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lkemizde hastane infeksiyonlar›n›n neden
oldu¤u mortalite ve morbidite h›zlar› hastanede kal›ﬂ süresinin uzamas›n›n ve bu enfeksiyonlar›n getirdi¤i ek maliyetler iyi bilinmemektedir. S›n›rl› say›da yap›lan çal›ﬂmalarda baz›
üniversite, kamu ve özel hastanelerde ise farkl›
standartlar kullan›lmakta verilerin birbirleri ile
ve di¤er ülkelerin verileri ile k›yaslanmas› mümkün olmamaktad›r. Projenin konusu, hastane infeksiyonlar› izlem sistemi bulunan merkezlere
ait verilerin bir merkezde toplanmas›na yönelik
bir bilgisayar sistemi oluﬂturulmas›d›r. Bu amaçla haz›rlanan bilgisayar program› araﬂt›rmaya kat›lan merkezlerin kendi verilerin iﬂlemesine izin
verirken merkezde toplanan verilerle ilgili bilgi
iletiﬂimi sa¤lanabilecektir.

Ü

Hastane infeksiyonlar› bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de önemli bir sa¤l›k sorunu olma özelli¤ini sürdürmektedir. Mortalite ve morbiditenin ötesinde nozokomiyal infeksiyonlar ile
ilgili üzerinde en çok durulan nokta yat›ﬂ süresinin uzamas› ve bunun tedavi maliyetlerini artt›rmas›d›r. Bu konu özellikle nozokomiyal infeksiyonlar›n kontrolünü sa¤l›k politikalar› ve sa¤l›k
ile ilgili yasalar arac›l›¤› ile düzenlenmiﬂ olan geliﬂmiﬂ ülkelerde sürekli olarak güncelli¤ini koruyan bir konudur. Amerika Birleﬂik Devletlerinde
nozokomiyal infeksiyonlar›n neden oldu¤u tedavi maliyetindeki art›ﬂ 1981 y›l› verilerine göre 2.8
milyar dolar› bulmaktad›r.
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Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesin’de yap›lan farmakoekonomik bir çal›ﬂmada hastane infeksiyonu nedeniyle hastalar›n
hastanede kal›ﬂ süresinin hasta baﬂ›na yaklaﬂ›k
20 gün uzad›¤› ve hasta baﬂ›na maliyetin 1582
dolar artt›¤› gösterilmiﬂtir.
Mikroorganizmalar›n antibiyotiklere direncinde son y›llarda görülen h›zl› art›ﬂ, kanser kemoterapisindeki ilerleme nedeniyle immünokompromize hastalar›n say›s›n›n artmas› ve ileri
teknoloji sayesinde geliﬂen instrumentasyon nozokomiyal infeksiyonlar›n artmas›na neden olmaktad›r. Bu nedenle gelecekte hastanede geliﬂen infeksiyonlar›n daha da artmas› beklenebilir. Bu da nozokomiyal infeksiyonlar›n kontrolü
ve önlenmesi konusunun daha da önemli olmas›na neden olacakt›r.
Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi için bir
sistem kurulmas› gereklidir. Bu sistemin kurulmas› için Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi
oluﬂturulmas› ilk ad›md›r. Hastane ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesi, infeksiyon kontrolü için dezenfeksiyon ve sterilizasyon, antibiyotik kullan›m›, hasta izolasyonu, personel sa¤l›¤›, temizlik
ve at›klar›n yok edilmesi gibi konularda ana ilkeleri saptar. Tüm bölümlerdeki infeksiyon sorunlar› ile ilgilenir. Servisler, teknik hizmet bölümü,
mutfak, çamaﬂ›rhane, eczane ve temizlik iﬂleri
bunlar aras›nda say›labilir. ‹nfeksiyon kayna¤›
olabilecek dializ ayg›t›, anestetik maddeler, kan
gazlar› ölçme ayg›t› gibi tüm araç gereçlerin al›m›
ve kullan›m› ile ilgilenir. ‹nfeksiyon risklerine,
hastane infeksiyonu olgular›na iliﬂkin raporlar›
de¤erlendirir. Bunlar›n sonuçlar›na göre ilgili birimleri uyar›r ve gerekli önlemlerin al›nmas›n›
sa¤lar. Di¤er önemli bir görevi ise e¤itimdir. Her
düzeyde personelin infeksiyon kontrolü konu-
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sundaki sorumlulu¤unun bilincine varmas›n›
sa¤lar. Bu komitede hastanenin büyüklü¤üne ve
referans hastanesi olup, olmamas›na göre de¤iﬂen say›da üye vard›r. En az›ndan infeksiyon
kontrol görevlisi (infeksiyon hastal›klar› ve/veya
klinik mikrobiyoloji uzman›) infeksiyon hemﬂiresi, klinik mikrobiyoloji laboratuvar sorumlusu,
hastane idaresinin temsilcisi ve çeﬂitli bölümlerden ilgili uzmanlar›n kat›lmas› ile oluﬂturulur.
Bundan sonraki sürveyans sisteminin oluﬂturulmas›d›r. Bunun için infeksiyon kontrol hemﬂirelerinin görevlendirilip, e¤itilmesi gereklidir.

