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on 30 y›lda a¤›r hastalar›n kurtulmalar› için
teknolojik deste¤in yo¤unlaﬂt›¤› merkezler
olan uzmanlaﬂm›ﬂ hasta bak›m birimleri modern
t›bb›n kalitesinin göstergesi haline gelmiﬂtir. Bu
birimler s›kl›kla o hastanenin gereksinim ve elemanlar›na göre pediatrik, neonatal, kardiyak,
respiratuar, cerrahi veya kar›ﬂ›k olmak üzere alt
uzmanl›k dallar›na ayr›l›rlar.

S

Nozokomiyal infeksiyonlar bu yo¤un bak›m
hastalar›n›n en s›k karﬂ›laﬂt›klar› medikal sorunlar›ndan biridir. Tüm nozokomiyal infeksiyonlar›n %20’sini yo¤un bak›m birimlerindeki nozokomiyal infeksiyonlar oluﬂturur (1).
Hastane infeksiyonlar›n›n çeﬂitli alanlarda
da¤›l›m› do¤al olarak farkl›d›r. ‹ngiltere’de 43
hastaneyi kapsayan bir çal›ﬂmada çeﬂitli bölümlerdeki nozokomiyal infeksiyonlar›n prevalans›
incelenmiﬂtir (2). Buna göre en yüksek prevalans›n yenido¤an yo¤un bak›m birimlerinde oldu¤u
saptanm›ﬂ, bunu s›rayla üroloji, ortopedi ve cerrahi bölümler izlemiﬂtir (Tablo 1).
Nozokomiyal infeksiyonlar yenido¤anlarda
anlaml› mortalite ve morbiditeye neden olur
(3,4). Neonatal yo¤un bak›m birimlerindeki dü-

ﬂük do¤um tart›l› yenido¤anlar nozokomiyal infeksiyonlar aç›s›ndan yüksek riskli olduklar›ndan
ve düﬂük do¤um tart›l› yenido¤anlar›n sa¤kal›m
oran› artt›¤›ndan bu infeksiyonlar›n s›kl›¤› son
senelerde artm›ﬂt›r (5). Nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesi ve kontrolü yo¤un bak›m birimi
ve infeksiyon kontrol personeli için önemli sorun oluﬂturmaktad›r.
Yenido¤anda hastane infeksiyonlar›n›n kendine özgü özellikleri vard›r.
1. Do¤uma kadar yenido¤anlarda endojen
flora yoktur, sonradan her karﬂ›laﬂt›¤› organizmay› edinir. Oluﬂan deri ve mukoza floras› maternal
genital sistem ve hastane floras›n› yans›t›r. Bu,
baﬂlang›çta birçok yenido¤anda bakteriyel kolonizasyona yol açarken, neonatal infeksiyon genellikle bebe¤in floras›ndaki mikroorganizma ile
oluﬂur.
2. Yenido¤an›n, özellikle preterm yenido¤an›n immünolojik immatüritesi, yo¤un bak›m birimlerinde invaziv iﬂlemlerin s›k uygulanmas›
yenido¤anlar› endemik ve epidemik infeksiyonlara duyarl› k›lar.
3. Özellikle hastanede kal›ﬂ süresi k›sa olan
miad›nda sa¤l›kl› yenido¤anlarda kolonizasyon
sonras› infeksiyon ya hastanede yatarken, ya da
taburcu olduktan sonra geliﬂir. Bu infeksiyonlar›n denetlenmesi için taburcu olduktan sonra izlem gerekir.
4. Potansiyel patojenin intrapartum veya
postpartum edinildi¤inin belirlenme güçlü¤ün-
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Tablo 1. ‹ngiltere’de 43 Hastanenin Çeﬂitli Servislerinde Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Prevalans›.
Servis

‹nfekte hasta oran› %

Yenido¤an yo¤un bak›m›

16.8

Üroloji

16.1

Ortopedi

13.1

Cerrahi

12.4

Jinekoloji

11.0

Geriatri (akut)

10.3

‹ç hastal›klar›

7.6

KBB

6.3

Kad›n-Do¤um

4.4

Pediatri

4.1

den dolay› yenido¤anda infeksiyon kayna¤›n›n
belirlenmesi her zaman mümkün olmayabilir.
Yenido¤anlar çeﬂitli nedenlerden dolay› infeksiyonlara e¤ilimlidir. Do¤umdan önce genellikle steril bir çevrede yaﬂayan fetus do¤umu izleyen saatler ve günlerde çok say›da mikroorganizma ile karﬂ›laﬂ›r. Bunlar deri, aç›k göbek güdü¤ü, burun delikleri, farinks ve gastrointestinal
sistemi kolonize eder. Sa¤l›kl› birçok yenido¤anda kolonizasyon sorunsuz geliﬂirken, dengeli bir
normal floran›n sa¤lad›¤› inhibisyon olmad›¤›nda baz› mikroorganizmalar›n çok virülan suﬂlar›
yenido¤an› selektif olarak kolonize eder ve infeksiyon riskini artt›rabilir (6).
Yenido¤anlarda, özellikle pretermlerde immün sistem tam geliﬂmemiﬂtir. Bu yüksek riskli
çocuklardaki tan› ve tedaviye yönelik iﬂlemlerin
tümü artm›ﬂ infeksiyon riski ile birliktedir (7).
TANIM
Yenido¤anda kolonizasyon ve infeksiyon nozokomiyal olaylard›r. Kolonizasyon deri ve muköz membranlar›n mikrobiyal floras›n›n varl›¤›n›
gösterir, oysa infeksiyon mikroorganizmalar›n
klinik bulguya yol açan lokal veya sistemik invazyonunu yans›t›r.
Hastal›klar› Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and PreventionCDC)’nin Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon
Sürveyans› (National Nosocomial Infections Surveillance-NNIS) sistemine göre neonatal nozokomiyal infeksiyonlar›n standart tan›mlamas›
6

