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SUMMARY
Nosocomial Infections in Neurosurgical Intensive Case Unit
Between January 1994 - December 1997, a study of
survelliance was performed by the protocol of hospital
infections control program. In this study, classification of
infections in the Neurosurgical intensive care unit and
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ÖZET

general services were made by active data collection
method. The highest infection rate was in 1995 (7.15%)
and the lowest was in 1997 (2.66%). The most frequent
nosocomial infections were systemic bacteremia
(27.3%) and surgical wound infections (23.4%) in the
Neurosurgical intensive care unit. The most common

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim
Dal›’nda ‘Hastane ‹nfeksiyonu Kontrol Program›’ kapsam›nda Ocak 1994 - Aral›k 1997 tarihleri aras›nda, aktif

microorganisms were S. aureus, Klebsiella spp., E .coli
and Pseudomonas spp.

veri toplama yöntemi ile kapsaml› sürveyans çal›ﬂmas›
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yap›ld› ve Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda yo¤un bak›mda

urosurgery.

ve genel serviste tedavi gören hastalardaki nozokomiyal infeksiyonlar y›llara göre de¤erlendirildi. En yüksek
infeksiyon h›z› 1995 y›l›nda %7.15 ve en düﬂük infeksiyon h›z› ise 1997 y›l›nda %2.66 olarak tespit edildi, y›llar
içerisinde yo¤un bak›mda al›nm›ﬂ olan tedbirler ile nozokomiyal infeksiyonlar›n giderek azald›¤› görüldü. Nöroﬂirürji Anabilim Dal› yo¤un bak›mda en s›k görülen nozokomiyal infeksiyon %27.3 ile bakteriyemi ve daha
sonra %23.4 ile cerrahi yara infeksiyonuydu. Y›llara göre da¤›l›mlara bak›ld›¤›nda en s›k izole edilen mikroorganizmalar›n s›ras› ile S. aureus, Klebsiella spp, E. coli,

Pseudomonas spp oldu¤u görüldü.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar, Yo¤un
Bak›m, Nöroﬂirürji.

G‹R‹ﬁ
Hastaneye yat›ﬂtan sonra geliﬂen infeksiyonlara hastane infeksiyonu veya nozokomiyal infeksiyon ad› verilir. Bir baﬂka tan›mlama ile nozokomiyal infeksiyon hastan›n hastaneye yat›ﬂ›nda var olmayan, yat›ﬂ süresinde yap›lan baz›
iﬂlemlere ba¤l› olarak ya da hastane ortam›nda
bulunmas›ndan dolay› ortaya ç›kan infeksiyonlard›r. Hastane infeksiyonlar› morbidite ve mortalitesinin yüksek, ekonomik yükünün fazla ve
temel uygulamalarla önlenebilir olmas› nedeni
ile çok önemlidir. Ülkemizde sürveyans çal›ﬂma-

# Bu çal›ﬂma Türk Nöroﬂirürji Derne¤i XII. Bilimsel Kongresi’nde poster bildiri olarak sunulmuﬂtur (15-19 May›s 1998, Antalya).
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s› yap›lan hastanelerde nozokomiyal infeksiyon
oran› %3-10 civar›nda tespit edilmiﬂtir (1). En s›k
görülen hastane infeksiyonu; üriner sistem infeksiyonudur, bunu cerrahi yara infeksiyonu, pulmoner infeksiyonlar ve bakteriyemi izlemektedir (1,2). Yo¤un bak›m ünitesinde yatan hastalarda nozokomiyal infeksiyon görülme s›kl›¤›, genel
servislere oranla 5-10 kat daha fazlad›r. Yo¤un
bak›m üniteleri, tüm hastane yatak kapasitesinin
sadece %10’unu oluﬂturmas›na karﬂ›n, hastanede
geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k
%25’inin saptand›¤› birimlerdir (3-5).

