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which nosocomial infection represent emphasizes the
justification for measures of control of this entity.
Key Words: Nosocomial Infection, Cost, Cost Analysis.

Özet
Hastane infeksiyonlar› morbidite, hastanede kal›ﬂ süresinin uzamas›, hasta bak›m maliyetinin art›ﬂ› ve yüksek

Summary

mortalite riski nedenleriyle önemli bir sa¤l›k sorunudur.

Pharmacoeconomical Analysis of Nosocomial Infections in

Bu çal›ﬂma, hastanede kazan›lan infeksiyonlar›n ve bu-

a Turkish University Hospital

na ba¤l› kal›ﬂ süresindeki uzaman›n getirdi¤i maliyeti

Nosocomial infections constitute an important health
problem with morbidity, prolongation of hospital stay,
increased costs of direct patient care and high mortality.
This study was conducted in Hacettepe University Hospital in order to determine the cost of nosocomial infections and length of hospitalization by matching infected
patients with uninfected controls. Data collected from
102 individuals with nosocomial infection (group A) and
102 controls (group B) were recorded by using a computer program (dbase IV). Urinary tract infections, surgical wound infections and bacteremias were the most

belirlemek amac›yla hastane infeksiyonu olan ve olmayan hastalar karﬂ›laﬂt›r›lmak üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yap›lm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonu bulunan 102 kiﬂi (A Grubu) ile 102 kontrolden (B Grubu) elde edilen veriler bir bilgisayar program›na (dbase IV)
kaydedildi. Üriner sistem infeksiyonu, cerrahi yara infeksiyonlar› ve bakteremiler en s›k görülen hastane infeksiyonlar› idi. Hastalar genellikle Dahiliye, Nöroﬂirürji ve Genel Cerrahi Klinikleri’nde bulunuyordu. Total hastanede
kal›ﬂ süreleri ortalama olarak A grubu için 35.1, B grubu
için 14.8 gündü (p<0.0001).

common nosocomial infections. Patients were generally

Total hastane maliyetlerinin ortalamalar› ise A grubu için

located in Internal Medicine, Neurosurgery, General

2280 Amerikan dolar›, B grubu için 698 Amerikan dola-

Surgery Clinics. The mean total length of stay was 35.1,

r› ve ölüm oran› A grubunda %19.6, B grubunda %2.9

and 14.8 days for patients in group A and group B res-

olarak saptand› (p<0.0001). Sonuç olarak hastane infek-

pectively (p< 0.0001). The average total hospital cost

siyonlar›n›n yol açt›¤› yüksek maliyet, bu infeksiyonlar›n

was 2280 US $ for group A, and 698 US $ for group B.

kontrolüne yönelik çal›ﬂmalar›n gereklili¤ini birkez daha

Mortality rates were 19.6 % for patients with nosocomi-

ortaya ç›karmaktad›r.

al infections and 2.9 % for uninfected controls (p <
0.0001). We conclude that the high economic expense
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G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar›, hastanelerde artan
morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebini
oluﬂturmaktad›r. Bu infeksiyonlar hasta, toplum
ve sa¤l›k bütçesi yönünden önemli bir sorun
oluﬂturmaktad›r (1,2).
Hastane infeksiyonlar›n›n yolaçt›¤› ek maliyet
yükü önemli bir konu olup, bu hususta son y›llarda birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r (3-9).
Bu çal›ﬂmada da Hastane infeksiyonlar›n›n
farmakoekonomik yönden de¤erlendirilmesi
amaçlanm›ﬂt›r.

Yalç›n AN, Hayran M, Ünal S.

Tablo 1. Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Da¤›l›m›.
Hastane ‹nfeksiyonu

Say›

%

Üriner Sistem inf.

61

41.2

Cerrahi yara inf.

26

17.5

Bakteremi

26

17.5

Solunum sistemi inf.

24

16.2

‹V kateter inf.

7

4.7

MSS inf.

4

2.9

TOPLAM

148

100

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂma Ocak - May›s 1995 tarihleri aras›nda
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi hastanesinde saptanan 102 hastane infeksiyonlu olgu
ile; yaﬂ, cins, yatt›¤› klinik, altta yatan hastal›¤›
ile eﬂleﬂtirerek saptanan ve hastane infeksiyonu
bulunmayan 102 olgunun dosyalar›n›n retrospektif olarak incelenmesiyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

Tablo 2. Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Kliniklere
Da¤›l›m›.

