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nfeksiyon hastal›klar› ikiye ayr›l›r: Hastane d›ﬂ›nda geliﬂen infeksiyon hastal›klar› ve hastane
infeksiyonlar›. Hastane d›ﬂ›nda geliﬂenlerin ço¤u
insanl›k tarihi kadar eskidir. Antibiyotiklerin keﬂfi ile bu hastal›klar›n tedavisinde önemli ad›mlar
at›lm›ﬂt›r ve bugün ço¤unun tedavisi mümkündür. Antibiyotiklerin etkisiz kald›¤› hastane d›ﬂ›
infeksiyonlar da (k›zam›k, poliomyelit, viral hepatit gibi) aﬂ› ile önlenebilir hale gelmiﬂtir. Böylece günümüzde, infeksiyon hastal›klar› ile u¤raﬂan hekimlerin iﬂinin büyük ölçüde azalm›ﬂ veya
kolaylaﬂm›ﬂ olmas› beklenir. Oysa durum tam
tersine geliﬂmiﬂtir: Tüm geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte
olan ülkelerde klasik “intan hastal›klar›” azal›p
kontrol alt›na al›n›rken, hastane infeksiyonlar›,
neredeyse uygarl›¤›n bir göstergesi ve hatta bedeli olarak, art›ﬂ göstermektedir.

‹

Organ ve doku transplantasyonu, yapay kalp
kapaklar›, eklem ve kemik protezleri gibi cerrahi
giriﬂimler bir yandan insan yaﬂam›n› uzat›r
ve/veya yaﬂam kalitesini yükseltirken öte yandan bu giriﬂimlerin yol açt›¤› infeksiyonlar yaﬂam
kalitesini bozmakta ve morbidite/mortalite riskini artt›rmaktad›r. Tan› amac›yla hastaneye yat›r›lan hastalara uygulanan endoskopi, kateterizasyon, biopsi gibi iﬂlemler, mekaniz ventilasyon,
trakeostomi gibi giriﬂimler de hem konak savun-