tespit edilmemiﬂtir. Klini¤imizde tespit edilen
nozokomiyal infeksiyonlarda, en s›k izole edilen
mikroorganizmalar s›ras›yla; S. aureus (%15.9),
Klebsiella spp. (%12.9), E. coli (%10.6) ve Pseudomonas spp. (%9.6) olarak bulunmuﬂtur.
TARTIﬁMA
Yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalarda
nozokomiyal infeksiyon görülme s›kl›¤› genel
servislere oranla 5-10 kat daha fazlad›r (3,4). Yo¤un bak›m ünitelerinde nozokomiyal infeksiyonlar›n daha s›k görülmesi ve a¤›r seyretmesinin
baﬂl›ca nedenleri; altta yatan patolojinin ciddi
olmas›, hayat kurtar›c› invaziv giriﬂimlerin s›kl›kla uygulanmas›, çapraz infeksiyonlar ve antibiyotiklerin yayg›n olarak kullan›lmas› say›labilir.
"European Prevalence of Infection in Intensive
Care" (EPIIC) çal›ﬂma sonuçlar›na göre, yo¤un
bak›m ünitelerindeki hastalar›n %45'i bir veya
daha fazla infeksiyona yakalanmakta, bu ünitelerde 3 günden daha uzun süre yatanlarda bu
oran %63'e ç›kmaktad›r. Yo¤un bak›m ünitelerinde geliﬂen infeksiyonlarda mortalite oran›, di¤er
birimlerin mortalite oran›ndan 2-2.5 kat daha
fazlad›r. Ayr›ca yo¤un bak›m ünitesindeki infeksiyonlar yat›ﬂ süresini ortalama 6.4 gün uzatmaktad›r (6,7). Yo¤un bak›m ünitelerinde geliﬂen infeksiyonlar›n s›ralamas›nda %20-46 s›kl›¤› ile solunum sistemi infeksiyonlar› ilk s›ray› almaktad›r
(4). 1994 - 1997 y›llar› aras›ndaki nozokomiyal infeksiyon yüzdelerine bak›ld›¤›nda; hastane personeli ile ilgili uygulanan tedbirlerin ve yo¤un
bak›mda uygulanan invaziv giriﬂimler s›ras›ndaki
gerekli tedbirlerin artt›r›lmas› sonucunda 1995
y›l›nda %7.15 olan nozokomial infeksiyon yüzdesi 1997 y›l›nda %2.66 olarak tespit edilmiﬂtir. ‹deal bir nöroﬂirürji klini¤inin y›ll›k nozokomial infeksiyon yüzdesinin, %2-2.5 olmas› gerekti¤i dü-

MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂmaya, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda Ocak 1994 Aral›k 1997 tarihleri aras›nda yo¤un bak›m ve
serviste yatarak tedavi edilen toplam 6585 hasta
dahil edilmiﬂ ve infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan günlük olarak, mikrobiyoloji laboratuvar› kay›tlar›ndan ve servis ziyaretleri ile hastane
infeksiyonu izleme formu doldurularak tespitler
yap›lm›ﬂt›r.
SONUÇLAR
Ocak 1994 - Aral›k 1997 tarihleri aras›nda tespit edilen nozokomiyal infeksiyonlar›n y›llara
göre da¤›l›mlar› ve yüzdeleri Tablo 1’de, yerleﬂim yerine göre da¤›l›m› ise Tablo 2’de sunulmuﬂtur. Bu dönem içerisindeki toplam 307 olguluk nozokomiyal infeksiyonlar de¤erlendirildi¤inde, 84 (%27.3) olgu ile bakteriyemi en s›k, daha sonra s›ras›yla 72 (%23.4) olgu ile cerrahi yara
infeksiyonu, 63 (%20.5) olgu ile alt solunum yolu
infeksiyonu ve 51 (%13.3) olgu ile üriner sistem
infeksiyonu, 21 (%6.8) olgu ile de santral sinir sistemi infeksiyonu gelmektedir. Bu zaman zarf›nda, genel servislerde nozokomiyal infeksiyon

Tablo 1. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n Y›llara Göre Da¤›l›m› (Ocak 1994 - Aral›k 1997)*.
Yatan hasta
say›s›

Nozokomiyal infeksiyon
say›s›

Nozokomiyal infeksiyon
yüzdesi

(n)

(n)

%

1994

1596

60

3.75

1995

1691

121

7.15

1996

1690

80

4.73

1997

1608

46

2.66

* ‹bn-i Sina Hastanesi ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi Aktif Sürveyans Sonuçlar›.
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Tablo 2. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroﬂirürji Anabilim Dal›’nda Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n Yerleﬂim Yerine Göre Da¤›l›m› (Ocak 1994 - Aral›k 1997)*.
‹nfeksiyonun yerleﬂim yeri

Y›llar
1994

1995

1996

1997

Cerrahi Yara

23

33

11

5

Bakteriyemi

7

29

32

16

Üriner Sistem

6

19

16

10

SSS**

4

10

4

3

G‹S***

1

-

-

-

Alt Solunum Yolu

13

23

16

11

Üst Solunum Yolu

1

2

-

-

Oral Mukoza

1

1

-

1

Dekübit

4

4

1

-

Toplam

60

121

80

46

* ‹bn-i Sina Hastanesi ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi Aktif Sürveyans Sonuçlar›
** SSS : Santral Sinir Sistemi, *** G‹S : Gastrointestinal Sistem

