdır. Lezyonu olan sa~lık bakım 

~alısanı lezyonu kapatma lı ve eldiven kullanmalıdır <5,29) . 

Eller ve vücudun diger yüzeyleri kan ve diger vücut sıvıları 

ile kontamine olmussa hemen su ve sabun ile yıkanmalıdır C5,9,29>. 

!gne, bistüri ve diger kesici aletlerle yapılan islemler 
sırasında ya da bu aletleri temizlerken kullan~lmıs aletleri ya da 
igneleri ellerken batma ya da kesilmeleri bnlemek için gereken 
dnlemler alınmalıdır. Dispozıbl igneler kullanıldıktan sonra 
batmayı dnlemek için plastik kılıfları tekrar takılmamalı, igneler 
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çıkarılmamalıdır C5,9,29). 

Dispozıbl enjektcir ve i~neler 9 bistüri uçları ve diger keskin 

aletler kullanıldıktan sonra delinmeye dirençli kutularda 
toplanmalıdır. Bu kutular kullanıma uygun ve kolay ulasılabilir 

yerlerde bulundurulmalıdır. Genis lümenli ve tekrar kullanılacak 

igneler islem gdrecekleri yere g i dene kadar yine delinmeye 
dirençli kutularda saklanmalıdır <5 , 9,29). 

Tükrük yoluyla bulaşmaya ait kanıt almamasına ragrnen agızdan 

agıza resüsitasyon riskini en a z a indirmek için a~ızlık, ambu , vb . 
ventilasyon aletleri, resüt i tasy cn gerekebilecek yerler de hazır 

bulundurulmalı <5,9 9 25,29>. 

Hamile sag l ık bakım ca lı sanl arına HI V 
pmrinata l dbnemde b eb e g e geçme r i ski oldu gundan 
titi zlikle uymalar ı gerekir (5,9) . 

e n feksiyonunun 
genel bnleml~re 

Pulmoner tüberkü loz, enfeksiycz diyare olması y a da bundan 
odalarda eüphe edilmes i gi b i bzel duru mlar d ı sı nd a, b z el 

bulunduru l ma l arına gerek yokt u r . Fakat bu h a stalar i mmunasupresif 
bir hastayla aynı odada t utulmamal ı dır<5,9) . 

Saglık bakım çalısanlarına kesici aletlerle ya da igne 
batması sonucu kan ya da d ig e r vücut sı v ıları bula5dıgında 

cincelikle delinen alanın kanatılması , su 

yıkanılması bnerilmektedirCl . 15. 46). Ayrıca son 

merkez 1 saat icinde Zidovudin baslanmasının 
düsünrnektedirler<4>. 

ve sabunla hemen 

zamanlarda bir çok 
yararlı alacaQını 

Hasta kanının bulaşması durumunda, "hastadan izin alınarak 
s~rolojik testler uygulanır. Test sonuçlarına göre antı HIV<-> 
fakat enfeksiyon riski yüksek grupta bulunuyorsa saglık 

personelinde bulasmayı takiben 12 hafta içinde HIV antikoru oluşup 

olusmadı~ı kontrol edilir. Eger hasta AIDS'li ya da HIV pozitif 

ise saglık bakım çalısanına klinik ve serolojik acıdan 6.hafta, 
3.ay, 6. aylarda test yapılarak takip edilir (9,29>. 
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EL YIKAMA 

gelen bulasma yollarından biridir . Eller direkt bulasmanın en 
önemli aracıdır. Eller ilm ki~i enfeksiyon etkenini alabildigi 

gibi temas sonucu başka kisilere de aktar~bilmektedir (33,40). 

Sadece el y ıkama il~ bir ycgun bakı mdaki enfeksi yon oranı 

%30 ' dan %10'a inmektedir. El yıkama işlemi için kabul edilen süre 
30 san i ye-1 dakika arasındadır . Kan ya da diger vücut sıvılarıyla 

elan kcntaminasy onda ise süre 3 dakikadır (1). 

Sag l ık bakım ç al ışanl arı; 

* tnvaziv işlemlerden bnce, 

* Gbreve başlamadan önce ve son ra, 

* Kan ya da diger vücut sı vı ları ile direkt tema& ya de 
bunlarla kon t amine matmryal ya da yüzeylere dokunu ldugunda 

* CerrQhi, travmatik giri5imlerde kullan ı lan arac gereçlere 
dokunmadan bnce ve sonra, 

* !zolasyon ünitesine her giris ve çıkısta , 

* Enfekte hastanın bakımından sonra, 

* Yomekten cince ve sonra , ellerini u ygun t~knikle mutlaka 
yıkanmalıdırlar <33> . 

Yapılan bir araetırmada hem&irelmrih hastalarla çok sık el 

temasında bulunduklarını ancak ellerini çok sıkı yıkamadıklarını 

ortaya cıkarmıetır C40>. 

El y ı kan~ası gereken durumlarda üç de;isik el yıkama ycintemi 
kullanılır . Bunlar sosyal, hijyenik (aseptik), cerrahi el yıkama 

ybntemidir (33). 

Sosyal el y ıkama : Hasta ile olan kısa süreli temaslarda 

ellerin s u ve sabunla el bileklerini kapsayacak şekilde en az 15-
30 saniye yıkanmasıdır C33> . 
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Hijy~nik @l yık•m~ ı Ell~rin ~n aı bir dakika ~Ur@ il@ ~Uş 

sabun ya da antiseptik bir solüsyon ile yıkanmasıdır (33). 

Cerrahi el yıkama : Antiseptik bir solüsyon ile en az 2,3 

dakika dirsekleri de kapsayacak sekilde yıkanmasıdır. B~ylece 

ellerin kalıcı ve geçici florasındaki mikroorganizmaların hepsi 
uzaklastırılabilir <33>. 

El yıkamanın etkinligini arttırmak için antiseptikler 
kullanılmalıdır. fakat sık kullanıldıgında ciltte kuruluk, 

çatlaklar ve dermatit oluşumuna yol acmaktadırlar. Bu nedenle 
cerrahi girisimlerde ve diger yüksek riskli islemlerden dnce 
antiseptiklerle el dezenfeksiyonu uygundur, ancak günlük diger 
islemlerden cince ve sonra bel su ve sabunla yıkamak yeterlidir 
<33' 40) • 

1985 yılında el yıkama solüsyonları, sabunlar, alkoller 
%3'lük hekzaklorofen, iyodoforlar (povidon-iycd) ve %4'lük klor 

heksidin alarak belirlenmistir <33>. 

Sabunlar antiseptik etkisi zayıf ve tahris edici 

olmayan maddelerdir. Sıvı sabunlar uzun süre beklediginde 

mikroorganizmaların üredigi gdzlenmistir . özellikle 
kapları, mikroorganizmalarla çabuk kirlenebildiginden 

dnce dezenfeksiyonu saglanmalı ve sıvı sabunlar 
tüketilmelidir (33?40). 

özelliQi 
gram(-) 

daı;;iıtım 

kapların 

günlük 

Alkoller %70'lik etil alkol ya da izopropanol şeklinde 

kullanılır. AlkolUn etkisini gbsterebilmesi için ellerin~ en az 2 
dakika ovularak silinmesi gerekmektedir. Alkol cildin kurumasına 

ve pullanmasına sebep oldugundan gliserol ilave edilerek 
kull~nılması bnerilmektadir <18,33). 

Klorheksidin toksitesi az cldugundan kullanımı gittikce artan 
bir maddedir. Kullanım sonrasında deride bir film tabakası 

olLtStLırduÇjLmdan antiseptik etkisi ı_ızLm si . .'wer. Klorheksidin 
glukonat kliniklerde Hibiscrub olarak bilin~ektedir. Elleri 5 ml. 

Hibiscrub ile 2 dakika ovalayarak yıkamak yeterlidir (33~40). 

! yodofr.:ır 1 "-H", iyodun suda çdzünmesini saglayan yüzeyel aktif 

ajanlarla birlestirilmmsinden olusan antiseptik maddelere iyod 
verici(iyodofor) denir. Ellerin 3-5 dakika süre ile povidon-iyod 
ile yıkanması %90'ın üzerinde mikroorganizmaları azaltır 

( 1. 8 ' 33' 40) . 
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Hekzoklorof~n st~filakoklar• olan etkilmriyl~ g~ni5 kull~nım 

alanı bulmustur. Ancak kullananlarda gram<-> mikroorganizmaların 

artmasına neden olmaktadır. Sa~lam deriden absorbe olabilmekte ve 

uzun süreli kullanımlarda ise kemik iligi ve merkezi sinir sistem 
bozukluklarına yol açmaktadır (18,33). 

Ellerin kurutulması için bir kez kullanılıp atılan kagıt 

havlular kullanılmalıdır (33,40). 

HemsirelE!r el yıkamanın bnemine inanıp ve uygulamalarda buna 

dikkat ederlers~ hasta bakımı sırasında hem kendilerini hem de 
hastaları enfeksiyondan korLıyabi 1 irler. Böylece 
enfeksiyonun yayılmasında aracı olmasını engellerler. 

Hcıstalık 

belirtmiştir: 

yıkanması, 

Kontrol Merkezi, el yıkamanın önemini şu 

"Her bir hastaya dokunmadan önce ve sonra 
enfeksiyonun yayılımının kontrolü 

alınabilecek en keılay ve en önemli tc:dbirdir" <33). 

AIDS'DE STER!L!ZASYON VE DEZENFEKS!YON 

ellerin 

sek ilde 
ellerin 

acısından 

HIV etkeninin yayılımında tı bbi ve cerrahi aletler aracılık 

etmektedir ler. Aletler hastada kullanılmadan bnc~ 

mikroorganizmalardan arındırılmalıdır. saaıık kuruluslarında 

kullanılan araç ve gereçler infeksiyon olusturma risklerine göre, 

* Damar yatagına ya da steril vücut bölgelerine invaze olan, 

* Mukoz membranlar ile temas eden, 

* Hastanın sadec~ cildine dokunan aletler olmak üzere üç 
gruba ayrılmıstır (37). 

Vücut bölgelerine invaze olan aletl<.:rin m1..ıt laka 
sterilizasyonu, mukoz membran ile temas eden aletlerin yüksek 
etkili dezenfeksiyonu ya da sterilizasyonu, cilde temas eden 
almtlerin ise temizleme ya da basit dezenfeksiyonu yapılmalıdır 

<37) .. 

En güvenilir ve ekonomik de=~nfeksiyon 20 dakika kaynatmakla 

saglanabilir C22>. HIV 30 santigrad derecede 48 saat bekletilerek , 
56 santi~rad derecede 30 dakika kaynatarak inaktive edilir. Ayrıca 
dıs etkenlere duy•rl~ oldugundan kuru ortamda 3-4 günde, nemli 
ortamda 7-10 günde inaktive olur <45) . 
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olmdi\yan mikroorganiım~ların ve 
virüslerin cildürUlmesi 1 sterilizasyon ise bütün mikroorganizma
ların, sporlular dahil tamamen cildürUlmesid i r ( 18>. 

Dez~nfektanların bazıları antiviral etkinlige sahiptir. Fenol 
bil~eikleri, gluteraldehid, formaldehid , i yot bileşikleri, alkol, 
hidrojen peroksit ant i viral etkinlige sahip olan dezenfektan 
maddelerdir (37 >. 

Fenol bilesikleri, %5 su çözeltisi ve %2 alkol çdzeltisi 
seklinde kullanılmakta ve 30 dakika etkisini gcistermektedir. Deri 
antisepsisinde, cerrahi aletlerin, vücut atıkları yla kontamine 
çamaşırların, hasta oda larının dezenfeksiyonunda kullanılır 

( 18' 37) . 

Klorid %0.5- l'lik konsantra syonu bir dakikada etkisini 
gösterir. Ka nla kon tam ine eşyaların ve y üzey lerin 
dezen f eksi yonund a kullanılır. Kals i yum h ipoklorit Ckirec kaymagı> 

ucuz bir d8zenfektandır. klorun en cine mli kullanım yeri su 
dezen feksiyonudur C18,37J. 

Gluteraldehid %0.13'lük solüsyonun etki süres i 10 dakikadır. 

Madeni esya lar ve optik sistem aletl e ri %2 'lik ç bzelti de 10-15 
dakika bek l etilerek dezenfekte edilir <18,37>. 

