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ÖZET
Hastane infeksiyonlar›, oluﬂturdu¤u ekonomik kay›p ve
mortalite oranlar›ndaki art›ﬂ ile önemli bir sa¤l›k sorunudur. Nisan 1997 ve May›s 1998 tarihleri aras›nda hastanemizde yat›r›larak izlenilen 2927 eriﬂkin hastada hastane infeksiyon oran› %4.1 olarak saptanm›ﬂt›r. En yüksek
infeksiyon oranlar›; yo¤un bak›m, iç hastal›klar›, ortopedi
ve genel cerrahi kliniklerinde gözlenmiﬂtir. En s›k görülen infeksiyon türünün üriner sistem infeksiyonu (%40.3)
oldu¤u ve en s›k soyutlanan mikroorganizmalar›n Pseudomonas spp., Klebsiella spp., E. coli oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Hastane ‹nfeksiyonlar›, Yo¤un Bak›m
Ünitesi.

SUMMARY
Hospital Infections in Pamukkale University Faculty
of Medicine Hospital
Nosocomial infections represent an important health
problem with increase in mortality rates and with high
economic expense. Hospital infection rate was determined as 4.1% in 2927 adult patients which were hospitalized between April 1997-May 1998. Highest rates of
hospital infections were observed in intensive care unit,

internal medicine, general surgery and orthopedics clinics. The most common infection type was urinary tract
infection (40.3%) and Pseudomonas spp., Klebsiella
spp., E. coli were determined as the most common isolated microorganisms.
Key Words: Hospital Infections, Intensive Care Unit.
# Bu çal›ﬂma, 28. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (4-9 Ekim 1998,
Belek-Antalya)’nde poster olarak sunulmuﬂtur.

G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar› oluﬂturdu¤u ekonomik maliyet, morbidite ve mortalite oranlar›ndaki yükseklik ile tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. Uygulanacak infeksiyon kontrol programlar› ile k›smen de olsa
bu infeksiyonlar›n önlenebilir olmas› sürveyans
çal›ﬂmalar›n›n önemini ortaya koymuﬂtur. Hastane infeksiyonlar›n›n oran› çeﬂitli merkezlerde %
3.1 ile %14.1 aras›nda de¤iﬂmektedir (1,2). En s›k
görülen hastane infeksiyonunun üriner sistem
infeksiyonlar› oldu¤u belirtilirken, di¤er infeksiyon türleri bunu de¤iﬂik oranlarda izlemektedir
(1,3).
Çal›ﬂmam›zda, Pamukkale Üniversitesi T›p
Fakültesi ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi’nin sürdürmekte oldu¤u hastane infeksiyonlar› izlem
program›n›n sonuçlar› irdelenmiﬂtir.
MATERYAL ve METOD
Nisan 1997 ve May›s 1998 tarihleri aras›nda
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si’nde yat›r›larak izlenilen 2927 eriﬂkin hasta, infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan gündelik
servis izlemi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›
kay›tlar›ndan takip edildi. Elde edilen veriler
her hasta için ayr› bir form doldurularak kaydedildi. Hastane infeksiyonlar›n›n belirlenmesinde, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kriterleri kullan›ld›.
BULGULAR
Nisan 1997 ve May›s 1998 tarihleri aras›nda
yat›r›larak izlenilen 2927 eriﬂkin hastan›n
112’sinde hastane infeksiyonu saptanm›ﬂ ve bu
hastalarda gözlenen infeksiyon atak say›s› 119
olarak bulunmuﬂtur. ‹nfeksiyon saptanan hastalar›n 44’ü kad›n, 68’i erkektir. Hastane infeksiyonu oran› %4.1 olarak saptanm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonlar›n›n en s›k gözlendi¤i bölüm %28.6 oran›
ile yo¤un bak›m ünitesiydi. Hastane infeksiyonlar›n›n izlendikleri kliniklere göre da¤›l›m› Tablo
1’de gösterilmiﬂtir.
Hastanemizde de en s›k gözlenen hastane infeksiyonlar› üriner sistem infeksiyonlar› olup,
bunu de¤iﬂen oranlarda alt solunum yolu, cerrahi alan infeksiyonlar› ve di¤er infeksiyonlar izlemektedir. Hastane infeksiyonlar›n›n türlerine göre da¤›l›m› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Hastane infeksiyonlar›nda saptanan etkenler
Tablo 3’de gösterilmiﬂtir.
TARTIﬁMA
De¤iﬂik ülkelerdeki çal›ﬂmalarda hastane infeksiyonlar› oran› %3.1 ile %14.1 aras›nda de¤iﬂTablo 1. Hastane ‹nfeksiyonu Belirlenen Hastalar›n ‹zlendikleri Bölümlere Göre Da¤›l›m›.
Bölümler

