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patients of 5260 patients (4.7%) admitted to our hospital. Daily antimicrobial treatment costs were; for urinary
tract infections 47.3, surgical site infections 69.2, bacteremia 72.1 and pneumonia 90.3 American dollars. Daily
antimicrobial costs for different microorganisms were;
for Escherichia coli 48.5, methicillin-resistant Staphylo-
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ÖZET
Hastane infeksiyonlar› (H‹)’n›n neden oldu¤u ek maliyette antibiyotikler önemli rol oynamaktad›r. Hastanemize
2000 y›l› içerisinde yat›r›lan 5260 hastan›n 248 (%4.7)’in-

coccus aureus 80.0 and Pseudomonas aeruginosa
111.7 American dollars. The cost of antibiotic treatment
for nosocomial infections represent a significant part of
hospital expenditure that should be reduced by better
and intensive infection control activities.
Key Words: Nosocomial Infections, Antibiotics, Cost.

de (340 atak) H‹ tan›mlanm›ﬂt›r. H‹’nin yol açt›¤› günlük
ortalama antibiyotik maliyeti; üriner sistem infeksiyonlar›nda 47.3, cerrahi alan infeksiyonlar›nda 69.2, bakteremilerde 72.1 ve pnömonilerde 90.3 Amerikan dolar› olarak bulunmuﬂtur. Mikroorganizmalar›n getirdi¤i günlük
antibiyotik maliyeti; Escherichia coli 48.5, metisiline dirençli Staphylococcus aureus 80.0, Pseudomonas ae-

ruginosa 111.7 Amerikan dolar› olarak bulunmuﬂtur.
H‹’nin oluﬂturdu¤u antibiyotik sa¤alt›m› hastane harcamalar› içinde önemli bir yer tutmakta olup daha iyi ve yo¤un infeksiyon, kontrol çabalar›yla azalt›lmal›d›r.
Anahtar Kelimeler: Hastane ‹nfeksiyonlar›, Antibiyotik,
Maliyet.

SUMMARY
Cost of Antimicrobial Therapy in Nosocomial Infections
Antimicrobial treatment plays an important role in additional costs in nosocomial infections. In the year 2000,
nosocomial infections diagnosed (340 attacks) in 248

G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar› (H‹), geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde önemli bir halk sa¤l›¤›
problemi olup, morbiditesi, neden oldu¤u mortalite ile maliyetten dolay› üzerinde yo¤un olarak durulan bir konu haline gelmiﬂtir (1).
H‹’nin maliyetine çok say›da faktör katk›da
bulunmaktad›r. Bu faktörler aras›nda en iyi tan›mlananlardan biri de ilaç ve özellikle antibiyotik kullan›m›d›r (2).
Bu çal›ﬂmada, H‹’nin yol açt›¤› antibiyotik
kullan›m›n›n günlük maliyeti sistemlere ve mikroorganizmalara göre hesaplanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂma, 1 Ocak 2000-31 Aral›k 2000 tarihleri
aras›nda Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi
Araﬂt›rma ve Uygulama Hastanesi’nde saptanan
H‹ üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹nfeksiyon Kont41
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rol Komitesi taraf›ndan saptanan H‹’nin da¤›l›m›,
izole edilen mikroorganizmalar ve kullan›lan
tüm antibiyotikler kayda geçirilmiﬂtir. Antibiyotiklerin maliyeti Türk liras› olarak hesaplanm›ﬂ,
31 Aral›k 2000 tarihindeki kurlar esas al›narak
Amerikan dolar›na çevrilerek kaydedilmiﬂtir. Sistemlere ve mikroorganizmalara göre antibiyotik
maliyeti hesaplanm›ﬂt›r.
BULGULAR
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Araﬂt›rma ve Uygulama Hastanesi’ne 2000 y›l› içinde
yat›r›lan 5260 hastan›n 248’inde H‹ saptanm›ﬂ ve
bu hastalarda gözlenen atak say›s› 340 olarak bulunmuﬂtur. Hastane infeksiyonu oran› %4.7’dir.
Hastanemizde en s›k rastlanan H‹ üriner sistem infeksiyonlar› olup, bunu pnömoniler, bakteremiler, cerrahi alan infeksiyonlar› ile di¤erleri
izlemiﬂtir (Tablo 1).
H‹’den izole edilen etkenlerin baﬂ›nda Pseudomonas aeruginosa yer alm›ﬂ, onu Staphylococcus
aureus, koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) ve
di¤erleri izlemiﬂtir (Tablo 2).