intrapartum veya postpartum edinilen infeksiyonlar› içerir (8). Bu sistemde nozokomiyal infeksiyonlar do¤um kanal›ndan edinilen veya
hastanede yatt›¤› sürede ya da taburcu olduktan
sonraki 48 saat içinde geliﬂen infeksiyonlar olarak de¤erlendirilir (9).
SIKLIK
Nozokomiyal infeksiyonlar›n s›kl›¤› birçok
faktörden etkilenir ve bununla ilgili olarak farkl›
oranlar bildirilmektedir. Nozokomiyal infeksiyonun standart bir tan›m›n›n olmamas›, hastalar›n
risk faktörlerinin farkl› olmas› (do¤um tart›s›,
hastanede kal›ﬂ süresi, d›ﬂar›dan hasta kabulünde farkl› kriterler) ve hastalar›n tedavilerindeki
farkl› uygulamalar nozokomiyal infeksiyon oran›ndaki geniﬂ da¤›l›ma neden olur.
Daha çok miad›nda yenido¤anlar›n bak›ld›¤›
servislerde oran %1.4 bulunmuﬂtur (10). Bu düﬂük s›kl›¤a karﬂ›n nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤›
neonatal yo¤un bak›m birimlerinde (NYBB) genellikle yüksektir. NNIS sisteminde NYBB’den
taburcu olan her 100 bebekten 14’ünde, sa¤l›kl›
bebek servisinden taburcu olan her 100 bebekten ise sadece 0.4’ünde nozokomiyal infeksiyon
saptanm›ﬂt›r (11). Nozokomiyal infeksiyonun endemik riskini saptayan ilk sistemik çal›ﬂmada
nozokomiyal infeksiyon oran› 100 yat›ﬂta 24.6,
>48 saat hastanede kalanlarda ise %15.3 bulunmuﬂtur, bu da baz› bebeklerde birden fazla infeksiyon geliﬂti¤ini göstermektedir (12). Do¤um
tart›s› <1.5 kg olanlarda infeksiyon riski %33 iken
>1.5 kg olanlarda %10 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Do¤um tart›s› infeksiyon riskinin en önemli göstergesidir. Bir baﬂka çal›ﬂmada infeksiyon riskinin
azalan do¤um tart›s› ile lineer olarak artt›¤› gösterilmiﬂtir. Do¤um tart›s›ndaki her 500 g’l›k azalma infeksiyon riskini %3 artt›rm›ﬂt›r (13).
Nozokomiyal infeksiyonlarda mortalite ve
morbidite artm›ﬂt›r. Nozokomiyal infeksiyonu
olanlar›n olmayanlara göre hastanede kal›ﬂ süreleri 3 kez daha uzun, mortalite oran› %33 (nozokomiyal infeksiyonu olmayanlarda %14) bulunmuﬂtur. Hastaneleraras› nozokomiyal infeksiyon
oranlar›n› karﬂ›laﬂt›rmak güçtür. Yap›lan çal›ﬂmalarda genel nozokomiyal infeksiyon-hasta oran›
yenido¤an›n hastanede yat›ﬂ süresi ve invaziv
alet kullan›m› ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bunun sonunda araç ile iliﬂkili, araç-gün oran›n› (araçla
iliﬂkili total infeksiyon say›s› /total araç kullan›lan gün say›s› x 1000) kullanman›n primer risk
faktörüne maruz kal›ﬂ süresini kontrol etmede
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yard›mc› oldu¤u ve hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rmay› daha anlaml› k›ld›¤› gösterilmiﬂtir (9). Bir
baﬂka çal›ﬂmada pediatrik yo¤un bak›m birimlerinde birimleraras› karﬂ›laﬂt›rmada aletle iliﬂkili
infeksiyon oran›n›n en iyi oran oldu¤u bulunmuﬂtur. Çünkü bunlar hastanede kal›ﬂ süresi,
hastanedeki total yatak say›s› veya mevsimlerle
iliﬂkili de¤ildir (14). Çeﬂitli oranlar›n kullan›ld›¤›
çal›ﬂmalarda nozokomiyal infeksiyon oran› %5.230.4 aras›nda de¤iﬂmektedir (9).
Yenido¤anlarda hastaneden ç›kt›ktan sonra
infeksiyon s›kt›r, ancak bunlar› belirlemek genellikle güçtür. Bir çal›ﬂmada bu oran %4 bulunmuﬂtur (15). En s›k infeksiyonlar konjunktivit, piﬂik,
umblikal bölge infeksiyonlar› ve püstüller olarak
belirlenmiﬂtir.
ETYOLOJ‹
Miad›nda yenido¤anlar›n bak›ld›¤› servislerde infeksiyonlar s›k olarak yüzeyseldir ve deri,
a¤›z ve konjunktivay› içerir. Oral ve konjunktival
infeksiyonlar genellikle do¤um s›ras›nda kazan›l›r, hastanede primer olarak omfalit, püstül, apse, büllöz impetigo gibi deri infeksiyonlar› edinilir. Bu infeksiyonlar en s›k Staphylococcus aureus ile
oluﬂur ve servisteki kolonizasyonun sonucu karakteristik olarak taburcu olduktan sonra geliﬂir.
‹nvaziv stafilokokal infeksiyon sa¤l›kl› yenido¤anda art›k görülmemekle birlikte sa¤l›kl›, miad›nda do¤an bebeklerde S. aureus halen en
önemli nozokomiyal patojendir ve bazen deri
infeksiyonlar› salg›n›na neden olur. Geçmiﬂ y›llarda özellikle enteropatojen Escherichia coli suﬂlar› ile oluﬂan nozokomiyal bakteriyel gastroenterit epidemileri günümüzde nadirdir. Ancak miad›nda yenido¤anlar için enterik bakteriyel ve
viral patojenler her zaman risk oluﬂtururlar (11).
NYBB’de de deri ve müköz membran infeksiyonlar› s›kt›r, son y›llarda önde gelen infeksiyonlar kan dolaﬂ›m› ile ilgili olanlard›r. NNIS sistemde 1986-90 y›llar› aras›nda yüksek riskli yenido¤anlardaki infeksiyonlar›n %32.3’ünün bakteremi
oldu¤u bulunmuﬂtur ve genellikle kateter ile
iliﬂkilidir (4,16). Pnömoniler ikinci s›ray› al›r ve
%17.4 oran›nda görülür.
Pediatrik yo¤un bak›m birimlerinde nozokomiyal infeksiyonlar›n da¤›l›m› eriﬂkinlerinkinden
farkl›d›r. Eriﬂkinlerde ilk s›ray› pnömoni al›r, bunu üriner sistem infeksiyonlar› ve kan dolaﬂ›m›
ile ilgili infeksiyonlar izler (17). 1992-1997 y›llar›
aras›nda çocuklarda yap›lan bir araﬂt›rmada da
NYBB’dekine benzer sonuçlar al›nm›ﬂt›r. Primer
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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hematojen infeksiyon en s›k görülürken (%28),
pnömoni (%21) ve üriner sistem infeksiyonu
(%15) bunu izlemektedir ve genellikle invaziv
alet kullan›m› ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Primer hematojen infeksiyonlar en s›k < 2 ay çocuklarda
görülmüﬂtür (14). Tablo 2’de NYBB’lerde nozokomiyal infeksiyonlar›n lokalizasyonu görülmektedir (16).
S›k bakteriyel etkenler gram-negatif basiller,
S. aureus ve koagülaz-negatif stafilokoklard›r. En
s›k görülen gram-negatif basiller Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Pseudomonas cepacia’d›r. NYBB’lerde nozokomiyal infeksiyonlara
neden olan patojenler son y›llarda belirgin olarak de¤iﬂmiﬂtir. 1970’li y›llarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
1980’li y›llarda E. coli infeksiyonlar›nda %40, Klebsiella infeksiyonlar›nda %50 oran›nda azalma olmuﬂtur (18).
Geçen son 20 y›lda gram-pozitif mikroorganizmalar, özellikle koagülaz negatif stafilokoklar
(KNS) NYBB’lerde nozokomiyal infeksiyonun en
s›k nedeni olarak görülmektedir (14). KNS’lerin
neden oldu¤u bakteremi s›kl›¤› do¤um tart›s› ile
ters orant›l›d›r. ‹nfeksiyonlar›n kolonize vasküler
kateterler, kontamine intravenöz s›v›lar, düﬂük
do¤um tart›l›larda periferik venöz kateterlerle lipid emülsiyonlar›n›n verilmesi, nekrotizan enterokolit ile iliﬂkili oldu¤u bulunmuﬂtur (19,20).
Prematüre bebeklerde nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak görülmeye baﬂlayan di¤er bakteriler enterokoklard›r (21). Düﬂük do¤um tart›l›
yenido¤anlarda son y›llarda nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak en s›k Candida albicans olmak
üzere mantarlar da görülmektedir. Tablo 3’te
Tablo 2. Yenido¤anlarda Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n Lokalizasyonuna Göre S›kl›¤› (NNIS, 19861990).
‹nfeksiyonun yeri