Hasta say›s›

%

Yo¤un bak›m

32

28.6

‹ç hastal›klar›

15

13.4

Ortopedi

12

10.7

Genel cerrahi

12

10.7

Nöroﬂirurji

11

9.8

Kad›n hastal›klar› ve do¤um

9

8.0

Gö¤üs hastal›klar›

6

5.3

Nöroloji

4

3.6

Üroloji

3

2.7

Di¤erleri

8

7.2
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Tablo 2. Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Türleri.
‹nfeksiyon türü

Say›

%

Üriner sistem infeksiyonu

48

40.3

Alt solunum yolu infeksiyonu

36

30.3

Cerrahi alan infeksiyonu

24

20.1

Bakteremi

9

7.6

Menenjit

2

1.7

mekte, ülkemizde ise yaklaﬂ›k %5 olarak bildirilmektedir (1,2). Ülkemizdeki çeﬂitli merkezlerden 1996 y›l›nda bildirilmiﬂ hastane infeksiyonu
oranlar› de¤erlendirildi¤inde; hastane infeksiyonu oranlar›n›n Marmara Üniversitesi (%8.6), GATA (%7.6), Uluda¤ Üniversitesi (%7.6) T›p Fakülteleri hastanelerinde en yüksek, Ankara Yüksek
‹htisas Hastanesi (%1.0), ‹nönü Üniversitesi Hastanesi (%2.0) ve Zekai Tahir Burak Hastanesi
(%2.0)’nde en düﬂük düzeyde oldu¤u belirlenmiﬂtir (4). Hastanemizde ise hastane infeksiyonu
oran› %4.1 olarak bulunmuﬂtur. Ancak hastanemizde daha önce yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada antimikrobiyal tedavi baﬂlanmas› öncesi kültür istenme oran›n›n %70.6 ve Klinik Mikrobiyoloji ve
‹nfeksiyon Hastal›klar› konsültasyonu istenme
oran›n›n ise %6.3 oldu¤unun saptanm›ﬂ olmas›,
baz› hastane infeksiyonlar›nda gerekli örneklerin al›nmadan empirik tedavi baﬂland›¤›n› göstermekte ve belirlenen hastane infeksiyonu oran›n›n gerçe¤i yans›tmayaca¤›n› düﬂündürmektedir (5).
Çeﬂitli çal›ﬂmalarda da belirlendi¤i gibi hastanemizde de en s›k gözlenen hastane infeksiyonlar› üriner sistem infeksiyonlar› olup, bunu
alt solunum yolu, cerrahi alan infeksiyonlar› ve
di¤er infeksiyonlar izlemektedir (1,3,6).
Hastane infeksiyonlar›n›n %20-25’inin yo¤un
bak›m ünitesinde oluﬂtu¤u ve bu s›kl›¤›n nedeninin a¤›r seyirli hastalar›n izlendi¤i bölümde
hastalara uygulanan invaziv iﬂlemler oldu¤u belirtilmiﬂtir (7,8,9). Hastanemizde de benzer olarak hastane infeksiyonlar›n›n en s›k rastland›¤›
bölümün yo¤un bak›m ünitesi oldu¤u saptanm›ﬂt›r (%28.6). Çal›ﬂmam›zda, en s›k saptanan
hastane kökenli infeksiyonlar aras›nda yer alan
üriner sistem infeksiyonlar›n›n %25’inin, alt solunum yolu infeksiyonlar›n›n ise %77.8’inin yo¤un
bak›m ünitesinde oluﬂtu¤u gözlenmiﬂtir.
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Tablo 3. Hastane ‹nfeksiyonlar›nda Saptanan Etkenler.
Etken

Say›

%

Pseudomonas spp.

