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luated in a prospective study conducted in general surgery departments of our hospital between September
1996 and March 1997. During the study period, 130 nosocomial infections occurred in 110 (9.8%) of 1124 operated patients. Seventeen (1.7%) of the patients without
infection died, while that was 6 (5.4%) for the ones with
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infection. Duration of hospital stay was 8.5 days for the
patients without nosocomial infection and 25.8 days, for
the ones with infection. The excess cost of nosocomial

ÖZET
Postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar›n yol açt›¤› mortalite, ek yat›ﬂ süresi ve ek maliyeti ortaya koymak amac›yla, Eylül 1997-Mart 1998 tarihleri aras›nda hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde prospektif bir çal›ﬂma
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Çal›ﬂma süresince opere edilen

infection

for

each

patient

was

calculated

as

203.293.000 Turkish liras (1434.67 American dollars)
by June the first 1997. The importance of hospital infection and control measures to be taken were once wanted to be emphasized with this study.
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1124 hastan›n 110'unda (%9.8) 130 nozokomiyal infeksiyon geliﬂmiﬂtir. Nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyen
olgular›n 17'si (%1.7), geliﬂenlerin ise 6’s› (%5.4) kaybedilmiﬂtir. Hastanede yat›ﬂ süresi nozokomiyal infeksiyon
geliﬂmeyenlerde 8.5 gün, geliﬂenlerde ise 25.8 gün olarak bulunmuﬂtur. Nozokomiyal infeksiyonlar›n kiﬂi baﬂ›na oluﬂturdu¤u ek maliyet 1 Haziran 1997 tarihinde
203.293.000 Türk liras› (1434.67 Amerikan dolar›) olarak hesaplanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma ile hastane infeksiyonlar› ve kontrolüne verilmesi gereken önem bir kez daha
ortaya konulmuﬂtur.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar, Maliyet
Analizi.
SUMMARY
Cost Analysis Of Post-Operative Nosocomial Infections
The mortality, excess hospitalization days and excess
cost of post-operative nosocomial infections were eva-
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G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Hastane infeksiyonlar›n›n morbidite, hastanede kal›ﬂ süresinin uzamas›, hasta bak›m maliyetinin art›ﬂ› ve yüksek mortalite riski nedenleriyle önemli bir sa¤l›k sorunu oldu¤u bilinmektedir (1).
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde hospitalize edilen olgular›n en az %5'inde nozokomiyal infeksiyon geliﬂti¤i; nozokomiyal infeksiyonlar›n her y›l en az 30000 ölüme ve beﬂ milyar dolarl›k ek harcamaya neden oldu¤u öne sürülmektedir (2).
ABD’de hastane infeksiyonlar›n›n farmakoekonomik boyutu 1970'li y›llar›n sonlar›ndan itibaren anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (3). Geliﬂmekte
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olan ülkelerde bu konuda at›lmas› gereken çok
daha fazla ad›m olmas›na ra¤men, konuyla ilgili
çal›ﬂmalar oldukça azd›r.
Bu çal›ﬂmada amac›m›z, ülkemize ait s›n›rl›
verilere bir katk› olarak hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde geliﬂen postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar›n hasta yat›ﬂ süresi ve mortaliteye olan etkisinin yan› s›ra, oluﬂturdu¤u ek maliyetin ortaya konulmas›d›r.
MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂma, hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde Eylül 1996-Mart 1997 tarihleri aras›ndaki
alt› ayl›k sürede opere edilen ve postoperatif
nozokomiyal infeksiyon geliﬂen ve geliﬂmeyen
olgular› içermektedir. Nozokomiyal infeksiyon
geliﬂen olgularda fazladan yat›lan gün say›s›na
göre hasta ve refakatçi yatak ücretleri; laboratuvar tetkikleri, medikal ve ek operasyon giderleri
hesaplanarak, kiﬂi baﬂ›na ortaya ç›kan maliyet 1
Haziran 1997 tarihindeki Türk liras› ve Amerikan
dolar› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
BULGULAR
Eylül 1996-Mart 1997 tarihleri aras›nda hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde toplam 1124
olgu opere edilmiﬂ ve bunlar›n 110'unda (%9.8)
130 nozokomiyal infeksiyon geliﬂmiﬂtir.
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liras› olarak hesaplanm›ﬂt›r. 1 Haziran 1997'de 1
Amerikan dolar› 141.700 Türk liras›d›r. Buna göre
postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar›n oluﬂturdu¤u ek maliyet 1434.67 Amerikan dolar› olarak hesaplanm›ﬂt›r. Postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar›n kiﬂi baﬂ›na oluﬂturdu¤u ek maliyetin ayr›nt›lar› Tablo 1'de yer almaktad›r.
TARTIﬁMA
‹ngiltere'den Coello ve arkadaﬂlar›, postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar›n 8.2 gün fazladan yat›ﬂa ve 1041 pound ek maliyete yol açt›¤›n› görmüﬂlerdir. Mikrobiyolojik, hematolojik, biyokimyasal ve radyolojik incelemeler s›ras›yla
10.4, 7.8, 9.6 ve 3.3 pound ek gidere neden olurken, bu rakam antibiyotikler için 44 pound olarak hesaplanm›ﬂt›r. En fazla ek maliyetin 2646
pound ile ortopedi hastalar›nda, en az ek maliyetin ise 404 pound ile jinekoloji hastalar›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir. ‹lgili çal›ﬂmada, birden fazla
infeksiyonun oluﬂturdu¤u ek maliyet 3362 pound iken, en az ek maliyeti 467 pound ile üriner
sistem infeksiyonlar›n›n oluﬂturdu¤u belirtilmiﬂtir (4).

