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kili üriner sistem infeksiyonu 19.8, ventilatörle iliﬂkili pnömoni h›z› 19.3, santral venöz kateter iliﬂkili bakteremi 4.9
bulunmuﬂtur. NNIS verileriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda YBÜ’deki genel nozokomiyal infeksiyon h›zlar› benzer olmas›na
ra¤men, ventilatörle iliﬂkili pnömoni ve kateter iliﬂkili üriner
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sistem infeksiyon h›z› yüksek saptanm›ﬂt›r. ‹nvaziv alet
kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar›m›zdan invaziv aletlerin
tak›lmas› ve bak›m› ile birlikte infeksiyon kontrol uygular›m›z›n gözden geçirilmesi gerekti¤i sonucu ç›kar›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Sürveyans, Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar, Yo¤un Bak›m Ünitesi.
SUMMARY

ÖZET

Invasive Device Associated Nosocomial Infections Rates in
Intensive Care Unit

Sürveyans hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n

Surveillance is an essential element of hospital infection

önemli bir parças›d›r. Daha önceki çal›ﬂmalar yo¤un ba-

control programs. Previous studies have shown that int-

k›m ünitesi (YBÜ) infeksiyon h›zlar›n›n hastane içi ve

rahospital and interhospital comparison of intensive ca-

hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmas›n›n en iyi ayn› tip YBÜ’de-

re unit (ICU) infection rates may be best made by com-

ki invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar› ile ya-

paring ICU-type specific, device-associated infection ra-

p›labilece¤ini göstermiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, Baﬂkent Üni-

tes. To determine the rate of device-associated infecti-

versitesi Alanya Hastanesi YBÜ’deki invaziv alet kullan›-

ons in ICUs of Baskent University Alanya Hospital, we

m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n› hesaplamak amaçlan-

performed a prospective nosocomial infection surveillan-

m›ﬂt›r. 2003 y›l›nda üç eriﬂkin YBÜ’de izlenen hastalar

ce study in three adult ICUs in 2003. Nosocomial infecti-

prospektif olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Hastane infeksi-

ons were identified using the Centers for Disease Control

yonlar›n›n tan›s›nda “Centers for Disease Control and

and Prevention National Nosocomial Infections Surveillan-

Prevention (CDC)”›n “National Nosocomial Infection Sur-

ce System (NNIS) definitions. A total of 40 nosocomial in-

veillance System (NNIS)” kriterleri esas al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂ-

fections were detected in 28 of 253 patients. The noso-

maya al›nan 253 hastan›n 28’inde 40 nozokomiyal in-

comial infections incidence was 15.8% and the mean

feksiyon saptanm›ﬂt›r. Genel nozokomiyal infeksiyon h›-

infection rate per 1000 patient days was 26.5; urinary

z› yatan hasta say›s›na göre %15.8 ve 1000 hasta günü-

tract catheter-associated infection rate 19.8 per 1000

ne göre 26.5; 1000 invaziv alet gününe göre kateter iliﬂ-

catheter days; the ventilator associated pneumonia rate
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was 19.3 per 1000 ventilator days and the central lineassociated bloodstream infection rate was 4.9 per 1000
central line days. We found that rates of ventilator-associated pneumonia and urinary catheter-associated urinary tract infection were considerably higher than those
reported by ICUs participating in the NNIS system although the mean overall nosocomial infection rates in our
hospital were alike. The high rates of device associated
infections suggest that infection control strategies with
device insertion and maintainence practices should be
checked.
Key Words: Surveillance, Nosocomial Infections, Intensive Care Unit.

