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özlemsel çal›ﬂma tasar›mlar› (observational
study designs) klinik bilimlerde en s›k kullan›lan araﬂt›rma düzenleridir. Müdahale çal›ﬂmalar› baﬂl›¤› alt›nda yer alan randomize kontrollü
çal›ﬂmalar neden-sonuç iliﬂkilerini aç›klamakta
çok daha güvenilir olmalar›na ra¤men, hem etik
olarak her durumda kullan›lamamalar›, hem de
yap›lmalar› zor ve pahal› oldu¤undan dolay› daha az kullan›lmaktad›r. Hastane infeksiyonlar›
alan›nda da randomize kontrollü çal›ﬂmalar nadiren yap›labilmektedir. Buna ra¤men, yine bir
müdahale çal›ﬂmas› alt tipi olan yar›-deneysel
çal›ﬂmalar s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Yar›-deneysel çal›ﬂmalar derginin bu say›s›ndaki di¤er bir
makalede ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ﬂt›r. Gözlemsel çal›ﬂma düzenleri üç tiptir:

G

1. Kohort çal›ﬂmalar,
2. Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›,
3. Kesitsel çal›ﬂmalar.
Tüm bu çal›ﬂmalar›n ortak amac›, vakalar ve
olas› nedenler (epidemiyolojide bunlar için kul-

lan›lan genel terim “maruziyet”tir.) aras›ndaki
iliﬂkiyi aç›klamakt›r. Bunun için de çal›ﬂman›n
sonunda vakalar ve maruz kal›nan etkenler aras›nda anlaml› bir istatistiksel iliﬂki aran›r. Bir müdahalenin etkinli¤inin, örne¤in; infeksiyon kontrolü için yap›lan müdahalelerin infeksiyon s›kl›¤›n› azalt›p azaltmad›¤›n›n de¤erlendirildi¤i
araﬂt›rmalarda, her zaman deneysel çal›ﬂmalar
baﬂl›¤› alt›ndaki çal›ﬂma düzenleri kullan›lmal›d›r. Bir araﬂt›rmaya baﬂlanmadan önce, araﬂt›r›lan konuya en iyi yan›t› bulmaya yard›mc› olacak
araﬂt›rma düzeni pratik k›s›tl›l›klar da göz önüne
al›narak planlanmal› ve bir araﬂt›rma protokolü
yaz›lmal›d›r.
KOHORT ÇALIﬁMALAR
A. Prospektif Kohort Çal›ﬂmalar (ﬁekil 1)
Kohort çal›ﬂmalarda temel prensip, çal›ﬂmaya baﬂland›¤› tarihte araﬂt›r›lan hastal›¤› olmayan bir grup insan›n, yine araﬂt›r›c›lar taraf›ndan
belirlenen bir süre boyunca izlenmesidir. Bu
grubun, yani kohortun seçimi, araﬂt›rman›n amac› ve baz› pratik gereklilikler göz önüne al›narak
yap›l›r. ‹zlem süresi boyunca bu kiﬂilerde risk
faktörlerine maruziyet ve araﬂt›r›lan hastal›¤a yakalan›p yakalanmad›klar› yak›ndan takip edilir.
Araﬂt›rma süresinin sonunda maruziyet olan ve
olmayan gruplardaki vaka say›s› karﬂ›laﬂt›r›l›r ve
potansiyel risk faktörüne maruziyet ile araﬂt›r›lan hastal›k aras›nda bir neden-sonuç iliﬂkisi
olup olmad›¤› istatistiksel metotlardan da yararlan›larak araﬂt›r›l›r. Bir hastal›¤›n insidans›, ancak
kohort çal›ﬂman›n sonunda saptanabilir bir bilgi205
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dir. Kohortun seçiminde birçok faktör rol oynar.
Bunlardan en önemlisi seçilen kohortun araﬂt›r›lan hastal›k için risk grubu olmas›d›r. Örne¤in;
bir cerrahi alan infeksiyonu (CA‹) araﬂt›rmas›
planlarken kohort cerrahiye maruz kalan hastalardan oluﬂmal›, dahili servislerde yatan hastalar
bu kohorta al›nmamal›d›r. Bu konuda biraz daha
seçici davranarak CA‹ riski en yüksek olan kirli
abdominal cerrahilere maruz kalan hastalardan
oluﬂan bir kohort da seçilebilir. Çünkü çal›ﬂman›n sonunda bu tür hastalarda daha fazla CA‹ vakas› olaca¤›ndan, istatistik de¤erlendirme daha
güçlü olacakt›r. Kohort seçiminde rol oynayan
ikinci önemli nokta, kohortun içinde maruziyeti
olan ve olmayan, hatta mümkünse farkl› seviyelerde maruziyet gruplar›n›n bulunmas›d›r.
CA‹’ler için total parenteral nütrisyon (TPN)’un
bir risk faktörü olup olmad›¤› araﬂt›r›lacaksa,
araﬂt›rma süresi boyunca kohortta yeterli say›da
TPN alan ve almayan hasta olmas› gereklidir.
Maruziyeti seviyelendirmek ve seviye artt›kça
hastal›k s›kl›¤›n›n da artt›¤›n› göstermek, e¤er
maruziyet ve hastal›k aras›nda bir iliﬂki bulunursa bu sonucun güvenilirli¤ini art›r›r. Yukar›daki
örnekte TPN’yi seviyelendirmek için bu tedavinin uyguland›¤› süre kullan›labilir ve hastalar›n
TPN ald›¤› gün say›s› artt›kça, CA‹ s›kl›¤›n›n da
artt›¤›n›n saptanmas› TPN’nin CA‹ için bir risk
faktörü oldu¤unu göstermek aç›s›ndan çok
önemli bir bulgudur. Baz› durumlarda risk alt›ndaki bütün bir kohortu izlemek yerine, maruziyete göre iki subkohort seçilerek izlenebilir. Örne¤in; bütün cerrahi hastalar›n› takip etmek yerine en baﬂtan sadece TPN alan hastalar›n (maruziyet grubu) ve uygun say›da da almayan hastalar›n (maruz kalmayan grubun) oluﬂturdu¤u bir
kohortun takibine de karar verilebilir.

