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Girifl: Listeria monocytogenes, yenido¤anlar, gebeler, yafll›lar, immün bask›lanm›fl transplant al›c›lar› ve
hücresel immünite bozuklu¤u olanlar gibi baz› gruplarda hayat› tehdit eden bakteremi ve meningoense-
falitin önemli bir sebebidir. Ayr›ca, bakteriyel menenjitlerin üçüncü en s›k sebebidir.

Burada 52 yafl›nda ve kronik alkol içicisi bir kiflide oluflan L. monocytogenes menenjiti olgusu sunulmak-
tad›r.

Olgu: Elli iki yafl›nda erkek hasta üç gün önce fluur kayb›yla Ad›yaman Devlet Hastanesi Acil Poliklini-
¤ine getirilmifl. Kronik alkol içicisi oldu¤u ö¤renilen hastan›n fluurunun düzelmesi üzerine taburcu edilmifl.
Ertesi gün bafl a¤r›s› ve atefli olmufl fakat doktora gitmemifl. A¤r› kesici kullanm›fl. Bu sabah tekrar fluur bu-
lan›kl›¤› fark edilmesi üzerine yak›nlar› taraf›ndan acile getirilmifl. Genel durum orta, fluur bulan›k, uyku-
ya meyilli, sesli uyarana gözlerini aç›yor ve emirlere uyuyordu. Kan bas›nc› 150/70 mmHg, atefl 38.2°C, na-
b›z 96/dakika, konjunktivalar hiperemik, ense sertli¤i ve Kernig bulgusu var olan hastan›n di¤er sistem
muayeneleri normaldi. Özgeçmiflinde hastan›n 10 y›ld›r hemen her akflam alkol ald›¤›, bazen afl›r› alkol ne-
deniyle acile baflvurdu¤u ö¤renildi. Diabetes mellitus hikayesi yoktu. Dört y›ld›r hipertansiyonu oldu¤u
fakat düzenli ilaç almad›¤› ö¤renildi. Hastaya yap›lan lumbal ponksiyonda beyin omurilik s›v›s› (BOS) ber-
rakt›, Thoma’da mm3’te 800 beyaz küre, 100 eritrosit görüldü. BOS glukozu 84 mg/dL, efl zamanl› kan glu-
kozu 144 mg/dL ölçüldü. Hastanemizde mikroprotein çal›fl›lmad›¤› için ölçülemedi. BOS Gram boyamas›n-
da her alanda lökosit görüldü, fakat mikroorganizma görülemedi. BOS Giemsa boyamas›nda %70 parçal›
görüldü. BOS örne¤i, BacT/ALERT PF standart aerobik pediatrik otomatize kan kültür fliflesine 0.5 cc ino-
küle edildi. Akut menenjit tan›s›yla yo¤un bak›m ünitesine yat›r›ld›. Seftriakson 4 g, ayr›ca hastan›n 50 yafl
üzerinde ve kronik alkol içicisi olmas› üzerine penisilin G 20 MU baflland›. ‹ki gün sonra fluuru iyice aç›lan,
atefli normale dönen hasta yo¤un bak›mdan servise ç›kar›ld›. Tedavinin ve yat›fl›n›n beflinci gününde BOS
inoküle edilen kültür fliflesinden pozitif sinyal al›nd›. ‹zolat L. monocytogenes olarak tan›mlan›p rapor edildi.
Tedavinin yedinci gününde seftriakson kesildi. Penisilin G tedavisi 14 gün sürdürülen, klinik bulgular› nor-
male dönen hasta taburcu edildi. Menenjit klini¤i olan eriflkin hastalarda Listeria menenjiti ak›lda tutul-
mal›d›r.
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Girifl: Hastanemizdeki tüm klinikleri kapsayan hastane infeksiyonu (H‹) h›zlar›n›n de¤erlendirilmesi
amac›yla y›lda iki kere olmak üzere nokta prevalans çal›flmas› yap›lmaktad›r.