G‹R‹ﬁ
Nozokomiyal infeksiyonlar önemli morbidite
ve mortaliye neden olmakta; hastanede kal›ﬂ süresini ve tedavi maliyetini art›rmaktad›r (1). Nozokomiyal infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k %90’› endemiktir ve infeksiyon kontrol programlar› ile
önemli bir k›sm›n›n önlenebilir olmas› sürveyans çal›ﬂmalar›n› de¤erli k›lm›ﬂt›r (2). Hastane
geneli sürveyans›n çok fazla emek ve masraf getirmesi, sürveyans çal›ﬂmalar›n› yo¤un bak›m
ünitesi (YBÜ) gibi infeksiyon h›z› yüksek olan birimlere kayd›rm›ﬂt›r. Sürveyans çal›ﬂmalar›nda
saptanan infeksiyon h›zlar›n›n hastane içi veya
hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda yüksek bir
do¤rulukta kullan›labilir olmas› arzulan›r. Genel
nozokomiyal infeksiyon h›zlar› hesaplan›rken
intrensek ve ekstrensek risk faktörlerinin hesaba
kat›lmamas› hastane içi veya hastaneler aras›
karﬂ›laﬂt›rmalarda kullan›m›n› k›s›tlamaktad›r.
‹nvaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n›n genel nozokomiyal infeksiyon h›zlar›na göre daha de¤erli bir yöntem oldu¤u bildirilmekte
ve “National Nosocomial Infection Surveillance
(NNIS)” sistemi taraf›ndan uzun zamand›r kullan›lmaktad›r (3-5). Bu çal›ﬂmada, YBÜ’deki genel
nozokomiyal infeksiyon h›zlar›n›n yan› s›ra invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n›
hesaplamak ve sürveyans yöntemlerini irdelemek amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Baﬂkent Üniversitesi Alanya Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi 100 yatakl› bir hastanedir ve
toplam 15 yatakl› üç adet eriﬂkin YBÜ’ye sahiptir.
Bu çal›ﬂmaya 2003 y›l›nda Alanya Araﬂt›rma ve
Uygulama Merkezi YBÜ’ye yat›r›larak izlenen
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eriﬂkin (> 15 yaﬂ) hastalar dahil edilmiﬂtir.
YBÜ’de 48 saatten daha k›sa süreli takip edilen
hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Olgular›n yaﬂ›,
cinsiyeti, yat›ﬂ nedeni, YBÜ’ye giriﬂ ve ç›k›ﬂ tarihleri, cerrahi giriﬂim öyküsü, mortalite, invaziv giriﬂimler, nozokomiyal infeksiyonlar ve invaziv
aletle iliﬂkisi, etken mikroorganizmalar haz›rlanan formlara kaydedilmiﬂ ve bilgisayar ortam›na
aktar›lm›ﬂt›r.
Hastalar infeksiyon hastal›klar› uzman› ve infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan günlük olarak takip edilmiﬂtir. Hastane infeksiyonlar›n›n tan›s›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”›n “National Nosocomial Infection
Surveillance System (NNIS)” kriterleri esas al›nm›ﬂt›r (6). Hastaya ve laboratuvar verilerine dayal› aktif prospektif sürveyans yöntemleri birarada
kullan›lm›ﬂt›r. YBÜ’de takip edilen hastalarda,
yatt›¤› s›rada olmayan ve inkübasyon döneminde bulunmayan, YBÜ’de yatt›¤› süre içerisinde
veya taburculu¤u takip eden ilk 48 saatte geliﬂen
nozokomiyal infeksiyonlar YBÜ kaynakl› nozokomiyal infeksiyon olarak kabul edilmiﬂtir (3).
Kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyonu tan›s›nda foley kateteri olup baﬂka bir sebebe ba¤l›
olmayan ateﬂli (> 38ºC) hastada CDC’nin semptomatik üriner sistem infeksiyon tan› kriterleri
kullan›lm›ﬂt›r (6). Kandidüri tan›s› piyüri (≥ 10 lökosit/mL) ile birlikte idrar kültüründe ≥ 104-105
“colony forming unit (cfu)”/mL kandida üremesi
ile konmuﬂtur (7). Ventilatörle iliﬂkili pnömoni
(V‹P) tan›s› ventilatöre ba¤land›ktan 48 saat sonra geliﬂen ateﬂ, lökositoz, balgam›n miktar›nda
art›ﬂ ve yeni akci¤er infiltrasyonu gibi infeksiyon
ile uyumlu bulgular› olan hastada CDC kriterleri esas al›nm›ﬂt›r (6). Santral venöz kateter iliﬂkili bakteremi tan›s› santral venöz kateter tak›ld›ktan 48 saat sonra primer bakteremi geliﬂen
hastada kateterin semikantitif kültüründe ayn›
mikroorganizman›n > 15 cfu üretilmesi veya
santral venöz kateterden al›nan kan kültüründe
eﬂ zamanl› olarak al›nan periferik kan kültürüne
oranla > 2 saat erken üreme saptanmas› ile konmuﬂtur (6,8).
Nozokomiyal infeksiyon h›z›n› hesaplamak için
hasta say›s›, hasta günü, ventilatör günü, üriner kateter günü ve santral venöz kateter günü ayl›k olarak hesaplanm›ﬂt›r (3). Hesaplamalarda hasta say›s›na göre genel nozokomiyal infeksiyon h›z›= nozokomiyal infeksiyon say›s›/yatan hasta say›s›;
1000 hasta gününe göre genel nozokomiyal infekHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 2
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siyon h›z›= nozokomiyal infeksiyon say›s›/hasta
günü x 1000; invaziv alet kullan›m oran›= invaziv
alet günü/hasta günü; invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›z›= invaziv aletle iliﬂkili infeksiyon
say›s›/invaziv alet günü x 1000 formülleri kullan›lm›ﬂt›r (3,9). Çal›ﬂman›n istatistiksel de¤erlendirmesi Microsoft Excel program› ile yap›lm›ﬂt›r.