37

25.17

Klebsiella spp.

21

14.28

E. coli

16

10.88

S. aureus*

13

8.84

Acinetobacter spp.

12

8.16

Enterococcus spp.

12

8.16

Candida spp.

10

6.80

Enterobacter spp.

8

5.44

Di¤erleri

18

12.27

* Soyutlanan S. aureus’lar›n %53.8’inin metisiline dirençli
oldu¤u belirlenmiﬂtir.

Hastanemizde oluﬂan nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›n›n %83.3’ünde üriner sistem
kateterizasyonu uyguland›¤› ve alt solunum yolu
infeksiyonlar›n›n ise %63.8’inin mekanik ventilasyon ile iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur.
Çeﬂitli nedenlerle uzun süreli uygulanan solunum destek cihazlar›n›n, hastane kökenli alt
solunum yolu infeksiyonlar›nda art›ﬂa neden oldu¤u belirtilmiﬂtir. Langer ve arkadaﬂlar› (10) çal›ﬂmalar›nda, solunum deste¤i uygulamas› ile infeksiyon insidans› oran›n›n birinci günde %5
iken, 30 günden daha uzun sürdü¤ü durumlarda
%68.8’e yükseldi¤ini göstermiﬂlerdir. Ventilatör
iliﬂkili alt solunum yolu infeksiyonlar›nda mortalite oran›n›n %55 ile %71 aras›nda de¤iﬂti¤i belirtilmiﬂtir (11). Hastanemizde oluﬂan hastane kökenli alt solunum yolu infeksiyonlar›n›n %41.6’s›n›n mortalite ile sonland›¤› ve bu olgular›n hepsinde uzun süreli mekanik ventilasyon uygulanm›ﬂ oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Son y›llarda gram pozitif etkenlerle oluﬂan
hastane infeksiyonlar›nda art›ﬂ oldu¤u belirtilmekte ve buna neden olarak kemoterapi uygulan›m›, damar içi kateter, profilaktik antibiyotik ve
çeﬂitli protezlerin kullan›m›ndaki art›ﬂ gösterilmektedir (1,6). Ancak hastanemizde, hastane infeksiyonlar›nda en s›k rastlanan etkenler aras›nda gram negatif mikroorganizmalar yer almaktad›r. Hastanemizde, hastane infeksiyonlar›n›n en
s›k gözlendi¤i bölümün yo¤un bak›m ünitesi olmas› ve bu bölümlerde soyutlanan etkenler aras›nda ilk s›ralarda gram negatif mikroorganizma-
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lar›n bulunmas› ve hastanemizdeki kemoterapi
ve protez kullan›m› gibi uygulamalardaki azl›k
bunu aç›klay›c› nedenler aras›nda gösterilebilir
(12).
Hastane infeksiyonlar›nda saptanan metisilin
dirençli S. aureus oran›nda art›ﬂ oldu¤u bildirilmektedir. Bölgelere göre bu oranda farkl›l›k gözlense bile metisilin dirençli S. aureus oran› birçok
hastane için %40-50 aras›nda de¤iﬂmektedir (13).
Bizim çal›ﬂmam›z da ise bu oran %53.8 olarak
saptanm›ﬂ, ancak de¤erlendirilen mikroorganizma say›s›ndaki azl›k nedeni ile bu oran›n yan›lt›c› olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünün sa¤lanabilmesi için hastane infeksiyonlar› sürveyans
çal›ﬂmalar›n›n sürdürülerek her merkezin kendi
hastane floras›n› oluﬂturan mikroorganizmalar›,
direnç paternlerini, her bölümdeki infeksiyon
s›kl›¤› ve da¤›l›m›n› belirlemesi gereklidir.
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