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METHODS: The sample in this study consisted 
of 80 elderly people, 40 people living in Hospice 
care Tresna Wherda Natar and 40 people living 
with the family at the Wates Health Center. The 
method of sampling with Purposive Samples, 
the instrument used to explore the loneliness of 
the elderly is with the UCLA loneliness scale. The 
analysis uses the independent sample T-test.
RESULTS: The statistical test results of the 
average lonely level of the elderly in the medium 
category, for the independent T-test results 
for sex with the Loneliness level of P (0.712)> 
alpha, for the elderly residence P (0.854)> alpha. 
The results of this study show that there is no 
difference in the level of loneliness between 
male and female, and there is no difference in 
the level of loneliness between the elderly who 
live in hospice and living with family. 
DİSCUSSİON: The suggestion of this study is to 
see that all the elderly have a tendency to be 
lonely. Whether you live with your family or who 
live with a group of elderly people in hospice 
care, it is necessary to do an intervention like 
a peer group that can reduce the loneliness 
level of the elderly so that the life of the elderly 
become more quality and can face old age calmly 
wherever they are, whether in family or in the 
hospice care.
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YÖNTEMLER: Bu çalışmadaki örneklem 80 yaşlı, 
Tresna Wherda Natar’da bakımevinde yaşayan 40 
kişi ve Wates Sağlık Merkezinde aile yanında ya-
şayan 40 kişiden oluşmaktadır. Amaçlı Numuler 
ile örnekleme yöntemi olan yaşlıların yalnızlığını 
keşfetmek için kullanılan araç UCLA yalnızlık 
ölçeğidir. Analiz, bağımsız numune T testini kul-
lanmıştır.
SONUÇLAR: Yaşlı kategorisinde yaşlıların orta-
lama yalnızlık düzeyinin istatiksel testi yaşlılarda 
alfa için yalnızlık düzeyi P(0,854)>, alfa olan cin-
siyet için bağımsız T testi sonuçları için P(0,712)>. 
Bu çalışmanın sonuçları; kadın ve erkek arasında 
yalnızlık düzeyinde bir fark olmadığını, bakım 
evinde yaşayan ve aile ile birlikte yaşayan yaşlılar 
arasında yalnızlık düzeyinde bir fark olmadığını 
göstermektedir.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın önerisi; tüm yaşlıların 
yalnız olma eğiliminde olduklarını göstermek-
tedir. Ister ailenizle birlikte yaşayın, ister bakım 
evinde bir grup yaşlı insanla birlikte yaşayın, 
yaşlıların yaşamlarını daha kaliteli hale getir-
mek için yaşlıların yalnızlık seviyelerini azalta-
bilecek bir akran grubu gibi bir müdahale yap-
manız gerekir, nerede olursanız olun; ailenizle 
yada bakım evinde olsanız da, yaşlılığı sakince  
karşılayabilmelisiniz.

Anahtar Sözcükler: Yaşlı, yalnızlık, cinsiyet, bakım evi, aile

INTRODUCTION: In 2005, the World Health 
Organization(WHO) published guidelines on 
the proper practice of hand Hygiene, also 
referred to as five moments for hand hygiene. 
This evidence-based technique is developed to 
produce the best results in hand hygiene and is 
designed to be suitable and easy to remember in 
a wide variety of circumstances in the healthcare 
division. Its purpose is to ensure that the patients 
will be treated with the utmost care and to 
minimize the chances of an infection.
PURPOSE: Our objective is to examine if these 
guidelines are followed through and possible 
reasons for their reduced adherence. We will be 
analyzing preexisting evidence and formulating 
the causation as well as possible solutions to any 
existing problems that may arise.

