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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. 

Spain / İspanya Italy / İtalya
Universidad de Cádiz/ Cádiz Üniversitesi



94 95Maltepe University International Student Congress: “Evidence-Based Practices in Nursing” Maltepe Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kongresi: “Hemşirelikte Kanıt Temelli Uygulamalar”

In Italy, prevention measures are merely the 
provision of information and awareness, while 
the interactive methods or peer-to-peer 
activities remain limited. We, therefore, feel the 
need to analyze the means of the action of the 
country.
MATERIALS AND METHODS: Review of the 
scientific literature between 2015 and 2018, 
in SciELO and PubMed, including Spanish and 
English studies and official statistics pages, such 
as UNODC or EMCDDA.
RESULTS: According to a European report on 
drugs published by the EMCDDA (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addition) 
in 2018, young Italians between the ages of 15 and 
34 were respectively in the first and second place 
in the use of cannabis and cocaine in Europe. 
From a sample of 2172 Italian young people (15-
34 years old), 21% of them have tried one or more 
illegal drugs in their life.
DISCUSSION: The data confirms educational 
programs are the main preventive activities 
currently offered in Italy, but the figures remain 
the same and we need an intervention in the 
normative to obtain some use reduction. The 
need to take this action is a clear sign that the 
education given was not the adequate to achieve 
the desired objectives. For these reasons, we 
propose a prevention the method that not only 
offers information on the damage produced by 
drugs but also alternatives to its consume in 
specific vulnerable moments

KEYWORDS: Young people, Italian, illegal drugs, 
cocaine, cannabis, Drug abuse prevention.

Etkileşimli yöntemler ve eş düzeyde aktiviteler 
bilinçlenme için sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple 
ülkenin bu davranış nedenini analiz etmeye ih-
tiyacımız olduğunu hissediyoruz.
MALZEMELER VE YÖNTEMLER: Scielo ve pu-
bmeds teki 2015-2018 yılları arasındaki bilimsel 
literatürü gözden geçirmek ve ispanyol ve ingiliz-
ce resmi istatistik sayfalarını içeren çalışmaları da 
dahil etmek; UNODC ve EMCDDA gibi.
SONUÇLAR: EMCDDA tarafından yayınlanan 
uyuşturucular hakkındaki bir avrupa raporuna 
göre 15-34 yaş arasındaki genç italyanlar avrupa-
da esrar ve kokain kullanımında 1 ve 2. sıralarda 
yer almaktadır. 2172 italyan genç insandan (15-
34 yaş arası ) bir örneklemde italyan gençlerin 
yüzde 21 inin hayatlarında bir yada daha çok kez 
yasadışı madde denediği açıklandı.
TARTIŞMA: Italya da elde edilen eriler başlıca 
önleyici faaliyetlerin eğitim programlarında ol-
duğunu doğrulamaktadır. Ancak rakamlar aynı 
kalmakta ve kullanımları azaltmak için kuralcı bir 
müdaheleye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düzenle-
meyi yapma gereği verilen eğitimin istenen he-
deflere ulaşmak için yeterli olmadığının açık bir 
işaretidir.Bu nedenlerden dolayı, bu maddelerin 
kullanımını önlemek adına sadece ilaçların yol 
açtığı hasarlar hakkında bilgi vermekle kalmayıp, 
özellikle belirli hassas zamanlarda tüketilmesinin 
de yol açtığı zararlar hakkında bilgi ve alternatif-
ler içeren yöntemler tasarlanmalıdır. 

ANAHTAR KELIMELER : Genç insanlar/Italya/Yasadışı 
maddeler/Kokain/Esrar/Uyuşturucu bağımlılığının 

önlenmesi 

AIM: The aim is to evaluate the effectiveness 
of music therapy in children with autism-
spectrum-disorders (ASD). 
MATERIALS-METHODS: Akdeniz University 

Yeşim Zülkar Selin Söyünmez

Arş. Gör. Fatma Dilek Turan Gürhopur
Research Asst. Fatma Dilek Turan Gürhopur
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OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA MÜZIK 
TERAPININ ETKINLIĞININ DEĞERLENDIRILMESI: SISTEMATIK 

DERLEME

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MUSIC THERAPY IN 
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: SYSTEMATIC 

REVIEW

AMAÇ: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan 
çocuklarda müzik terapinin etkinliğinin değerlen-
dirilmesidir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Akdeniz Üniversitesi CINAHL, 

Turkey / Türkiye
Akdeniz University/ Akdeniz Üniversitesi