‹nfeksiyonun s›kl›¤› (%)

Kan

32.3

Solunum sistemi

17.4

Deri

10.5

Gastrointestinal

7.8

Cerrahi yara

5.4

Merkez sinir sistemi

-

Üriner sistem

-

Di¤erleri

26.6
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NYBB’lerde nozokomiyal infeksiyonlara neden
olan mikroorganizmalar s›ralanm›ﬂt›r (22).

floras›, çevre, kontamine cisimler ve muhtemelen ziyaretçiler floray› etkileyen faktörlerdir.

Neonatal nozokomiyal infeksiyonlara neden
olan gram-negatif enterik patojenlerin, özellikle
salg›nlar yapanlar›n en s›k özelli¤i antibiyotik direncidir. NYBB’lerde aminoglikozid kullan›m›
bebeklerde aminoglikozide dirençli bakteriyel
floran›n ortaya ç›k›ﬂ› ile iliﬂkilidir. Sefalosporin
tedavisinin rutin kullan›m›n› izleyerek sepsis
oluﬂturan gram-negatif patojenlerde h›zla sefalosporin direnci geliﬂebilir. Sefalosporin direncinin h›zla geliﬂmesi, sefalosporinlerin s›k olarak
empirik kullan›m›n›n nozokomiyal infeksiyonlarda antibiyotik direncinin yay›lmas›na neden olabilece¤ini ve bu ilaçlar›n yararlar›n› anlaml› olarak s›n›rlayaca¤›n› gösterir (11,23,24).

Sa¤l›kl›, miad›nda do¤an yenido¤anlar do¤umu izleyen günler içinde anneleri ve çevreden
edindikleri normal flora ile kolonize olurlar. Bunlar üst solunum yollar›nda ve göbekte alfa-hemolitik streptokoklar, koagülaz negatif stafilokoklar; gastrointestinal sistemde ise laktobasiller, anaeroblar ve E. coli’dir.

Metisiline dirençli S. aureus ile infeksiyon ve
kolonizasyon da NYBB’lerde oluﬂan di¤er bir antimikrobiyal dirençli nozokomiyal hastal›kt›r
(25).
Respiratuar virüsler, enterovirüsler ile de salg›nlar olabilir, ancak viral infeksiyonlar bakteriyel olanlara göre çok düﬂük orandad›r. Bunlar›n
klinik olarak saptanmas› güçtür.
EP‹DEM‹YOLOJ‹
Yenido¤an›n kazand›¤› flora sonraki nozokomiyal infeksiyon riskinin önemli belirleyicisidir.
Floray› etkileyen faktörler çok say›da ve karmaﬂ›kt›r. Maternal genital flora, bebe¤e verilen süt
kayna¤› (anne sütü veya formül süt), yenido¤anla direkt temasta olan personel, bebe¤in kendi
Tablo 3. NYBB’lerin Nozokomiyal ‹nfeksiyon
Etkenleri.
Patojen