ﬂünülürse, sonuçlar›m›z bu de¤ere çok yak›nd›r.
Bu dönem içerisinde genel servislerde, nozokomiyal infeksiyon tespit edilmemesinin baﬂl›ca
nedeni preoperatif olarak antibiyotik profilaksisinin düzenli olarak uygulanmas› ve postoperatif
olarak da en az 3 gün devam edilmesi, infeksiyon kontrol önlemlerinin ödünsüz olarak uygulanmas› gösterilebilir. Ayr›ca postoperatif dönemde bütün hastalar yo¤un bak›m ﬂartlar›nda
takip edilmektedirler. Takip s›ras›nda infeksiyon
tespit edilen hastalar yo¤un bak›mda izole odalara al›nmaktad›rlar. Hastane infeksiyonlar›n›n
önlenmesine yönelik genel tedbirler içerisinde
en önemli etken olan el y›kamaya, tüm sa¤l›k
personelimiz taraf›ndan azami ﬂartlarda dikkat
edilmektedir. Yap›lan bir çal›ﬂma sadece aksat›lmadan, gerekti¤i yerde yap›lan el y›kama ile nozokomiyal infeksiyon oran›n›n %50 azalt›labilece¤ini göstermiﬂtir (8). Yo¤un bak›m ünitesinin
özelli¤ine göre cerrahi yara, bakteriyemi, üriner
sistem ve kateter infeksiyonlar› farkl› ﬂekilde s›ralanmaktad›r. Klini¤imizde ise %27.3 ile en s›k
bakteriyemi, %23.4 ile cerrahi yara infeksiyonlar›,
%20.5 ile alt solunum yolu infeksiyonlar›, %13.3
ile üriner sistem infeksiyonlar› tespit edilmiﬂtir.
Hastane genelinde %30-50 s›kl›kla ilk s›ray› üriner sistem infeksiyonlar› almas›na ra¤men, klini¤imizde bakteriyemi ve cerrahi yara infeksiyonlar› daha ön planda gözükmektedir, bunun sebebi olarak üriner kateterizasyon s›ras›nda gerekli
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önlemlerin al›nmas› ve nöroﬂirürji yo¤un bak›m›n özelli¤inden dolay› hastalara invaziv cerrahi
giriﬂimlerin s›kl›kla yap›lmas› gösterilebilir.
Hastane infeksiyonu etkenlerinin s›kl›¤› ülkeden ülkeye, hastaneden hastaneye, hatta ayn›
merkez içerisinde bile farkl›l›klar gösterebilmektedir . ABD’de ülke genelinde yap›lan taramada
(National Nosocomial Infections Surveillance,
‘‘NNIS’’) en s›k hastane infeksiyonlar› etkenleri
olarak E. coli, Enterococcus spp., P. aeruginosa, S. aureus, koagülaz negatif stafilokok ve Enterobacter
spp. rapor edilmiﬂtir (9). Ülkemiz’de yap›lan çal›ﬂmalarda bu etkenlerin en s›k izole edilenleri
S. aureus, E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp.,
Candida spp., Pseudomonas spp.’dir (1,10). Klini¤imizdeki sonuçlarda ise %15.9 ile S. aureus en s›k,
%12.9 ile Klebsiella spp., %10.6 ile E. coli, %9.6 ile
de Pseudomonas spp. s›kl›k s›ras›yla tespit edilmiﬂtir ve bu sonuçlar genel sonuçlar ile yak›n
benzerlik göstermekle birlikte, son y›llarda gram
pozitif mikroorganizmalar ile oluﬂan nozokomiyal infeksiyonlarda art›ﬂlar oldu¤u dikkat çekmektedir.
Yaklaﬂ›k olarak üç y›ll›k gözlemler ›ﬂ›¤›nda,
hastanelerde infeksiyon kontrol komitelerinin
etkin çal›ﬂmas› sonucu, her klini¤in kendisine ait
olan sürveyans çal›ﬂmalar› sonuçlar›n› bilmesinin, etkin infeksiyon kontrol programlar› için
esas oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Bu ﬂekilde her
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klini¤in kendisine ait sorunlu sistemleri bilmesi,
klini¤in infeksiyon s›kl›¤›n›n ve bunlara yol açan
mikroorganizmalar›n tespit edilmesi, uygun empirik tedavinin planlanmas› yönünden de yol
gösterici olacakt›r.
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