Kohorta karar verildikten sonra hastalar›n izlemi s›ras›ndaki önemli noktalar, maruziyetin yak›n takibi ve ortaya ç›kan vakalar›n saptanmas›d›r. Vakalar›n saptanmas›nda tüm vakalar için
ayn› kriterler kullan›lmal›d›r. Bu tan› kriterleri
önceden ayr›nt›l› olarak belirlenmeli ve protokolde ayr›nt›l› olarak belirtilmelidir. Örne¤in; nozokomiyal pnömoni araﬂt›rmas› için hangi belirti
ve bulgular varsa, bir hastaya nozokomiyal pnömoni tan›s› konulaca¤› çal›ﬂmaya baﬂlanmadan
ayr›nt›l› olarak belirlenmelidir. Bu alanda yap›lan birçok araﬂt›rmada “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)” sürveyans vaka
tan›mlamalar› kullan›lmaktad›r. Fakat bu tan›mlamalar›n duyarl›l›¤› (sensitivite) yüksek olmas›na ra¤men özgüllü¤ünün (spesifisite) düﬂük oldu¤u unutulmamal›d›r. Her türlü çal›ﬂmada vakalar›n tan›s›n›n kesinli¤i çal›ﬂman›n güvenilirli¤ini artt›ran bir faktördür, bu nedenle tan› kriterlerinin özgüllü¤ünün yüksek olmas› tercih edilmelidir. Çal›ﬂman›n baﬂlang›c›nda araﬂt›r›lan
hastal›¤› olanlar zaten kohorta dahil edilmemelidir, örne¤in; bir CA‹ araﬂt›rmas›nda, çal›ﬂman›n
baﬂlad›¤› tarihte CA‹ olan vakalar kohorta al›nmaz. Tekrarlayan infeksiyonlar›n veya ilk epizoddan sonraki epizodlar›n çal›ﬂmaya dahil edilip
edilmeyece¤i çal›ﬂman›n amac›na ba¤l›d›r. Fakat
genelde ilk ataktan sonraki infeksiyon vakalar›n›
çal›ﬂmaya dahil etmek, çal›ﬂman›n de¤erlendirilmesini çok zorlaﬂt›rabilece¤i için bundan uzak
durmak araﬂt›r›c›lar›n iﬂlerini kolaylaﬂt›r›r ve hata riskini azalt›r.
Prospektif kohort çal›ﬂmalar›n gözlemsel çal›ﬂmalar aras›nda en de¤erli çal›ﬂmalar olarak
de¤erlendirilmesinin nedenlerinden biri de, kohorttaki maruziyetin ayr›nt›l› olarak takip ve kay›t edilmesine olanak sa¤lamas›d›r. Yukar›daki

CA‹ saptanan vakalar

Kohort
CA‹ geliﬂtirme
riski olan hastalar

CA‹ saptanmayan vakalar
TPN kullananlar

Zaman
CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu.
TPN: Total parenteral nütrisyon.