Hastanede yat›ﬂ süresi nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyen olgularda 8.5 gün, geliﬂenlerde
ise 25.8 gün bulunarak, hastane infeksiyonlar›n›n
17.3 gün daha fazla hospitalizasyona yol açt›¤›
görülmüﬂtür.

Ülkemizden Eksik ve arkadaﬂlar› ﬁubat 1992ﬁubat 1994 tarihleri aras›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Genel Cerrahi Klini¤i’nde gerçekleﬂtirdikleri
çal›ﬂmalar›nda ilgili klinikte infeksiyon h›z›n›
%18.3 olarak bildirmiﬂler; hastane infeksiyonlar›n›n oluﬂturdu¤u ek yat›ﬂ süresini 10.6 gün olarak
tespit etmiﬂlerdir. Hasta baﬂ›na ek maliyet hesapland›¤›nda ise kiﬂi baﬂ›na 8.304.332 TL oldu¤u bulunarak, ilgili tarihte 1 ABD dolar›n›n 31.000
TL oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayr›ca çal›ﬂmada ek maliyetin yar›s›n› hastane infeksiyonlar›n›n tedavisinde kullan›lan antibiyotik giderlerinin oluﬂturdu¤u vurgulanm›ﬂt›r (6).

Postoperatif nozokomiyal infeksiyonlar›n kiﬂi
baﬂ›na oluﬂturdu¤u ek maliyet 203.293.002 Türk

Bizim çal›ﬂmam›zda ise genel cerrahi kliniklerinde postoperatif nozokomiyal infeksiyon insi-

Mortalite nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyen olgularda %1.7 (17/1024) iken, nozokomiyal
infeksiyon geliﬂenlerde %5.4 (6/110) olarak bulunmuﬂtur.

Tablo 1. Postoperatif Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n Kiﬂi Baﬂ›na Oluﬂturdu¤u Ek Maliyet.
Hasta ve refakatçi yatak ücreti
Antibiyotikler

102.258.720 TL
82.910.236 TL

Ek operasyonlar

6.145.454 TL

Mikrobiyolojik, radyolojik ve di¤er tetkikler

4.922.272 TL

Di¤er medikal giderler

4.920.320 TL

Pansumanlar, hemﬂirelik hizmetleri, vb.