Forma.ldeh id ·in 
Cerrahi araç ve 
k ı.t 11.:ı.n ı l ı r ( 37) • 

%3 ' lük solüsyonun etki süresi 10 dakikadır. 

gereçleri, eldivenlerin dezenfeksiyonunda 

!yot bilesiklerinin %1 ' lik konsantrasyonunun etki ~üresi 5 
dakikadır. Ameliyat v e ev esyalarının dezenf~ksiyonunda, su 
dezenfeksiyonunda, katgüt v e süturl.::\rın sterilizasyonunda 
kullanılmaktadır C18,37>. 

Alkolün konsantrasyonu %60'tan 
bakterileri öldürme oranı da artar. 
konsantrasyonlar ı etki l idir, fakat bu 
alkol'Un etki süresi 10 dakikadır. 

dezenfekte ed i 1 i r < 18, 3 7) •. 

. ' . . ,, . ~ ., · . 

%95'e kadar arttıkça 

Viruslere karsı %60'ık 

etki yavastır. %70'lik 
Termometreler bu yolla 

8 id r.p j~;ın , P?.rok s ~t .' %;;:-q '. lık :· \~onsantrasyonda 60 d~kikada 

dezenfe~i tan' ; ~t·k:i s i~ ·i · ·~ö~te?t~ ir . 7
' Yara · temizli~i ve agu.: 

.. 
, .. .. deze:nfeks i yonun.daı kul.l an ı l ır ( 37). 
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St@riliZMBygnda i~~ ~~klıkl~ k~11~nılan, ~ÇYi V@ @tkili Pl~n 

yöntem basınçlı buhar ydntemidir <37>. Uygulanması mümkün alan her 

durumda otoklav ile sterilizasyon tercih edilmelidir. 121°C nemli 
sıcaklıkta her türlü canlılıgın 10 dakika içinde yok oldugu, bu 

sıcaklıkta 20 dakika bekletmekle her türlü materyalin steril 
olacagı kabul edilir C18). Isıya duyarlı malzemelerin 

sterilizasyonunda kimyasal maddeler kullanılır. Etilen oksid 450-
700 mg/l konsantrasyonda 60°C'de 2 saat, 45°C'de 4 saat ya da oda 
ısısında 10 saat bekletilerek sterilizasyon saglanabilir. %8'lik 
formaldmhid'de oda ısısında 10 saat beklmtilerek, %2'lik 

gluteraldehid'de oda ısısında 10 saat, 60°C'de 1 saat bekletilerek 

sterilizasyon saglanır (37>. 

ATIKLARI N 1MHASI 

Hastaya ait kirlenmi5 örtü ve çarsaflar su 
torbalarla çamaşırhaneye gbnderilmelidir . Camasırları 

71°C'de 25 dakika su ve deterjanla yıkamak yeterlidir C9). 

geçirmez 
en az 

Hastanın kan, idrar, sekresyon vb. sıvı atıkları dogrudan 

kanalizasyon sistemıne atılmalıdır. Fakat kanalizasyon 

sistemlerinin denizlere acılma içme sularına karısına olasılıgı 

olmamal ı dır (18,37>. 

Kan ya da kusmuk ile kontamine olan yerler temizlenerek alan 

1/10 oranında sulandırılmıs çamasır suyu dbkülür. üzerine kagıt 

havlu kapatılarak 

personeli eldiven 

yapmalıdır <29> . 

30 dakika beklenir . Bu süre 
ve cinlük giyerek bu alanın 

sonunda temizlik 

normal temizligini 

Dcisemalerin dezenfeksiyonunda %1'lik formalin, %2'1ik sodyum 

hipoklorid kullanılır (47>. 

Balg~m, 

dezenfeksiycn 
ayrılmıs genel 
(18). 

idrar ve dışkı kapları ya servi5lerdeki özel 
sistemleri ile ya da hastanenin bu malzeme icin 

dezenfeksiyon bdlUmünde dezenfekte edilmelidir 

Bulasık kapları, cizel makinalarda 75°C'nin üzerinde sıcak su 
ile yıkanması, sabunlanması ve durulanması gerekir. özel 
makinaların bulunmadıgı durumlarda bulasıklar sabunlanıp 

durulandıktan sonra milyonda 5-10 kısım klo~lu su icinde 10 dakika 

bekletilmelidir <18>. 
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MATERYAL ve M~TOD 

1 Mıy!~ il© l H•ıirın 199= t~rihl•ri •r~5ı~~ı tıtın~~I v~ 
Eskis~hir il merkezlerindbki hemodiyalız ünitelerinde çalışan 

hemsi relerden rasgele drnekleme ydntemiylm seçilen ve 
arastırmayı kabul eden toplam 80 hemşire araştırma kapsamına 

alınmıstır. 

Ar~stırma l.ü.Istanbul Tıp Fakültesi Araetırma ve Uygulama 
Hastanesinde çocuk hemodiyaliz ünitesinde çalısan 6 hemşire , 

!.ü.Cerrahpasa Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesinde 
eriskin ve çocuk hemodiyaliz ünitelerinde calısan 
Samatya SSK . Hastanesinde Hemodiyaliz ünitesinde 18 

Bbbrek Vakfı Ahmet Ermis Hastanesinde 14 hemsire, 

Hastanesi Hemod iyaliz ünitesinde 3 hemsire, Marmara 

10 hemsire, 
hemsire , Türk 
$işli Etfal 
ünivers itesi 

Hemodiyaliz 
3 hemsire, 

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 
ünitesinde 3 hemeire, Diamed özel Diyaliz Merkezinde 

Eskişehir Devlet Hastanesinde Hemodiyaliz ünitesinde 8 hemsi re, 
Eskişehir Organ Nakli Vakfı Hemodiyaliz Merkezinde 7 hemsire ve 

Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama 
Hastanesinde Hemodiyaliz ünitesinde çalısan 8 hemsire olmak üzere 

toplam 80 hemşire ile gerçeklestirilmiştir. 

Literatür arastırması yapılarak 42 sorudan olusan anket 
formu h~zırlanmıetı r. üç bölümden oluşan anket formunda. I.Bdlüm 

hemsirelerin tanıtıcı özelliklerini belirleyen 13 soruyu, 

II.Bcilüm AIDS'le ilgili bilgilerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan 

6 soruyu, III.Bdlüm ise üniversal bnlemlerle ilgili soruları 

kapsamaktadır. Bunlar hasta izolasyonuna ait 3 soru, bariyer 

bnlemlere ait 8 soru, el yıkamaya ait .6 soru, dezenfeksiyon
antisepsiye ait 3 soru, atıkların imhasına ait 3 sorudan 

olusmaktadır. Toplam 23 sorudur. II.ve III.bcilümlerde sorulan 

toplam soru sayısı 29 olup her soruya 2 puan verilmiştir. 29 
sorunun toplam puanı 58'dir. 58 puan lOO'e tamamlanmıs ve 

degerlendirmeler bu dogrultuda yapılmıatır. <Tablo B> 

Oegi5ken olarak; hemsirmlerin yas, medeni durum, egitim 
durumu, çalışma süresi , hizmet ici egitim alma durumu, hizmet ici 
e~itimin süresi, AIDS ' le ilgili bilgilerini edindikleri 
kaynaklar, AIDS'li hastaya bakım verme durumları 9 AIDS'li hasta 
bakımına iliskin endise ve korkular alınmıstır. 

D8gerlendirmelerde yüzdelik hesaplama, ortalamalar arasında 

bnemlilik testi <t tmsti) ve varyans analizi kullanılmıstır. 
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BULGULAR 
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I.ü.!stanbul Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi, I.ü . 
Cerrahpas~ Tıp Fakültesi Arastır~a ve Uygulama Hastanesi, 
Samatya SSK Hastanesi, Türk Bbbrek Vakfı Ahmet Ermis Hastanesi, 
Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama 
Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi, Diamed özel Hemodiyaliz ünitesi 
Eskişehir Devlet Hastanesi, Eskisehir Organ Nakli Vakfı 

Hemodiyaliz Merkezi~ Osmangazi üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama Hastan~si Hemodiyaliz ünitelerinde calısan 

henısireler arasında rastlantısal brneklanıeyle secilen 80 
hemşireye anket uygulanarak gerçeklestirilmıstir. 

Bu bblümde araştırmada elde edil~n bulgular ve bu bulguların 
istatistiksel de~erleri verilmistir. 

Hemsirelerin kisisel özellikleri, e~itim ile ilgili 
özellikleri, AIDS'li hastanın bakımına ilişkin düşünceleri 

uygulamaya iliskin sorunları, bilgi durumları ve bilgi 
durumlarını etkileyen faktörlerin daQılımları tablolar halinde 
gösterilmistir. 

. . .. . 
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Tablo ı. Hgm~irelmrin Kisisel Czellik l erinin Da§ı lımı<n=BO> 

I -
1 

y A $ 

1 

Sayı '!. 

- -
1 18-24 Yas 24 2;:C). o 

25-29 Yas 26 :::2. 5 

30-34 Yc.~ş 27 33u8 

'~·O Yas U=1:0ri ' ·-· ~; . 8 
._ .. ___ .. ____________ 

·-·----------...... _ 
2 -· MEDEl\I! DUHUMU S.:71y ı /. 

-
Bekar ..... ,.'1 .,:: . ..;:.. 4·0. o 

Evli ıı.7 58.8 

DLLl 1 1. 3 

-
-~-·-· CALISM?'i SORES1 Sc.\y ı /. 

1-5 Yıl 22 27.5 

6-10 Yıl :;;6 4.5. <) 

11 Yıl ÜZ8ri 22 27u5 

1 

4- MEZUN OLDUCU OKUL SCl.y ı •ı ,. 

S.::ı.ç;ıl ık Meslek Lisesi ~5~ 47.5 

tın Lisans 27 ..,. .... 8 . ..;. . ..::,. 
H~msire::lik Yül::sek Okul Ll 13 16. 3 

ı-Yüksek Lisans 2 ..... Cl' 
~ • ..J 

ı 

Tablo l'de Hemsirelerin kisisel bzelliklerine göre 

dagılımları gdsterilmistir. Evrene alınan hemsirel~rin 24'üC%30> 
18-24 yas, 26'sı C%32.5> 25-29 yas, 27'si (/.33.8> 30-34 yas, 3'ü 
<% 3.8) 40 yas üzeridir. 
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HtWmiirıeıl@rin 32'ınii (%41J~ b@k~rş 47'~~ <%;!!2,Ş> şv!i.~ 

1'i(%1.3> duldur. Grubun 38'i (%47.5> Saglık Meslek Lisesi, 27'si 
C%33 . 8) bn lisans, 13'ü (%16.3> Hemsirelik Yüksek Okulu ve 2'si 
(%2.5> Yüksek Lisans mezLtnLldur. Calısma sürelerine baktıgımızda, 

22 . si ( %27. 5) 1-5 y ı 1 ' 36 , s l ( %45) 6-1 o y l l ' 22 . si ( %27. 5 > 11 y l 1 
üzerinde çalısmıstır. 

Tablo 2. Hemsirelerin Hizmet tçi Egitim Alma ile llgili 
özelliklerinin Dagılımları <n=80) 

ı. 

-::-·-·" 

Hizmetici Egitim 

~l l.;;uı 

Almayan 

Hizmet ! ç: i EQi-
timin Süresü 

1-4 Saat 

5-9 Saat 

10 Sac:\t üzeri 

.. 
''!,: •• 

. •• •ı 

.J: 

sc:~yı % 

9 11. 3 

71 88.8 

Sayı 'l. 

- ·-
8 10. o 

(l o.o 

1 l. 3 

Tıblo ~·de H~mşirwl~~jn hi;m~t i'~ e;itimi ~~m~ il~ il9il~ 

bzelliklerinın dagılımı gbsterilmi5tir. Hemsirelerin 9'u <%11 . 3> 
hizmet içi eç;;itim almış·;· 71'i C'/.88•.8) hizmet içi egitim 

almamıştır. Hizmet içi e~itim alan 9 C%11.3) kisiden 8'i <%10> 

ı- 4 st. süre ile, egitim almış, 5-9 st.süre ile egitim alan 
olmamıstır. 10 s·t;.üzer·i egii;im alan 1 (%1.3> kisidir. 
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T~b lo ~. Hemşi rlihwin AlP5 · l i Haştcay~ Bak ıın Ver~p. 
vermemelerine göre Daljılımı <n=BO> 

AIDS'li Hastllya BıMkım Verme D1..1rı..ırn l arı S.:ı.yı 

Evet 1..., ..:.. 