%

Koagülaz negatif stafilokoklar

31

Staphylococcus aureus

12

Escherichia coli

9

B grubu streptokoklar

6

Klebsiella suﬂlar›

6

Pseudomonas suﬂlar›

5

Candida suﬂlar›

5

Haemophilus suﬂlar›

1

D grubu streptokoklar

1

Di¤erleri

23
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Yo¤un bak›mda bak›lan bebeklerde ise buna
karﬂ›n kolonizasyon gecikir, say›ca azd›r ve s›k
olarak özellikle gram-negatif enterik basiller olmak üzere nozokomiyal patojenlerle oluﬂur
(6,11,18). Yenido¤anlar relatif olarak avirülan
mikroorganizmalar›n oluﬂturdu¤u floran›n sa¤lad›¤› inhibisyon olmad›¤›nda yo¤un bak›m floras›n› edinmede oldukça duyarl› olurlar.
Antimikrobiyal tedavi de yenido¤an›n endojen floras›n› etkiler; gastrointestinal anaerobik
kolonizasyonu bask›layarak aerobik gramnegatif basillerle nozokomiyal kolonizasyonu
kolaylaﬂt›r›r. Bir çal›ﬂmada 3 günden fazla antibiyotik alanlarda gastrointestinal sistem ve bo¤az
floras›n›n gram-negatif basillerle kolonizasyonunun artt›¤›, ancak normal flora ile kolonizasyonunun önlenmedi¤i gösterilmiﬂtir (26).
Nozokomiyal infeksiyonlar›n epidemiyolojisinde önemli bir di¤er faktör de kolonizasyondaki bakteriyel interferansd›r. Nozokomiyal infeksiyon, floras›n› baﬂl›ca hemolitik streptokoklar›n
oluﬂturdu¤u normal floral› bir yenido¤anda %0.5
oran›nda görülürken anormal kolonizasyonu
olanda %15 oran›nda geliﬂmiﬂtir (27).
GEÇ‹ﬁ ﬁEK‹LLER‹
Mikroorganizma aﬂa¤›daki yollardan bir veya
daha fazlas› ile edinilebilir:
1. Temas: Hem miad›nda bebeklerin bak›ld›klar› servislerde hem de yo¤un bak›m servislerinde nozokomiyal patojenin bulaﬂmas›nda en
önemli ve en s›k yol temast›r.
- Direkt temas infekte veya kolonize bir bireyden duyarl› bir kona¤a mikroorganizman›n
direkt fiziksel geçiﬂini tan›mlar. Yenido¤anda kolonizasyon do¤um s›ras›nda anne ile, do¤umdan
sonra da ona bakanlar ile direkt temasla etkilendi¤inden bu yollar yenido¤an›n endojen floras›n›n oluﬂmas›nda en büyük faktörlerdir. Yenido¤an›n derisinin mikrobiyal floras› kal›c› ve geçici
floradan oluﬂur. Kal›c› florada relatif olarak virü-
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lan olmayan organizmalar, difteroidler, S. epidermidis ve mikrokoklar s›kt›r, ancak S. aureus da bulunabilir ve genellikle personelin elleriyle yay›l›r. Hastane personelinde S. aureus ile burun deliklerinin kolonizasyon oran› %30-50’dir, sa¤l›kl›
bireylerin ellerinde S. aureus taﬂ›y›c›l›¤› ise %4-47
aras›ndad›r. Hastane personelinin geçici el floras› hastalarla temas ile olur ve s›k olarak S. aureus’u içerir, bu da duyarl› hastalara bulaﬂabilir.
Gram-negatif basiller de hastane personelinin
ellerinde bulunabilir (11).
- ‹ndirekt temas duyarl› kona¤›n kontamine
bir cisimle temas›n› tan›mlar. Örne¤in rektal termometreler, el y›kama f›rçalar›, do¤umhanede
resüsitasyon aletleri ve s›cak hava nemlendiricileri gibi aletler kontamine oldu¤unda infeksiyon
bulaﬂabilir.
- Damlac›k temas› ise mikroorganizman›n infekte bir bireyin konjunktiva, burun ve/veya a¤z›ndan örne¤in; öksürme, aks›rma sonucu bulaﬂmay› içerir. Bu hava yolu ile geçiﬂten farkl›d›r, infekte damlac›klar yak›n temas gerektirir (< 90
cm). Nadir bir geçiﬂ yoludur, respiratuar viral infeksiyon salg›nlar›nda rol oynayabilir.
2. Kontamine aletler: Yenido¤anda kontamine maddelerin direkt uygulanmas› sonucu geliﬂebilir, örne¤in; kontamine intravenöz s›v›lar, lipid emülsiyonu, enjektörler, baﬂka anne sütü ve
kan ürünleri vb. kullan›lmas› nozokomiyal infeksiyona neden olur.
3. Hava yolu: Hasta veya personelden gelen
damlac›klar ve uzun süre hava içinde kalabilen
damlac›klar, infeksiyöz ajan› içeren toz partikülleri ile geçiﬂ olabilir. Bu tür geçiﬂ NYBB’lerde bildirilmemiﬂtir, ancak Varicella-zoster virüsü gibi
etkenlerle pediatrik birimlerde olabilir.
4. Vektör yolu: Geliﬂmiﬂ ülkelerde görülmemektedir. Tropikal bölgelerde aç›k pencereden
içeriye sivrisine¤in girmesi ile malarya bulaﬂabilmesi gibi yollar› içerir.
Çok say›da yollardan en önemli bakteri geçiﬂ
yolu hastane personelinin elleridir. Mikroorganizmalar›n en önemli yo¤un bulunduklar› yer kolonize bebe¤in gastrointestinal sistemidir, buradan da bak›c› personelin elleri ile di¤er bebekler infekte olabilirler; ayr›ca kontamine cisimler
ve kontamine s›v›lar ile indirekt temas da salg›nlara neden olur.
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R‹SK FAKTÖRLER‹
Neonatal nozokomiyal infeksiyon riski çok say›da faktörle iliﬂkilidir. Düﬂük do¤um tart›l›l›k,
immün durum, bakteriyel kolonizasyon, uzun süre hastanede kalma, serviste aﬂ›r› hasta yükü,
hemﬂire-hasta oran›, invaziv iﬂlemler, yetersiz ve
uygun olmayan infeksiyon kontrol teknikleri ve
antibiyotik kullanma durumu nozokomiyal infeksiyonlar için risk faktörleridir.
En önemli risk faktörü düﬂük do¤um tart›l›l›kt›r, di¤er birçok risk faktörü de bununla iliﬂkilidir.
NYBB’lerde düﬂük do¤um tart›l›larda nozokomiyal infeksiyonlar normal bak›m servislerindeki
miad›nda do¤an yenido¤anlarda görülenlere göre çok yüksektir (5,12,13,20,28).
Düﬂük do¤um tart›l› yenido¤anlarda infeksiyonlara artm›ﬂ e¤ilim, azalm›ﬂ humoral ve hücresel yan›tlar ve düﬂük transplasental IgG geçiﬂi ile
ilgilidir. Pretermlerdeki hipogammaglobülinemi
ile infeksiyon s›kl›¤› aras›ndaki iliﬂki nedeniyle
bu bebeklerde intravenöz immünglobülin (IVIG)
profilaksisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak sonuçlar çeliﬂkili oldu¤undan yüksek riskli bebeklerde IVIG kullan›m› ile ilgili bir fikir birli¤i yoktur (29,30). Son
zamanlarda yap›lan bir çal›ﬂmada çok düﬂük do¤um tart›l› yenido¤anlarda profilaktik rekombinan insan granülosit-makrofaj koloni uyar›c› faktörün (GM-CSF) kullan›lmas›n›n nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤›n› azaltmad›¤› görülmüﬂtür (31).
Çevresel faktörler de nozokomiyal infeksiyon
riskini etkiler. Hastanede uzun süre kalma patojen gram-negatif bakteriyel flora ile kolonizasyon olas›l›¤›n› artt›r›r. Servislerde hasta say›s›n›n
fazla olmas› ve az say›da personelin varl›¤› da
olumsuz etkiye neden olur. Goldmann ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda alan, yerleﬂme ﬂekli, hasta say›s› ve hemﬂire/hasta oran›n›n NYBB’lerde
nozokomiyal infeksiyonlar üzerine etkisini araﬂt›rm›ﬂt›r (13). Baﬂlang›çta %5.8 olan nozokomiyal
infeksiyon oran› say›lan faktörlerin düzeltilmesi
ile %1.8’e düﬂmüﬂtür. Bir baﬂka çal›ﬂmada hasta/hemﬂire oran›n›n 7’yi geçmesi ve yüksek hasta say›s›n›n stafilokok infeksiyon s›kl›¤›n› artt›rd›¤› bulunmuﬂtur (32). Yetersiz personelin bu infeksiyon riskini 16 kez, aﬂ›r› hasta say›s›n›n ise 7
kez artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir.
‹nvaziv iﬂlemler, vasküler kateterler, endotrakeal tüpler de nozokomiyal infeksiyon riskini
artt›r›r. Umblikal venöz ve arteriyel kateter ile
iliﬂkili bakteremi %0-7 aras›nda olabilir. Vasküler
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kanüllerle iliﬂkili bakteremi ve fungemiler organizman›n deriden kateter duvar› boyunca ilerlemesi ile veya kontamine trombüslerin kateter
ucundan yay›lmas› ile oluﬂabilir (33-35).
‹ntravenöz lipid emülsiyonlar› koagülaz-negatif stafilokok bakteremisi için en önemli risk
faktörüdür (20). Endotrakeal tüpler infeksiyon
riskini artt›r›r. Öksürme yan›t› engellenir, trakeal
siliyer motilite azal›r ve böylece orofarengeal ve
üst solunum yolu bakterileri ile alt solunum yolunun kolonizasyonu olur. Yard›mc› ventilasyon
organizman›n kontamine respiratörlerden, personelin ellerinden bebe¤in endojen bakteriyel
floras›na giriﬂ kap›s›n› oluﬂturur, bunun sonucunda pnömoni veya septisemi geliﬂebilir (36).
Fetal kafa derisi elektrodlar› apse ve bakteremiye neden olabilir. Sünnet de di¤er bir risk
faktörüdür.
Solunum deste¤inde olan bebeklerde intravenöz tedavide kullan›lan s›v›lar veya g›dalar
haz›rlama, saklama veya uygulama s›ras›nda
kontamine olabilir ve nozokomiyal infeksiyon
riskini artt›r›r. Sonda ile besleme bakteremiye
zemin haz›rlar. Haz›rlanma s›ras›nda süt kontamine olursa bu risk daha da artar (37). Aminoglikozid ve sefalosporinler gibi antibiyotiklerin s›k
ve uzun süreli kullan›lmas› gram-negatif bakteri
ve C. albicans gibi dirençli patojenlerle kolonizasyona neden olabilir.
Endemik ve/veya epidemik nozokomiyal infeksiyon oran› bu çok say›da faktörden etkilenir.
Endemik infeksiyonlar›n oluﬂmas›nda farkl› risk
faktörlerinin katk›lar› genellikle aç›k de¤ildir. Bu
s›n›rlamalar hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rmay› güçleﬂtirir, infeksiyon kontrol çabalar›n› engelleyebilir (9).
NOZOKOM‹YAL ‹NFEKS‹YONLARI
KONTROL PROGRAMI