Stavroula-Georgia Katsianidou Foteini Manoli

EL HIJYENINE UYGUNLUK VE SINIRLAMALAR
COMPLIANCE TO HAND HYGIENE AND OBSTACLES

GİRİŞ: 2005 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
el hijyeninin doğru uygulanmasına ilişkin kılavuz-
lar yayınladı, ayrıca beş dakikada el hijyeni olarak 
adlandırılır.. Bu kanıta dayalı teknik, el hijyeninde 
en iyi sonuçları elde etmek için geliştirilmiştir ve 
sağlık bölümünde çok çeşitli durumlara uygun ve 
hatırlanması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Amacı, hastalara azami özen gösterilerek tedavi 
edilmesini sağlamak ve enfeksiyon riskini en aza 
indirmektir..
AMAÇ: Amacımız, bu kurallara uyulup uyulmadığı 
ve olası bağlılıklarının olası sebepleri olup olmadı-
ğını incelemektir. Mevcut delilleri analiz edip, orta-
ya çıkabilecek mevcut sorunlara olası çözümlerin 
yanı sıra nedenselliği formüle edeceğiz.
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METHODOLOGY: We gathered data from 
multiple studies, from 2005 to 2018, using the 
database PubMed and WHO and the key words: 
hand hygiene, compliance. There were 19,727 
articles retrieved of which 54 publications met 
our criteria. The others were not used due to 
an unrelated subject, not enough or biased data 
or not meeting all of our criteria: the research 
was conducted after 2005, concerned the 
proper hand hygiene guidelines of WHO, had a 
participant number more than 50, had specific 
and clear results.
RESULTS: Of the 19.727 articles retrieved, 54 
publications met our inclusion criteria. Our 
search shows that in the majority of the cases 
the guidelines are not followed (26 out of 36 
publications had a percentage lower than 55%).
Many parameters, such as lack of resources, 
as well as the often overwhelming workload, 
contribute to the reduced adherence, of 
healthcare professionals(HCP). Reduced 
compliance is also associated with the individual’s 
specialty, and the nature of the clinic along with 
a lack of knowledge or misinformation, regarding 
the guidelines.
DISCUSSION: The leading cause of this 
seems to be a matter of personal conviction, 
convenience and lack of resources. The majority 
of the personnel will seek guidance from their 
supervisors(role-models) who more often 
than not do not comply with the guidelines, 
and therefore they as well abstain. In many 
cases, there is a shortage of the proper hygiene 
appliances or they are placed inconveniently. 
Moreover, in most cases, HCPs in more populated 
hospitals will choose to tend to their patients’ 
needs first rather than “waste time” on hand 
hygiene. The problem may, also, lie, in a certain 
lack of supervision, since some of the research 
shows that when some kind of monitoring is 
present an increase in hand hygiene is noted.
CONCLUSIONS: There is a great need for better 
management of materials and personnel, to 
minimize each individual’s workload and make 
them easily accessed. In addition, more detailed 
information and the realization of the guidelines´ 
importance is needed. 