Hastane infeksiyonlar›n›n izleminin önemi
anlaﬂ›lmaya baﬂland›ktan sonra birçok merkez
infeksiyon kontrol komitelerini oluﬂturma ve bir
sürveyans program› geliﬂtirme aray›ﬂ› içine girmiﬂtir. Projenin amac› standart ve ülke koﬂullar›na göre uyarlanm›ﬂ merkezi bir sürveyans sisteminin geliﬂtirilmesi ve veri ak›ﬂ›n›n elektronik
olarak bir merkezde toplanmas› ve kat›lan merkezlere tabüle edilmiﬂ verilerin an›nda ulaﬂt›r›lmas›d›r. Sistem hatas›z çal›ﬂ›r duruma getirdikten sonra TÜB‹TAK veya iﬂlevi sürdürebilecek
baﬂka bir kuruma devredilebilecektir.

1950’li y›llar›n ortalar›nda hastanelerde stafilokok infeksiyonlar›n›n ve bu bakterinin penisiline direncinin artmas› sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
önemli bir sorun olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunun üzerine 1958 y›l›nda American Hospital Association
(AHA) her hastanede “Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komiteleri” oluﬂturulmas›n›n nozokomiyal infeksiyonlar›n en düﬂük düzeye indirilmesi için
gerekli oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r. Bunu 1962 y›l›nda
‹ngiltere’de ortaya at›lan “‹nfeksiyon Kontrol
Hemﬂiresi” (infection control sister) kavram› izlemiﬂtir. Bugün de infeksiyon kontrol hemﬂireleri nozokomiyal infeksiyon kontrolünde en önemli rolü oynamaktad›rlar. Bundan sonra “Centers
for Disease Control (CDC)” taraf›ndan pilot çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ ve infeksiyon kontrol hemﬂireleri için bir e¤itim program› geliﬂtirilmiﬂtir. Bunu
izleyen “Comprehensive Hospital Infections Project (CHIP)” ve “National Nosocomial Infections
Study (NNIS)” ile temel kavramlar belirlenmiﬂ,
nozokomiyal infeksiyonlar›n önemi ortaya ç›km›ﬂt›r. “Hastane Epidemiyolo¤u” ve “‹nfeksiyon
Kontrol Hemﬂiresi’nin konumlar› aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂtur. Yine CDC taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
“Study on the Efficacy of Nosocomial Infection
Control (SENIC)” projesi ile hastane infeksiyon
sürveyans› ile ilgili aktivitelerin nozokomiyal infeksiyon oran›n› %20 düﬂürdü¤ü ortaya ç›km›ﬂt›r.

Bu projeye üniversite hastaneleri d›ﬂ›nda kamu ve özel sektörden de kat›lma e¤ilimi olan
hastaneler vard›r. Tablo 1’de belirtilen merkezler araﬂt›rmaya kat›lmaya gönüllü olmuﬂlard›r.