Hastane infeksiyonlar›n› kontrol etmek için
hastane infeksiyon kontrol komitesi taraf›ndan
protokol ve uygulamalar belirlenmeli ve hastane
infeksiyon kontrolü kitab›nda ayr›nt›l› olarak anlat›lmal›d›r.
Denetleme
Bir salg›n› gösteren veya epidemiyi haber veren herhangi bir infeksiyonu mümkün oldu¤unca
h›zl› saptamak için çok say›da tekni¤i kullanan
bir denetleme program› esansiyeldir. Endemik
infeksiyon oran›ndaki art›ﬂlar ve epidemiler no-
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zokomiyal infeksiyonlar›n denetlenmesi ile saptanabilir.
Hastanede denetleme primer olarak infeksiyonun klinik bulgular›n›n kay›tlar› ve hastan›n
mikrobiyolojik kültür sonuçlar›na dayan›r. Hastane infeksiyon kontrol görevlisi düzenli olarak
servis ziyaretlerini yapar ve verileri toplar. Kolonizasyon infeksiyondan ayr›lmal›d›r. Rutin kültürler gerekli de¤ildir. Ancak epidemi s›ras›nda
bunlar al›nabilir (38,39).
Çok say›da infeksiyona neden olan bir bakteri suﬂu biyotipi ve baz› vakalarda antimikrobiyal
duyarl›l›¤› ile tan›nabilir. Antimikrobiyal duyarl›l›kta de¤iﬂiklik, servise yeni bir plazmidin girdi¤ini gösterir. Antimikrobiyal direnç virülans›n
artt›¤›n› göstermese de yeni, daha virülan bakteriyel suﬂun belirmesi antimikrobiyal duyarl›l›¤›n
de¤iﬂmesi ile iliﬂkilidir. Bu durumda empirik antibiyotik tedavisi de¤iﬂtirilmelidir. Bu tür de¤iﬂiklikler ﬂüpheli nozokomiyal infeksiyonlarda
antibiyotik seçiminde de de¤iﬂikli¤i gerektirir
(6,40, 41).
Denetleme iﬂlemleri ayn› zamanda taburcu
olduktan sonraki infeksiyonlar için de gereklidir.
Yeniden yat›ﬂlar, telefon görüﬂmeleri ile bu sa¤lanabilir. Baﬂka hastanelere sevk edilen hastalar
için de transferden sonraki 48 saat içinde geliﬂen
infeksiyonlar hakk›nda bilgi edinilmelidir.
Salg›nlar› Araﬂt›rma
Bir yenido¤an servisinde çok say›da nozokomiyal infeksiyon saptand›¤›nda epidemiyolojik
araﬂt›rma yap›lmal›d›r. Araﬂt›rma sorumlu mikroorganizma, infeksiyon rezervuar›, geçiﬂ ﬂekli ve
risk faktörlerin saptanmas›n›n yan›s›ra yeni vakalar› saptamak için yo¤un denetimi içerir (42). Bir
salg›n s›ras›nda tüm vakalar›n yatma ve taburcu
olma tarihleri, serviste yatt›¤› yer, s›k olarak bak›m yapanlar, iﬂlemler, baﬂkalar› ile birlikte kullan›lan alet listeleri araﬂt›r›l›r. Araﬂt›rma ilerledikçe “vaka”n›n tan›m› daha ayr›nt›l› yap›l›r; yer,
mevsim, s›k uygulanan iﬂlemler ve konak faktörleri de belirlenir. Bir salg›n› do¤ru saptayabilmek için denetim ve tan›mlama yöntemleri özelleﬂtirilir. Bunlar vakan›n tan›m›, vakay› bulma
yöntemleri ve patojeni saptamada laboratuvar›n
yeterlili¤i olarak özetlenebilir.
‹nfeksiyon Kontrol Politikalar›
Nozokomiyal infeksiyonun önlenmesi için
çok say›da iyi tan›mlanm›ﬂ politika ve uygulamalar›n yerleﬂtirilmesi ve bunlara kat› bir ﬂekilde
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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uyulmas› gerekir. Bu politikalar verilen hizmetin
düzeyine, hastanede mevcut kaynaklara göre
de¤iﬂir. Bu politika ve uygulamalar sürekli de¤erlendirme gerektirir (43).
Oküler Profilaksi
Gonokokal konjunktivit hastaneden edinilen
bir infeksiyon olmasa da, önlenmesi infeksiyon
kontrolünde önemlidir. Topikal göz profilaksisi
Amerikan Pediatri Akademisi taraf›ndan da önerilmektedir.
Yenido¤anda göz profilaksisi neonatal gonokokal konjunktivitten korumaya yönelik olmal›d›r. Bu patojen göz hasar› için en büyük riski
oluﬂturur. Profilakside kullan›lan %1’lik gümüﬂ
nitrat mükemmel koruma sa¤lamaz, ayr›ca kimyasal konjunktivite de neden olur. Amerikan Pediatri Akademisi bu nedenle %1’lik tetrasiklin
veya %0.5’lik eritromisin önermektedir. Ancak
hiçbir ajan›n Chlamydia trachomatis konjunktivitinin önlenmesinde yarar› kan›tlanmam›ﬂt›r. Tüm
yenido¤anlara her üç preparattan herhangi biri
kullan›labilir. Hangi preparat›n kullan›laca¤›n›n
seçimi fiyat ve estetik beklentilere dayanmal›d›r
(43,44).
Deri ve Göbek Bak›m›
Do¤umdan sonra neonatal infeksiyonlar› önlemede en önemli yaklaﬂ›m yenido¤an›n normal, nonpatojen bakteriler ile kolonizasyonunu
sa¤lamakt›r. Deri ve göbek bak›m›nda çok çeﬂitli yöntemler de¤erlendirilmiﬂtir, ancak optimal
olan› konusunda fikir birli¤i yoktur.
Amerikan Pediatri Akademisi do¤umhanede
bebe¤in ›s›s› dengeleninceye kadar derinin temizlenmesi ve banyonun ertelenmesini önerir.
Baﬂlang›çtaki gözlem ve bebe¤in stabil olmas›ndan sonra olas› kanla bulaﬂabilen patojenleri
uzaklaﬂt›rmak için mekonyum ve kan steril s›cak
su ile ›slat›lm›ﬂ pamuklu yumuﬂak bezlerle silinir. Sonra da ›s› kayb›n› önlemek için kurulan›r.
Gerekti¤inde bebek sadece su veya hafif bir sabunla y›kanabilir. Bebe¤in derisinin kurulanmas›
ve kan›n do¤umdan sonra uzaklaﬂt›r›lmas› B hepatiti virüsü, HSV ve HIV gibi mikroorganizmalarla kontaminasyon ve infeksiyonu en aza indirger. Bu ﬂekilde yenido¤an›n ›s› kayb› ve deriye
travma azalt›l›r (43).
Deri bak›m›nda çeﬂitli antiseptik bileﬂikler
denenmiﬂtir. Heksaklorofen özellikle S. aureus
olmak üzere gram pozitif bakterilere karﬂ› çok etkili oldu¤undan bir süre kullan›lm›ﬂt›r. Ancak deHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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riden emilip nörotoksisite göstermesi nedeniyle
rutin olarak kullan›lmamaktad›r (45). Stafilokok
infeksiyon ve kolonizasyon oran› yüksek ise miad›nda do¤an bebeklerde günlük tek banyo bu
durumu önleyebilir. Banyo sonras›nda çok fazla
su ile bebe¤in derisi y›kanmal›, fazla heksaklorofen deriden uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Pretermlerde
önerilmemektedir.
‹yotlu deterjanlar rutin banyo veya göbek bak›m› içim önerilmez. Deriden emilip tiroid fonksiyonlar›n› süprese edebilir (43). Klorheksidinin
daha geniﬂ antibakteriyel spektumu vard›r, toksik de¤ildir ve deriden emilmez. Topikal deri
antisepti¤i olarak kullan›labilir.
Göbek bak›m›nda bakteriyel kolonizasyonu
s›n›rlayan yöntemler konusunda fikir birli¤i yoktur. “Kuru bak›m” genellikle kabul görmüﬂ bir
yöntemdir. Alternatif olarak günlük lokal topikal
ajanlar kullan›labilir. Basitrasin pomad, gümüﬂ
nitrat veya üçlü boya (2.29 g brillant yeﬂili, 1.14 g
profilavin hemisulfat, 2.29 g kristal viole, 1 litre
suda çözelti) kullan›labilir. Bunlar kordon kolonizasyonunu geciktirir veya azalt›r. Ancak hiçbirinin kuru b›rak›lmaya üstünlü¤ü yoktur. ‹zopropil
alkol hastanede ve taburcu olduktan sonra da
s›k kullan›l›r, kuruma ve ayr›lmay› h›zland›r›r, ancak efektif antibakteriyel etkisi yoktur (46).
Hemﬂire Say›s› ve Servisin Düzenlenmesi
Aﬂ›r› hasta yükü ve yetersiz hemﬂire say›s› infeksiyon riskini artt›r›r. Bu nedenle nozokomiyal
infeksiyonlar›n önlenmesinde yeterli bak›m personelinin olmas› gereklidir. Amerikan Pediatri
Akademisi normal yenido¤anlar için 6-8 bebe¤e
bir hemﬂire önermektedir. Yenido¤an servislerinde hemﬂire say›s› servisin düzeyine göre ayarlanmal›d›r. Birinci düzey bak›m veren servislerde her 6-8 bebe¤e 1 hemﬂire, II. düzeyde 3-4 bebe¤e 1 hemﬂire, III. düzeyde ise her 1-2 bebe¤e
1 hemﬂire gereklidir.
Yataklar ve di¤er aletler belirli aral›klarla yerleﬂtirilmelidir. Her hasta için yeterli yer bulunmal›d›r. Ayr›ca bu yerleﬂim de¤iﬂtirilebilir olmal›d›r. Birinci düzeyde yatak baﬂ›na 1.8-2.3m2, II.
düzeyde 2.8-4.6 m2, III. düzeyde 7.4-9.2 m2 alan
gereklidir (43). Birçok hastanede I. düzey yerine
“rooming in” program› uygulanmaktad›r. Yenido¤anlar anne odalar›nda bulunan yataklarda yatar. Bu tür uygulama ile servislerde aﬂ›r› hasta
yükü ve çapraz kontaminasyon olas›l›¤› azalmaktad›r.
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Servise tüm giriﬂlerde ayakla çal›ﬂan musluk
ve s›v› sabun bulunmal›d›r. Ayr›ca her duvarda
bir musluk olmas› el y›kama olana¤› sa¤lar. Ka¤›t
havlular, önlükler, çamaﬂ›rlar ve kontamine at›klar›n toplanmas› için her giriﬂte olanak sa¤lanmal›d›r. Yerler ve duvarlar, yataklar›n yüzeyi düz olmal›d›r, düzenli bir ﬂekilde temizlenip dört de¤erli bir amonyak bileﬂi¤i veya iyotlu solüsyonlarla dezenfekte edilmelidir (43).
Neonatal yo¤un bak›m birimi binan›n zor bulunan bölgesinde (“cul-de-sacs”) bulunmal›d›r.
Böylece giriﬂ ç›k›ﬂlar› kontrol etmek bir ölçüde
kolaylaﬂ›r.
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Tablo 4. Hastane Personeli için El Y›kama Önerileri.
1. Giysi kollar› dirseklerin üzerine kadar k›vr›l›r,
yüzük, saat ve di¤er tak›lar ç›kar›l›r.
2. Temizleyici bir ajan ve f›rça ile 2 dakika kadar
tüm ön kol ve eller y›kan›r; parmaklar›n aralar›n›n y›kanmas›ndan emin olunmal›d›r.
3. T›rnaklar temizlenir.
4. Akan su alt›nda durulan›r.
5. Ka¤›t havlu ile kurulan›r.
6. Hastalar aras›nda eller 15 saniye kadar y›kan›r.