Materyal ve Metod: 2007 ve 2008 y›llar›nda, alt› ayda bir olmak üzere toplam dört dönem nokta pre-
valans çal›flmas› yap›ld›. Her dönem toplam dört gün boyunca hastanede yatan tüm hastalar H‹ varl›¤› aç›-
s›ndan de¤erlendirildi. H‹ tan›m› ve s›n›fland›rmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” kriterleri kullan›ld›. H‹ h›z› = (H‹ say›s›/yatan hasta say›s›) x 100 formülü ile hesapland›.

Bulgular: Hastanemizde 2007 y›l› birinci dönemde 476 hastada 22 H‹ saptand›; H‹ h›z› %4.7 olarak he-
sapland›. H‹ geliflen 22 hastan›n %18.2 (n= 4)’sinde üriner sistem, %18.2 (n= 4)’sinde cerrahi alan infeksi-
yonu (derin insizyonel), %18.2 (n= 4)’sinde pnömoni saptand›. En s›k izole edilen etkenler %22.7 ile Esche-
richia coli, %18.1 ile Enterococcus spp., %13.6 ile Pseudomonas aeruginosa idi.

2007 y›l› ikinci dönemde 450 hastada 35 H‹ saptand›; H‹ h›z› %7.5 olarak hesapland›. H‹ geliflen 35 has-
tan›n %26.4 (n= 9)’ünde dolafl›m sistemi, %20.5 (n= 7)’inde üriner sistem infeksiyonu, %14.7 (n= 5)’sinde
de pnömoni saptand›. En s›k izole edilen etkenler %18.1 ile E. coli, %13.6 (3 hasta) ile metisiline dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA), %13.6 ile genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitif E. coli idi.

2007 y›l›nda yap›lan iki nokta prevalans çal›flmas›nda toplam 926 hastada 56 H‹ saptand›; ortalama H‹
h›z› %6 olarak hesapland›. 

2008 y›l› birinci dönemde 482 hastada 36 H‹ saptand›; H‹ h›z› %7.4 olarak hesapland›. H‹ saptanan 36
hastan›n %27.7 (n= 10)’sinde üriner sistem, %22.2 (n= 8)’sinde cerrahi alan (organ-boflluk), %19.4 (n= 7)’ün-
de dolafl›m sistemi infeksiyonu saptand›. En s›k izole edilen etkenler %28.5 ile E. coli, %19 ile P. aeruginosa,
%4.2 ile metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (MRKNS) idi. 

2008 y›l› ikinci dönemde 417 hastada 25 H‹ saptand›; H‹ h›z› %5.9 olarak hesapland›. H‹ saptanan has-
talar›n %36 (n= 8)’s›nda dolafl›m sistemi , %36 (n= 8)’s›nda  pnömoni, %8 (n= 2)’inde deri ve yumuflak do-
ku infeksiyonu saptand›. En s›k izole edilen etkenler %21.4 ile Acinetobacter spp., %14.2 ile P. aeruginosa,
%14.2 ile Enterococcus spp. idi.

2008 y›l›nda yap›lan iki nokta prevalans çal›flmas›nda toplam 899 hastada 61 H‹ saptand›; H‹ h›z› %6.7
olarak hesapland›.

Sonuç: 2007 y›l›nda en s›k görülen H‹ üriner sistem infeksiyonu, en s›k izole edilen etken E. coli, 2008
y›l›nda en s›k görülen H‹ dolafl›m sistemi infeksiyonu, en s›k izole edilen etken E. coli olarak saptanm›flt›r.
‹ki y›l›n ortalama genel H‹ oranlar› birbirine yak›n bulunmufltur (Tablo 1). Yapt›¤›m›z bu çal›flma hastane
genelini kapsayan H‹ verilerine ulaflmam›z› sa¤lam›flt›r.