mas›n›n ve bütünlü¤ünün bozulmas›na hem de
hastan›n kendi özgün floras› yerine hastane floras› ile kolonize olmas›na yol açar. Hastane floras› genellikle metisiline dirençli stafilokoklar, ço¤ul dirençli gram negatif enterik çomaklar gibi
tedavisi güç mikroorganizmalardan oluﬂur. Bu infeksiyonlar› tedavi etmek için daha geniﬂ spektrumlu ve genellikle daha pahal› antibiyotikler
kullanmak gerekir. Hastan›n hastanede daha
uzun yatmas› ve infeksiyonun yerini/derecesini
saptamak için daha sofistike tan› yöntemlerinin
kullan›lmas› gereklili¤i hastal›k maliyetini daha
da artt›r›r. K›sacas› hastane infeksiyonlar›, klasik
intan hastal›klar›ndan daha a¤›r tedavisi daha
güç ve tedavi maliyeti daha yüksek infeksiyonlard›r. Örne¤in Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nde yap›lan bir çal›ﬂmada hastane infeksiyonu nedeniyle hastalar›n hastanede yaklaﬂ›k 20
gün daha fazla kald›¤› ve hasta baﬂ›na maliyetin
1582 dolar artt›¤› gösterilmiﬂtir (1). ‹stanbul T›p
Fakültesi Genel Cerrahi Klini¤i’nde de 1992-94
y›llar› aras›nda hastane infeksiyonu h›z› %18.3
olarak belirlenmiﬂ, hasta baﬂ›na düﬂen ek maliyet 8.304.000 TL olarak hesaplanm›ﬂt›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤› verilerine dayanarak bu hasta baﬂ› maliyet Türkiye genelindeki cerrahi hastalara yans›t›lm›ﬂ ve o tarihte 1.5 trilyon liraya yaklaﬂan cerrahi hastalardaki hastane infeksiyonu maliyetinin, yine o tarihte 18 trilyon lira olan Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesi içinde kapsad›¤› yere dikkat çekilmiﬂtir (2). O tarihte 1 Amerikan dolar› 31.000
TL idi; bu hesaplama Sa¤l›k Bakanl›¤› bütçesine
ve dolar/TL art›ﬂ›na ba¤l› olarak her y›l yeniden
yap›labilir ve cerrahi infeksiyonlar›n maliyeti
tahmin edilebilir.
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Hastane infeksiyonlar›n›n ne denli korkutucu
boyutlarda olabilece¤ini birkaç örnekte göstermek, bu infeksiyonlar›n önemini daha çarp›c› biçimde ortaya koyacakt›r:
Örnek 1: Tedavi maliyeti: 47 yaﬂ›nda bir temizlik iﬂçisine, koksartroz nedeniyle sol kalça
protezi uygulan›r. Operasyondan 8 hafta sonra
hareketle artan a¤r› ve operasyon yerinde ak›nt›
baﬂlar. Ak›nt› materyalinden yap›lan Gram preparat›nda gram-pozitif koklar görülür, ama üreme olmaz. Biopsi ile derin dokudan al›nan kültürde metisiline dirençli Staphylococcus aureus
ürer. Hasta tekrar hastaneye yat›r›l›r; filmleri ve
sintigrafisi çekilir, gerekli tetkikler için kan örnekleri al›n›r. Günde 2 gram vankomisin ile tedaviye baﬂlan›r. ﬁubat 1997’de 0.5 gram vankomisin (Vancocin®) 3.500.000 TL oldu¤una göre sadece günlük vankomisin maliyeti 14 milyon TL;
sekiz haftal›k tedavide sadece antibiyotik ve infüzyon s›v›lar› için harcanan para yaklaﬂ›k 1 milyar TL’dir. Bu rakama hekim ve hemﬂire hizmetleri, hastane yatak ücreti, radyolojik tetkikler dahil de¤ildir. Temizlik iﬂçisi olan hastan›n iﬂinden
kald›¤› günlerin (daha do¤rusu haftalar›n ve aylar›n) kendisine ve topluma maliyeti de hesaba
dahil edilmemiﬂtir. Ayr›ca, e¤er protezi ç›karmak
ve yeni protez koymak gerekirse hem yeni protezin hem de ikinci ameliyat›n masraflar›n› hesaba dahil etmek gerekecektir. K›sacas› “hastal›k
maliyeti”, antibiyotik maliyetinin birkaç kat›na
ulaﬂmaktad›r.
Örnek 2: Tedavi güçlü¤ü ve yüksek mortalite: 20 yaﬂ›nda bir T›p Fakültesi ö¤rencisine mitral stenozu nedeniyle mitral kapak replasman›
yap›l›r. Operasyondan iki hafta sonra hastan›n
ateﬂi yükselir. Kan kültürü al›narak vankomisin+
gentamisin+rifampisin ile ampirik tedaviye baﬂlan›r. Kültürde metisilin dirençli Staphylococcus aureus ürer ve baﬂlanm›ﬂ olan tedaviye ayn› ﬂekilde
devam edilir. Fakat hastan›n durumunda düzelme olmaz, genel durumu giderek bozulur, hemodinamik bulgular› kötüleﬂir. Hasta ilk operasyondan 4 hafta sonra ikinci kez ameliyata al›n›r; kapak de¤iﬂtirilir. Antibiyotik tedavisine ayn› ﬂekilde devam edilir. Fakat hastan›n durumu gittikçe
bozulur. Yap›lan incelemelerde, operasyon s›ras›nda yatrojenik ve VSD oluﬂtu¤u saptan›r; kan
kültüründe S. aureus’un eradike edilmesine kar-
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ﬂ›l›k bu kez de Klebsiella pneumoniae ürer. ‹mipenem ile tedaviye geçilir; fakat hastan›n ateﬂi
düﬂmez. Ateﬂin sebebini aramak için yap›lan incelemeler sonucunda, abdominal BT ile dalak
absesi saptan›r. Yap›lan tedaviye ra¤men hasta
ilk operasyondan sekiz hafta sonra sepsis tablosu ile kaybedilir. Bu hastada hastane infeksiyonlar›n›n parasal yönü hesaplanmam›ﬂt›r. Buna gerek de görülmemiﬂtir. Çünkü bu t›p ö¤rencisi,
hastane infeksiyonlar›n›n bedelini çok pahal›ya,
hayat› ile ödemiﬂtir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü verilerine göre, hastane
de yatarak tedavi gören yaklaﬂ›k her 10 hastadan
birinde hastane infeksiyonu ortaya ç›kmaktad›r
(3). Ayr›ca Dünya Sa¤l›k Örgütü, geliﬂmekte olan
ülkelerde hijyenik koﬂullar›n yetersizli¤i, hastane infeksiyonlar›n›n ve infeksiyon kontrolünün
yeterince önemsenmemesi nedeniyle geliﬂmiﬂ
ülkelere oranla sorunun daha büyük boyutlarda
oldu¤unu vurgulamaktad›r (4). Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde bile y›lda en az 30.000 kiﬂi hastane infeksiyonu nedeniyle yaﬂam›n› yitirmekte,
hastanede yat›ﬂ süresi hasta baﬂ›na 5-10 gün
uzamakta ve y›lda 5-10 milyar dolara varan bir ek
maliyet ortaya ç›kmaktad›r (5).
Hastane infeksiyonlar›, ça¤daﬂ toplumun
önemli bir sorunu oldu¤una göre, bu sorunun çözümlenmesine yard›mc› olacak projelerin geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› ﬂartt›r. Bu konuda baz›
öneriler öne sürülebilir: Hastanelerde ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesi ve Antibiyotik Kontrol Komitesi kurulmas› (6,7), antibiyotik kullan›m›n›n ve
hastane infeksiyonlar›n›n izlenmesi (sürveyans
çal›ﬂmalar›) (8), klinik mikrobiyoloji laboratuvar›n›n kesintisiz hizmet vermesi gibi.
Hastane infeksiyonlar›n›n önemine parelel
olarak geliﬂen bir kavram da infeksiyon kontrol
hemﬂiresidir. Mezuniyet öncesi hemﬂirelik e¤itiminde hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü genel
hemﬂirelik konular› içerisinde yer almaktad›r, fakat do¤rudan sorumluluk taﬂ›maya yetecek bilgi
ve deneyim birikimini sa¤lamak mümkün de¤ildir. Bu aç›¤›n pek çok ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de mezuniyet sonras› e¤itim programlar›
ile kapat›lmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r. Hacettepe T›p
Fakültesi ve ‹stanbul T›p Fakültesi’nde mezuniyet sonras› e¤itim gören infeksiyon kontrol hemﬂireleri baz› üniversite ve e¤itim hastanelerinde

