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Editör’e Mektup
Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Tan›mlanmas›nda ve Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesinde Standardizasyonu Sa¤lamal›y›z.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998, Cilt 2,
Say› 2, Sayfa 94-98'de yay›nlanan ''SSK Ankara
E¤itim Hastanesi'nde Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n
Sürveyans›'' baﬂl›kl› makaleyi ilgi ile okuduk. Ülkemizdeki çeﬂitli merkezlere ait hastane infeksiyonu sürveyans çal›ﬂmalar›n›n yay›nlanmas› ve
bu bilginin paylaﬂ›lmas›n›n oldukça faydal› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ancak ilgili merkezler hastane infeksiyonlar› sürveyans çal›ﬂmalar›na ait verilerini de¤erlendirirken tan›mlara ait kriterlere
s›k› s›k›ya uymad›klar› takdirde baz› sorunlar›n
gündeme gelebilece¤ini ak›lda tutmal›d›rlar.
Dergide yay›nlanan bu makale arac›l›¤› ile
önemli oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bu konuya dikkat çekmek istedik.
Çal›ﬂmac›lar toplam 587 hastane infeksiyonu
etkeninin 67'sinin solunum sisteminden izole
edildi¤ini bildirmektedirler. Sözkonusu 67 etkenin 22'sinin stafilokok türleri oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ancak CDC kriterlerine göre solunum yolu infeksiyonlar›nda etken derin transtrakeal aspirat,
bronkoskopi, bronﬂial f›rçalama, kan ya da biyopsi materyalinden elde edilen örneklerde izole edildi¤inde anlaml› olmaktad›r. Bu nedenle
sözkonusu 67 etken yukar›da say›lan iﬂlemler ile
al›nm›ﬂ örneklerden izole edilmedi ise solunum
sistemi infeksiyonu etkeni olarak kabul edilmemelidirler. Bu ve benzeri de¤erlendirme farkl›l›klar› hastane infeksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda CDC kriterlerine tavizsiz bir ﬂekilde uyulmas›
ile ortadan kald›r›labilir. Bu durum di¤er hastane
infeksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda da önemlidir.
CDC kriterlerine uygun tan›mlamalar yap›lmad›¤› takdirde ilgili merkezlerin farkl› zamanlarda
elde edilmiﬂ kendi verilerini yorumlamas› ve
merkezler aras› k›yaslamalar›n sa¤l›kl› yap›labilmesi mümkün de¤ildir.
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Bu makale ile ilgili olarak dikkat çekmek istedi¤imiz bir di¤er konu nozokomiyal infeksiyonlar›n s›kl›¤›n›n de¤erlendirilmesidir. Klinikler baz›nda nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤› de¤erlendirilirken ayn› zaman dilimi içinde: Hastane infeksiyonu saptanan hasta say›s› (veya hastane infeksiyonu say›s›) / o klini¤e yatan hasta say›s› esas al›n›rsa dermatoloji klini¤indeki hastane infeksiyonu insidans›
(10/532 x100 = % 1.88, makalede bu oran %1.81 olarak geçiyor), ortopedi klini¤indeki hastane infeksiyonu insidans›ndan (39/2154x100 = 1.81) daha yüksektir. Halbuki metinde ortopedi hastane
infeksiyonlar›n›n yüksek oldu¤u klinikler içerisinde yer al›rken dermatoloji klini¤inden hiç
bahsedilmemiﬂtir. San›r›z bu noktadaki hata 408
hastane infeksiyonunun servislere göre % da¤›l›m› esas al›narak de¤erlendirme yap›lmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Buna göre gerçekten sözkonusu hastanede nozokomiyal infeksiyonlar›n
%2'si dermatoloji klini¤inde görülürken, ortopedi klini¤indeki nozokomiyal infeksiyonlar tüm
nozokomiyal infeksiyonlar›n %10'unu oluﬂturmaktad›r. Bu durum nozokomiyal infeksiyonlar›n
%10'unun ortopedi klini¤inde görüldü¤ü anlam›
taﬂ›makla birlikte, hastane infeksiyonu insidans›n›n ortopedi klini¤inde dermatoloji klini¤inden daha yüksek oldu¤unu göstermez. Zira bir
klinikte hastane infeksiyonu insidans›n›n hesaplanmas›nda mutlaka yatan hasta say›s› dikkate
al›nmal›d›r.
Sonuç olarak hem veri toplama aﬂamas›nda
verilerimizin sa¤l›kl› olabilmesi için CDC kriterlerine mutlaka uyulmas›n›n, hem de de¤erlendirme aﬂamas›nda epidemiyolojik tan›mlara uygun hesaplamalar yap›lmas›n›n önemli oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Nozokomiyal infeksiyonlara
ait sürveyans verilerinin yorumlanmas›n›n sa¤l›kl› olabilmesi ve tüm merkezlerin karﬂ›laﬂt›r›labilir sonuçlar elde edebilmesi, bu ayr›nt›lara
dikkat etmekle mümkün olacakt›r.
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