nöz kateter günü, 311 mekanik ventilatör günü
tespit edilmiﬂtir.
YBÜ’de takip edilen 253 hastan›n 28’inde nozokomiyal infeksiyon geliﬂmiﬂ ve infeksiyon atak
say›s› 40 olarak saptanm›ﬂt›r. YBÜ’deki genel nozokomiyal infeksiyon h›z› yatan hasta say›s›na
göre %15.8, 1000 hasta gününe göre 26.5 bulunmuﬂtur. ‹nvaziv aletlerin kullan›m oran› ve invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili nozokomiyal infeksiyon h›zlar› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Hastanemizde YBÜ’ye yap›lan yat›ﬂlarda yatak doluluk
oran› esas al›nd›¤› ve kliniklere göre ayr›m yap›lmad›¤› için infeksiyon h›zlar› YBÜ tiplerine göre
ayr› olarak hesaplanmam›ﬂt›r.

BULGULAR
YBÜ’de 48 saat veya daha uzun süre takip
edilen 253 hastan›n 82’si kad›n, 171’i erkek olup
yaﬂ ortalamas› 61.6 ± 16.1 bulunmuﬂtur. Hastalar›n YBÜ’ye primer yat›ﬂ nedenleri Tablo 1’de
özetlenmiﬂtir. Yirmidokuz (%11.4) hastada mortalite geliﬂmiﬂtir. Hastalar›n YBÜ’deki yat›ﬂ sürelerinin ortanca (median) de¤eri üç gün bulunmuﬂtur. Çal›ﬂma süresince 253 hastada 1508 hasta günü, 1263 üriner kateter günü, 405 santral ve-

Nozokomiyal infeksiyonlar›m›z sistemlere
göre incelendi¤inde üriner sistem infeksiyonu
26 (%65) olguda en s›k saptanan infeksiyon olup,
bunu primer bakteremi 6 (%15), pnömoni 6
(%15), cerrahi alan infeksiyonu 1 (%2.5) ve gastroenterit 1 (%2.5) olgu ile takip etmiﬂtir. Üriner sistem infeksiyonunun %96’s›n›n, pnömoninin
%100’ünün ve primer baktereminin %33’ünün invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. ‹nvaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyonlarda izole edilen patojen mikroorganizmalar Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.