.... --
Hayır 68 

1. 

5 . (l 

85.0 

Tablo 3'de hGmşir~lerin 12'sinin <%15> AIDS hastasına bakım 

verdigi, 68'inin C%85) bakım vermedigi gdrülmektedir. 

Tablo 4. Hemşirelerin AIDS'li Hasta Bakımına 1liskin 
Korkularının Olı..ıp Olmamasına Göre Dagılımı <n=BO> 

AIDS 'li hasta bakımın.:.\ ilişkin korkular Sayı /. 

Evet 63 78.8 
f-· 

Hayı t' 15 18.8 

Ya.n ı' tsı z 2 2.5 

Tablo 4'de AtDS'li ~ast~ bakımın, ili5kin korkµlArı ol~n 

hem•ire &Ayısı 63<%78.8> olmayan 15(%18.B> ve soruyu yanıtsız 

bırakan ise 2<%2.5) k.isidi't". 
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T~blo ş. Hem~irelerin Uygulama lsteginin Azaldıgı 
Girişimlerin Da~ılımı <n=SO> 

-
Sayı % 

------ ·-----
IV Enjeksiyon 48 60. (l 

-
..... Nazogastrik Besleme 12 15.0 

--
Hasta i ı !? Birarada Olma 5 6.3 

-
Yatak Takımlarını Deej i '::? ·t i rme 7 8.8 

!>-_ .. ______ .......... - .... ---------------- - ---
~::anla Kon tam ine Malzemenin Dek on tam inasyonLt 

Temizliı";;ii ya da Atılmc.\Sı 56 70 . 0 

- -
HtDmac:l i yal i z Tedavisini Başlatma 46 57.5 

Hemcıdi y.::l liz Ted.::lvisini Son ı andı ~·ma 4.1 57.5 

Agız Bakımı 20 25.0 

Hijyenik Bakımı 18 .. "'"" c:-~.t... ~ 

ördek ve Sürgü Verme :::::o 37.5 

<*> Sorulara birden fazla yanıt verilmistir. 

Tablo 5'de hemşirelerin uygulama ist~çıinin azaldıgı 

girisimleri verilmi5tir. 

48' i \%60> IV en.ieksiyon, 12'si (%15) Nazogastrik l:ıesl~me, 

5'i (%6.3) hasta ile bir arada olma, 7'si C'/. 8.8> yatak t~kımı 

degietirme 9 56'sı C% 70> kanla kon tam ine malzemenin 
dekontaminasyonu, temizligi ya da atılması, 46'sı <% 57.5> 
hemodiyaliz tedavisini ba5latma, 41'i C%51.3) hemodiyaliz 
ted.:nıisini ·sonlc.'l.ndırma, 20'si <%25) a.gız bcnkımı verme, 18'i 
<%22.5> hijyenik bakım verme, 30'u (%37.5) brd~k ve sürgü gibi 
girisimlerdir. 
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, ..... CM 

Tablo 6. Hemşirelerin Kullanılma~ı 6erektiQindw 
Sulm~kta Sorun Yaşadıgı Malzemelerin Dagılımı Cn=SO> 

...-· 

BLl l rnak ta Soı .. 'Lln Ye;\ şanı l.::.m Sayı % 

Malzemeler 

Eldiven 11 13 . 8 

Maske 15 18 . 8 

Gömlek 25 31 . ~~ 

--
1 Dezenfek t .:.ı.n Solüsyon 7 8. 8 

Antisep tik Solüsyon 6 7.5 
-

Diı;jer 16 19.8 

- -------- .. _ .. ____ ..._.,_ 

T.:ı.blo 6'd<::ı. j-,ı::.:;. ısire:<l e~t'in kl .. ı. 1 1~:.ı.nıl.mG>\sı ge:·ı rG~h:tı~:i.nd~ l:i Lllffiğ)l,~~t~\ 

sorLın y.:.isad ıı:J ... m.::\lZemeleı·'in · d ·.:\yılımı ve r·ilmistir . 

Hems ir'e lerderı 1 1. ' i. <%1 3 . 8) el ci i v en, 15'i <%18.8) mask e, 25 ' i 

(/.~3:1.3 ) gömlek, 7' si ('/.8. 8 ) dezen f e~ctc:-\n solüsyon, 6 ' sı <t.7.5) 

antiseptik solüsyonlar bulma ile ilgili uygulamada sorunlar 
yaşamaktadırlar . 

.-
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TÇ),b.11;:~ 7, H\iimşir~h~rin f.Uoş·ı~ l1Qil~ 2il9ili't~i Q4dı.kl9r~ 

Kaynakların Dagılımı Cn=SO> 

-
I 

-
K A y N A ~·' L A R Sayı % ··. 

OkL\ldan 27 33118 
. 

Yazılı basın 59 73.8 

TV ve Radyo Programları 54 67.5 

Kitap ve Brasl.ir 51 63.8 

--- ----ı--·----~-

Hi:zmetic;:i eÇjitim programla 8 10. <) 

rından 

KonLl ile ilgili seıminer 
· .;_ .... 

19 23.8 
ve konferans l aı··dan 

. 

* Sorulara birden fazla yan~~ verilmi&tir. 

T~blo 7'de h~m•ir~ı~rin AIDS ' le ilg~li bilgileri ~ldıkl•rı 

kaynakların dagılımı g~sterilmektedir. 

AIDS'le ilgili okuldan elGn 27 <%33.8>, yazılı basından alan 
59 <%73.8>, TV ve Radyo programlarından alan 54 C%67.5>, kitap ve 

bı··o·şürlerden alan 51 (%6:::::.8), hizrn•:::tiçi ey it.im programlarındaı.n 

alan 8 (%10>, konu ile ilgili seminer ve konferanslardan alan 

kisi sayısı ise 19 <%23.8)dir • 

. ·,. ., .. 
. .. 
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~·~U...·•:'<'l ..... ,.. ~··• 4-'>+·" · . • . 

-

Hemşir~ı~rin SilQi Duruml~rının ve iil~i Duruml~rını 
Etkileyen Faktdrlerin Degerlendirilmesi 

Tablo 8. Hemşirelerin Bilgi Puanlarının Dagılımı<n=SO> 

Top. Son .. ı Toplam -
Sayısı F'Lıan x SD 

·-- · 
' Hastalık!~ ilgili genel bilgi 6 12 46.87 19.77 

- -
Hasta i zo 1 asyonı..ı 3 6 73.75 22 .. 93 

------------.. ------·- --............. ___ 
~ ...... -----.... - --

Eıariyı;ır önlemler 8 16 40.39 13.85 
.. 

El yıkama 6 12 67.08 20.10 

Denen feks iyon- Antisepsi 3 6 40.83 26.77 

Atıklc:\rın imhası ~ ·-· 6 25.62 22.34 

--
T o F' L A M 29 58 l 49.09 l"-l. 01 

,__ .... __ 
* 58 puan ıoo·e tamamlanmış degerl~ndirrnelmr bu dogrultuda 

ycipılmıstır . 

Tablo 8'de hem5irelerin bilgi pllanlarının daQılımı 

verilmistir. H~mşirelerin hastalıkla ilgili genel bilgileri, 
hasta izoalsyonu, bari yer dnlemler, el yıkama, dezenfeksiyon
antisepsi ve atıkların imhası konularında bilgi durumları 

belirlenmeye çalısılmı5tır. 

Hastalıkla ilgili genel bilgilerde 6 soru sorLılmus, puan 
ortalaması 46.87 ± 19.77, hasta izolasyonu ile ilgili 3 sorudan 
alınan puan ortalaması 73.75 ± 22.93, bariyer önlemlere ait 8 
sorLldan 
sorudan 

alınan puan ortalaması 40.39 ± 13.85, ml 
alınan puan ortalaması 67.08 ± 20 . 10, 

yık.:\may~' ai t 6 
dezr:!nfeksiyon-

40. ff!. :t 26. 77' antist:psiye 
atıkların 

22 .. 34 ve 

14.0l'dir. 

·ait 3 sorudan alınan puan ortcilaması 
imhasına ait 3 sorudan alınan puan ortalaması 
toplam 29 sorudan alınan puan ortcilaması 

25 

25.62 
'+9. 09 

± 
± 



H@miirelerin eil~i PY~nl~r~nt ~tki!~~~n F~kt~rl~rin 
Degerlendirilmesi 

Tablo 9. Hemşirelerin Yaşı ile Bilgi Puanları Arasındaki 
tliskinin Dagılımı <n=SO> 

18-24 Yas 25-29 Yas 30-34 Yas 40 y.üzeri 

x SD x SD x SD x SD F p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 45.83 20.56 50.96 20.99 44.44 ra.49 41.bb 16.66 5.89 0.62 

Hasta izolasyonu 65.2B 26.88 76.92 2Q.58 77.78 20.67 77.77 19.24 1.60 0.19 

Bariyer önlemler 35.68 13.73 44.71 11. 55 41.44 15.32 31.25 6.25 2.38 0.07 

El yıkama 63.54 20.96 68.58 19.62 70.37 20.45 52.77 4.81 1.04 0.37 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 
.. , ..,_,. 
~ ... ,;.) 31.46 39. 74 19.48 48.76 27.70 38.SB 25.45 1.46 0.23 

Atıkların inıhası 20.83 23.69 29.48 21. 76 25.30 22.81 33.33 0. 00 0.74 0.53 

TOPLAM 44.0B 16.66 51.73 10.45 51.35 14.31 45.94 7.23 1.65 0.18 

Tablo 9'da hemşirelerin yasl ile bilgi puanlar ı arasındAki 

iliskinin daQılımı verilmi5tir. 

Hemşirelerin yaş 

karşılastırıldıgında 

bLtlLınmLIŞtLlt'. ( F' > 0.0::.'.i) 

grLıplarına 

istatistiksel 

26 
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Ta.blc lOa Hamşirahırin M~dani durumları i la Bilgi 
Arasındaki !lişkinin Dagılımı Cn=SO> 

Bekar Evli Dul 

x so x SD x 50 F p 

Hastalıkla ilgili 9enel bilgiler 46.87 .18. 78 46.63 20.75 58.33 - 0.17 (l.84 

Has.ta izolasyonu 72.91 26.01 73.75 2(1.78 100.0 - 0.67 0.51 

Bariyer önlemler 40. 04 14.27 40.02 13.21) 69.75 - 2.18 0.11 

El yı kama 64.32 20.54 68. 79 19.99 75.00 - 0.54 0.58 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 40. 10 30.19 40.42 24.01 83.33 - 1.28 0.28 

Atıkların imhası 28. 12 24. 47 23.41) 20.75 50.00 - LOZ 0.36 

T O P L A M 48.73 16. 14 4S.84 12.21 72.56 - 1.43 0.24 

Puanları 

Tabla 10'da hemsirelmrin medeni durumları ile bilgi puanları 

karsılastırıldıQında istatistiksel olarak fark anlamsız 

b LI lLlnmu-:;; tLtr u ( p > o. 05) 

Tablo 11. Hemşirelerin EQitim Durumları ile Bilgi 
Puanları Arasındaki !lişkinin Dagılımı <n=BO> 

~ag.Mes.Li ön Lisans Hem. Yük. Ok. Yük.Lisans 

x SD x SD x SD x ao F p 

• 
Hastalıkla ilgili qenel bilgiler 44.73 20.35 47.83 13.39 46.15 25.37 79.16 29.46 2.03 0.12 

Hasta izolasyonu 1;6.66 23.24 79.01 .20. 97 82.05 22.01 83.33 23.57 2.50 O.Ob 

Bariyer tınleınler 36.01 14.04 43.51 10.75 44.71 16.50 53. 12 4.41 2.91) t).04 

El yıkama 63.59 2Q.26 73.76 19.02 65.38 21).92 54.16 5.89 1. 72 0.16 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 37.71 28.12 47.53 23.SB 35.89 29.53 41.66 ıı. 78 1),87 0.45 

Atıkların imhası 23.24 21.41 28.39 21.59 25.64 28.55 33.33 o. Ol) 0.35 0.78 

TOPLAM 43.33 13.73 53.34 12.23 49.97 16.92 57.46 4.66 2.07 0.11 
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T~blo l1'd~ h~m~ir@lmrin eqitim d~rumıarJ il~ bil~1 

arasındaki iliekinih daQılımı verilmistir . Hemsirelerin 
durumları ile bariyer bnlemlmre ait bilgi 
karşılaştırıldıgında istatistiksel olarak fark 

bulunmuştur CF=2.90, P= 0.04). Hastalıkla ilgili genel 

PY.ca\I! 1- ~r ;ı. 

egitim 
puanları 

an lamı ı 
bilgi, 

hasta izolasyonu, el yıkama, dezenfeksiycn-antisepsi ve atıkların 

imhasına iliekin bilgi puanları, egitim durumları ile 

kareılastırıldıgında ise fark istatistiksel açıdan anlamsız 

bLılunmustur . <P > O. 05) 

Tablo 12. Hemşirelerin Calısma Süreleri ile Bilgi 
Puanları Arasındaki tliskinin Dagılımı <n=80) 

1- 5 Yıl 6- 10 Yıl 11 Yıl üzeri 

x SD x SD x SD F p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 48.48 20.51 49.30 21.58 41.28 51.10 1.23 0.29 

Hasta izolasyonu 65.15 26.18 75.00 23.05 80.30 16.77 2.59 o.cıs 

Bariyer önlemler 37.78 14.99 44.27 11.98 36.64 14.47 2.71 1),1)7 

El yıkama 61. 74 18.12 68.98 20.85 69.31 20.63 1.07 0.34 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 34.84 30.82 41.60 25.03 45.45 25.29 0.89 0.41 

Atıkların imhası 21.21 24.22 25.46 20. 50 30.30 23.36 0.91 (l,4(1 

TOPLAM 44.87 15.31 50.78 13.50 50.55 13 .. 18 1.39 0.25 

Tablo 12'de hemsirelerin çalışma süreleri ile bilgi puanları 

arasındaki iliskinin da~ılımı verılmietir. 