El Y›kama
Yaklaﬂ›k 150 y›l önce Semmelweis ellerin
klorlu bir çözelti ile y›kanmaya baﬂlanmas›ndan
sonra lohusal›k ateﬂinde belirgin bir azalma gözlemiﬂtir, bu da “kontamine taﬂ›y›c›lar›n” sa¤l›k
personeli oldu¤unu desteklemiﬂtir (17). Bakteriyel patojenlerin yenido¤ana bulaﬂmas› personelin elleri ile oldu¤undan etkin infeksiyon kontrol
program›nda el y›kama esansiyeldir. El y›kama
ile ilgili öneriler Tablo 4’te özetlenmiﬂtir (43).
Eller y›kan›p kuruland›ktan sonra sadece hasta ve gerekli aletlere temas edilmelidir.
Hastalara veya kontamine cisim ve yüzeylere
temastan sonra geçici floray› yok etmek için eller
en az 15 saniye kadar y›kanmal›d›r. Yeniden kontaminasyonu önlemek için eller y›kand›ktan sonra saçlar, deri, kontamine elbise veya aletlere
dokunmamaya dikkat edilmelidir.
Eller antiseptik maddeler ile servise giriﬂte,
infeksiyona çok e¤ilimli yenido¤an›n bak›m›n›
yapmadan önce, invaziv iﬂlemlerden önce ve infekte yenido¤an›n bak›m›ndan sonra y›kanmal›d›r. Servis içinde rutin ellerin y›kanmas› için sabun ve su yeterlidir.
El y›kamak için ideal antiseptik madde patojen bakterileri öldürmeli, elleri boyamamal›, irritan olmamal›, deriyi duyarl› k›lmamal› ve sürekli
lokal iﬂlevi olmal›d›r. Kullan›m› kolay olmal›d›r.
Bu özellikleri taﬂ›yan az say›da madde vard›r.
El y›kamada en s›k klorheksidin glukonat ve
iyotlu preparatlar kullan›l›r. Her ikisi de hem
gram-negatif hem de gram-pozitif organizmalara
etkilidir (47). Heksaklorofen bazl› preparatlar
özellikle S. aureus infeksiyonu salg›nlar›nda yararl›d›r, ancak irritan etkisi olmas› ve deriden absorbe edilebilece¤inden rutin kullan›m için önerilmez (35).
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Alkol içeren köpükler temiz ellere uygulan›rsa bakterileri öldürür, ancak fiziksel olarak kirlenmiﬂ elleri temizlemede yetersizdir.
Elbiseler
Her hastane çeﬂitli servislerde çal›ﬂan personel için giyinme ile ilgili kurallar›n› belirlemelidir. Günün büyük bir k›sm›n› serviste geçiren hekim ve hemﬂireler için hastane taraf›ndan sa¤lanan ve orada y›kanan k›sa kollu gömlek giyinmek
rahatl›kt›r. Yenido¤an› muayene edenler giysilerinin ve vücudun y›kanmam›ﬂ k›s›mlar›n›n yenido¤ana veya aletlere de¤memesine dikkat etmelidir.
Birçok serviste yenido¤anlar aç›k yataklarda
yatar; servise uygun giysileri olmayan sa¤l›k personeli veya ziyaretçiler elbiselerinin üzerine k›sa kollu gömlek giyer, ancak bu tür bir uygulaman›n infeksiyonu kontrol etmedeki rolü kan›tlanmam›ﬂt›r. Böylece servislerde rutin olarak özel
gömlek giyme uzun zamandan beri Amerikan Pediatri Akademisi taraf›ndan önerilmemektedir
(43). Özel önlük giyen hekim ve di¤er sa¤l›k personelinin, giyinmeyenlere göre ellerini daha fazla y›kamad›¤› gösterilmiﬂtir (48).
Servislerde uygun giyim ve önlüklerin seçici
kullan›m› ile ilgili öneriler ﬂöyle özetlenebilir:
1. Servise giriﬂte önlü¤e gerek yoktur.
2. Bebeklerini getiren ve servise k›sa süre
için giren annelerin önlük giyinmesine gerek
yoktur.
3. Mesailerinin ço¤unu serviste geçiren hemﬂire veya doktorlar hastanede y›kanan önlük giyerler, üzerlerine üst önlük gerekli de¤ildir.
4. Uzun kollu üst önlükleri baz› izolasyon durumlar›nda giyilmelidir.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 1
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5. Steril uzun kollu önlükler cerrahi iﬂleme kat›lan herkes için gereklidir.
Baﬂl›k, maske vs. rutin bak›m iﬂlemlerinde
gerekli de¤ildir, ancak göbek damar kateterizasyonu gibi özel durumlarda önerilir.
‹nfeksiyon Kontrol Önlemleri
Hastanede yatan bulaﬂ›c› hastal›¤› olan hastalar için al›nacak önlemler spesifik infeksiyonun
geçiﬂ ﬂekline göre belirlenir. Yenido¤anda s›k
görülen ve spesifik izolasyon önlemleri gerektiren hastal›klar stafilokokal hastal›k, bakteriyel
konjunktivit, gastroenterit ve yara infeksiyonlar›d›r. Ayr›ca nekrotizan enterokolit için de özel
izolasyon önlemleri önerilmektedir.
Baz› sa¤l›k kurumlar›nda izolasyon odalar›
vard›r; ancak bu odalar hastan›n bak›m›n› ve
gözlemini azalt›r. CDC önerilerine göre özel bir
oda gerektiren yenido¤anlar servis içinde uygun
fiziksel bir bölme ile yeterince izole edilebilir.
Ancak hava yolu ile geçiﬂin sözkonusu oldu¤u infeksiyonlar bunun d›ﬂ›ndad›r. ‹nkübatörlerde hava sirkülasyonu yeniden inkübatörden odaya
do¤ru olur, bu da solunum izolasyonu için yeterli de¤ildir. ‹nkübatörler aras›nda en az 120-180
cm olursa mikrobiyal geçiﬂ önlenir. Sadece suçiçe¤i gibi mesafe ve k›smi bariyerlerin hava yolu
ile geçiﬂi önlemede yetersiz olduklar› durumlarda özel oda gerekir.