Bu ve benzeri çal›ﬂmalar hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü kavram›n›n bütün dünyaya yay›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ülkemizde de 1984 y›l›nda
bu tür uygulamalar baﬂlam›ﬂt›r. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi öncülük etmiﬂ, CDC’nin önerdi¤i ﬂekilde bir organizasyon ve sürveyans sistemi geliﬂtirilmiﬂ, infeksiyon kontrol hemﬂireleri yo¤un bir hizmet içi
e¤itimden geçirilmiﬂtir. Baﬂlang›çta yeni bir sistemin kurulmas› ile ilgili baz› güçlükler olmas›na
karﬂ›n son 8 y›ld›r sa¤l›kl› iﬂleyen bir sistem halini alm›ﬂt›r.
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Araﬂt›rma bu merkezlerden sürekli ve düzenli olarak toplanan verilerin merkezi olarak de¤erlendirilmesi ve bilgisayar taraf›ndan otomatik
olarak haz›rlanan de¤erlendirme sonuçlar›n›n
çeﬂitli biçimlerde kat›lan merkezlere bildirilmesini kapsamaktad›r.
Merkezde verilerin bilgisayar ile toplanabilmesi amac›na yönelik olarak bir sistem kurulacakt›r. Bu sistem BBS (Bulletin Board Service)
içeren bir bilgisayar sistemi, Modem, Scanner,
yaz›c›dan oluﬂan bir büroda kurulacakt›r. Araﬂt›rmaya kat›lan hastanelerden gelecek olan veriler
merkezdeki sisteme BBS, Internet bilgisayar disketleri veya ka¤›da bas›l› formlar yoluyla ulaﬂabilecektir.
Kat›lan hastanelerde kullan›lmak üzere veri
giriﬂi, lokal verilerin tabulasyonu ve bunlar›n rapor haline dönüﬂtürülmesine uygun bir bilgisayar program› geliﬂtirilmiﬂtir. Bu program hem
hastanenin hastane infeksiyonlar›n› izlemesine
olanak sa¤layacak hem de verilerin merkeze
ulaﬂt›r›lmas› için gerekli veri taban› dosyalar›n›
otomatik olarak oluﬂturacakt›r. Verilerin merkeze
gönderilme s›kl›¤› hastanenin yatak say›s›, hastane infeksiyon oran›na göre ayda bir veya iki
kez olarak belirlenmiﬂtir.
Gönderilecek veriler hastane infeksiyon epizodu baz›nda kaydedilecektir. Her epizod için
hastalar›n kimlik bilgileri, ad›n›n ve soyad›n›n
baﬂ harfleri, yaﬂ, cins, yatt›¤› servis, oda altta yatan hastal›¤›, geçirdi¤i operasyon, hastanede uygulanan kateter, entübasyon vb. uygulamalar ve
tarihleri, hastane infeksiyonunun türü, etken
mikroorganizman›n türü, üremenin tarihi, antibiyotik duyarl›l›k durumu ve hastan›n kulland›¤›
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Tablo 1. NosoL‹NE Projesine Kat›lan Merkezler.

Adana
Çukurova ÜTF
Ankara
Ankara ÜTF
GAZ‹ ÜTF
GATA
Hacettepe ÜTF Eriﬂkin ve Çocuk Hast.
Numune Hastanesi
SSK D›ﬂkap› Hastanesi
Ankara Hastanesi
Baﬂkent ÜTF
Sevgi Hastanesi
Bay›nd›r T›p Merkezi
Zekai Tahir Burak Kad›n Hastanesi
Antalya
Akdeniz ÜTF
Bursa
Uluda¤ ÜTF
Denizli
Pamukkale ÜTF
Diyarbak›r
Dicle ÜTF