Tablo 1. Hastalar›n YBÜ’ye Primer Yat›ﬂ Nedenleri.
Tan›

Say›

%

Serebrovasküler hastal›k

41

16.2

Koroner arter hastal›¤›

37

14.6

KOAH

13

5.1

Akut gastrointestinal kanama

13

5.1

Kalp yetmezli¤i

11

4.4

Kanser

10

3.9

Pnömoni

9

3.5

Pankreatit

6

2.4

Di¤er dahili hastal›klar

67

26.5

Travma

25

9.9

Kesici/delici aletle yaralanma

7

2.8

Cerrahi hastal›klar

14

5.6

Toplam

253

100

TARTIﬁMA
YBÜ’de saptanan nozokomiyal infeksiyon h›z›
genel nozokomiyal infeksiyon h›z›na göre 5-10
kat daha yüksektir. ‹nfeksiyon h›z›n›n yüksek olmas›nda YBÜ’nün tipi, YBÜ’deki yat›ﬂ süresi, altta yatan hastal›klar, hastal›¤›n›n ciddiyeti ve uygulanan invaziv giriﬂimler önemli rol oynamaktad›r (10). YBÜ’de saptanan nozokomiyal infeksiyon h›zlar› sürveyans yöntemine ve YBÜ tipine
göre önemli farkl›l›klar göstermektedir. Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda YBÜ’deki nozokomiyal
infeksiyon h›zlar› s›kl›kla hasta say›s›na göre hesaplanmakta, %5.3 ile %88.9 aras›nda de¤iﬂmektedir (11,12). NNIS raporunda nozokomiyal in-

YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, KOAH: Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›.

Tablo 2. ‹nvaziv Alet Kullan›m Oranlar› ve ‹nvaziv Alet Kullan›m› ‹le ‹liﬂkili ‹nfeksiyon H›zlar›.

‹nvaziv alet kullan›m oran›

‹nvaziv alet kullan›m› ile
iliﬂkili infeksiyon h›z›

Üriner kateterizasyon

0.84

19.8

Mekanik ventilasyon

0.21

19.3

Santral venöz kateterizasyon

0.27

4.9

‹nvaziv alet
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feksiyon h›z› 1000 hasta gününde 23.7 olarak bildirilmiﬂtir (5). YBÜ’deki hasta say›s›na göre hesaplanm›ﬂ genel infeksiyon h›z›m›z %15.6, 1000
hasta gününe göre 26.5 olarak bulunmuﬂtur. Di¤er çal›ﬂmalarla k›yasland›¤›nda genel nozokomiyal infeksiyon h›zlar›m›z›n yüksek olmad›¤›
görülmektedir. Fakat genel nozokomiyal infeksiyon h›zlar› ile sa¤l›kl› bir karﬂ›laﬂt›rma yapabilmek için di¤er risk faktörlerinin yan› s›ra hasta
yat›ﬂ süresi ve invaziv alet kullan›m oranlar›n›n
bilinmesi gerekir. Çünkü hasta say›s›na göre hesaplanan genel infeksiyon h›z› hasta yat›ﬂ süresi
ve invaziv alet kullan›m oranlar› ile güçlü bir pozitif korelasyon gösterir. Hasta gününe göre hesaplanan genel nozokomiyal infeksiyon h›z› ise
hasta yat›ﬂ süresinden daha az etkilenmesine
ra¤men invaziv alet kullan›m oran›yla güçlü bir
pozitif korelasyon gösterir (5). Ülkemizdeki çal›ﬂmalar›n çok az bir k›sm›nda bu bilgilere ulaﬂ›labilmektedir. Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde 1986-1990 y›llar›nda eriﬂkin ve pediatrik YBÜ’yü içeren NNIS raporunda YBÜ tiplerine göre ortalama yat›ﬂ süreleri 2.3 gün gibi çok
k›sa, 28.5 gün gibi çok uzun bir aral›kta de¤iﬂmektedir (5). Çal›ﬂmam›zda hastalar›n yat›ﬂ süresinin ortanca de¤eri üç gün bulunmuﬂtur.
YBÜ’müzdeki hasta popülasyonu ve takip maliyeti k›sa süreli yat›ﬂ›n önemli nedenleridir.
‹nvaziv alet kullan›m oranlar› hastanelere ve
YBÜ tiplerine göre çok büyük de¤iﬂkenlik gösterir. NNIS verilerine göre YBÜ’de invaziv alet kullan›m oran› üriner kateter için 0.32-0.87, santral
venöz kateter için 0.30-0.79 ve mekanik ventila-