Tablo 1. 2007-2008 nokta prevalans sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (H‹ h›zlar›)

2007 1. dönem 2007 2. dönem 2008 1. dönem 2008 2. dönem

%4.7 %7.5 %7.4 %5.9

2007 H‹ H›z› 2008 H‹ H›z›
%6 %6.7

H‹: Hastane infeksiyonu.
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ÖZET
H1N1 (domuz gribi etkeni) ad› verilen yeni bir grip virüsü, bugün dünya çap›nda yay›l›yor. Bu infeksiyon hastal›¤› ile ilgili olarak Dünya Sa¤-

l›k Örgütü (DSÖ) 11 Haziran 2009 tarihinde salg›n sinyali verdi. Yirminci yüzy›lda, her biri yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden olan
dört pandemi görülmüfltür. 1918 pandemisinde dünyada 20 milyon insan›n influenzadan öldü¤ü bildirilmifltir.

Yukar›da an›lan nedenlerden dolay›, bu çal›flmada, ülkemizi de etkisi alt›na alan H1N1 pandemik virüse iliflkin bilgi düzeyi, risk gruplar›
içerisinde yer alan üniversite ö¤rencilerinde araflt›r›lm›flt›r.

Araflt›rma, enine kesitsel (prevalans) tipte olup araflt›rma evrenini Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ö¤renim gö-
ren 150 ö¤renci oluflturmufltur. Çal›flma yüz yüze anket formu ile gerçeklefltirilmifltir. Veriler % önemlilik testi ile de¤erlendirilmifltir. Anket for-
munda etken, yol açt›¤› hastal›klar, ö¤renme kaynaklar›, korunma yollar›, afl› ile ilgili görüfller, tan›s› ve sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›ndan yap›lmas› ge-
rekenler ile ilgili sorular sorulmufltur.

Çal›flma sonucunda araflt›rma grubunun H1N1 pandemik virüsü bilme oranlar› sa¤l›k hizmetlerinde görev almalar› dikkate al›narak yeterli
görülmemifltir. Özellikle afl›n›n güvenilir olmad›¤›na iliflkin yüksek oran ve bilgi kaynaklar› olarak kitle iletiflim araçlar›n›n ilk s›rada yer almas›
e¤itim gereklili¤ini bir kez daha ortaya koymufltur.

Anahtar Kelimeler: H1N1 influenza virüs, pandemi.
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Amaç: Nozokomiyal kan ak›m› infeksiyonu (NKA‹) yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde halen yüksek mortalite ve morbidite ne-
denidir. Etkenlerin ve antimikrobiyal duyarl›l›klar›n bilinmesi özellikle ampirik tedavide önemlidir. Çal›flmada ünitemizde etken mik-
roorganizmalar›n ve antibiyotik direnç kal›plar›n›n saptamas› amaçland›.

Materyal ve Metod: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitemize 2008-2009 y›llar› aras›ndaki dönemde NKA‹ ataklar› ve antibiyotik direnç
kal›plar› prospektif olarak de¤erlendirildi. 

Bulgular: Çal›flma süresince, 2148’i term, 1867’si preterm olmak üzere toplam 4015 hasta servise yatm›flt›r. Kan kültüründe üreme
olan hastalar›n 88’i preterm, 4’ü term hastayd›. Toplam 89 hastada 92 üreme saptand› ve kan kültüründe mikroorganizma izole edilme
s›kl›¤› pretermlerde %4.7, termlerde %0.2 bulundu. Servisimizde klinik sepsis say›s› 133 olup, kültürde üreme oran› (92/133) %69.1 idi. 

4015 hastan›n 32.488 hasta günü olup, kan ak›m› infeksiyon h›z› (133/4015) %3.31, kan ak›m› dansitesi 4.09 olarak bulundu.

Gram-negatif bakteriler %63.0, gram-pozitif bakteriler %26.1 ve Candida spp. %10.9 oran›nda izole edildi. En s›k izole edilenler s›-
ras›yla Klebsiella spp. (%54.3), Staphylococcus aureus (%10.9), koagülaz-negatif stafilokoktu (%6.5). 

Klebsiella pneumoniae’da ampisiline %95, sefotaksime %67, gentamisine %67, amikasine %8 direnç bulundu. Karbapenem direnci sap-
tanmad›. Staphylococcus aureus’da ampisiline %100, klindamisine %14, siprofloksasine %56 direnç bulundu. Glikopeptid direnci saptan-
mad›.

