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ozokomiyal veya hastane infeksiyonlar›, daN
ha do¤ru bir tan›mla sa¤l›k hizmetine ba¤l›
infeksiyonlar, bugün hastaneye yatan hastalarda
en s›k görülen komplikasyonlard›r. Son y›llarda
hastane infeksiyonlar›n›n t›bbi hatalar tan›m›
içinde kabul edildi¤i göz önüne al›n›rsa, hastane
infeksiyonlar›ndan cerrahi alan infeksiyonlar›n›n
en s›k görülen ikinci yan etki oldu¤u saptanm›ﬂt›r (1,2).
Halen hastaneye yatan hastalar›n %5-10’unda
bir veya daha fazla infeksiyon geliﬂmekte ve bu
risk gittikçe artmaktad›r (2-4) (Tablo 1). Amerika
Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde her y›l iki milyon
hastan›n etkilendi¤i, bu hastalar›n 90.000’inde
infeksiyonun ölümle sonuçland›¤› ve bu infeksiyonlar›n sa¤l›k hizmetine maliyetinin 4.5-5.7 milyar dolar dolay›nda oldu¤u belirtilmektedir
(5,6).
Hastane infeksiyonlar›n›n %80’i dört tip infeksiyondan oluﬂmaktad›r: Üriner sistem infeksiyonlar› (genellikle katetere ba¤l›) (%30-40), cerrahi alan infeksiyonlar› (%17-24), bakteremi (genellikle intravasküler kateter veya iﬂlemlere
ba¤l›) (%5-14) ve pnömoni (genellikle ventilatöre ba¤l›) (%10-13) (3,7,8). Son y›llarda bakteremi

ve pnömoni oranlar›nda bir art›ﬂ oldu¤u dikkati
çekmektedir. Hastane infeksiyonlar›n›n dörtte
biri yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalarda
geliﬂmekte ve neden olan mikroorganizmalar›n
yaklaﬂ›k %70’i bir veya daha fazla antibiyoti¤e dirençli bulunmaktad›r (9).
Jenner, Semmelweis ve Nightingale ile baﬂlayan çabalar, bugün kabul edilen infeksiyon kontrol kavram›n›n geliﬂmesine neden olmuﬂtur. “Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO)” 1976 y›l›nda infeksiyon
kontrol standartlar›n› yay›nlam›ﬂ ve bu, hastanelere infeksiyon kontrol programlar›n›n neden gerekli oldu¤u, idari ve finansal deste¤in neler olmas› gerekti¤i konular›nda bir uyar› olmuﬂtur.
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” 1985 y›l›nda yay›nlanan “Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)”
çal›ﬂmas› ile nozokomiyal infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k
üçte birinin önlenebilece¤ini göstermiﬂtir (10).
Tablo 1. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar.
Y›l
1975 1995

De¤iﬂken
Yatan hasta say›s› (x 10-6)
Hasta-gün say›s› (x

10-6)

37.7

35.9

299.0 190.0

Ortalama yat›ﬂ süresi (gün)

7.9

5.3

Cerrahi iﬂlem say›s› (x 10-6)

18.3

13.3

Nozokomiyal infeksiyon say›s›
(x 10-6)