Hemsi relerin çalısma 

karşılaştırıldıqında fark 
bulunmustur. CP > 0.05) 
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T~blg 1~e Hem~ir@l@rin Hi~mgt t;i EQitim Alma Our~ml~rı 
ile Bilgi Puanları Arasındaki tliski n in 

Da(jılımı Cn=80) 

HtzMET 1C1 EG!TtM 

Alan Almayan 

x so x SD F f' 

Ha5talıkla ilgili genel bi lgi ler bl.11 21.24 45.07 18,98 2.3b 0.02 

Hasta izolasyonu 77.77 16.66 73.24 23.65 Q.56 0.57 

Bariyer önlemler 51).69 8.52 39.0S 13.88 2.44 0.02 

El yıkama 65.74 21.01 67.25 21).13 -0.21 0.83 

Deıenfeksiyon- Antisepsi 40.74 16.89 4!).84 27.Sb -0.01 0.99 

Atıkların imhası 27.7S 25.00 "!C: 'TC" 
,:..w• ·•·ı/tJ 22.16 0.31 0.76 

TOPLAM 53.97 10.51 48.47 14.33 1.11 0.27 

Tablo 13'd~ hemsireı~rin hizmmt içi e;itim alma durumları ile 
bilgi puanları arasındaki iliskinin dagılımı verilmiştir. Hizmet 
içi egitim alan v~ almayanlarla hastalıkla ilgili genel bilgi 
puanları karsılastırıldıgında fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmustur <F=2.36, P= 0.02> . Hizmet içi egitim alma durumları 

ile bariyer cinlemlere ait bilgi puanı karsılastırıldı~ında da fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur CF=2.44, P=0.02>. Hasta 
izolasyonu, el yıkama, dezenfeksiycn-antisepsi ve atıkların 

imhasına iliskin bilgi puanları karsılastırıldıQında elde edilen 
fark istatistiksel olarak anlamsızdırCP > 0.05>. 

•., 
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Tablo 14. Hem~ireler i n Hi ~met !ci EQit i m Süreleri 
ile Bilgi Puanları Arasındaki 1liskinin Dag ılımı Cn=9) 

1- S Saat 10 Saat üzeri Toplam 

x SD x SD x so F p 

Hastalıkla ilgil i genel bilgiler 56. 24 16.51 100. 00 - 61 .11 21.24 6.23 (1 .04 

Hasta izolasyonu 79. 16 17. 25 66.66 - 77. 77 16.66 0. 46 0.51 

Bariyer önlemler 51) ,ı)O 8.83 56.25 - 50.69 8.52 1),44 0.52 

El yıkama 66.66 22.27 58.33 - 65.74 21. 01 0. 12 0.73 

Dezenfeksiyoıı- Antisepsi 39.58 17.67 50.00 - 40.74 16.69 0.30 0.59 

Atıkların imhası 27.08 26.63 33.33 - 27.77 24.99 0.04 0.83 

TOPLAM 53.12 10.90 60.76 - 53.97 ıcı.sı 0.43 0.53 

* 5-9 Saat sür€li ~gitim alan olmadıgı icin degerlendirme 

dısı bırakılmıştır. 

Tablo 14'de hemsi r mlerin hizmet içi ~git i m s ü releri ile bilgi 

puanları arasındaki ilişkinin dagılımı verilmiştir. 

Hizmet içi egitim a l an hemsireler i n aldıkları egitim süre l ~ri 

ile hastallkl;:~ ilgili 9enel bilgilere c.'dt bilgi PLt..:?.~ıları 

kars ı lastırıldı~ında Tark istatist ikssı olarak an lamlı 

bulun mustur <F= 6.23 , P= b . 04). 

Hasta izolasyonu , ~ariyer dnlem l mr, el yıkama~ dezenfeksiyon

antis~~si ve atıklar ı n imhasına ili$kin bilgi puanları, h izmet içi 
e~itım süreleri ile karsılaetırıldıgında fark istatistiksel olarak 
anlamsız bulunmuştur (p > 0.05>. 

··.r 
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rreease-r- crr ms tı s, a· ... o· · z , c 

T~~ lo 1~ . H~mşi ret~rin AIOS Hast~sın~ a~kım Verm~ 
Durumlar ı ile Bilgi Puan l arı Arasındaki 

!lisk in i n Dagılım ı <n = BO> 

Bakım Bakım 

Veren Vermeyen 

x SD x SD t p 

Hastalık la il9ili genel bilgiler: 47.22 17.88 46. 01 20.21 0.07 0.94 

Hasta izolasyonu B0.55 22.20 72.54 22.99 1. 12 0.2b 

Bariyer llnlemler 47.91 6.56 39.06 14. 21 2.08 0.04 1 

El yıkama 80.55 21.41 64.70 19.05 2.61 O.Ol 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 50.00 30.97 39.21 25.87 1.29 0.20 

Atıkların imhası 40.27 28.53 23.03 20.16 2.55 O.Ol 

T OPLAM 57.75 16.05 47 .56 13. 16 2.39 0.02 

Tablo 15'de hemşirelerin AIDS hasta5ına bakım verme duruml~rı 
ile bilgi pLlanları · a rasındaki iliskinin da~ılımı verilmiştir. 

Hems i r~lerin AIDS hastasının bakım verme durumları ile bariyer 
dnlemlere ilişkin bilgi puanları karsılastırıldı~ında fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuşbur Ct=2.08, p=0.04). El 

yıkamaya iliskin bilgi puanları AIDS hastasına bakım verme 

durumları ile karş ı last ı rıldıgında e l de edilen fark yine 
anlamlıdır <t=2.61, P=0.01). Hemsirelerin atıkların imh~sına 

ilişkin bilgi puanları ile AIDS hastasına bakım verme durumları 

karsılastırıldı~ında aradaki fark istatistiksel olarak anlam lı 

bulunmuştur Ct= 2.55y p =0 . 01). Toplam bilgi puanlar ı il e AIDS 
hastasına bakım verme d uurmları karsılastırıldıQında d a farkın 

an l amlı oldugu gbr Ulmüst ür <t=2.39 , P=0.02> . 

,, · . . :. ~ .,, 
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Tabl~ 16. Hem~ir~lerin AIDS ile ll~ili iilQil~ri 
Okuldan Alma Durumları ile Bilgi Puanları 

Arasındaki tliskinin Dagılımı Cn=SO> 

Okuldan Alan Almayan 

Bilgi x SD x SD t p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 50. ~.o 19.94 45.12 19.64 -1.11 0.27 

Hasta i=olasyonu 77. 77 20.67 71.69 23.92 -1.12 0.26 

Bariyer önlemler 44.67112.se 38.20 14.06 -2.01 1).04 

El yıkama 66.04 21.29 67.61 19.65 0.33 0.74 

Dezenteksiyon- Antisepsi 45.06 28.42 38.67 25.89 -1.01 0.31 

Atık !arın iınhası 32.71 27.53 22.01 ıe.42 -2JJ7 0.04 

TOPLAM 52.76 14.36 47.22 13.53 -1.69 0.09 

Tablo 16 ' da hem~irelerin AIDS'l• ilgili bilgileri okuldan 
alma durumları ile bilgi , puanları arasındaki ilişkinin dagılımı 

v~rilmi•tir. Hem5ireleriri bilgileri okuldan alma durumları ile 

bariyer bnlemlere ait bilgi puanları Ct= -2.01, P=0.04> ve 
atıkların imhasına ait bilgi pu~nları Ct=-2.07, P=0.04> 

karsılastırıldıgında elde edilen fark anlamlı bulunmuştur. 

Hemsirelerin hastalıkla ilgili genel bilgi, hasta izol&sycinu, el 

yıkama, dezenfeksiyon-antisepsiye ait bilgi puanları, bilgileri 
okuldan alm~ durumları ile karsılastırıldıgında ise fark 
istatistiksel olarak anlamsız bulunmustur CP > 0.05). 
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Tablg 17, M~m~irelerin AIDŞ'le !l9ili 6ilQileri 
Yazılı Basından Alma Durumları ile Bilgi 

Puanları Arasındaki Iliskinin Dagılımı Cn=SO> 

Bilgileri Yazılı Alan Almayan 

Basından x SD x so t p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 48.30 20.16 42.BS 18.50 -1.09 0.28 

Hasta izolasyonu 72.BB 22.72 76.01 23.90 0.57 1).57 

Bariyer tlnlemler 40.78 13.70 39.28 14.54 -0.42 l),67 

El yıkama 66.52 20.20 68.65 20.22 o. 41 l),68 

Dezenfeksiyon- Antisepsı 41.24 25.02 39.68 31.03 -0.23 0.82 

Atıkların imhası 25.98 22.37 24.60 22.74 -0.24 o.ao 

TOPLAM 49.28 14.27 48.54 13.56 -0.21 (l.83 

T~blo 17'ds hemşirelerin AIDS'le ilgili bilgileri yazılı 

basından alma durumları ile bilgi puanları arasındaki iliskinin 
dagılımı g~sterilmistir. Hemşirelerin bilgileri yazılı basından 

alma durumları ile bilgi puanları karsılastırıldıgında fark 
istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. CP > 0.05) 
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T~blo ıa. Hem~iraıerin Aios·ı~ tlgili SilQ'l~ri 
Televizyon ve Radyo Programlarından Alma 
Durumları ile Bilgi Puanları Arasındaki 

tliskinin DaÇjılımı <n=SO> 

Bilgileri Televizyon ve Alan Almayan 

Radyo Programlarından x SD x SD t p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 47.53 18.36 45.51 22.75 -0.43 0.67 

Hasta izolasyonu 75.30 20.66 70.51 27.20 -o.e7 0.38 

Bariyer önlemler 40.50 13.88 40. 14 14.05 0.11 0.91 

El yıkama 69.44 19.22 62.17 21.rl -1.53 0.13 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 45.98 26.68 30.12 24.04 -2.57 O.Ol 

Atıkların imhası 26.23 22.80 -24.3 21.72 -0.37 0.72 

TOPLAM 50.83 13.SB 45.47 14.45 -1.62 o. 11) 

Tablo 1S'de hamsirelerin AIDS'le ilgili bilQil~ri TV ve radyo 
programlarından alma durumları ile bilgi puanları arasındaki 

iliskinin daQılımı g~sterilmiştir. 