ﬁekil 1. Prospektif Kohort Çal›ﬂma.
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TPN örne¤inde, kohorttaki hangi hastan›n hangi
günlerde TPN al›p almad›¤›, TPN’nin baﬂlay›ﬂ ve
bitiﬂ tarihleri kay›t edilebilir ve bu bilgilerin toplanmas› için dosya kay›tlar›na mecbur kal›nmaz,
güvenilir bilgi toplan›r. Kateter kullan›m›, TPN
verilmesi gibi kal›c› olmayan, sadece kullan›ld›¤›
dönemde riski art›ran maruziyetler için “hastagün” kavram› kullan›l›r. Bu kavram›n temelinde
hasta yerine her hastan›n, her bir gününün, çal›ﬂman›n temel birimi olmas› yatar. Bunun için bir
hastan›n araﬂt›r›lan risk faktörüne maruz kald›¤›
ve kalmad›¤› her gün tek tek say›l›r, insidans h›z›n›n hesaplanmas› için bütün hastalar›n maruziyet olan ve olmayan günleri toplan›r ve hesaplamalarda kullan›l›r. Örne¤in; damar içi kateter
kullan›m›na ba¤l› infeksiyonlar›n insidans h›z›
(insidance rate) ﬂu ﬂekilde hesaplan›r; kohorttaki damar içi kateter kullan›m›na ba¤l› infeksiyon
say›s›, tüm hastalar›n damar içi kateter kulland›¤› günlerin toplam›na bölünür.
B. Retrospektif Kohort Çal›ﬂmalar (ﬁekil 2)
Retrospektif kohort çal›ﬂmalar tutulmuﬂ kay›tlara dayan›larak yap›l›r, bu nedenle do¤ru ve
güvenilir kay›t tutulmuﬂ olmas› çok önemlidir.
Bu tür çal›ﬂmalarda, kohort geçmiﬂ bir tarihte
oluﬂturulur ve belli bir zaman süresince maruziyet ve hastal›k aç›s›ndan yine kay›tlara dayan›la-

Kohort

rak izlenir. Çal›ﬂma planlan›rken kohortun nas›l
oluﬂturulaca¤›, hangi tarihten baﬂlanarak ne kadar süreyle izlenece¤i araﬂt›rmac›lar taraf›ndan
belirlenir ve prospektif kohort çal›ﬂmalarda oldu¤u gibi kohortta yer alan hastalardaki maruziyet durumu ve ortaya ç›kan vakalar saptan›r. Yine prospektif kohort bir çal›ﬂmada oldu¤u gibi
vakalara nas›l tan› koyulaca¤›na, maruziyetin nas›l tan›mlanaca¤›na dair kriterler çal›ﬂma planlama aﬂamas›nda belirlenmelidir. De¤erlendirme
de prospektif kohort gibi yap›l›r; yani izlem süresinin sonunda maruziyet olan ve olmayan gruplardaki vaka say›s› karﬂ›laﬂt›r›l›r ve potansiyel
risk faktörüne maruziyetle, hastal›k aras›nda bir
neden-sonuç iliﬂkisi olup olmad›¤› araﬂt›r›l›r. Vakalar›n belirlenmesi ve maruziyetin de¤erlendirilmesine yönelik herﬂey prospektif kohort çal›ﬂmalar bölümünde anlat›ld›¤› gibi yap›lmal›d›r.
Retrospektif kohort çal›ﬂma örne¤i aﬂa¤›da verilmiﬂtir:
Vankomisin kullan›m›n›n, vankomisine dirençli enterokok (VRE) infeksiyonu için bir risk
oluﬂturup oluﬂturmad›¤›n› araﬂt›rmak isteyen bir
çal›ﬂma için 01 Ocak 2000-31 Aral›k 2005 tarihleri
aras›nda dahiliye servislerinde yatan tüm hastalar kohort olarak kabul edildi. Bu hastalar›n hastanede yatt›klar› tarihten, taburcu olana kadar