Klebsiella spp.’de genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) direnci %68.6 ve stafilokoklarda metisiline dirençli S. aureus direnci
%40 olarak tespit edildi.

Hastalar›m›zda NKA‹ mortalitesi %41.3 (55/133) saptand›. Ölen preterm hastalar›n ço¤unda solunum sistemi sorunlar› ve prema-
türite birincil sorunlard›.

Sonuç: Gram-negatif etkenler, NKA‹ etkenleri içinde ilk s›radayd›, en s›k Klebsiella spp. izole edildi. Çoklu antibiyotik direnci dik-
kat çekmekteydi. Ünitemizde merkezi hepafiltre ve otomatik total parenteral nütrisyon-compounder sisteminin olmas›, aktif sürve-
yans çal›flmalar› ve ak›lc› antibiyotik kullan›m ilkelerinin uygulanmas›n›n NKA‹ s›kl›¤›n›n ve antibiyotik direncinin kontrolünde etkili
oldu¤u düflünüldü. Kan ak›m› infeksiyon h›z› %3.31 gibi düflük bir oranda olmas›na ra¤men bu hastalarda mortalite oran›n›n %41.3 ol-
mas› yenido¤an ünitelerinde infeksiyon kontrolünün önemini göstermektedir.
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Amaç: Kan ve vücut s›v›lar› ile temas etmifl olan kesici ve sivri uçlu aletlerle yaralanmalar›n ayr›nt›l›
olarak incelenerek al›nan önlemlerin uygulanmas›d›r.

Materyal ve Metod: Bu veriler “Personel Yaralanmalar› Takip Talimat›” do¤rultusunda, Ocak 2008-Ey-
lül 2008 tarihleri aras›nda, çal›flan tüm personelin infeksiyon hemfliresine bireysel geri dönüflleri ve dol-
durulan “‹fl Kazas› Bildirim Formlar›” ile toplanm›flt›r.

Bulgular: Ocak 2008-Haziran 2008 tarihleri aras›nda 32 çal›flanda kan ve vücut s›v›s› ile temas eden ke-
sici ve sivri uçlu aletlerle yaralanma meydana gelmifl, bunlar›n 10 tanesi Haziran 2008 tarihinde görülmüfl-
tür. Bu yaralanmalar›n %50’sini hemflire/sa¤l›k memuru, %19’unu temizlik personeli, %16’s›n› hekimler
oluflturmaktad›r. Yaralanmalar›n %60’› i¤ne ucu ile gerçekleflmifltir. Bölümlere göre da¤›l›ma bak›ld›¤›nda;
ameliyathanede %32, yatan hasta katlar›nda %22 ve polikliniklerde %16 oldu¤u görülmüfltür. Yaralanmala-
r›n nedenlerine göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda; en s›k yaralanman›n enjektör kapa¤›n› kapat›rken (%22) ol-
du¤u, bunu takiben de; t›bbi veya evsel at›klardan ç›kan i¤ne ucu sonucu bu at›klar› toplayan personelin
eline batmas› (%19), hastalara uygulanan tedavi sonras› uygulamay› yapan veya yapmayan kiflinin at›klar›
tedavi tepsisinden toplamas› s›ras›nda (%16) ve kan ve vücut s›v›lar›n›n göze s›çramas› sonucu (%16) ol-
du¤u görülmüfltür. Yap›lan analizlerin sonucunda personel yaralanmalar›n›n nedenleri belirlenmifl, ön-
lemler planlanm›flt›r.