Tablo 2. Hastane ‹nfeksiyonu Etkeni Mikroorganizmalar›n Da¤›l›m› (%).
Say›

%

73

18.0

S. aureus

65 (38 MR*)

16.0

Koagülaz-negatif
stafilokoklar

55 (29 MR*)

13.6

Klebsiella spp.

44

10.9

Acinetobacter spp.

42

10.4

Enterobacter spp.

34

8.4

E. coli

27

6.7

Di¤er

65

16.0

Toplam

405

100.0

P. aeruginosa

* Metisiline dirençli

Tablo 3. Antibiyotiklerin Da¤›l›m› (%).
%
Piperasilin/tazobaktam

12.1

Amikasin

11.7

Çal›ﬂmada, H‹’nin sa¤alt›m›nda kullan›lan antibiyotiklerin baﬂ›nda piperasilin/tazobaktam
yer al›rken amikasin, sulbaktam-ampisilin, sefepim, meropenem, seftazidim, siprofloksasin
sonraki s›ralar› alm›ﬂt›r (Tablo 3).

Sulbaktam/ampisilin

9.9

Sefepim, meropenem

7.8

Seftazidim, siprofloksasin

6.9

Seftriakson

6.0

H‹’de günlük antibiyotik maliyeti hesapland›¤›nda, üriner sistem infeksiyonlar›n›n 47.3, cerrahi alan infeksiyonlar›n›n 69.2, bakteremilerin
72.1, pnömonilerin 90.3 Amerikan dolar› ek harcama getirdikleri gözlenmiﬂtir ve ortalama maliyet 70 Amerikan dolar› civar›ndad›r (Tablo 4).

Vankomisin

4.8

Teikoplanin

3.9

‹mipenem

3.5

Netilmisin

3.0

Amoksisilin/klavulanat

2.6

Mikroorganizmalar›n günlük antibiyotik maliyeti ise, Escherichia coli için 48.5, metisiline direnç-

Sefotaksim

2.3

Di¤er

10.8

Tablo 1. Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Da¤›l›m›.
Tablo 4. Hastane ‹nfeksiyonlar›nda Antibiyotik
Maliyeti (Amerikan Dolar›/Gün).

Say›

%

Üriner sistem infeksiyonu

96

28.2

Pnömoni

74

21.8

Bakteremi

48

14.1

Üriner sistem infeksiyonu

47.3

Cerrahi alan infeksiyonu

45

13.2

Cerrahi alan infeksiyonu

69.2

Di¤er

77

22.7

Bakteremi

72.1

Toplam

340

100.0

Pnömoni

90.3
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li S. aureus (MRSA) için 80, P. aeruginosa için 111.7
Amerikan dolar› olarak bulunmuﬂtur (Tablo 5).
TARTIﬁMA
H‹ prevalans› %3-14 aras›nda de¤iﬂmekle birlikte, ortalama %5 civar›ndad›r (3-9). Bu çal›ﬂmada bulunan %4.7 oran› belirtilen de¤erler aras›nda yer almaktad›r.
De¤iﬂik çal›ﬂmalarda da belirlendi¤i gibi hastanemizde de en s›k rastlanan H‹ üriner sistem
infeksiyonlar› olup, bunu pnömoniler, bakteremiler, cerrahi alan infeksiyonlar› ve di¤erleri izlemiﬂtir (4-7).
H‹ etkenlerinin s›kl›¤› ülkeden ülkeye, hastaneden hastaneye, hatta ayn› merkezde farkl› birimlere göre de¤iﬂiklik göstermektedir. Ülkemizde ve yurtd›ﬂ›nda de¤iﬂik merkezlerde yap›lan
çal›ﬂmalarda, en s›k izole edilen mikroorganizmalar; P. aeruginosa, S. aureus, KNS, Klebsiella spp.,
Acinetobacter spp., Enterobacter spp., E. coli’dir
(4,7,9,10). Bizim çal›ﬂmam›zda da P. aeruginosa
%18 oran›yla ilk s›ray› al›rken, onu S. aureus (%16),
KNS (%13.6), Klebsiella spp. (%10.9) ve di¤er mikroorganizmalar izlemiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda, H‹ sa¤alt›m› için kullan›lan antibiyotikler de¤erlendirildi¤inde; bir beta-lakTablo 5. Mikroorganizmalar›n Antibiyotik Maliyeti
(Amerikan Dolar›/Gün).
Maliyet
Gram-pozitif mikroorganizmalar
MSKNS

44.9

MSSA

46.7

Enterococcus spp.