Olgular›n hastanede yat›ﬂ süresi, mortalite
oranlar› ile yatak ücreti, antibiyotikler, laboratuvar tetkikleri, ek cerrahi giriﬂimler, di¤er ilaçlar
vb. oluﬂturdu¤u maliyet (10) Türk liras› ve Amerikan dolar› olarak hesaplanm›ﬂ ve oluﬂturulan
bir bilgisayar program›na kaydedilmiﬂtir (d base
IV).
Sonuçlar›n istatistiki analizinde student-t testi ve ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r.
BULGULAR
Çal›ﬂmada hastane infeksiyonlu 102 olgu (54
kad›n, 48 erkek) ile hastane infeksiyonu olmayan
102 olgunun dosyalar› retrospektif olarak incelenmiﬂtir. Hastane infeksiyonlu olgularda ortalama yaﬂ: 52.7, kontrol grubunda 52.5 olarak bulunmuﬂtur.

Klinik

Say›

%

‹ç Hastal›klar›

33

32.4

Nöroﬂirürji

18

17.7

Genel Cerrahi

14

13.7

Ortopedi

11

10.7

Nöroloji

9

8.8

Kad›n-Do¤um

8

7.8

Üroloji

5

4.9

Plastik Cerrahi

3

2.9

Gö¤üs Cerrahi

1

1

102

100

TOPLAM

Hastane infeksiyonlu her bir olgunun maliyeti 98.258.382 Türk Liras› (2280 Amerikan dolar›),
hastane infeksiyonu bulunmayan olgularda yaklaﬂ›k 30.073.000 Türk liras› (698 Amerikan dolar›)
olarak bulunmuﬂtur (Haziran-1995 fiyatlar›).

Hastane infeksiyonu belirlenen 102 olguda
toplam 158 hastane infeksiyonu saptanm›ﬂ olup,
bu infeksiyonlar›n önemli bir bölümünü üriner
sistem infeksiyonlar›, cerrahi yara infeksiyonlar›
ve bakteremiler oluﬂturmuﬂtur (Tablo 1).

Mortalite oranlar› hastane infeksiyonlu olgularda %19.6, kontrol grubunda %2.9 olup, aradaki
fark istatistiki olarak anlaml›d›r (p<0.0001).

Hastane infeksiyonlar›n›n belirlenen büyük
bir k›sm› ‹ç Hastal›klar›, Beyin Cerrahi, Genel
Cerrahi ve Ortopedi Klinikleri’nde saptanm›ﬂ
olup sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.

Günümüzde hastane infeksiyonlar› ciddi bir
halk sa¤l›¤› problemi olup, yolaçt›¤› morbidite,
mortalite ve maliyet üzerinde önemle durulmas›
gereken bir konudur (11,12). Antibiyotiklerin uygun biçimde kullan›lmay›ﬂ›, yetersiz infeksiyon
kontrol programlar› ve sürveyans sistemleri, bilgisiz personel hastane infeksiyonlar›n›n yay›lmas›nda s›kl›kla sorumlu tutulan nedenlerdir (12).

Ortalama hastanede yat›ﬂ süresi hastane infeksiyonlu olgularda 35.1 gün, kontrol grubunda
14.8 gün olup, aradaki fark istatistiki olarak anlaml› bulunmuﬂtur (p<0.0001) (Tablo 3).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997
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Tablo 3. Hastane ‹nfeksiyonlu Hastalar ‹le Kontrol Grubunun Karﬂ›laﬂt›rmal› Sonuçlar›.
Özellikler

Hastane ‹nfeksiyonlu Olgular

Kontrol

p

54/48

54/48

-

Ort. yaﬂ (y›l)

52.7

52.5

Yat›ﬂ Süresi (gün)

35.1

14.8

Maliyet (dolar)

2280

698

Ölüm Oran› (%)

19.6

2.9

Cinsiyet (kad›n-erkek)