Bu do¤rultuda tüm personele kesici ve sivri uçlu aletlerle yaralanmalar›n önemi, korunma yollar› ve ya-
ralanma sonucunda geliflebilecek kan yoluyla bulaflan hastal›klar konular›n› kapsayan e¤itimler gerçeklefl-
tirilmifltir. Tüm personelin dikkatlerini çekebilecek görsel materyaller oluflturulup belirlenen alanlara as›l-
m›fl, tedavi tepsilerine kesici ve sivri uçlu aletlerin at›labilece¤i dayan›kl› kutular yerlefltirilmifltir. Standart
önlemler kapsam›nda yer alan koruyucu materyalleri (maske, önlük, gözlük ve eldiven) içeren paketler
oluflturulup alanlarda ulafl›labilir yerlere konulmufltur. Çal›flma alanlar›nda bulunan kesici ve sivri uçlu
aletlerin at›labilece¤i dayan›kl› kutular›n bulundu¤u alanlar tekrar gözden geçirilmifl ve uygun yerlere yer-
lefltirilerek bu kutular›n dökülme ve saç›lmalar›n› engellemek için sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r.

Sonuç: Al›nan önlemler sonucunda; kan ve vücut s›v›s› ile temas etmifl kesici ve sivri uçlu aletlerle ya-
ralanan personel say›s›nda 2008 y›l› temmuz ay›nda %60, a¤ustos ay›nda %90 ve eylül ay›nda %100 iyilefl-
me sa¤lanm›flt›r.
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Amaç: Hastane ortam›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n eldiven kullan›m› ile ilgili yaklafl›mlar› ve uygulama s›ras›nda
tercihleri sorgulanarak meslek güvenli¤i ve hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan do¤ru davran›fllar›n de¤erlendiril-
mesi yap›larak eldiven kullan›m› ile ilgili e¤itim ve gözlem çal›flmalar› için ön veri elde edilmesi amaçland›.

Materyal ve Metod: Kesitsel tipte olan çal›flmada Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araflt›rma Hastanesinde
görev alan sa¤l›k çal›flan›na konuyla ilgili anket formu flahsen doldurtuldu. Veriler SPSS 10.0 istatistik program›
ile analiz edildi.

Bulgular: Çal›flmaya kat›lan 249 sa¤l›k personelinin yafl ortalamas› 30.1 ± 5.4 (20-49) idi ve 163 (%65.5)’ü ka-
d›nd›. Meslek da¤›l›mlar›; %21.7 doktor, %58.2 hemflire, %20.1 yard›mc› sa¤l›k personeliydi ve çal›flanlar›n
%17.7’si poliklinikte, %61.8’i yatakl› servislerde, %20.5’i ise yo¤un bak›mlarda hizmet vermekteydi. Çal›flanlar›n
%24.7’si lise ve alt› e¤itim alm›flken, %75.3’ü yüksek okul ve üniversite mezunuydu. K›rk yedi (%18.9) kiflide el-
diven kullanmas›n› güçlefltiren cilt hastal›¤› mevcuttu. Eldiven öncesi el hijyeni sa¤lam sorusuna s›kl›kla ve her
zaman yan›t› verenlerin oran› %54.2 idi, yo¤un bak›m çal›flanlar›nda ve hemflirelerde anlaml› derecede yüksek-
ti (s›ras›yla; p= 0.017, p= 0.011). Eldiven ç›karma sonras› el hijyeni sa¤lama oran› ise hastane genelinde olduk-
ça yüksek olmakla birlikte (%93.6) hemflirelerde di¤er personele göre anlaml› oranda yüksekti (p= 0.039). Çift
eldiven giyilmemesine 42 (%16.9) kiflinin hiçbir zaman cevab› verdi¤i, özellikle yo¤un bak›mlarda hasta bak›m›
s›ras›nda daha fazla olmak üzere anlaml› oranda çift eldiven kullan›m› oldu¤u saptand› (p< 0.001). Hastadan
hastaya geçerken eldiven de¤ifltirme oranlar›n›n yüksek oldu¤u (%87.2) (yo¤un bak›m çal›flanlar›nda yüksek, p=
0.026), ayn› hastan›n kirli bölgesinden temiz bölgesine geçerken ise bu oran›n hemflirelerde daha fazla olmak
üzere %81.6 oldu¤u saptand› (p< 0.001). Eldiven üzerine antiseptik uygulama al›flkanl›¤›n›n az oldu¤u (%15.7)
belirlendi. Di¤er uygulamalarla ilgili oranlar Tablo 1’de verilmifltir.