Sonuç
‹zlem
Prospektif

Araﬂt›rmac› çal›ﬂmaya
burada baﬂlar

Kohort

Sonuç
‹zlem
Retrospektif
Araﬂt›rmac› çal›ﬂmaya
burada baﬂlar

Zaman
ﬁekil 2. Prospektif ve Retrospektif Kohort Çal›ﬂma.
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geçen sürenin retrospektif olarak dosyalardan
takip edilmesine karar verildi. Bu takip süresince (hastanede kald›klar› süre) her hastan›n vankomisin al›p almad›¤› ve VRE infeksiyonu geliﬂtirip geliﬂtirmedi¤i belirlendi. Ayr›ca, vankomisin alan hastalar›n kaç gün süreyle vankomisin
ald›¤› kaydedildi. Çal›ﬂman›n sonunda vankomisin alan ve almayan hastalardaki VRE infeksiyonu s›kl›¤› karﬂ›laﬂt›r›ld›, ayr›ca bu s›kl›¤›n vankomisine maruziyet süresi uzad›kça (maruziyetin
seviyelendirilmesi) art›p artmad›¤› incelendi.
Yukar›daki örnekten de anlaﬂ›laca¤› gibi, retrospektif kohort çal›ﬂmalar›n en önemli k›s›tl›l›¤›
geçmiﬂte tutulmuﬂ kay›tlara dayan›yor olmas›d›r.
Bir hastan›n VRE infeksiyonu olup olmad›¤›n›,
vankomisin al›p almad›¤›n› hep dosya kay›tlar›na dayanarak saptamak gerekir. Ancak, ülkemizde birçok hastanede hasta dosyalar› veya di¤er
kay›t sistemleri bunlar›n güvenilir ﬂekilde saptanmas›na olanak verecek kalitede de¤ildir.
VAKA-KONTROL ÇALIﬁMALARI (ﬁekil 3)
Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n metodolojisinde
son y›llarda önemli geliﬂmeler olmuﬂ ve birçok
de¤iﬂik alt grubu tan›mlanm›ﬂt›r. Vaka-kontrol
çal›ﬂmalar›nda araﬂt›r›lan hastal›¤› olanlar, yani
“vakalar” ve bu hastal›¤› olmayanlardan al›nan
bir örneklem, yani “kontroller” kullan›l›r ve bu iki
grupta maruziyetin s›kl›¤› araﬂt›r›l›r. Dikkat edilecek olursa, bu, kohort çal›ﬂma mant›¤›n›n tersine kullan›l›ﬂ›d›r; maruz kalan ve kalmayan grup-

lardaki vaka say›lar›n› karﬂ›laﬂt›rmak yerine, vakalar ve kontrollerdeki “maruziyet” oran› karﬂ›laﬂt›r›l›r. Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n sonucunda
saptanan orana “odds oran› [odds ratio (OR)]”
ad› verilir, “odds” sözcü¤ü ‹ngilizcedir ve anlam
olarak bir ﬂeyin olma olas›l›¤›n›n olmamas›na
oran›n› ifade eder. Bir vaka-kontrol çal›ﬂmas› sonucunda elde edilen odds oran› 2 ise, bu, vakalarda kontrollere göre maruziyetin iki kat fazla
oldu¤unu gösterir ki, buna “maruz kalma odds
oran›” denir. Ancak bu say› ayn› zamanda matematiksel olarak “hastal›k odds oran›”na eﬂittir,
yani maruziyet olan grupta hastal›k odds oran›n›n maruziyet olmayan gruptan iki kat fazla oldu¤unu da gösterir. Bir hastal›¤›n odds oran› klinik
kullan›mda anlamas› biraz güç bir kavramd›r ve
esas önemi, do¤ru yap›lm›ﬂ bir vaka-kontrol çal›ﬂmas›nda, odds oran›n›n bir kohort çal›ﬂma gibi maruziyete ba¤l› rölatif riske yaklaﬂ›k olarak
eﬂit olmas›d›r. Fakat bunun olabilmesi için vakakontrol çal›ﬂmas›n›n kontrol seçiminde uyulmas›
gereken önemli kurallar vard›r. Kontrollerin seçimi vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n en önemli k›sm›d›r. Bu seçimin nas›l yap›ld›¤›na göre vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n alt tipleri vard›r ve yine bu konuda yap›lan hatalar çal›ﬂman›n güvenilirli¤ini
önemli ölçüde etkiler. Bu yaz›da vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n tüm alt tipleri anlat›lmayacakt›r,
hastane infeksiyonlar› alan›nda en s›k kullan›lan
“vaka-tabanl› vaka-kontrol çal›ﬂmalar›” anlat›lacakt›r.