Hemsirelerin bilgil~ri TV ve radyo programlarından alma 
durumları ile dezenfeksiyon-antisep~i ait bilgi puanları 

karsılastırıldıgında fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmustur <t=-2.57, P=0.01) 

Hemsirelerin bilgileri TV ve radyo programlarından alma 
durumları ile hastalıkla ilgili genel bilgi , hasta izolasyonu, 
bariyer önlemler , el yık.::ıma VG atıkların imhas1:-.a <:.üt bilgi 

puanları ile karşılaştırıldıQında fark i=~atistiksel olarak 
anlamsız bu lı..mmus tur ( P > 9~ .. A)'.5) • 
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T~bl9 19. He~~irel~rin AlD5 ile tl9il~ ijilQile.ri 
Kitap ve Broşü~lerden Alma Durumları ile 

• .. 

Bilgi Puanları Arasındaki Iliskinin Dagılımı <n=80> 

Bilgi leri Kitap ve Alan Almayan 

Brosürlerden x SD x SD t p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 48,85 19.29 43.39 20.4~ -1.19 t).23 

Hasta izolasyonu 77.77 21. 77 66.66 23.57 -2.13 0.03 

Bariyer önlemler 43.25 12.79 35.34 14.39 -2.54 o. 01 

El yıkama 69.44 19.B7 62.93 19.99 -1.40 0.16 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 45.09 25.1)1 ~.,. '1"7 
~ .... ),~ 2B.52 -1.92 t).06 

Atıkların imhası 26.79 22.38 23.56 22.50 -ı).62 (1, 53 

TOPLAM 51.87 13.12 44.20 14.39 -2.42 0.01 

Tablo 19'd~ hem•irml~r~n AIDS'le ilgili kitiP ve broşijrlerd~n 
alma durumları ile bilgi puanları arasındaki ilişkinin dagılımı 

gösterilmiştir. Hemsirelerin bilgileri kitap ve brosürlerden alma 
durLlmları ile hasta izoL::ısyonuna ait ,bilgi pLlanlaı·~ı <t=-2.13, 

P=0.03>, bariyer önlemlere ait bilgi pusulası <t=-2.54, P=0.01> ve 

toplam bilgi puanları, <t=-2.42, P=0.01) karsıla5tırıldıgında fark 

ist~tistiksel olarak anlamlı bulunmustur. Hastalıkla ilgili genel 
bilgi, el yıkama, dezenfeksiyon-antisepsi ve atıkların imhasına 

iliskin bilgi puanları, hemsirelerin bilgileri kitap ve 
broşürlerden alma durumları ile karsılaştırıldı~ında bulunan fark 

anlamsızdır <P > 0.05>. 

·~ :, . 
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Tablo 20. Hem~irelerin AI06'le tlgili Silgil~ri 
Hizmet !ci Egitim Programlarından Alma 

Durumları ile Bilgi Puanları Arasındaki 
!liskinin Dagılımı Cn=BO> 

Bilgileri Hizmet tci Alan Almayan 

E9i tiın Programlarından x SD x 50 t p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 6-0.41 13.90 45.37 19.82 -2.00 ı).04 

Hasta iıolasyonu 83.33 17.81 72.68 23.28 -1.25 1),21 

Bariyer önlemler 53.12 5.7 38.97 13.77 -2.86 O.Ol 

El yıkama 75.01) 23.98 66.20 19.62 -1.18 0.24 

Dezenfeksiyon- Antisepsi 41.66 17.81 40.74 27.67 -0.09 0.92 

Atıkların imhası 33.33 29.54 24.76 21.48 -1.03 0.30 

T O P L A t1 57.81 9.24 48.12 14.15 -1.89 0.06 

Tablo 20'de hemşirelerin AIDS'le ilgili bilgileri hi;met içi 

programlarından alma durumları ile bilgi puanları 

c:trasındaki iliskirıin daÇJılımı gösteri lmi-~tir. Hemsi reler in 
bilgileri hizmet ıci agitim programları~dan alma durumları ile 
hastalıkla ilgili genel bilgi puanları Ct=-2.08, P=0.04) ve 

bariyer önlemlere ilişkin bi l gi pLıanları <t=-2.86, F'=0.01) 
karsılastırıldıgınd~ elde edilen fark anlamlı bulunmustur. Hasta 
izolasyonu, el yıkama, dezenfeksiyon-antisepsi ve atıkların 

imhasına iliskin bilgi puanları ile karsılastırıldıgında ise 

farkın anlamsız oldLı~Ll görülmüstür . <P > 0 . 05) 
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TQblQ ~ı. Hemiir@l@rin AI~ş·ıe i lQili Bil~il~ri Konu 
ile tlgili Seminer ve Konferanslardan Al ma 

Durumlar ile Bilgi Puanları Arasındaki 
tliskinin Dagılımı Cn=SO> 

Bilgileri Konu ile !lgili Alan Almayan 

Seminer ve Konferanslardan x SD x SD t p 

Hastalıkla ilgili genel bilgiler 52.63 19.45 45.08 19.68 -1 .46 0.14 

Hasta izolasyonu 80.70 !.O. 05 71.58 20. 03 -1 . 53 0. 13 

Bariyer Onleınler 43.09 17.29 39.54 12.04 -0.97 0.33 

El yıka&a 62.71 18.91 68.44 20.41 -1. 08 0.28 

Dezenfeksiyoo- Antisepsi 49.12 28.04 38.25 26.06 -1.56 0.12 

Atıkların imhası 28.94 25.36 24.59 21.43 -0.74 0.46 

TOPLAM 52.86 17.91 12.67 12.67 -1.37 o.ıs 

ilgili seminer ve konferanslardan 
.; .. . 

puanları arasındaki iliskinin 
Hemsirelerin bilgileri konu ile ilgili 
alma durumları ile bilgi puanları 

alm~ durumları ile bilgi 
daQılımı gdsterilmistir. 
seminer ve konferanslardan • 
karsılastırıldıQında fark 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmustur CP > 0.05) • 

. · . . ..... ~ ... 
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Tab l o 22 . Hemşirelerin AlDS ' l i Ha5tanın 

Bakımına llişkin Kor ku ve Endişe Durumları ile 
Bilgi Puanları Arasındaki ! lişkinin Dagılımı . 

AIDS' li Hastanın Bakımına 1liskin 
Korku ve Endişeleri 

Olan Olmayan 

x SD x SD t p 

Ha5tahkla ilgili 9aneı bilgiler %.29 ıo.oı 48.88 20.62 -0.45 O. b5 
. -

:~-.~ 

Hasta izolasyonu 73.01 2s;o1 n.n 24.12 -0.71 0.47 

Bariyer önlemler 39.78 14.69 41.66 10.20 -0.47 0.64 

El yıkama 67.19 21 . 16 64.44 14.59 0.48 0.63 

De4enfeksiycn- Antisepsi 4(ı.47 27.38 43.33 26. 57 -0.37 0. 71 

Atıkların imhası 25.13 21.35 31.11 25.87 -0.94 0.35 

TOPLAM 48.64 13.93 51. 2(l 15.45 -0.63 0.53 
1 

T~~lo 22'de Hemsirelerin AIDS'li hastanın bakımına iliskin korku 
'"..: endise dLlrı..\mları i l e bilgi pı..ı~nları arasınciald il i sk in i n 
dagılımı gösterilmi5tir. Hemsirelerin AIDS'li hastan ın bakımına 

iliskin korku ve 
karsılastırıldıgında 

bulunmustur CP > 0 . 05). 

endise 
fc:ı.rk 
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T A R T I S M A 

Ar~~tırma ı~o. ıst~nb~l Tıp FakUlt~5i Ar~~tırm~ ve UyQµlim• 
Hastanesi, 1.ü. Cerrahpasa Tıp Fakült~si Arastırma ve Uygulama 
Hastanesi, Samatya SSK Hastanesi, Sisli Etfal Hastanesi, Türk 
Bdbrek Vakfı Ahmet Ermis Hastane~Diamed ezel Dializ Merkezi, 
Marmara üni versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Eskisehir Devlet 
Hastanesi, Eskişehir Organ Nakli Vakfı ve Osmangazi ünıversitesi 

Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi hemodiyaliz 
ünitelerinde çalısan 80 hemsi reye anket uygulanarak 
gerçeklestirilmistir . 

Çalışmada, yaş, medeni durum, eQitim durumları, çalısma 

süreleri, hizmet ici egitim alma durumları, hizmet içi egitimin 
süresi , AIDS'li hastaya bakım verme durumları, AIDS'le ilgili 
bilgileri edindikleri kaynaklar. AIOS'li hastanın bakımına iliskin 
korku ve endişe durumları degisken olarak alınmıştır. 

Yaş gruplarına baktıQımızda 27'si <%33.8> 30-34 yae 
grubundandır. Fakat diger gruplardaki sayılarda bu gruba yakın 

degerdedir. Hemşir~lerin 24'U <%30) 18-24, 26'sı <%32.5> 25-29 ya5 

grubundandır <Tablo.1). 

Yeni mezun hem&irelerin bilgi açısından daha iyi olacaQı 

düşünülmesine ragmen yapılan bu araştırmada 
puanları karsılaetırıldıgında aradaki fark 
anlamsız bulunmLışhtr <P > 0.05) <Tc;\blo 9). 

yas grupları ile bilgi 
istatistiksel olarak 

Esen'in 1990 yılJ.nda "Hemşirelerin AIDS'e tlişkin Bi l gi 
Gereksinimlerinin lnc:elenmesi" adlı çalısm~sında yc.\ş gr1..lbu ile 
bilgi düzeyi arasında istatistiksel olarak dnemli bir fark 
bulunmamıstır<27). Calısmamız 

göstermektedir. 
sonLıç ile benzeı·~lik 

Araştırmamızda 

karsılastırıldıgında 

medeni durumları ile bilgi 
aradaki fark istatistiksel olarak 

bulLınmuştur ( P > 0.05) <Tab lp 10>. 
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M~deni durumların& b~kıldı;ınd~ h~mıireıerin 47'•i <%~a~e> 

evli, 32'sinin C%40) bekar oldugu görülmektedir. <Tabla 1>. 

Egit im durumlarına gbre, Saglık Meslek Lisesi mezunları 

çogunlugu olusturmaktadır. 

%16.5 gibi düsük bir orana 
(%47.5>. Yüksek Okul Mezunları ise 

sahiptir. Eıilgi pı.ıanları, egitim 
seviyesi arttıkça yüksek olması beklenirken arastırmamızda, egitim 
düzeyi ile bilgi puanları karsılastırıldıgında genel olarak 
anlamlı bir fark bulunmamıstır CP > 0.05) . Hemsirelerin bariyer 
önlemlerCil iliskin bilgi puanları, egitim durumları ile 
karşılastırıldıgında ise anlamlı bir fark bulunmuştur <F= 2.90, 
F'==O. 04) < T ab l o 11 > • 

Esen· in 
oldLt(dı.ı okul 

1990 yılınd• yaptıgı çalışmada, 
ile bilgi düzeyi arasında 

bulunmamıstır<27>. 

hernşirelc:ırin 

önemli bir 
mez1.m 
fark 

tizdönümcünl.tn 1994 yJ.lında yaptıgı, "Hemsirelerin Kan Yoh.ıyla 

Bulasan Patojenlerden Korunması ile Ilgili Bilgilerinin, 
Uygulamalarının ve Uygulamalarını Etkileyen Etmenlerin Bulunması" 
adlı çalı$masında , hemsirelerin egitim durumlarına gdre , bilgi 
puanları karsılastırıldıgında Saglık Meslek Lisesi mezunu ya da dn 
lisans mezunu hemşireler ile Yüksek Okul ya da Yüksek Lisans 
mezunu hemsireler arasında bilgi ve uygulama açısından anlamlı bir 
fark saptanmamıştır(l). 

Hemşirelerin meslekte çalışma sürelerine bakıldlgında, 

çogunlu~unun %45 oranında 6-10 yıl arasında çalışanların 

olusturdu~unu gbrüyoruz <%45> CTablo I>. Calıama sürelerine gcire 
bilgi puanları karsılastırıldıgında hemşireler arasında bilgi 
açısından anlamı J. bir fc:H'k bLllunmamıştır <P > O. 05) <Tablo 12). 

Kdsgeroglu"nun 1988 yılında yaptıgı calısmada, meslekte 
olanların bilgi puanları, diger hemşirelere gbre daha 
bulunmustur C33>. 

yeni 
yüksek 

özdbnümcünün 1994 yılındaki calısmasında hemsi relerin 

meslekte çalısma yı llarına gbre bilgi ve uygulama puan 
ortalamaları karsılastırıldı~ında hemsireler arasında bilgi ve 
uygulama Qçısından anlamlı bir fark saptanamamıstır(l) <P > 0.05>. 