‹zolasyon önlemleri gerektiren yenido¤anlar
için izolasyon tipi ayr›nt›l› olarak odan›n kap›s›nda veya inkübatörün yan›nda yaz›l› bulunmal›d›r. Bu önlemlerin uygun kullan›m›, at›klar›n uygun yok edilmesi, dikkatli el y›kama birçok vakada nozokomiyal patojenin yay›lmas›n› s›n›rland›r›r. Tablo 5’te yenido¤anda izolasyon önlemleri
s›ralanm›ﬂt›r (49).
Salg›nlar›n Kontrolü
Bir salg›n›n genel kontrol önlemleri ayr›nt›l›
epidemiyolojik araﬂt›rma gerektirir. Patojen ve
salg›n›n epidemiyolojisine göre al›nan önlemler
ﬂunlard›r:
1. Asemptomatik taﬂ›y›c›lar› saptamak için
duyarl› hastalarda kültür araﬂt›rmalar› (ör. stafilokokal salg›nlarda göbek kordonu ve burun delikleri kültürleri, aminoglikozid-dirençli gramnegatif bakteri salg›lar›nda d›ﬂk› kültürleri),
2. Olas› rezervuar ve geçiﬂ yollar›n› saptamak
için çal›ﬂanlarda yüzey kültürleri,
3. ‹nfekte, duyarl› ve patojenle temas etmemiﬂ hastalar›n ayr› ayr› izlenmesi,
4. Stafilokok salg›n› gibi durumlarda deri ve
göbek bak›m›n›n de¤iﬂtirilmesi,
5. El y›kama solüsyon ve protokollerinin de¤iﬂtirilmesi,