2.1

1.9

Nozokomiyal infeksiyon insidans›

7.2

9.8

Burke, Weinstein ve Jarvis’den yararlan›lm›ﬂt›r(2-4).
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Son 25 y›lda hastane infeksiyon kontrol programlar› oldukça önemli bir rol üstlenmiﬂ ve önemli bir yere gelmiﬂtir. Bu dönem içindeki geliﬂmeler Tablo 2’de sunulmuﬂtur. Hastane infeksiyon
kontrol programlar› baﬂlang›çta sadece bir sürveyans sistemi olarak görülürken, daha sonralar› yap›lan çal›ﬂmalar ile hastalar›n klinik sonuçlar›n› direkt olarak etkileyen önemli bir kalite iyileﬂtirme
program› olduklar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r (11).
“The Society for Healthcare Epidemiology of
America”, hastanelerde infeksiyon kontrol aktivitelerinin alt yap›s› ve amaçlar› ile ilgili bir rehber
yay›nlam›ﬂt›r (12). Buna göre infeksiyon kontrol
ve epidemiyoloji programlar›n›n üç ana amac›
vard›r.
1. Hastay› koruma,
2. Sa¤l›k çal›ﬂan›n›, hasta yak›n› ve ziyaretçileri ve sa¤l›k kurumu içindeki di¤er kiﬂileri koruma,
3. Bu iki amaca ulaﬂmak için gerekenleri maliyet-etkin (cost-effective) bir ﬂekilde uygulama.
‹nfeksiyon kontrol programlar›n›n baﬂar› veya
baﬂar›s›zl›klar› bu amaçlar› etkili bir ﬂekilde yerine getirmeleri kapsam›nda tan›mlan›r. Program›n amaçlar› nozokomiyal infeksiyonlar›n yay›lmas›n› veya geliﬂmesini önleyecek aksiyonlar›
ön plana ç›karmakt›r.
‹nfeksiyon kontrol programlar›n›n ana sorumluluklar› aras›nda, sorunlar›n belirlenmesi, veri
toplanmas› ve analizi, infeksiyon kontrol politikalar› ve uygulamalar›nda gerekli ve zamanl› deTablo 2. Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Programlar›nda
Önemli Geliﬂmeler.
1. Sürveyans, önemi ve yöntemlerinin geliﬂtirilmesi
2. Risk faktörlerinin belirlenmesi, risk faktörü, infeksiyon ve olas› mikroorganizma iliﬂkisinin tan›mlanmas›
3. Hastane infeksiyonlar› etkenlerinin tiplendirilmesinde moleküler tekniklerin kullan›lmas› ve
salg›n kontrolü
4. ‹zolasyon tekniklerinin tan›mlanmas› ve uygulanmas›
5. Hastane infeksiyon kontrol programlar›nda informasyon teknolojisinin yerinin anlaﬂ›lmas› ve
kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›
6. Hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n kalite iyileﬂtirme program› olarak kabul edilmesi
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¤iﬂiklikleri yaparak de¤iﬂimin sa¤lanmas› ve sürekli veri toplayarak baﬂar›n›n izlenmesi yer almaktad›r (11-13). Hastane infeksiyon kontrolü
hasta bak›m›n› iyileﬂtirmeye ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›¤›n› korumaya odaklanm›ﬂ bir kalite
iyileﬂtirme aktivitesidir.
Son y›llarda sa¤l›k hizmetinde kalite ve kalite iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› çok önem kazanan konulardan birisi olmuﬂtur (14,15). Hastane infeksiyonlar› uzun zamandan bu yana sa¤l›k hizmetleri kalitesinde kritik bir faktör olarak bilinmekte
ve kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir (11,16,17). Bugün CDC ve di¤er uzmanlar hastane infeksiyon kontrol programlar›n› kalite iyileﬂtirme ve hasta emniyeti programlar›n›n
bir parças› olarak kabul etmektedir (2,18,19).
‹nfeksiyon kontrol programlar› bugüne kadar
kritik veri ve informasyon yönetimi (sürveyans),
politika ve süreç/iﬂlem haz›rlanmas› ve önerilmesi, infeksiyon hastal›klar›n›n yay›l›m›n›n önlenmesi için direkt müdahale (salg›n kontrolü)
ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n e¤itimi gibi konularda
baﬂar›l› çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r ve yapmaya da devam edecektir. Bunlara ek olarak, infeksiyon
kontrol programlar› antibiyotik kullan›m›n›n izlenmesi ve kontrolü, klinik mikrobiyoloji laboratuvar›na dan›ﬂmanl›k, hastane infeksiyon kontrolünde kullan›lmas› önerilen yeni ürünlerin de¤erlendirilmesi, kurumda yap›lmas› planlanan
ek inﬂaat ve alt yap› de¤iﬂikliklerinde önerilerde
bulunmak ve araﬂt›rma yapmak gibi görevleri de
yüklenmelidir (12,13).
Hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n
hastane d›ﬂ›na ç›kma zaman› da gelmiﬂtir. Bugün
ve yar›n›n sa¤l›k hizmetlerinin büyük bir k›sm›
hastane d›ﬂ›nda verilmektedir ve verilecektir.
Poliklinikler, evde bak›m hizmetleri, huzur evleri gibi sa¤l›k hizmeti sunumlar›nda da infeksiyon
kontrol ve kalite iyileﬂtirme önemli bir konu olmuﬂtur ve olmaya devam edecektir (4). Bu nedenlerle hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n “‹nfeksiyon Kontrol Program›” haline dönüﬂtürülüp, hem hastane hem de integrasyon içinde
olmas› gereken kurum ve kuruluﬂlarla (poliklinik,
evde bak›m, huzur evi vb.) birlikte çal›ﬂmas› sa¤lanmal›d›r.
Ça¤daﬂ bir infeksiyon kontrol ve epidemiyoloji program›n›n hangi konularda aktivitelerde
bulunmas› gerekti¤i ﬁekil 1’de sunulmuﬂtur (20).
‹nfeksiyon kontrol ve epidemiyoloji programlar›nda yer alacak sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n tümünün bu
görevleri eksiksiz yerine getirebilmesi için geHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 2
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ﬁekil 1. Önerilen Hastane ‹nfeksiyon Kontrol ve Epidemiyoloji Program› [RP Wenzel, A practical handbook
of hospital epidemiologists (LA Herwaldt, editor), 1998].

rekli temel e¤itimi almalar› ve sürekli e¤itilmeleri ﬂartt›r. Bu nedenle infeksiyon kontrol kavram›n›n son derecede profesyonel bir yaklaﬂ›m içinde kabul edilmesi ve gerekli önemin verilmesi
sa¤lanmal›d›r.
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