Esen, çalısmasında mezuniyet süresi ile bilgi düzeyi arasında 
anlamlı bir fark olmadıgını gbstermistir <27). 
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Hizmet içi e;itim duruml~rın• bakıldı;ınd~, hem~irelerin 7l'i 
(%88.8) hizmet içi egitim almamıstır <Tablo 2>. Hizmet içi egitim 
alma durumlarına gbre bilgi puanları karsılastırıldıgında genel 
olarak anlamlı bir fark bulunmamıstır. Fakat hastalıkla ilgili 
genel bilgi puanı hizmet ici egitim alan ve almayanlara gcire 
karşılastırıldıgında anlamlı bir fark bulunmustur. <P < 0.05>. 
Ayrıca bariyer ~nlemlere iliskin bilgi puan ı ile 
karşılaştırıldıgında yine hizmet ici egitim alanlarla almayanlar 
arasında anlamlı fark göri.Hmü:;.tür. <P < 0.05) <Tabla 13). 

OzddnümcünUn 1994 yılında yaptıgı araştırmada hem$irelerin 
hizmet ici egitim alma durumlarına gbre egıtim programlarına 

katılanların bilgi puan ortalamaları, egıtim programlarına 

katılmayanlardan daha yüksek bulunmustur (1). 

Hizmet içi eQitim süresi arttıkça bilgi puanlarının da 
artması beklenmektedir . Genel olarak 1-4 st . ile 10 st. ve üzeri 
hizmet i çi egitim alanlar arasında bilgi acısından cinemli bir fark 
bulunmamıstır CP > 0 . 05). Fakat hastalıkla ilgili genel bilgi 
puanı, hizmet içi egitimi 1-4 saat alanlarla 10 saat ve üzeri 
alanlar arasında karsılaştırma 

bulunmuştur CP < 0.05> <Tablo 14). 
yapıldıgında anlamlı fark 

AIDS'li hastaya bakım veren hemsirelerin bilgi puan 
ortalamaları bakım vermeyenlerden yüksek bulunmuştur <P < 0.05). 
özellikle el yıkama~ bariyer bnlemler ve atıkların imhasına 

ilişkin bilgi puanları, AIDS hastasına bakım veren ve vermeyen 
hemşireler arasında karsılastırıldı~ında fark anlamlı bulunmustur. 
CP< 0.05> AIDS hastasına bakım vermenin bilgi düzeyini olumlu 
y~nde etkiledigi gbrülmektedir (Tablo 15>. 

Hem!;;irelerin AIDS'le ilgili bilgileri edindikleri kaynaklara 
baktıgımızda ilk Uç sırayı yazılı basın <%73.8>, TV ve radyo 
programları (%67.5), kitap ve broşür <%63.8> almaktadır. Bu sırayı 
okul <%33.8) ve konu ile ilgili konferans ve seminerler (%23.8) 
izlemektedir <Tabla 7). 

Hemşirelerin AIDS'le ilgili bilgileri yazılı basından alma 
durumları ile bilgi puanları karsılaetırıldı~ında aradaki fark 
anl2ti\1sı:-: bLılunmLı~$tu~~ ~p .> 0.05) Cf,;:tblo 17>. 

AIDS'le ilgili bilgileri televizyon ve radyo programlarından 

alma durumları ilm bilgi puanları karsılaştırıldı~ında aradaki 
fark anlamsız bulunmustur <P > 0.05> <Tablo 18>. 
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Hamıirelmrin AIDS'lm il~ili bilgil~ri kit•p ve bro~Url~rd~n 
alma durumları ile hasta izolasyonu, bariyer önlemler ve toplam 
bilgi puanla0ı karşılaştırıldıgında elde edilen farkın anlamlı 
OldLl~Ll gi.:irÜlmüstür (f' { Ü,.(l5) <Tablr.:ı 1C!). 

BilgilGrin okuldan alınma durumları ile bilgi 
kQr51lQ&tırıldıgında genel olarak aradaki fark 

pı..tan l arı 
anlamsız 

bulunmustur CP > 0.05). Oysa bariyer önlemlere ve atıkların 

imhasına ait bilgı puanları ile karsılastırıldıgında aradaki fark 
an lamı ı bulunmLlStLlr <F· < O. 05) <Tabla 16) . 

Bilgilerin konu ile ilgili seminer ve konferanslardan alınma 

durumları ile bilgi puanları karsılaştırıldıgında aradaki fark 
c:ınl~msız bLılLınmw;;tur (f' > O. 05) \Tablo 21). 

Hemşirelerin AIDS'li hastanın bakımına ilişkin korku ve 
endişe olusumlarına bakıldıgında %78.B'i korku ve endise duydugu, 
%18.8 ise korku ve endişe duymadıgı anlasılmıştır<Tablo 4> . 

Araştırmamızda hemeirelerın AIDS ' li hasta bakımına iliskin 

korku ve endise durumları , bilgi puan l arı ile karsılastırıldıgında 
farkın anlamsız oldugu gbrülmüstür CP > 0 . 05> <Tablo 22). 

Hasta bakımına iliskin korku ve endise duyan hemşirelerin, 

uygulama istegi dagisen girişimlerinin basında kanla kontamine 
malzemenin dekcntaminasyonu, temizligi ya da atılması <%70>, damar 
içi mnjeksiyon (%60), hemodiyaliz tedavisini baslatma <%57 . 5), 

hemodiyaliz tedavisinı sonlandırma (%51.3) ve brdek sürgü verme 
(%37.5) gelmektedir <Tabla 5). 

Anksiyete 7 korku, rahatsızlık, sıkıntı ve olumsuz 
ciınvrG\nJ.lf.ilç;H'J.n llç,;\St~lıl·:; ve c;ı 1;:ıçi~i hli:l.kkJ.nşJa ~rtı;m bilgi ve AIOS' li 
kisilerle çalışma tecrübesiyle ~=alması beklenebilir. 

Hemşirelerin uygulama sırasında bulmakta güclük ı::ektigi 

malzemelerin basında sırasıyla gbmlek <%31.3>, maske (%18 . B>, 
eldiven (%13.8> gelmektedir. Dezenfektan ve antiseptik solüsyon 
bulmakta güçlük çekenlerin oranı daha düsüktür <Tablo 6> . 

Eldiven giyme ile ilgili problem yasayan hemsireler <%56.3> , 

maske takması gerektiginde problem yasayanlar %32.5, gbmlek 
giyilmesi gerektiginde croblem yasayanlar ise %15 oranındadır. 
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son .. \larınc;;ı 
baktıı~ımızda, 

yanıtJ.amıştJ.r. 

AIDS sbzcü~ünün anlamını 52 (%65) 

HIV vücuda alındıktan sonra antikor 
kisi dO<;jl"Ll 

cevabının ne 
zaman baslayacagı sorusuna dogru yanıt verenler ise 23 <%28.8) 
kis idi r. AIDS tanısının konulmasına yardımcı olan testler 
sorı.ı 1 dı.ıgı.ında; 

kisi eksik 

6(%7.5) kisi dogrı.ı ol~rak yanıtlamıs, 5B 

yanıtlar vermistir. "Hangi dun.ımlarda AI DS 

(/.72.5) 

antikor 
testinde alınan ·:;onuçlar yanıltıcıdır?" sorusLtna do<;jru cevap veren 
14 <%17.5>, eksik yanıt veren 4(%5) kisidir. 

E!Lılasma yolLınu ise: 70C:l.87.5) kişi "kan, cinsel temas ve 

peri na tal yol 11 yazarak en yüksek ora.nda doyru y .an ı t ı vermişlerdir . 

Bu sonuçlar hemsirelerin AIDS ile ilgili genel bilgilerinin 
yetersiz oldugunu gbstermektedir. 

Hasta izolasyonuna ilişkin sorulara baktıgımızda AIDS 
hastasının izole edilmesi ger~ktigini düsünen 47(%58) kisi soruyu 

yanlış cevaplamıştır. 

Hastaya uygulanacak bazı invaziv girisimlerden cince zorunlu 
test ı..ıyg~d.amalı mı? sorusl.ma 67<%8~;.sı kisi "u.ygLılanmalıdır" dol;jrL\ 

yanıtını vermistir. Kan ve diger vücut sıvılarının temas riskini 
düşünerek hastalara invaziv girişim uygulanmadan bnce 

izin alınarak zorunlu test uygulanmalı dır<29>. 

hastalıklar icin ayrılmıs hemodiyaliz makinelerinin olup 

so ruldugunda 77(%96.3) kisi bulaşıcı hastalıklar için 
makinenin olduQunu belirterek dogru yanıtı vermiştir. 

hastadan 

Bl.ılaşıcı 

olmadı~ı 

ayrılmış 

üniv~rsal önlemlere iliskin sorulara bakıldıQında engel ile 

korunmada; "Eldiven kull~mmanızı 
sorusuna 28(%35) 
vermistir. 

kisi dogrı..l, 35 

ge~·ekt i ren 

( %43. &) ki $1 

d Lt.rı..ım 1 ar 

yetersiz 

Ozdöni.:ımc;;i.:ıni..in 

durumları dogru 

kisidir <ı>. 

araştırmasınde eldiven kullanımını 

b i len 1 er 1 O ( 'l.1 O > , ek s i k bilenler 

nelerdir?" 
cevap lar 

gere~~·t i ren 
69(/.69) 

Hangi islemleri yaparken eldiven kullanıyorsunuz? sorusuna 
ise 76(%95) kisi dogru yanıtı vermiştir. Maske kullanılması 

gereken durumları bilen 13(%16 .3) kışi, gdmlek giyilmesi gereken 

durumları bilen 2 C%2.5) kisi, gdzlük-siper takılması gereken 

durumları tam olarak bilen olmamıstır. 
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sıvılarla 

eloiven 
kontamine olmu~~ materyal veya 

kullanılmalıdır . Kan ve vücut 
yüzeylere dokunurken 
sıvılarının sıçrama 

olasılıgı varsa maske ve bnlük gi y ilmeli, gerektiginde gözlilk
siper takılmalıdır <5 , 8,25 , 29). 

"Deri le;:yorıunLız varsa hastaya 1..ıy91..ılad1.ÇJ1nı z girişimlerde ne 
y.;;.ıp~rsını;:::?" sc:ırLısLına 52 (%65) kisi doÇirLı yanıt verm i ştir . Kan ve 
vücı..ıt sıvılarıyla t~m.as ı ön 1 emek i c; in lezyonu paınsı..ıman i 1 e 
kapatmalı ve girişimlerde eldiven kullanılmalıdır (5,29>. 

"Kontamine keskin uçlu ~l&tlGrlm yaral~nma meydana gelmi&~e 

ne yaparsınız?" sorusuna 16 (%20) kişi " l<ontamine kesici-delici 
aletlerl~ yaralanma meydana geldiginde kesilen alan kanatılır ve 
hemen SLı ve sabunla yı kC).rıılır" dayrLı. yanıtını vermistir (29) . 

"Enjeks i yon sonrası i~ne baş l ı~ı nı geci ri y o r 
sorusuna i se 3 C%3 . 8) kisi d o g ru yanı t v e rm i stir . 
dnlemle re gcire batma ve kes il me l eri dnlemek i çin igne 
kapatılmama l ı, ignel er e l il e k ır ı l mama l ı v e 
çıkarılmama lı dır (5). 

iiH .. lSl..lnl.lZ'? 11 

ıJni versal 

kapakları, 

e njektörden 

El yık amaya il i5kin sor~lara Qectigimiz de ~ nor mal el y~k~ma 

süresin i 49 (%61. 3> ki şi, 30 sani ye- 1 dakika oldugunu belirterek 
dogru cevaplamıstır. Kan ve vücut sı v ı l arıyla alan kcntaminasyan 
durumunda 41 <%51.3> kisi, 3 dakika alduQunu belirtmiş ve dogru 
yanıtlamıslardır . 

özdönümcünün arastırmasında normal el yıkama süresini doQru 
cevaplayanlar 57 <%57>, kan ve vücut sıvılarıyla olan 
kontaminasyonda ise süreyi dogru yanıtlayanlar 56 C%56) kisidir<l> 

Normal el yıkamada hangi maddeyi kull~ndıkları soruldugunda 
kullandıkları soruldugunda kişisel sabun ve antiseptik solüsyon 
yanıtını tQm alarak veren kisi olmamıstır. 