Sonuç: Sa¤l›k çal›flanlar›n›n genelde eldiven kullan›m sonras› el hijyeni sa¤lad›¤› fakat öncesinde uygulama-
y› ihmal ettikleri sonucuna var›ld›. Özellikle yo¤un bak›mlarda uygulamalar›n daha iyi oldu¤u ayr›ca hemflirelerin
konuya daha yak›n olduklar› kan›s›na var›ld›. Düzenlenecek e¤itim ve gözlem çal›flmalar›nda doktor ve yard›mc›
personelin ön planda tutulmas›, kullan›m öncesinde de el hijyeni sa¤lanmas›n›n vurgulanmas› gerekmektedir.

Tablo 1.

Uygulama Say› %

Ç›karmadan önce (s›kl›kla veya her zaman)
Kay›t yap›yorum 103 41.4
Ortama dokunuyorum 60 24.1

Uygulama öncesi eldiven tak›yorum (s›kl›kla veya her zaman)
Atefl ölçümü 35 14.1
Tansiyon ölçümü 72 28.9
Hasta tafl›ma 126 50.6
Yatak de¤ifltirme 156 62.7 (p= 0.036)
Monitör temas› 23 9.2

‹nvaziv uygulama öncesinde eldiven tak›yorum (s›kl›kla veya her zaman)
Kan alma 196 78.7
Kateter uygulama 143 57.4
Pansuman yapma 188 75.5
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Burada bir y›l boyunca süren ve kayna¤› bafllang›çtan dokuz ay sonra saptanan hastane genelinde (yo-
¤un bak›mlar, cerrahi branfllar ve yata¤›nda hemodiyaliz alan hastalar) görülen bir salg›n ve araflt›rma sü-
reci sunulmufltur.

Daha önceki aylarda ortalama üç hasta Acinetobacter baumannii infeksiyonu ya da kolonizasyonu nedeniy-
le temas izolasyonuna al›n›rken, Ekim 2008-Aral›k 2008 döneminde 22 olgu (ortalama= 7.3/ay) izolasyona
al›nd›. Yap›lan araflt›rma sonucunda olgular›n ço¤unun yo¤un bak›mda yat›yor oldu¤u ve bulunduklar› üni-
tede hemodiyaliz ald›klar› saptand›. Kaynak araflt›rmas›nda gezici hemodiyaliz cihaz›n›n yüzey, su ve per-
sonelinin elinden olgularla benzer fenotipte A. baumannii izole edildi. Gezici hemodiyaliz cihaz›n›n kulla-
n›m ve temizli¤i ile ilgili yeni düzenlemeler yap›ld›. Fakat Nisan 2009-Haziran 2009 döneminde 120 olgu-
nun infekte olmas› ve ço¤unun cerrahi alan infeksiyonu ya da cerrahi branfllarda yat›yor olmas› nedeniyle
kaynak araflt›rmas› ve salg›n analizine devam edildi. Kayna¤›n ameliyathane olabilece¤i düflünülerek
ameliyathaneden al›nan ortam örneklerinde baflta anestezi cihazlar› olmak üzere pek çok yerde A. ba-
umannii üremesi oldu. Ameliyat aras› ameliyathane temizli¤i ve baz› cihazlar›n rutin temizli¤i ile ilgili ak-
sakl›klar oldu¤u saptand›. Prosedürler tekrardan yaz›ld›, uygulamalara uyumu art›rabilmek için bir ay sü-
resince infeksiyon kontrol hemfliresi ameliyathanede tam süreli gözlem çal›flmas› yapt›. Takip eden süre-
de olgu say›s›n›n yar›ya inmesine ra¤men hastanenin farkl› bölümlerinde yeni olgular eklenmeye devam
etmekteydi. Bu nedenle kaynak araflt›rmas›na devam edildi ve hastane suyunun A. baumannii ile infekte
oldu¤u, yeterli klorlama yap›lamad›¤› saptand›. Depo ve di¤er sistemlerin dezenfeksiyon için uygun ol-
mamas› nedeniyle depodan hastaneye su verilmesi durdurularak hastane flebeke suyuna ba¤land›. Do-
kuz ayl›k araflt›rman›n sonucunda depo ve dezenfeksiyon sistemi yenilenerek konuyla ilgili prosedür olufl-
turuldu. Bafllang›c›nda sonuna kadar 12 ay boyunca 282 olgunun etkilendi¤i bu salg›nda hastanede pek
çok ortamdan etken izole edildi ve bu süreç içinde etken direnç kazand›. Temizlenmesi daha zor olan bu-
har cihazlar›, tedavi ve pansuman arabalar› gibi pek çok yerde yeni prosedürler oluflturularak bunlar›n te-
mizlik ve dezenfeksiyonlar› takip edildi. 