tör için 0.21-0.57 aras›nda de¤iﬂmektedir (4).
Hastane yatak kapasitesi ile invaziv alet kullan›m oranlar› aras›nda da pozitif bir uyum oldu¤u
bildirilmektedir (13). Bu da hastane yatak kapasitesi artt›kça hizmet verilen hasta popülasyonunun ciddiyetinin artmas›yla aç›klanmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda üriner kateter kullanma oran› 0.84,
santral venöz kateter kullanma oran› 0.27 ve mekanik ventilatör kullanma oran› 0.21 bulunmuﬂtur. Hastane infeksiyonlar› konusunda yay›nlanan
en geniﬂ veri sistemi ABD’deki NNIS sistemidir.
YBÜ’müzdeki hasta popülasyonunun %80’inden
fazlas›n› dahiliye hastalar› oluﬂturdu¤u için verilerimiz NNIS sistemine kat›lan dahiliye YBÜ verileriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r (3). Mekanik ventilatör
ve santral venöz kateter kullanma oranlar›m›z›n
10. persentilin alt›nda, üriner kateter kullanma
oran›m›z 75-90. persentilde saptanm›ﬂt›r. NNIS
verilerine göre invaziv alet kullanma oranlar›n›n
10. persentilin alt›nda olmas›, YBÜ’de invaziv
aletlerin s›k kullan›lmad›¤› ve/veya k›sa süreli tak›ld›¤› anlam›na gelmektedir (3,4).
Ayn› tip YBÜ’deki invaziv alet kullan›m› ile
iliﬂkili infeksiyon h›z›n›n hasta yat›ﬂ süresinden,
invaziv alet kullan›m oran›ndan ve hastane veya
YBÜ’nün özelliklerinden (örne¤in; yatak kapasitesi veya e¤itim hastanesi gibi) etkilenmemesi
hastane içi veya hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda kullan›lmas›n› de¤erli k›lmaktad›r (13).
Farkl› YBÜ’deki invaziv aletle iliﬂkili infeksiyon
h›zlar›n›n birleﬂtirilerek hastane içi veya hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmada kullan›lmas› öneril-

Tablo 3. ‹nvaziv Alet Kullan›m› ile ‹liﬂkili ‹nfeksiyonlarda ‹zole Edilen Patojen Mikroorganizmalar.
Üriner kateter iliﬂkili
üriner sistem
infeksiyonu (n= 28)

Santral venöz kateter
iliﬂkili bakteremi
(n= 2)

Ventilatörle iliﬂkili
pnömoni
(n= 8)

Escherichia coli

5

-

1

Pseudomonas aeruginosa

8

-

3

Enterobacter spp.

2

-

-

Klebsiella pneumoniae

1

-

-

Acinetobacter spp.

-

-

1

Staphylococcus aureus

-

1

2

Staphylococcus epidermidis

1

1

-

Enterococcus spp.