Bu çal›ﬂmada hastane infeksiyonlar›n›n yolaçt›¤› hastanede ek yat›ﬂ süresi, mortalite, ek maliyet gibi hususlar›n de¤erlendirilmesi hedeflenmiﬂtir, 102 hastane infeksiyonlu olgu ile eﬂleﬂtirilen 102 hastane infeksiyonsuz olgunun (kontrol
grubu) dosyalar› incelenmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda en s›k rastlanan hastane infeksiyonu, üriner sistem infeksiyonlar› (%41.2) olup,
bu grubu cerrahi yara infeksiyonlar›, bakteremiler (%17.5) ve solunum sistemi infeksiyonlar›
(%16.2) izlemiﬂtir (Tablo 1). Haley ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› iki ayr› çal›ﬂmada üriner sistem infeksiyonlar› yaklaﬂ›k %40 oran›yla ilk s›rada yer
alm›ﬂ, onu cerrahi yara infeksiyonlar› ve pnömoniler izlemiﬂtir (10,13). Coello ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›nda da üriner sistem infeksiyonlar›
%53.7 oran›yla ilk s›ray› alm›ﬂt›r (2).
Hastalar›m›z›n %58.8’i cerrahi bilimlerde,
%42.2’si dahili bilimlerde yatm›ﬂt› (Tablo 2). Haley ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da hastalar›n
%58’i cerrahi bilimlerde izlenmiﬂtir. Mayon-White ve arkadaﬂlar› ise olgular›n›n %13.4’ü yo¤un
bak›m, %13.1’i genel cerrahi, %11.2’si ortopedi
kliniklerinde izlendi¤ini bildirmiﬂlerdir (14). Söz
konusu sonuçlar ile çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› uygunluk göstermektedir.
Hastanede yat›ﬂ süresi hastane infeksiyonlu
olgular›m›zda ortalama 35.1 gün, kontrol grubunda 14.8 gün olarak bulunmuﬂtur. Ortalama 20.3
günlük ek yat›ﬂ süresi, de¤iﬂik çal›ﬂmalarda elde
edilen 14-23.4 günlük süreler aras›nda yer alm›ﬂt›r (3,5,15). Tess ve arkadaﬂlar› özellikle yaﬂl›
hastalarda söz konusu sürenin daha uzun oldu¤unu ve infeksiyonlar›n s›kl›kla ondördüncü ve
ondokuzuncu günler aras›nda görüldü¤ünü bildirmiﬂlerdir (16). Ek yat›ﬂ süresinin belirlenmesinde eﬂleﬂtirilmiﬂ gruplarla yap›lan çal›ﬂmalar›n
daha sa¤l›kl› sonuç verdi¤i görülmüﬂtür (3,5).
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(p<0.0001)

(p<0.0001)

Hastane infeksiyonlar›n›n neden oldu¤u ekmaliyet, çal›ﬂmam›zda yaklaﬂ›k 68.185.382 Türk
liras› (1582 Amerikan dolar›) olarak bulunmuﬂtur.
De¤iﬂik çal›ﬂmalarda ek maliyet 1018-3600 dolar
olarak bildirilmiﬂtir (2,5,10,15,17). Ek maliyetin
do¤ru olarak hesaplanmas›nda özellikle antibiyotiklerin uygulanmas› s›ras›nda harcanan iﬂ gücü, set, antibiyotiklerin serum düzeylerinin saptanmas› gibi faktörler de göz önünde bulundurulmuﬂtur (6). Çal›ﬂmam›zda elde etti¤imiz ek
maliyet de¤iﬂik çal›ﬂmalar›n ortaya koydu¤u sonuçlar aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Mortalite oranlar› incelendi¤inde, çal›ﬂmam›zda hastane infeksiyonlu olgularda %19.6,
kontrol grubunda %2.9 olarak bulunmuﬂtur.
Gross ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda hastane infeksiyonlu olgularda %33, kontrol grubunda %13
olup aradaki fark istatistiki olarak anlaml› bulunmuﬂtur (18). Dinkel ve arkadaﬂlar› ise hastane infeksiyonlu olgularda mortaliteyi %19 olarak bulmuﬂlard›r (19). Çal›ﬂmam›zda solunum sistemi
infeksiyonlar›nda mortalite di¤er gruplara göre
daha yüksek bulunmuﬂtur. Gross ve arkadaﬂlar›
pnömoniye ba¤l› olarak %60 oran›nda mortalite
geliﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir (20).
Haley ve arkadaﬂlar› 1970-1976 y›llar› aras›nda efektif bir program çerçevesinde hastane infeksiyonlar›n› %32 oran›nda azaltt›klar›n› bildirmiﬂlerdir (21). Yeterli önlemler, etkin infeksiyon
kontrol programlar›n›n uygulanabilmesi sonucunda hastane infeksiyonlar›n›n getirdi¤i sonuçlar› hafifletmek mümkündür.
Sonuç olarak hastane infeksiyonlar›n›n getirdi¤i ek maliyet, artan hastanede yat›ﬂ süresi,
ölüm oranlar›nda anlaml› art›ﬂ gözönünde bulunduruldu¤unda, bu infeksiyonlar›n kontrolüne
yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmesi gere¤i bir
kez daha ortaya ç›kmaktad›r.
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