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Hastane ‹nfeksiyonlar›: Neredeyiz?
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• ‹ﬂ gücü ve üretkenlik kayb›,
• Maliyet art›ﬂlar›na neden olur.
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astalar hastaneye baﬂvurduktan sonra geliﬂen ve baﬂvuru an›nda inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede geliﬂmesine
ra¤men bazen taburcu olduktan sonra ortaya ç›kabilen infeksiyonlara hastane infeksiyonlar› denir. Bu tür infeksiyonlar genellikle hastaneye
yatt›ktan 48-72 saat sonra ve taburcu olduktan
sonra ilk 10 gün içinde oluﬂurlar.

H

Artm›ﬂ antibiyotik kullan›m› (flora de¤iﬂikli¤i,
multipl dirençli patojenler) gibi mikrobiyal faktörler, yaﬂ, metabolik ve immünsüpresyona yol
açan bozukluklar, immünsüpresif ilaçlar, travmayan›k gibi konakç› faktörleri, cerrahi uygulamalar, invaziv giriﬂimler (kateterizasyon, entübasyon vb.) ve el y›kama/y›kamama gibi çevresel
faktörler hastane infeksiyonlar› oluﬂumunda
önemli faktörlerdir.
Hastane infeksiyonlar›;
• Hastanede kal›ﬂ süresinde uzama,
• Morbiditede art›ﬂ,
• Yaﬂam kalitesinde bozulma,
• Mortalitede art›ﬂ,

Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde bir nozokomiyal infeksiyonun ortalama maliyetinin
382-1833 dolar aras›nda oldu¤u ve 1995 y›l›nda
toplam 4.5 milyar dolar maliyete ve > 88.000
ölüm/y›la (bir ölüm/alt› dakika) neden oldu¤u
tespit edilmiﬂtir.
Ülkemizde yap›lan de¤iﬂik çal›ﬂmalarda, hastanede yat›ﬂ süresinde ortalama 10 gün uzama,
%16 mortalite ve ortalama 1500 dolar ilave maliyete yol açt›¤› bildirilmiﬂtir.
Ondokuzuncu yüzy›l›n ortalar›nda el y›kaman›n öneminin anlaﬂ›lmas› ile baﬂlayan hastane
infeksiyonlar› kontrol programlar›, 1950’li y›llarda birçok hastanede Staphylococcus aureus epidemileri için sürveyans çal›ﬂmalar›, 1970’li y›llarda
ABD’de her hastanede infeksiyon kontrol hemﬂiresi ve hastane epidemiyolo¤u bulunmas›, “National Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS)” sisteminin kuruluﬂu ve 1976 y›l›nda “Joint Commission for Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO)”nun; hastanelerin akreditasyonu için infeksiyon kontrol aktivitelerinin organizasyonu, sürveyans, rapor haz›rlanmas›, verilerin de¤erlendirilmesi vb. ile ilgili standartlar›n belirlenmesiyle geliﬂmiﬂtir. Yine ABD’de yap›lan “Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)” çal›ﬂmalar› ile infeksiyon
kontrol programlar›n›n maliyet-etkin çal›ﬂmalar
olduklar› tespit edilmiﬂtir.
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Yurt d›ﬂ›nda hastane infeksiyon kontrol çal›ﬂmalar› bu ﬂekilde h›zla geliﬂirken ülkemizde de
ilk kez 1984 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi ve
1985 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Çapa Hastaneleri’nde hastane infeksiyon kontrol komiteleri
kurulmuﬂ ve bu alandaki çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.
1996 y›l›nda TÜB‹TAK destekli bir proje olarak
baﬂlayan Türkiye’de ulusal bir hastane infeksiyon takip ve kontrol projesi (NosoLine) ile ulusal
bazdaki çal›ﬂmalar h›z kazanm›ﬂt›r. Ayn› proje
halen 2000 y›l›nda kurulan Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i çat›s› alt›nda yürütülmektedir ve 2003
y›l› sonu itibar› ile 60 merkez bu çal›ﬂmalara kat›lmaktad›r.
Ülkemizde k›sa süre içerisinde bu kadar mesafe katedilmesine ra¤men halen hastane infeksiyon kontrolü ile ilgili önemli problemler mevcuttur. Bunlar esas olarak;
• Mali kaynaklar›n k›s›tl› olmas›,
• ‹nfeksiyon kontrol hemﬂiresi say›s›n›n yeterli olmamas›, s›k s›k de¤iﬂmesi,
• Hastane epidemiyolo¤u say›s› çok az/infeksiyon kontrolünden sorumlu doktor kavram›
iyi tan›mlanmam›ﬂ olmas›,
• ‹nfeksiyon kontrol komitelerinin ço¤unlu¤unun aktif çal›ﬂmamas›,
• Hastane yönetimi, laboratuvar ve disiplinler aras› iﬂbirli¤inin sa¤lanamamas›,
• E¤itim eksikli¤i,
• Di¤er alt yap› eksiklikleri (hastane binalar›,
bilgisayar vb.) ﬂeklinde özetlenebilir.
Geçen zaman içerisinde hastane infeksiyon
kontrolünde sürveyans yöntemlerinin yayg›nlaﬂ-