Tablo 5. ‹zolasyon Önlemleri Gerektiren ‹nfeksiyöz Hastal›klar.
‹zolasyon önlem kategorisi

Hastal›k/Mikroorganizma

Kat› önlem

Su çiçe¤i

Temas

Akut respiratuar viral infeksiyonlar (ör: RSV)
Konjenital rubella
Gonokokal konjunktivit
Herpes simpleks, lokal veya dissemine
Haﬂlanm›ﬂ deri sendromu
Stafilokokal impetigo ve yara infeksiyonu

Enterik

Enteroviral infeksiyon (ör: aseptik menenjit)
Gastroenterit
Nekrotizan enterokolit

Drenaj/sekresyonlar

Konjunktivit (nongonokokal ve kimyasal olmayan)
Stafilokokal olmayan yara infeksiyonu

Hiçbir ﬂey

Sitomegalovirus infeksiyonu
B grubu streptokok infeksiyonu
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6. A grubu streptokok salg›nlar›nda penisilin
kullan›lmas› gibi antimikrobiyal profilaksi,

3.

7. Özellikle infeksiyonlar yaﬂam› tehdit ediyorsa halk sa¤l›¤› uzmanlar›n›n yard›m›n›n istenmesi.

4.

Birçok vakada s›k kaynak ve spesifik neden
ayr›lamaz. Epidemilerin araﬂt›r›lmas›, el y›kamaya dikkat edilmesini ve izolasyon tekniklerinin
gözden geçirilmesini sa¤lar.
Anne Sütü ile Beslenme

"Bir hastanenin en öncelikli gereksiniminin
hastaya zarar vermemek oldu¤unu söylemek
acaip bir prensip olarak görülebilir"......
Florance Nightingale
Ancak çal›ﬂmalar yenido¤an servislerindeki
hastalar›n gittikçe düzelen ﬂartlara karﬂ›n halen
büyük ölçüde nozokomiyal infeksiyon riskinde
oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu nedenle infeksiyonlar› kontrol programlar› olmaks›z›n nozokomiyal
infeksiyonlar›n üstesinden gelinemeyece¤i gerçe¤i kabul edilmeli ve zaman›nda uygun organizasyonlar yap›lmal›d›r.

2.

14

6.

7.

Anne sütüne duyulan artan ilgi hastane bak›m merkezlerindeki yenido¤anlar›n da anne sütü ile beslenmesine iliﬂkin görüﬂleri beraberinde getirmiﬂtir. Taze anne sütü immünglobülinler, aktif lökositler gibi birçok faktör veya komponent içerir. Bundan dolay› infeksiyonlara direnç artar, ayr›ca barsak floras›n›n kar›ﬂ›k tipte
bakteriyel floradan çok Lactobacillus ile kolonizasyonunu sa¤lar. Ancak riskleri de vard›r, toplan›ld›¤›nda deri bakterileri ile kontamine olabilir;
hemen verilince sorun yaratmaz. Uzun süre veya
uygun olmayan ﬂartlarda depolanma ile bakteri
say›s› artabilir. Dondurma veya pastörizasyon ile
bu durum önlenebilir. Ancak, canl› hücreler ölür
ve yeniden ›s›t›l›nca koruyucu proteinler denatüre olur. Dondurulmuﬂ ve ›s›t›lm›ﬂ sütler septisemi veya gastroenteritten korumaz. Taze anne
sütünün kendi prematüre çocu¤una verilmek
üzere toplanmas› emin ve yararl›d›r. Bu süt 24-36
saat içinde kullan›lmal›d›r (18).
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