Hastane infeksiyonu kontrolü sadece hastaya direkt hizmet veren bölümlerin de¤il teknik servis gibi
bak›m ve onar›m hizmeti veren birimlerin de dahil olmas› gereken, tüm prosedürlerin yaz›l›p herkes tara-
f›ndan uyulmas› gereken bir süreçtir.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243 143

POSTERLER

2009 Y›l›nda Hastanemiz ‹nfeksiyon Kontrol
Komitesinin Anestezi ve Yenido¤an Yo¤un Bak›m
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Amaç: El hijyeninin do¤ru uygulanmas› ile hastane infeksiyonlar›n›n kontrolünü sa¤layabilmektir.

Materyal ve Metod: Hastanemiz üçüncü düzey yo¤un bak›m ünitelerinde el hijyeni kurallar›na uyum gözlem
formlar› retrospektif olarak de¤erlendirilmifltir.

Anestezi yo¤un bak›m ünitesinde 53 doktor, 81 hemflire ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na ait dört kifli, yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesinde ise 44 doktor ve 53 hemflire gözlem çal›flmas›na al›nm›flt›r. Hasta ile temas öncesi ve
temas sonras›, aseptik bir iflten önce, vücut s›v›s›na maruz kalma riskinden sonra, hastan›n çevresiyle temastan
sonra el temizli¤i kurallar›na uyum gözlemlenmifltir.

El hijyeni kurallar›na uyum de¤erlendirilirken Dünya Sa¤l›k Örgütü El Hijyeni Uygulama K›lavuzunda belir-
tilen Opsiyonel ve Temel Hesaplama Formlar›’ndaki formüller kullan›lm›flt›r.

Bulgular: El hijyeni ile ilgili yap›lan 1 y›ll›k gözlemlerde anestezi yo¤un bak›m ünitesinde el hijyenine uyum;
hastayla temastan önce %31.58, aseptik bir iflten önce %70.45, vücut s›v›s›na maruz kalma riskinden sonra
%94.64, hastayla temastan sonra %78.08, hastan›n çevresiyle temastan sonra %26.32 oldu¤u saptanm›flt›r.

Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde el hijyenine uyum; hasta ile temas öncesi %75.44, aseptik bir iflten ön-
ce %78.26, vücut s›v›s›na maruz kalma riskinden sonra %100.00, hasta ile temas sonras› %95.83, hastan›n çevresi
ile temastan sonra %57.14 oldu¤u tespit edilmifltir.

Sonuç: Anestezi ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde çal›flanlar›n en çok temas sonras› vücut s›v›s›na ma-
ruz kalma durumunda el hijyenine uyumu gösterdikleri, ünite çal›flanlar› aras›nda el hijyeni kurallar›na en az
asistan hekimlerin uyduklar› saptanm›flt›r. 

Hastane infeksiyonunda el hijyeninin yeterince ve do¤ru uygulanmas› ile hastane infeksiyonlar›n›n kontro-
lü sa¤lanabilmektedir. Böylece mesleki risklerde azalt›lmaktad›r.