56.7

MRKNS

72.9

MRSA

80.0

Gram-negatif mikroorganizmalar
E. coli

48.5

Klebsiella spp.

55.4

Acinetobacter spp.

55.8

Enterobacter spp.

63.8

P. aeruginosa

111.7

MRSA: Metisiline dirençli S. aureus,
MSSA: Metisiline duyarl› S. aureus,
MRKNS: Metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok,
MSKNS: Metisiline duyarl› koagülaz-negatif stafilokok.
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tam + beta-laktamaz inhibitörü olan piperasilin/tazobaktam ilk s›ray› (%12.1) alm›ﬂ, onu amikasin (%11.7), sulbaktam/ampisilin (%9.9) ve di¤er
antibiyotikler izlemiﬂtir (Tablo 3). Hastanemizde
P. aeruginosa en s›k rastlan›lan mikroorganizma
olup, oldukça dirençlidir ve sa¤alt›m›nda s›kl›kla
oldukça duyarl› ve yeni bir antibiyotik olan piperasilin/tazobaktam kullan›ld›¤›ndan bu antibiyotik ilk s›ray› alm›ﬂt›r. Amikasin; P. aeruginosa’n›n
neden oldu¤u infeksiyonlarda kombinasyon
içinde ve birçok gram-negatif etkenin yol açt›¤›
infeksiyonun sa¤alt›m›nda yüksek düzeyde duyarl›l›¤› nedeniyle yer ald›¤› için en s›k kullan›lan
2. antibiyotik olmuﬂtur. S. aureus ve KNS sa¤alt›m›nda s›kl›kla sulbaktam/ampisilin duyarl› bulundu¤undan bu antibiyoti¤in kullan›lma s›kl›¤›
artm›ﬂt›r. Antibiyotik seçiminin; infeksiyona neden olan mikroorganizmalar›n farkl›l›¤›, direnç
ve duyarl›l›k paternleri ve daha birçok faktör
gözönünde bulunduruldu¤unda farkl› merkezlerde de¤iﬂkenlik gösterece¤i aç›kt›r. Bu nedenle farkl› merkezlerde antibiyotik kullan›m s›kl›¤›n›n de¤iﬂece¤i de kesindir.
H‹’nin neden oldu¤u maliyet oldukça önem
taﬂ›maktad›r. Maliyete etki eden en önemli faktörler hastanede yat›ﬂ süresinde uzama, antibiyotik ve di¤er ilaçlar›n kullan›m›nda artma gibi
oldukça iyi tan›mlanm›ﬂ parametreler yan›nda
hastane aktivitesi üzerine etkisi, yasal boyut,
morbidite ve mortalite gibi yeterince tan›mlanamam›ﬂ faktörler de vard›r (2).
Ek maliyet, H‹’nin ekonomik analizinde en iyi
ortaya konan faktörlerden birisi olup, de¤iﬂik çal›ﬂmalarda 1018-2200 Amerikan dolar› aras›nda
de¤iﬂmektedir (11-15). Ek maliyetin H‹ gruplar›na göre da¤›l›m› Jarvis taraf›ndan yap›lan bir
araﬂt›rmada ortaya konmuﬂ; üriner sistem infeksiyonlar› 558-593, cerrahi alan infeksiyonlar›
2734, pnömoniler 4947 ve bakteremilerin 306140.000 Amerikan dolar› ek maliyet getirdi¤i belirtilmiﬂtir (1).
Antibiyotikler H‹’nin neden oldu¤u ek maliyetin önemli bir bölümünü oluﬂturmaktad›r ve bu
konuda az say›da çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Astagneau ve arkadaﬂlar›, antibiyotiklerin günlük
ortalama 103-216 Frans›z frang› (FF) ek maliyet
getirdi¤ini ve bir infeksiyonda maliyetin yaklaﬂ›k
520-1085 FF oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (10). Yalç›n
ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, ek maliyetin yaklaﬂ›k yar›s›n› oluﬂturan antibiyotik sa¤alt›m›n›n maliyetini 1150 Amerikan dolar› olarak bulmuﬂlard›r