Ellerin hangi durumlardan önce ve sonra mutlaka yıkanması 

gerektigi sorusuna hastayı makinaya baglamadan önce ve sonra 
diyenler 75 <%93.8) kisi, eldiven kullanımından cince ve sonra 
diyen 50 (%6~.5) kisi, tuvaletten cince ve sonra diyenler 73 
C%91 . 3> kisi, hastanın vücut sıvılarıyla temas riski oldugunda 
diyen 74 (%92> kisi hastanın vücut sıvılarıyla kontamine olan 
yüzeylere dokunuldu~unda diyen 74 <%92 . 5> kisi , üniteye her giris 
ve çıkısta diyen 59 <%73 . 8) kis i , yemekten dnce ve sonra diyen 73 
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<%91.31 kisid:ir. 

Uiun v~ •rk~d~il~r~nın t990 y ıl ı nd~ y~ptı;ı ar•ttırm•d~ 

hastane çalısanlarının %45.79 ' unun hasta ile her temastan cince ve 
sonra ellerini yıkadı~ı saptanmıstır <42>. 

Ellerinizi nasıl kuruluyorsunuz? sorusuna ise, doQru yanıt 

kabul edilen kagıt havl u yu yanıtlayanlar 6 4 (%80) kişidir . 

Servisinizde hangi dezenfektan maddeleri kullanıyorsunuz? 

sorusuna 25 (%31.3) kisi formalheid ya da sodyum hipoklarit 

yanıtını vermiştir. Bu iki dezenfektan da virüslere etkili oldugu 
için doÇjru kabul edi lmiş t iı~. 

Ozdönümcü, araştırma sonucunda hemıire l erin dezenfektan 

kullanımına ilişkin bilg iler inin ye t ersiz cldugunu belirtmişt i r 

( 1 ) • 

At ı kları n i mhas ı na ilişkin sorul a ra b ak ı ldıg ı nda, kullanılan 

iQne ve e nj ek t cir uç ları nı dogru olarak imh a eden 1 (%1. 3> kisidir. 
ünive r sa l cinlemlere gHre igneyi enj e ktbrden ay ırmadan saglam, 

d el inmeye diren ç li, bzel kutulara atmak u ygun d ur. Fakat 

arast ırmam ız h emsi re leri n at ık l ar ın imhasına ili sk in bilgi ve 

uygulamalarının oldukça yete rs iz cldugunu gbs t e rmektedir. Bu sonuç 
farklı hastanelerd~ atıkların imhasına iliskin standart ve 

yeterli bir uygulamanın henüz gerçeklesmemis almasına 

baı:;J larıab ili r . 

Hastanın kan ve vücut sıvılarıyla kontamine olan yatak 
takımlarını çamaşırhaneye nasıl gbnderildigi soruldugunda 6 <%7.5> 
kişi dogru yanıt olan torbalama ybntemini belirtmi~tir. 

Araştırmamız sonucunda hemsirelerin üniversal 

ilişkin bilgilerinin yetersiz oldugu görülmüstür . 

önlemlere 

Calışma sonucunda hemsire lerin, AIDS'le ilgili genel bilgi 

puanı ve üni v ersal bnlemlere iliskin bilgi puanları toplandıgında 

100 üzerinden 49.09±14. 01 gibi ortalamaya yakın bir deger 
bulunmuştur. Hasta izolasy onuna i l iskin bilgi puanları 73.75 ± 
22.93 ve el yıkamaya ilişk i n bilgi puanla~ı 67.08± 20 . 1 gibi 
ortalamanın üzerinde bir degere sahiptir . Hastalıkla ilgili genel 
bilgi, bariyer bnlemler, dezenfeksiyon-antisepsi ve atıkların 

imhasına iliskin bilgi puanları ortalamanın altında bulunmustur 
<Tablo 8) 
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SONUC VE öNER!LER 

f•h'!ıali t ı t.ımi§\ q lıGmmh y&li; · i.:in ~ tti l ~r i nele ı:a l J, ~~m h@ms i ı-~ıı:ı ı eıw in t~ r DG 
ile ilgili bilgilt:ır:inin ortdy'a cıkarılması amacıyla planlanmıştır. 

Arastırmada hemsir~larin 24'U <%30> 18-24 yaş, 26'sı <%32.Ş> 

25-29 yas, 27'si <%33.8) 30-34 yas grubundadır. Medeni durumlarına 
bakıldıgında cogunlugu (%58 .8) evli hemşirelerin olusturdugu 

gcirülmektedir. Calışma sürelerine göre yine çcgunlugu 6-10 yıl 

arasında çalışan hemsireler (%45) oluşturmaktadır. Egitim 

durumları gbzbnüne alındıgında ise Hemşirelik Yüksek Okulu (%16.3) 
ve yüksek lisans <%2.5) mezunu hemsir~lerin sayısının daha az 
oldugu ortaya çıkmaktadır. 

Egit i m ve deneyim bzelliklerine bakıldıgında, 71 ' i Ct.88.8) 

hizmet içi egitim almamıştır . Hizmet içi e~itim alanların egitim 
süresi 8'nin (%10) 1-4 saat, l'inin (%1.3> 10 saat ve üzeridir. 
Hemşirelerin sadece 12'si (%15) AIDS'li hastaya bakım vermistir. 
AIDS'li hastayla ilgili korku ve endişeleri olan hemsirelerin 

sayısı ise 63 (%78.B>tür. 

Endise v~ korku nedeniyle uygulama istegi degişen 

ç,j.rj,şj.ml(;.')rin bi.\şınd~ kç_'\nla kont~rnin~ mf.1.l~'emenin del::ont.ı:.\min.;\syonı..l, 

ternizligi ya da atılması gelmektedir. 56 (%70) kişinin bu uy~~lama 

istegi degismektedir. 48 <%60) kisinin IV enjeksiyon, 46 <%57.5> 
kişinin hemodiy~d.iz tc-:dc:wii=.;ini baslat;,ıa, 41 ('/.51.3) kisinin 
hmmodiyaliz tedavisini sonlan~ırma i$lemınde uygulama istekleri 

degişmektedir. 

Hemeireleri~ AIDS 
cinl8mlere ilışkin bilgı 

29 soru sorulmuştur . 

ile ilgili genel bilgi ve üniversal 
p u.an ort<..=ı. l arı1.::\ 1 c:\~~ ı rı ı sap t a.ma 1:: için top 1 a.m 

Soruların her biri 2 puan degerindedir . 
Toplam pu.:7ın 58'dir. Fakat lOO'e tamamlç_1.n.::ı.rc;ü::·, deı;'.jerlendirmeler bL•. 

dogrultuda yapılmıştır. 
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AIDS'le ilgili genel bilgilRri ~lçmek için ~ ~oru 

sorulmu5tur. Bunlar içinde en çok dogru yanıt alan sorular, 70 

(%87.5> kisinin dcgru yanıtladı~ı bulasma yolu ve 52 (%65> kisinin 
dogru yanıtladıgı AIDS sdzcügünün anlamıdır. En düsük oranda dogru 
yanıtlanan sorular ise sciyledir; 6 (%7.5) kisi AIDS tanısının 

konulmasına yardımcı olan testleri bilmiştir. 14 <%17.5) kisi ise 
"Hangi durLımlarda AIDS antikor tc;ıstinde .:dıne:ı.n sonuçlar 
yanıltıcıdır? '' sorusuna dcgru cevap vermişlerdir. Hemşirelerin 

AIDS'le ilgili genel bilgilere ait puan ortalaması 46.87 ± 19.77 
gibi ortalamanın altında bir degerdedir. 

üniversal korLIYL.lCU dnlemlerle ilgili toplam SOrl..l 

sorulmu9tur. Bunun 3'U hasta izolasyonuna, 8'i bariyer dnlemlere, 
6'sı el yıkamaya, 3'ü dezenfeksiyon-antisepsiye? 3'ü atıkların 

imhasına ilişkin sorulardır . Hasta izolasyonuna iliskin sorularda, 
47 (/.58) kişinin yanlJ.ş c:evapladı~ı "AIDS hastası izole edilmeli 
midir?11 sorı.ısı.ına alınan evet cevabıdır. 67 <%83 . 8) 

invaziv girişimlerden cince zorunlu tsst uygulanması 

düşünmektedir. En tazla oranda dogru yanıtların 

kisi ise 

gı:::rektigini 

sorudı..u"'. 

Hemsirelerin hasta izolasyonuna iliskin bilgi puan ortalamaları 

73.75 ± 22.93'tür. Bariyer bnlemlerde ise en yüksek oranda dc~ru 

yanıtlr.:mıan, "Hangi isJ.emleri yaparkGn el.divı;m kullanJ.yoı·~sı.ınuz? " 

sorusu 76 (%95) kisi tarafından do~ru yanıtlanmıstır. 

"Enjeksiyon sonra·::.J. ignı? b.:ışlıi;jını g~çirıyor mLısı..mı..ız?" sorusı.ına 

ise, 3 C%3.8) kişi dogru cevap vermiştir. Bariyer bnlemlere ait en 
düşük oranda dcgru cevaplanan sorudur. Kontamine keskin uçlu 

aletlerle 
sadece 16 

yaralanma meydana gelmisse 
<'1.20) kisi "~<cı.nata rak~ SL.l ve 

cevabını vermiştir. 

ne yapar·sın ı z?" 

sabLlnla hemen 
sorLtsLına 

yı~::arım" 

Bariyer cinl~mler~ i liskin bilgi puan ortalaması 40.39 ± 
13.85'tir. El yıkamay.:l ait sarLtle:\rd"m 11 r10rmal el yıkamc'J.da hangi 
maddeyi kLıllanı~·sınız?" sorı.ısı_ına beklenen "kisisel sabLtn ya da 

antisı::!ptik solüsyon" yanıtını tam alc.ı.rc:ı.k veren · olmamıştır. El 
yıkamaya ait bilgi puan ortalaması 67.08 ± 20.l'dir. 

Dezenfeksiyon-antisepsiye ilişkin sorularda kullanılan 

dezenfektan maddeler soruldugunda 25 <%31.3> kisi formaldehid ya 

da sodyum hipoklorit yanıtını vermistir. Kimyasal sterilizasyonda 
kullanılan maddeleri 1 <%1.3) kisi doQru yanıt vermi5tir. 
Antiseptik maddeler soruldugunda 26 (%32.5> kisi doQru yanıt 

vermistir. Dezanfeksiyon-antisepsiye ait bilgi puan ortalaması 

40.83 ± 26.7'dir. Atıkların imhasına iliskin sorulara bakıldıgında 
1<%1 . 3) kisi kullandıgı igne ve enJaktdr uçlarını dogru olarak 
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ol.an yatak 
gönderiyor. 

takımlarını torbalama yöntemi ile çamaşırhaneye 

Atıkların imhasına ait bilgi puan ortalaması 25.62 ± 
22 U 34 I tl.tr~ ll 

;;;..n ti se::p si ve 

ortalam"m ın 
hemşirelerin 

göstermistir. 

Arastırmamızda barı yer bnlemler, 
atıkların imhasına iliekın bilgi puan 
altında bir degerde bulunmuştur . 

bu konularda yeterli bilgiye sahip 

dezenfeksiyon
ortalamaları, 

BLt sonuçlar 
olmadıklarını 

Saglık Meslek Lisesi ve önlisans mezunu hemşirelerin bariyer 

bnlemlere a it b ilgi puan ortalamaları? yüksek okul ve yüksek 
lisans mezunu hemsirelere gcire daha düsük bulunmustur . 

Hizmet içi eQitim alanların hastalıkla ilgili 
puan ortalamaları ve bariyer bnlemlere iliskin 

ortalamaları hizmet içi egitim almayanlara 
bLI 1 UnıTIL\S tur . 

genel 
bilgi 

göre 

bilgi 

puan 
yüksek 

AIDS hastasına bakım vmren hemeirelerin bariyer bnlemler, el 
yıkama ve atıkların imhasına iliskin bilgi puan ortalamaları? AIDS 
hastasına bakım verm~yen hemsirelerden daha y üksek bulunmuştur. 

AIDS ' le ilgili bilgileri okuldan alan hemşirelerin~ bariyer 
dnlemler ve atıkların imhasına iliskin bilgi puan ortalamaları, 

okuldan almayanlara gbre daha yüksek cıkmıstır. 