2.136.000 TL

TOPLAM
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203.293.002 TL
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dans› %9.8 olarak bulunmuﬂtur. Hastanede yat›ﬂ
süresi nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyen olgularda 8.5, geliﬂenlerde ise 25.8 gün bulunarak;
hastane infeksiyonlar›n›n 17.3 gün daha fazla
hospitalizasyona yol açt›¤› görülmüﬂtür. Mortalite ise nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyenlerde
%1.7 iken, geliﬂenlerde %5.4 olarak bulunmuﬂ;
hastane infeksiyonlar›n›n mortaliteyi 3.2 kat artt›rd›¤› tespit edilmiﬂtir. Hastane infeksiyonlar›n›n oluﬂturdu¤u ek maliyet hesapland›¤›nda ise
kiﬂi baﬂ›na 1434 Amerikan dolar› oldu¤u görülmüﬂtür. Ek maliyetin büyük bir k›sm›n› hasta ve
refakatçi yatak ücretleri ile antimikrobiyal tedavi
oluﬂturmaktad›r.
French ve Cheng, Hong Kong'da gerçekleﬂtirdikleri çal›ﬂmalar›nda nozokomiyal infeksiyonlu
olgularda ölüm oran›n› %7.4 daha fazla bulmuﬂlard›r. ‹lgili çal›ﬂmada hastanede yat›ﬂ süresi 23
gün daha fazla, ek antibiyotik maliyeti ise 190
dolar olarak hesaplanm›ﬂt›r. ‹nfeksiyon kontrolü
ile, ilgili hastanede her y›l 130 ölümün engellenebilece¤i, 42000 yat›ﬂ günü azalaca¤› ve 0.3 milyon dolarl›k antibiyotik ek harcamas›n›n engellenebilece¤i öne sürülmüﬂtür (5).
Yalç›n ve arkadaﬂlar›n›n Hacettepe Üniversitesi'nde Ocak-May›s 1995 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirdikleri çal›ﬂmalar›nda hastanede yat›ﬂ
süresinin nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyen olgularda 14.8, geliﬂenlerde ise 35.1 gün; mortalitenin nozokomiyal infeksiyon geliﬂmeyenlerde
%2.9, geliﬂenlerde ise %19.6 oldu¤u bildirilmiﬂtir. Maliyetin hastane infeksiyonu geliﬂmeyen olgularda 698, geliﬂenlerde ise 2280 Amerikan dolar› oldu¤u belirtilmiﬂtir (7). Hacettepe'ye oranla
daha küçük bir üniversite hastanesi olan Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nde nozokomiyal infeksiyon geliﬂen
olgularda hastanede yat›ﬂ süresi 36.1 gün, mortalite %13.6, ek maliyet ise 1304 Amerikan dolar›
olarak hesaplanm›ﬂt›r (8).
Hastane infeksiyonlar›n›n oluﬂturdu¤u maliyeti azaltman›n beﬂ ana yolu oldu¤u, bunlar›n
da;
1. ‹nsidans› azaltmak,
2. Uzayan hastal›¤a neden olan morbiditeyi
azaltmak,
3. Hastanede kal›ﬂ süresini azaltmak,
4. Mevcut etkin kontrol yöntemlerinin maliyetini azaltmak,
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5. Etkisiz tüm kontrol yöntemlerini durdurmak ﬂeklinde s›ralanabilece¤i öne sürülmüﬂtür
(9).
Bunun için hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü, kalite kontrolünün bir parças› olarak görülmektedir (10).
Ülkemizde de hastane infeksiyonlar›n›n neden oldu¤u hastanede yat›ﬂ süresi ve ölüm oran›n›n artmas›yla birlikte ve ek maliyet de¤erlendirildi¤inde, bu infeksiyonlar›n kontrolüne yönelik çal›ﬂmalara verilmesi gereken önem bir kez
daha ortaya ç›kmaktad›r.
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