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(13). French ve arkadaﬂlar›, antibiyotiklerin getirdi¤i ek maliyeti 190 Amerikan dolar›, Haley ve arkadaﬂlar› ise ortalama 72-128 Amerikan dolar›
olarak bulmuﬂtur (16,17). Çal›ﬂmam›zda ise H‹’de
antibiyotiklerin günlük maliyeti hesapland›¤›nda
ortalama 70.1 Amerikan dolar› olarak bulunmuﬂtur. Yaklaﬂ›k 10-15 günlük bir sa¤alt›m›n ek olarak 700-1000 Amerikan dolar› ek maliyet getirdi¤i aç›kt›r. Bu maliyete yaklaﬂ›k %10-20 oran›nda
uygulama masraflar›n› da eklemek gerekmektedir. Yurtd›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalarda özellikle
yatak ücreti ek maliyette ilk s›ray› almakta onu
antibiyotikler izlemektedir, buna karﬂ›n ülkemizde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar antibiyotiklerin
maliyetin büyük bölümünü oluﬂturdu¤unu ortaya koymaktad›r (13).
Astagneau ve arkadaﬂlar›, H‹ gruplar›na göre
incelediklerinde; üriner sistem infeksiyonlar›n›n
43-140, cerrahi alan infeksiyonlar›n›n 116-220,
bakteremilerin 165-287 ve pnömonilerin 75-283
FF günlük antibiyotik maliyetine yol açt›¤›n› ortaya koymuﬂlard›r (10). Çal›ﬂmam›zda da üriner
sistem infeksiyonlar›n›n 47.3, cerrahi alan infeksiyonlar›n›n 69.2, bakteremilerin 72.1 ve pnömonilerin 90.3 Amerikan dolar› günlük antibiyotik
maliyeti getirdikleri görülmüﬂtür. Her iki çal›ﬂmada da üriner sistem ve cerrahi alan infeksiyonlar›n›n, bakteremi ve pnömonilere göre daha
düﬂük maliyet getirdi¤i görülmektedir.
H‹’ye neden olan mikroorganizmalar›n oluﬂturdu¤u günlük antibiyotik maliyetini Astagneau
ve arkadaﬂlar› 33-507 FF aras›nda bulmuﬂlard›r
(10). En yüksek maliyet P. aeruginosa’da (211-507
FF) bulunmuﬂ, onu geniﬂlemiﬂ spektrumlu betalaktamaz oluﬂturan Enterobacteriaceae’ler (208362 FF) ve di¤erleri izlemiﬂtir (10). Bizim çal›ﬂmam›zda ise yine P. aeruginosa’n›n en yüksek maliyet (111.7 Amerikan dolar›) getirdi¤i onu MRSA
(80 Amerikan dolar›)’n›n izledi¤i görülmüﬂtür.
H‹’de saptanan mikroorganizmalar aras›nda en
fazla dirençli ve h›zla direnç kazanan bir etken
olmas›ndan ötürü P. aeruginosa’n›n yol açt›¤› yüksek antibiyotik maliyetini ola¤an karﬂ›lamak gerekir. Özellikle MRSA ve Enterobacteriaceae ailesi içerisinde yer alan mikroorganizmalar›n neden oldu¤u antibiyotik maliyeti de dikkat çekici
boyutlardad›r.
Maliyeti oldukça düﬂük integre infeksiyon
kontrol programlar›n›n etkin olarak uygulanmas›yla H‹’lerin sebep olduklar› yüksek ek maliyet,
artm›ﬂ hastanede yatma süresi ve mortaliteyi
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azaltmak olas›d›r (2,18). Bu çabalar sonucunda
maliyetin önemli bir bölümünü oluﬂturan antibiyotik maliyeti de düﬂürülebilecektir. Ayr›ca, hekimlerin antibiyotikler hakk›nda sürekli bilgilendirilmeleri de maliyetin azalt›lmas›na önemli
katk›larda bulunacakt›r.
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