AIDS'le ilgili bilgilerini TV ve radyo programlar ından alan 
hemsi relerin dezenfeksiyon-antisepsiye iliskin bilgi puan 
ortalamaları almayanlara göre yüksek çıkmıştır. Bilgilerini kitap 

ve brosürlerden alan hemşirelerin~ hasta izolasyonu ve bariyer 
dnlemlere ili5kin bilgi puan ortalamaları kitap ve brosürlerden 
almayanlara göre daha yüksek bulunmustur: 

Hemsirelarin AIDSle ilgili bilgi ve üniversal önlemlere 
iliskin bilgi ve uygulamaların yeterli düzeyde olması için, 

* Tüm saglık kuruluslarında hizmet içi e~itimin uygulanması, 

* Planlanan egitimin sürekli, etkili, motive edici olması, 

* üniversal dnlemlerın alınmasında gerekli malzemenin kurum 
tarafından saglanması ve üniversal d~lemlerin uygulanması 

konusunda denetimin sürekli olması, 

/ı Q 



* Kitl~ ilwti&im •roçı~rın~A ~ AIPŞ vw kGr~yyç~ ~n1@m1~r~ 

ilişkin saglık bilgilerine yer verilmesi, 

* Hamtanede hizmet içi egitim koordinatörü ile Enfeksiyon 
Kontrol Komitesi üyelerinin iabirliQi icinde olması, 

* üniversal dnlamler konusunda standartların belirlenmesi ve 
uygulanması g~rekmmktedir. 

•.· 
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tf Z E T 
· .. 

V@ 
Uygulama Hastanesi, !.ü.Cerrahpasa T ı p Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi, Samatya SSK 'Hastanesi , Sisli Etfal Hastanesi , 
Türk Bdbrek Vakfı Ahmet Ermis Hastanesi, Marmara üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Diamed özel Diali: 
Merkezi, Eskisehir Devlet Hastanesi, Eskisehir Organ Nakli Vakfı, 
Osmangaz i üniversiteei Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama 
Hastanes i , hemod iya l iz ünite l erinde çal ı san 80 hemsi r enin AIDS'le 
ilgili ve ün i versa l cinleml ere i liski n b ilgi sev iyelerini 
beli rlemek amac ıyla yapılmıştır . 

Hemşirelerin AI DS ve üniversa l bnleml ere i li şkin bi lgilerini 
or t aya çıkaracak bir anket fo r mu kullanı l mıstır . Verilerin 
i s ta ti$tiksel deger l end iri l mes i nde yü z delik h esaplama, 
orta lamalar arası n da bneml il ik test i Ct test i ) ve var yans analizi 
kul 1.::m ı lmıs t ı. r . 

Hemşj,relc=rin 

önlemlere ilişkin 

ortal.:1manırı altında 

AIDS'le ilgili bilgı 

AIDS ' le ilgili 9ı;;nel bilqi üniversal 
14.01 gibi bilgi puan ortalaması 

bir deger bulunmu~tur. 
puanı ortalaması 46.87 ± 

4.9. 09 ± 
Hemsi relerin sadece 

k i , hemsirelerin AIDS v e üni ve rsal ön 1 e m l C-:!r 

19.77'dir. Gbrülüyor 
konusunda bilgileri 

yetmrlı degildi r . 

Hemşirelerin ya~, egitim durumu, meden i durum~, çalısm• 

süresi , hizmet içi egitim alma durumu, hizmet içi egitimin süresi, 
AIDS'le ilgili bilgilari edindikleri kaynaklar, AIDS'li hastaya 
bakım verme durumları, AIDS'li hastanın bakımına iliskin korku v e 
end işe durumları, bilgi va puan ortalamaları ile karsılastırılarak 
dm~erlendirilmist i r . 
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-SUMMARY 

:.\ 

In thl.i.ö wtı..ldy, we ma~ı..ıred to knowledqı;ı ~bo~.ıt AIDS of S<:> 
nı..lr·;;;E?s wlıo were worked h~mo.dic.-:ı.lisis unit of Ista.nbul UnivEW':::>ity 

Mwdiç~l School, Cerrahpa-:;;ca ı:'rniver"'sity 1"1edi.c:~.1 School, Ahme:t: Ermis 

Hospital of Turkish Kidney Foundatian, s~matya SSK Hospital, Sisli 
Etfal Hospital, Marmara University Medical School, Diamed Private 
D i c.11 isi~; Cen t r12, Esi·. i <.;;ı:::ıh i r Gavernmen t Hosp ita 1, Eski selı i r 
Transplanticn Foundation and Osmangazi University Medical School. 

ltJe LlSE:d 

aboı..ıt AIDS 

ta an inquiry form that 

and universal precauticn. 
ta 

Stı..tdent 's "t" 
variance analysis were used fer statistical analisis. 

knowledge! 
test and 

M~an kncwladge sccre C49.09 ±14.01> abou t AIDS and universal 
pr~caution of all Nurses was found below the general mean score. A 
mean knowlmdge score about AIDS was found 46.87±19.77. It's 

evident that, knowledge about AIDS of Nurses were not edequite. 

All of Nurses's age, education, marital status, working time, 
post graduate, post graduate pericd, their knowledge literature 
about AIDS, their anxieties about nursing patients with AIDS. Were 
compared with mean knowledge sccre cf Nurses in this study. 
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ANKET SORULARI 

1. Kaç Yas ı ndasınız? 

1. 18-24 
2 . 25-29 
.,. ........ 3C)-34 

4 .. 40 Y"-'$ Ü z.~:r i 

2 . Medeni Durumunuz? 

ı. Bekc:lr 

2. Evli 
3. DL~l 

3 . Han9i Okuld~n Mezun Oldunu~? 

1 . SaQlık Meslek Lisesi 
2 . ön Lisans 

3. Hemsirelik Yüksek Okulu 
4. Yüksek Lisans 

4. Kaç Yıllık Hemşiresiniz? 

1. 1-5 Yı l 

2. 6-10 Yıl 
3. 1 1 yıl üzed. 

~. AIOŞ ile ilgili bilQileri nerelard~n aldınız? 

1. Okuldan 
2 . Yazılı Basından 

3. TV ve Radyo Programlarından 
4. Kitap ve Broşürlerden 
5. Hizmet tçi Egitim Programlarından 
6. Konu ile ılgili seminer ve konferanslardan 

6. AIDS konusunda hizmetici egitim aldınız mı? 

1. . Evet 

2. Hc:\y ı. r 
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7. Aldıgınız hizmet içi egitimin süresi ne kadardır? 

1. 1-4 saat 
2~ 5-9 s~at 
3. 10 saat ve Uzari 

8. AIDS sbzcügünün anlamı nedir? 

1 . 2-6 ay 

2 . 1-3 yıl 
3. 5-10 yıl 

10. AIDS tanı5ının konulmasına yardımcı ol~n ta~tler hangil~ridir? 

11. Si zce sercnegatif alan kişiler hastalıgı bulastıra~iii rler mi? 

ı . Evet 
2 . Hayır 

12. H~ngi duruml~rda AlDS ~ntik~:· t3&tinde alınan C-) sonuç 
yanıltıcıdır? 

13. HIV'in bas!ıca bulasma yollarından üc tanesıni yazınız? 

14 . Sizce AIDS hastası izole edilmeli midir? 

15. Hastaya uygul~nacak bazı invaziv girişiml~rden cince <mide 
ameliyatı~ endcskcpi vb.> zorunlu test uygulanmalı mıdır? 

1. Evet 
2. Hayır 

16. Smrvisinizde bulaşıcı hastaııgı olanlar 
makineniz var mı? 

ı. Evat 
2. Hayır 
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17. AIDS'li hAstanız b&kımı ile ilgili endiae ve kcrkul~rınız v~r 
mı? 

1. Evet 
2. Hayır 

Yanıtınız evet ise, 

ıs. Bu durum •&aQıda belirtilen giri~imlerden hangileri uygulam~ 

isteginizi engeller. <Birden fazla seçenek i$aretleyebilirsiniz . > 

ı. IV.Enjaksiyon 

2. Nazogostrik besleme 
3. Hastay la birarada elma 
4. Yatak takımı degiştirme 

5. Kanla kontamine malzemenin de kontaminasyonu, t~mizligi 

veya atılması. 

6. Hemodiyaliz tedavisıni baslatma 

7. Hemodiyaliz tedavisini sonlandırma 
8. Agız bakımı 

9 . Hijyenik bakım verme 
10 . Crd~k süngü verme islemi 

19. Bir AIDS hastasına bakım verdiniz mi? 

1. Evet 
2. Hayır 

20, Eldiven kull~nmanızı gerektiren durumlar nelerdir? 

21. Hangi işlemleri yaparken eldiven kullanıyorsunuz? 

1. Hastanın kan v~ vücut sıvıları ya da bunlarla kontamine 

yüzeyl~rle temas riski bldugunda 

2. Hastanın mukaza ve saQlam olmayan derisiyle temas riski 
cldugunda 

3. Damara girme ya da IV sırasında 
4. Hepsi 

5. Hiçbiri 

22. Hangi durumlarda maske kullanıyorsunuz? 

23. Hangi durumlarda gbmlek kullanıyorsunuz? 
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25. Hem<.:?irel<:ı··in eldiven giyme alıskanlıkları ile ilgili 
problemleri var mı? 

1. Evet 
2. l-1.::ı.yır 

Evet ise nedenleri nelerdir? 

26. Maske t~kılm~sı gerektiginde yAsadıgınız problemler nelerdir? 

27 . Gcimlek giyilmesi ger~ktiginde yasadıgınız problemler nelerdir? 

28. Deri lezyonunuz varsa hastaya uyguladıgınız girişimlerde ne 
yaparsın ı z? 

1. El d iven giyiyor um 
2 . Lez yonu kapdtı yorum 

3 . HE)r iki;;~i de 
4 . Di~er 

29. Kcntanıine k ~s k i n uç lu ~ !et l er l e ya ral anma meydana ge lmi&sm ne 
ya.parsı nız? 

30. Enjeksiyon sonrası igna başlıgını geç i riyor musunuz? 

1 . Evet 

2. Hayır 

Servisinizde hastayı ve kendinizi korumak için kullanmanız 

gereken malzemelErde n hangisini bulmakta güçlük çekiyorsunuz? 

1 . Eldi v<=ın 
2 . Maske 
3. Gömlek 

4 . Dezenfektan solüsyon 
5. Antiseptik solüs yon 

32. Normal el y ı kama ı ~ lemi ne kadar sürüyor? 

1 • '.'30 sn - 1 dk • 

2 • ::'.' d <':':Ü:: i k C.\ 

3. '~ ·5 c.!a.kika 
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~~. K~n vm vU~wt aıv~ı~rıyl~ kgnt•min• gl~n ~ıı~r nm k~dAr •~r•~~ 
yıkanmalıdır? 

1. 30 sn.- 1 dk. 
2. 3 dakika 
3.. 4--5 de;.'\k t ka 

34. Norm~l mı yık~m~da hangi ~ntiseptiqi kullanıyorsunuz? 

35. Sizce eller hangi durumlardan cince ya da sonra mutlaka 

yıkanmalıdır? <Birden fazla seçenek isaretlenebilir >. 

1. Hastayı makinaya baglamadan cince ve sonra 
2. Eldiven kullanımından bnc~ ve sonra 
3. Tuvaletten bnce ve sonra 

4. Hastaların vücut sıvılarıyla temas oldugunda 

5. Hastaların vücut sıvılarıyla kontamine olan yüzey ler€ 
dokunulduyLtnda 

6. üniteye her giriş ve çıkısta 

7. YemGkt8n bnc~ ve sonra 

36. Ellerinizi nasıl kuruluyorsunuz? 

1. Kayıt havlu 

2. H~wlL\ 

3. Kisisel havlu 
4. Sıcak hava püskürtme 

38. Servisinizde hangi dezenfektan maddeleri kullanıyorsunuz? 

39. Kimyasal sterilizasyonda kullandıgını~ maddeler nelerdir? 

40. Kullanılan igne ve enjektdr uçlarını ne yapıyorsunuz? 

41. Kullanılan kontamine kesici-delıci uclu aletlerin imhasını 

nasıl saglıyorsunuz? 

42. Hastanın kan ve vücut sıvılarıyla kontamine olan y~tak 

takımlarını çamasırhaneye nasıl gdnderiyorsunuz? 

1. Diger takımlarla birlikte 
2. Torbalama ycintemi ile ayırarak 
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