Edirne
Trakya ÜTF
Elaz›¤
F›rat ÜTF
Erzurum
Atatürk ÜTF
Eﬂkiﬂehir
Osmangazi ÜTF
Gaziantep
Gaziantep ÜTF
Isparta
Süleyman Demirel ÜTF
‹stanbul
Haydarpaﬂa GATA
‹stanbul ÜTF
Marmara ÜTF
Cerrahpaﬂa ÜTF
Hadarpaﬂa Numune Hast.
Haseki Devlet Hastanesi
SSK Okmeydan› Hastanesi
ﬁiﬂli Etfal Hastanesi

antibiyotikler gibi bilgileri içermektedir. Ayr›ca
hastanenin ayl›k yat›ﬂ say›lar›n›n servisler baz›nda her ay sonunda merkeze bildirilmesi gerekecektir. Bu veriler daha sonra hastane infeksiyon
h›zlar›n›n tespitinde kullan›lacakt›r. Bu bilgiler
NosoLINE bilgisayar program›na girildi¤inde o
hastane için gerekli sürveyans verileri elde edilebilmektedir.
NosoLINE Bilgisayar Program›n›n Özellikleri
1. Hasta verilerinin giriﬂine olanak sa¤lamak.
2. Verileri tablo ve grafikler ﬂeklinde rapor etmek üzere haz›rlamak.
3. Hastanede antibiyotik kullan›m› ile ilgili
bilgileri tabule etmek.
4. Hasta baz›nda uygulamalar konusunda
uyar›lar üretmek (Bir antibiyoti¤e dirençli bir
mikroorganizma üremiﬂ hastada o antibiyoti¤in
kullan›lmas› durumunda uyar› ç›karmak).
5. Hastane infeksiyonlar›n›n ayn› etken, ayn›
oda, ayn› servis, ayn› giriﬂim veya uygulama yö-
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‹zmir
Dokuzeylül ÜTF
Ege ÜTF
SSK ‹zmir E¤itim Hast.
‹zmit
Kocaeli ÜTF
Kayseri
Erciyes ÜTF
Konya
Selçuk ÜTF
Kütahya
Kütahya SSK Hastanesi
Malatya
‹nönü ÜTF
Manisa
Celal Bayar ÜTF
Sivas
Cumhuriyet ÜTF
Trabzon
Karadeniz Teknik ÜTF
Van
100. Y›l ÜTF