2

-

-

Candida albicans

9

-

1
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memektedir. Çal›ﬂmam›zda 1000 invaziv alet gününe göre hesaplanan kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyon h›z› 19.8, V‹P h›z› 19.3 ve kateter
iliﬂkili bakteremi h›z› 4.9 olarak bulunmuﬂtur. Ülkemizde sürveyans metodu olarak invaziv alet
kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n›n hesapland›¤› Hacettepe Üniversitesi’nde ve Akdeniz
Üniversitesi’nde olmak üzere sadece iki çal›ﬂma
bildirilmiﬂtir. Her iki çal›ﬂmada 1000 invaziv alet
gününe göre V‹P h›z› 11.6-66.6, bakteremi 2.614.6, üriner sistem infeksiyonu 1.8-11.4 aras›nda
de¤iﬂmektedir (14,15). ‹nvaziv alet kullan›m› ile
iliﬂkili infeksiyon h›zlar›m›z her iki üniversitenin
dahiliye YBÜ verileri ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve yüksek oldu¤u görülmüﬂtür. Bununla birlikte hastanelerdeki sürveyans aktivitelerinin yo¤unlu¤u
ve nozokomiyal infeksiyonlar› saptama oranlar›
da nozokomiyal infeksiyon h›zlar› üzerinde
önemli bir etken oldu¤u göz önünde bulundurulmal›d›r. NNIS verilerine göre 1000 invaziv
alet gününe göre V‹P h›z› 4.1-15.9, santral venöz
kateter iliﬂkili bakteremi h›z› 2.8-10.0, kateter
iliﬂkili üriner sistem infeksiyonu h›z› 3.1-10.2
aras›nda de¤iﬂmektedir (4). ‹nvaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyon h›zlar›m›z NNIS sistemine kat›lan dahiliye YBÜ verileriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda V‹P ve kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyon h›z› 90. persentilden yüksek bulunmuﬂtur. Kateter iliﬂkili bakteremi h›z› 25-50.
persentilde saptanm›ﬂt›r (4). NNIS verilerine
göre invaziv aletle iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n›n
90. persentil üzerinde olmas› s›rad›ﬂ› bir yükseklik anlam›na gelir ve bir problemin var oldu¤unu gösterir. ‹nvaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili
infeksiyon h›zlar›m›z›n yüksek olmas›nda,
YBÜ’de çal›ﬂan hemﬂirelerin ve personelin s›k
de¤iﬂmesi nedeniyle e¤itimde ve hizmette süreklili¤in sa¤lanamamas›n›n önemli rolü oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Hasta say›s›na göre hesaplanan infeksiyon h›zlar›m›z›n var olan problemi saptamada yetersizli¤i sonucu gerekli infeksiyon kontrol önlemlerin al›namamas› da invaziv aletle iliﬂkili infeksiyon h›zlar›m›z›n yüksek olmas›n›n di¤er önemli bir nedenidir.
YBÜ’de en s›k saptanan nozokomiyal infeksiyonlar pnömoni, üriner sistem infeksiyonu ve
primer bakteremi olup, ço¤unlukla invaziv alet
kullan›m› ile iliﬂkilidir. NNIS dahiliye-cerrahi
YBÜ verilerinin de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada
hastane kökenli pnömoninin %83’ü, primer baktereminin %87’si ve üriner sistem infeksiyonunun
%97’si invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili bulunmuﬂHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 2
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tur (16). Nozokomiyal infeksiyonlar›m›z sistemlere göre incelendi¤inde üriner sistem infeksiyonu
26 (%65) olgu ile en s›k saptanan infeksiyonun
olup, bunu primer bakteremi 6 (%15), pnömoni 6
(%15) olgu ile takip etmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda üriner
sistem infeksiyonunun %96’s›n›n, pnömoninin
%100’ünün ve primer baktereminin %33’ünün invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Primer bakteremi ile invaziv alet kullan›m›
aras›ndaki iliﬂki düﬂük bulunmuﬂtur. Bunda da
infeksiyon oranlar›m›z›n azl›¤›n›n ve kateterlerin
kültüre gönderilme al›ﬂkanl›¤›n›n düﬂük olmas›n›n önemli katk›s› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
‹nvaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili infeksiyonlarda baz› patojenler daha s›k saptanmakta ve buda ampirik tedavide yönlendirici olmaktad›r.
V‹P’de Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. ve
Staphylococcus aureus; kateter iliﬂkili üriner sistem
infeksiyonunda Candida spp., P. aeruginosa ve Escherichia coli; kateter iliﬂkili bakteremide Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Enterococcus spp. ve
Candida spp. s›kl›kla izole edilen patojen mikroorganizmalar olarak bildirilmiﬂtir (13,15-17). Çal›ﬂmam›zda da V‹P’de P. aeruginosa ve S. aureus;
kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyonunda kandida ve P. aeruginosa en çok saptanan etken patojenler olarak bulunmuﬂtur.
Sonuç olarak; genel nozokomiyal infeksiyon
h›zlar› hesaplan›rken, hasta yat›ﬂ süresi ve invaziv alet kullan›m oranlar› gibi intrensek ve
ekstrensek risk faktörlerinin hesaba kat›lmamas› hastane içi veya hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda kullan›m›n› k›s›tlamaktad›r. Sürveyans yöntemi olarak invaziv alet kullan›m› ile
iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n›n kullan›lmas› genel
nozokomiyal infeksiyon h›zlar›na göre daha
yüksek do¤rulukta infeksiyon h›zlar›n› saptayabilmesi, ek bir maliyet veya fiziksel güç gerektirmemesi ve k›s›tl› say›daki infeksiyon kontrol
aktivitelerini infeksiyon h›z› yüksek olan bölgelere yo¤unlaﬂt›rmas› gibi önemli avantajlar
sa¤lamaktad›r.
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