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997

Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Önemi

çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r ve sürveyans iﬂlemlerini baﬂar›yla sürdürmektedirler. Hacettepe T›p
Fakültesi öncülü¤ünde baﬂlat›lan bir baﬂka çal›ﬂma, tüm Türkiye hastanelerinde hastane infeksiyonlar›n› izlemeye yönelik bilgisayar destekli bir
program olan “NosoLINE” projesidir.
Hastane infeksiyonlar›n›n önemi ve ciddiyeti,
infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›na da a¤›r sorumluluklar yüklemektedir. Bu uzmanlar, halen
çal›ﬂmakta olduklar› hastanelerde di¤er klinik
dallarla yo¤un iﬂbirli¤i içinde infeksiyon hastal›¤› olan veya oldu¤undan kuﬂku duyulan hastalar
için yo¤un bir dan›ﬂma (konsültasyon) hizmeti
verme görevini üstlenmiﬂ durumdad›rlar. Bu ﬂekilde hastane infeksiyonlar› baﬂta olmak üzere
hematoloji-onkoloji kliniklerinde nötropenik
ateﬂ, ortopedi kliniklerinde osteomyelit veya
septik artrit, ameliyat sonras› geliﬂen cerrahi yara infeksiyonlar›, diyabetik ayak infeksiyonlar›,
ventilatörle iliﬂkili pnömoniler gibi baﬂka klinik
disiplinlerin de infeksiyon sorunlar›n›n bu uzmanlar taraf›ndan izlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu gereksinimin do¤al bir sonucu, günümüzde infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›n›n klasik “intan hastal›klar›” uzmanlar›ndan farkl› olarak daha kapsaml› bir klinik bilgiye ve deneyime sahip olmas› zorunlulu¤udur.
Bu bilgi ve deneyim hem infeksiyon hastal›klar›
uzmanl›k e¤itimi s›ras›nda klasik intan hastal›klar› ile yetinmeyip klinikleraras› konsültasyon
iliﬂkisinin sürdürülmesi ve hastane infeksiyonlar›n›n izlenmesi ile, hem de mezuniyet sonras›
e¤itim programlar›na bu uzmanlar›n “gönüllü”
olarak kat›lmas› ile kazan›labilir. Ayr›ca, de¤iﬂen
dünyan›n ve infeksiyon hastal›klar›n›n de¤iﬂen
spektrumunun koﬂullar›na uygun olarak infeksiyon hastal›klar› uzmanl›¤› e¤itim program›nda
de¤iﬂiklik yap›lmas› ve bu uzmanlar›n hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, pnömoloji ve yo¤un ba-
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k›m gerektiren t›bbi-cerrahi sorunlar konusunda
daha iyi yetiﬂmelerinin sa¤lanmas› hastane infeksiyonu sorununa köklü bir çözüm getirebilecektir. Buna karﬂ›l›k, ad› geçen dallar›n uzmanlar›n›n da “hastane infeksiyonlar›” konusunda daha iyi e¤itim almalar› için gerekli programlar haz›rlanmal›d›r.
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