nünden salg›n uyar›s› olacak ﬂekilde küme oluﬂturdu¤unda uyar› oluﬂturmak. Hastane infeksiyon salg›n› yapan bir suﬂun özelliklerini tan›mlamak.
6. Merkezden 3-6 ayda bir gelen di¤er hastaneler ile ilgili verileri lokal veriler ile k›yaslamak.
7. Hastane infeksiyonlar›n›n tan›mlar› ve sürveyans uygulamalar› ile ilgili bilgi edinilmesine
yönelik haz›rlanm›ﬂ bir yard›m özelli¤i sa¤lamak.
8. Program›n bilgisayara yüklenmesine yard›mc› olabilecek bir yard›mc› el kitab›na sahip
olmak.
Nosoline bilgisayar program› Borland Delphi
1.0 for Windows ile Windows ortam›nda grafik
özellikler kullan›lacak biçimde üretilmiﬂtir. Bu
sayede program›n kullan›m› mouse yard›m›yla
kolay bir biçimde gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Verilerin merkeze gönderilmesi:
1. BBS aracal›¤› ile veri dosyas›n›n gönderilmesi
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2. ‹nternet arac›l›¤› ile veri dosyas›n›n gönderilmesi
3. E-mail olarak hasta verilerinin birer birer
gönderilmesi
4. Faks ile hasta formunun gönderilmesi
5. Disket arac›l›¤› ile veri dosyas›n›n gönderilmesi
6. Posta ile hasta formlar›n›n gönderilmesi
Merkeze gelen veriler hastanelere göre s›n›flanarak de¤erlendirilecek ve rapor haline getirilerek hastanelere ve TÜB‹TAK’a bilgi verilecektir. Hastanelere gönderilen raporlarda sorun
mikroorganizmalar ile ilgili uyar›lar da olacakt›r.
Çal›ﬂma süresi toplam 4 y›ld›r. ‹lk 6 ay kat›lacak hastanelerle ilgili veri toplanmas›, gerekli
araç gerecin temin süresidir. ‹kinci 6 ayl›k dönemde veriler toplanmaya baﬂlayacak (Pilot Çal›ﬂma) ve bu konuda kat›lan hastaneler ve merkezde ortaya ç›kacak sorunlar çözümlenecektir.
Projelerin tamamlanmas›yla elde edilecek
sonuçlardan sa¤lanacak yararlar ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
a) Ülkemizde hastane infeksiyonlar› izleminin standardizasyonu, verilerin merkezi olarak
toplanmas›.
b) Hastane infeksiyonlar› yönünden merkezlerin birbirleri ile k›yaslanmas› ve bu verilerin
›ﬂ›¤›nda gerekli önlemlerin al›nmas›.
c) Türkiye’nin bölgesel antibiyotik direnç mekanizmalar› haritas›n›n güncellenmesi ve bunun
sürekli olarak yap›labilmesi olana¤›.
d) Mikroorganizmalar›n identifikasyon ve direnç yönünden standart yöntemler kullan›larak
test edilmesi ve bu sonuçlar›n merkezi bir laboratuvar arac›l›¤› ile teyid edilmesi. Uyum sonuçlar›n›n merkeze gönderilmesi.
e) Hastane infeksiyonlar›nda elde edilecek
azalma ile ülke çap›nda önemli kazanç sa¤lanacakt›r.
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1. ‹lk etapta çal›ﬂma kapsam›na al›nacak olan
merkezler ile yaz›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar sonucunda 23-24 Kas›m 1997 tarihinde Ankara Sheraton otelinde 44 merkezden 55 temsilcinin kat›ld›¤› 1. NosoLINE Hastane ‹nfeksiyonlar› Çal›ﬂma Grubu toplant›s› yap›lm›ﬂt›r. Bu toplant›da ülke çap›nda çal›ﬂman›n düzgün yürütülebilmesi için bir Dan›ﬂma Kurulu oluﬂturulmuﬂtur.
2. NosoLINE Dan›ﬂma Kurulu 19 Ocak 1997
tarihinde Ankara Sheraton otelinde toplanm›ﬂt›r.
3. Mart 1997 tarihinde Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Merkez Kampüsü S Salonu’nda
NosoLINE 1. Hastane ‹nfeksiyonlar› Hemﬂire
E¤itim Kursu gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
4. Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Eriﬂkin Hastanesi, Hemﬂirelik Müdürlü¤ü ile ortak
“Hemﬂireler için Hastane ‹nfeksiyon Kontrolü”
isimli kitap yay›nlanarak yukar›da sözü geçen
e¤itim toplant›s›nda kat›l›mc›lara da¤›t›lm›ﬂt›r.
5. Doç. Dr. Murat HAYRAN ve Dr. Mustafa ERMAN taraf›ndan gerçekleﬂtirilen NosoLINE Ver
1.0 Hemﬂire E¤itim Kursunda kat›l›mc›lara tan›t›lm›ﬂ ve merkezlerinde çal›ﬂt›r›lmak üzere birer
kopyas› verilmiﬂtir.
NosoLINE projesinde önümüzdeki günlerde
gerçekleﬂmesi planlanan geliﬂmeler ise ﬂunlard›r:
1. Merkezlerden 3 ayl›k verilerin toplanmas›
2. Verileri gönderen merkezlere “NosoLINE
Ver 1.1” gönderilmesi
YAZIﬁMA ADRES‹
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
‹nfeksiyon Hastal›klar› Ünitesi
Hacettepe - ANKARA

f) Elde edilecek direnç paternlerine göre, ülkemizde antibiyotik direncine yönelik yap›lmas›
gereken ileri çal›ﬂmalara yön verilmiﬂ olacakt›r.
NosoLINE Projesi’nin baﬂlad›¤› Eylül 1996 tarihinden itibaren gerçekleﬂen geliﬂmeler ﬂu ﬂekildedir:
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