mas›, hastane infeksiyonlar› ile ilgili risk faktörleri, infeksiyon ve organizma iliﬂkisinin tan›mlanmas›, nozokomiyal patojenlerin tiplendirilmesinde moleküler tekniklerin kullan›m›, izolasyon
tekniklerinin tan›mlanmas› ve uygulanmas›, informasyon teknolojisinin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› gibi pek çok kazan›mlar olmuﬂ ve son y›llarda hastane infeksiyonlar› kontrolü kalite iyileﬂtirme programlar›n›n önemli bir parças› haline
gelmiﬂtir.
Hastane infeksiyonlar› yatakl› sa¤l›k kurumlar›ndaki en önemli kalite göstergelerinden biridir. Bugün CDC ve di¤er uzmanlar hastane infeksiyon kontrol programlar›n› kalite iyileﬂtirme
programlar›n›n bir parças› olarak kabul etmektedir. Genel olarak hastane infeksiyon h›z›n›n yan›
s›ra ventilatörle iliﬂkili pnömoni, cerrahi alan infeksiyonu, santral venöz kateterle iliﬂkili bakteremi h›zlar› da bu amaçla önemli göstergeler olarak kullan›lmaktad›r.
Benzer ﬂekilde hastane infeksiyonlar› hasta
güvenli¤i çal›ﬂmalar›n›n bir parças› haline gelmiﬂtir. De¤iﬂik hastanelerde önerilen hasta güvenli¤i iyileﬂtirme uygulamalar›n›n %28’ini infeksiyon kontrol uygulamalar› içermektedir.
Böylece günümüzde modern Hastane ‹nfeksiyon Epidemiyoloji Program› ﬁekil 1’de görüldü¤ü üzere geliﬂmiﬂtir.
Özellikle ABD’de ve pek çok Avrupa ülkesinde esas olarak ekonomik nedenlerle 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 iyi-
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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].
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leﬂtirme önemli bir konu olmuﬂtur ve olmaya devam edecektir. 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.
Ülkemizde de son y›llarda h›zla yayg›nlaﬂan
kalite çal›ﬂmalar› eﬂli¤inde hastane infeksiyon
kontrolü sa¤l›kta kalite çal›ﬂmalar›n›n bir parças›
haline getirilmeli, henüz hasta takip uygulamalar›m›zda çok s›k olarak gündeme gelemeyen hasta güvenli¤i çal›ﬂmalar› h›zland›r›lmal›, hastane
infeksiyon kontrolü ile iliﬂkilendirilmeli ve ayaktan/evde bak›m hizmetlerinde infeksiyon kontrolü çal›ﬂmalar› baﬂlat›lmal›d›r.
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