VRE infeksiyonu
saptanan hastalar

Kohort

Vankomisin kullananlar

VRE infeksiyonu
olmayan hastalar

Vankomisin kullananlar

Zaman
VRE: Vankomisine dirençli enterekok.

ﬁekil 3. Vaka-Kontrol Çal›ﬂmas›.
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Hastane infeksiyonlar› alan›nda kullan›lan vaka-kontrol çal›ﬂmalar›nda vakalar, araﬂt›r›lmakta
olan hastane infeksiyonu saptanan kiﬂilerdir,
kontroller ise hastanede yatmakta olan, fakat
hastane infeksiyonu olmayanlar aras›ndan seçilir. Özellikle vaka say›s›n›n az oldu¤u durumlarda, çal›ﬂman›n gücünü artt›rmak için kontrollerin
say›s› artt›r›labilir. Her vaka için 1-4 aras›nda
kontrol seçilebilir, bu say›n›n dörtten fazla olmas›n›n ek bir yarar› yoktur. Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›yla ilgili önemli bir yanl›ﬂ anlaﬂ›lma, bu çal›ﬂmalar›n geriye dönük yap›lmas› gerekti¤idir.
Halbuki bu çal›ﬂmalar ileriye dönük (prospektif)
olarak yap›labilir ve özellikle de kontrollerin vakalarla eﬂ zamanl› seçilmesi (concurrent controls) ve çal›ﬂmaya al›nmas›, baz› hatalar› (bias)
önlemeye yard›mc› olur. Hastane infeksiyonlar›
alan›nda yap›lan bir vaka-kontrol çal›ﬂmas›na örnek olarak yukar›da kullan›lan bir örne¤i vererek
vaka-kontrol ve kohort çal›ﬂmalar aras›ndaki fark› da vurgulayabiliriz. Daha önceden kullan›lan
vankomisinin bir hastada VRE infeksiyonu için
risk faktörü olup olmad›¤›n› saptamaya yönelik
bir vaka-kontrol çal›ﬂmas› planland›. Bir y›l süreyle hastanede her VRE infeksiyonu tan›s› konuldu¤unda, ayn› serviste o s›rada yatmakta
olan ve VRE infeksiyonu olmayan iki hasta kontrol olarak seçildi. Hem vakalar›n hem de kontrol
hastalar›n›n daha önce vankomisin kullan›p kullanmad›¤›na bak›ld›. Bir y›l›n sonunda, vakalar›n
ve kontrollerin vankomisin kullan›mlar› baﬂka
VRE risk faktörleri de göz önüne al›narak karﬂ›laﬂt›r›ld›. Bu çal›ﬂmada bulunan odds oran›, vankomisin kullan›m›n›n VRE infeksiyonu için bir
risk faktörü olup olmad›¤›n› gösterir.
VAKA-KONTROL ve KOHORT
ÇALIﬁMALARIN KARﬁILAﬁTIRILMASI
Prospektif kohort çal›ﬂmalar en de¤erli gözlemsel çal›ﬂma tipidir. Kohort çal›ﬂmalar›n en
baﬂta gelen avantajlar› insidans ve rölatif risk
(RR) hesaplamalar›na olanak sa¤lamas›d›r. Kohort çal›ﬂmalarda hata (bias) yapma olas›l›¤› vaka-kontrol çal›ﬂmalar›na göre daha azd›r. Prospektif kohort çal›ﬂmalarda maruziyetin saptanmas›, ölçülmesi veya vakalar›n saptanmas› ile ilgili bilgiler hem vaka-kontrol hem de retrospektif kohorta göre çok daha güvenilir biçimde toplan›r. Kohort çal›ﬂmalar›n en önemli dezavantajlar› çok zaman almalar›, daha pahal› olmalar› ve
nadir görülen hastal›klarda yeterli vaka say›s›na
ulaﬂabilmek için büyük örneklem ve uzun takip
süresi gerektirmeleridir.
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Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›n›n avantajlar› ise daha küçük bir örneklemle birçok risk faktörünü
araﬂt›rmaya olanak sa¤lamalar›d›r. Özellikle çok
s›k rastlanmayan hastal›klar için vaka-kontrol çal›ﬂmalar› kullan›l›r. Vaka-kontrol çal›ﬂmalar› daha
çabuk yap›ld›klar›, daha az örneklem gerektirdikleri için daha ucuza mal olur. En önemli dezavantajlar› insidans ve RR hesaplamalar›na olanak sa¤lamamalar›d›r. Ayr›ca, kontrol seçimini
do¤ru yapmak zordur ve yanl›ﬂ yap›ld›¤› zaman
çal›ﬂman›n güvenilirli¤ini etkileyecek önemli hatalar ortaya ç›kar.
KES‹TSEL ÇALIﬁMALAR (ﬁekil 4)
Kesitsel çal›ﬂmalar, belli bir anda veya zaman
aral›¤›nda risk alt›ndaki bir grubun incelenmesidir. Çal›ﬂma grubu do¤ru belirlendi¤i takdirde
kesitsel bir çal›ﬂmay› “bir kohortun resminin çekilmesi” gibi düﬂünebiliriz. Bu tür çal›ﬂmalarda,
bir hastal›¤›n prevalans h›z› saptanabilir, o nedenle kimi zaman “prevalans çal›ﬂmas›” olarak
da adland›r›l›rlar. ‹nsidans ve prevalans h›zlar›
aras›ndaki fark çok önemlidir. ‹nsidans, belirli bir
süre içinde hastal›¤› olmayan kiﬂilerde yeni ortaya ç›kan hastal›k say›s›n›n, baﬂlang›çta kohortta
bulunan kiﬂi say›s›na bölünmesiyle hesaplan›r.
Prevalans h›z› ise çal›ﬂma yap›ld›¤› andaki tüm
vakalar›n, yani hem yeni hem de eski vakalar›n
say›s›n›n, çal›ﬂman›n yap›ld›¤› toplam kiﬂi say›s›na bölünmesiyle bulunur. Bu nedenle prevalans
h›z›, sadece çal›ﬂman›n yap›ld›¤› zamanda ve
yerde o anda hasta olanlar›n oran›n› gösterir.
Risk faktörü araﬂt›rmak veya herhangi bir giriﬂimin uygunlu¤u ile ilgili yorumda bulunmak için
uygun bir çal›ﬂma tasar›m› de¤ildir. En önemli
kullan›m alan›, bir hastal›¤›n yükünün belirlenmesi ve bunun için gerekli kaynaklar›n (oda say›s›, personel, para vb.) planlanmas›d›r. Örne¤in;
hastane politikas› olarak baz› dirençli mikroorga-
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209