METHOD: PubMed ve WHO veritabanını 2005’ten 
2018’e kadar birçok çalışmadan veri topladı ve 
anahtar sözcük olarak “el hijyeni, uygunluk” kul-
lanıldı. 19,727 makele içinden 54 yayın kriterleri-
mize uygun olduğundan alındı. Diğerleri ilişkisiz 
konular nedeniyle, yeterli veriye veya taraflı ve-
riye sahip olduğu veya tüm kriterlerimizi karşıla-
madığı için kullanılmamıştır: Araştırma 2005’ten 
sonra yapıldı, WHO’nun el hijyeni kurallarına uy-
gun, 50’den fazla katılımcıya sahip, özel ve net 
sonuçlar elde etti.
SONUÇ: Elde edilen 19.727 makale içinden54 ya-
yın kriterlerimizi sağladı.. Araştırmamız, vakaların 
çoğunda kurallara uyulmadığını göstermektedir 
(36 yayından 26’sının% 55’in altında bir oranının 
olduğu). Birçok parametre, örneğin kaynak ek-
sikliği, kaynak sıkıntısı ve çoğu zaman ezici olan iş 
yükü gibi birçok parametre, sağlık uzmanlarının 
(HCP) uyumunun azaltılmasına katkıda bulunur. 
Azalan uyum aynı zamanda bireyin uzmanlığı ve 
kliniğin niteliği ile birlikte kılavuzlara ilişkin bilgi 
veya yanlış bilgi eksikliği ile de ilişkilidir.
TARTIŞMA: Bunun ana nedeni kişisel görüş, ra-
hatlık ve kaynak eksikliği gibi görünüyor. Sık sık 
ilkelere uymayan ve kaçınan personeller amir-
lerinden (rol model) rehberlik isteyecekler.. Pek 
çok durumda uygun hijyen araçlarının sıkıntısı 
veya uygunsuz yerleştirilmesi söz konusudur. 
Dahası, çoğu durumda, daha kalabalık hastane-
lerde olan sağlık çalışanları el hijyeni için “gerek-
siz zaman kaybı” olarak görüp bunun yerine ilk 
önce hastalarının ihtiyaçlarını karşılamayı seçe-
ceklerdir. Aynı zamanda sorun belirli bir denetim 
eksikliğinde yatmaktadır, çünkü araştırmaların 
bir kısmı, bir çeşit kontrolün mevcut olduğu za-
man, el hijyeninde bir artışa işaret edildiğini gös-
termektedir.
SONUÇ: Her bireyin iş yükünü en aza indirmek ve 
onlara kolayca erişilmesini sağlamak için malze-
melerin ve personelin daha iyi yönetilmesine bü-
yük ihtiyaç vardır. Ayrıca, daha ayrıntılı bilgiye ve 
rehberin farkındalığının önemine ihtiyaç vardır.

INTRODUCTION: In the past, when the problems 
were others, wondering about happiness or 
fullness had a secondary role compared to 
nowadays, when satisfaction, comfort, and 
strong emotions define a full life. In a society 
where people are constantly looking for 
incentives to make them feel “awake” or turn off 
the pain or monotony in life, there are those who 
choose addictive substances. When it comes 
to the Italian youth, the question is: are there 
preventive measures to avoid that they fall in the 
use of addictive substances?
During that period in life, the high levels of 
psychic stress, the social pressure, the lack of 
sense of that stage of change and the “curiosity” 
is given as the main reasons to try drugs and can
lead to greater vulnerability to addiction.

Cristina León Argibay Florencia Morales

ITALYAN GENÇLERDE BAĞIMLILIK YAPAN YASADIŞI 
MADDELERIN KULLANIMINDA ÖNLEYICI TEDBIRLERIN 

ETKINLIĞI

EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES IN THE USE OF 
ILLEGAL ADDICTIVE SUBSTANCES IN THE ITALIAN YOUNG 

PEOPLE

GİRİŞ: Geçmişte günümüze kıyasla memnuni-
yet,konfor ve güçlü duyguları merak etmek ve 
böyle bir hayat yaşamak ikincil bir roldü.Bugün-
lerde tüm yaşam için memnuniyet,güçlü duy-
gular ve konfor bulundu.Toplumda insanların 
kendilerini sürekli uyanık hissetmek istemesi ve 
monoton hayatındaki acılardan kurtulmak isteği 
insanları bağımlılık yapan maddelerin kullanımı-
na teşvik etmektedir. Italyan gençliğine gelince 
soru şu : Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanıma 
girmemesi için önleyici tedbirler var mı 
Yaşamın bu döneminde psişik stresin yüksek se-
viyeleri, sosyal baskı,duyu eksikliği,duyularında 
değişim yaşamak ve merak bu ilaçları denemek 
için temel neden olarak gösterilir ve bağımlılığa 
açıklık getirebilir. Italyada önleme tedbirleri yal-
nızca bilgi vermek ve farkındalık sağlamaktır. 
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