Hastane ‹nfeksiyonlar› Araﬂt›rmalar›nda Kullan›lan
Gözlemsel Çal›ﬂma Tasar›mlar›

Aﬂç›o¤lu S.

nizmalarla infekte hastalar için izolasyon planlan›yorsa, bunun için kaç izolasyon odas› gerekti¤ini hesaplayabilmek için hastanede her an bu
mikroorganizmayla infekte kaç hasta olabilece¤ini tahmin etmek gereklidir, böyle bir durum için
kesitsel bir çal›ﬂma en uygun çal›ﬂma düzenidir.
Hastane infeksiyonlar› alan›nda yap›lan kesitsel
bir çal›ﬂma örne¤i “nokta prevalans” çal›ﬂmalar›d›r. Bu çal›ﬂmalarda belli bir günde tüm hastanede sürveyans yap›l›r ve o gün kaç hastan›n hastane infeksiyonu oldu¤u saptan›r. Bu say› yine
ayn› günde hastanede yatmakta olan hasta say›s›na bölünerek, hastanedeki hastane infeksiyonu oran› bulunur. Bu çal›ﬂmadan elde edilen sonucun kullan›m› çok k›s›tl›d›r. Sadece, ayn› hastanenin ayn› ﬂekilde yap›lan baﬂka bir çal›ﬂma
sonucuyla karﬂ›laﬂt›r›labilir, ancak bu say›daki
art›ﬂ veya azalmayla ilgili yorum yap›lmas›na olanak vermez.
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