Hastane infeksiyonlar›n›n ve çoklu antibiyotik dirençli sufllar›n yo¤un olarak saptand›¤› yerler yo¤un bak›m
üniteleridir. Buradaki hastalara s›kça invaziv giriflim ve müdahale yap›lmaktad›r. El hijyeninde temel hedef çap-
raz kontaminasyonun önlenmesidir. Bunun için bireysel düzeyde; el hijyenini bilmek, inanmak ve uygulamak
gerekmektedir.

Personelin El Hijyeni Kurallar›na Uyumu
Anestezi ve reanimasyon Yenido¤an yo¤un bak›m

Say› Yüzde Say› Yüzde

Uzman doktor 10 7.25 22 22.68
Asistan 43 31.16 22 22.68
Hemflire 81 58.70 53 54.64
Di¤er 4 2.90 - -
Toplam 138 - 97 -

Gözlenen toplam temas say›s›n›n el hijyeni kurallar›na uyumluluk oran› (%)
Vücut Hastan›n

Hastayla s›v›s›na Hastayla çevresiyle
temastan Aseptik bir maruz kalma temastan temastan

önce iflten önce riskinden sonra sonra sonra

Anestezi yo¤un bak›m 31.58 70.45 94.64 78.08 26.32

Yenido¤an yo¤un bak›m 75.44 78.26 100.00 95.83 57.14
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Çal›flmam›zda çeflitli klinik örneklerden nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilmifl Pseudomo-
nas aeruginosa sufllar›nda doripenemin in vitro etkinli¤i imipenem ve meropenem ile karfl›laflt›rmal› olarak
belirlenmifltir.

Ocak 2008-Aral›k 2008 tarihleri aras›nda laboratuvar›m›zda çeflitli klinik örneklerden ard›fl›k olarak izo-
le edilen ve nozokomiyal infeksiyon etkeni oldu¤u belirlenen 90 P. aeruginosa suflu çal›flmaya al›nm›flt›r. 

Doripenem, imipenem ve meropenemin duyarl›l›klar› E-test yöntemi ile belirlenmifltir. Duyarl›l›k s›-
n›rlar›n›n belirlenmesinde EUCAST’›n belirledi¤i minimum inhibitör konsantrasyonu (M‹K) de¤erleri esas
al›nm›flt›r. Buna göre doripenem için duyarl› ≤ 1, orta duyarl› 2-4, dirençli > 4; imipenem için duyarl› ≤ 4,
orta duyarl› 8, dirençli > 8; meropenem için duyarl› ≤ 2, orta duyarl› 4-8, dirençli > 8 M‹K de¤erleri kulla-
n›lm›flt›r.

‹zolatlar›n di¤er antibiyotiklere (seftazidim, sefepim, sulbaktam-sefoperazon, piperasilin-tazobaktam,
kolistin, amikasin ve siprofloksasin) duyarl›l›klar› ise “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”
kriterlerine göre disk difüzyon yöntemi ile saptanm›flt›r. Sufllar›n doripenem, imipenem ve meropenem
için M‹K50 ve M‹K90 de¤erleri ve direnç durumlar› Tablo 1’de sunulmufltur. 

Test edilen di¤er antibiyotikler içerisinde en duyarl› antibiyotikler kolistin ve seftazidim olarak sap-
tanm›flt›r. Çal›flmam›zda nozokomiyal P. aeruginosa izolatlar›nda doripenemin M‹K50 düzeyleri imipenem-
den alt› kat meropenemden ise üç kat, M‹K90 düzeyleri ise her iki antibiyotikten de dört kat daha düflük
saptanm›flt›r. Direnç oranlar› ise doripenem, imipenem ve meropenem için s›ras›yla %64.4, %61.1, %56.6
olarak bulunmufltur. Doripenemin farmakokineti¤i ile ilgili olarak uzun süreli infüzyon sonras› 8 µg/mL dü-
zeye ulaflt›¤› göz önüne al›nd›¤›nda izolatlar›n %91.1’inin bu düzeyde in vitro olarak inhibe oldu¤u gözlem-
lenmifltir.

Doripeneme dirençli olan 15 suflun hepsi di¤er iki karbapeneme de dirençli bulunmufltur. ‹mipeneme
dirençli 28 suflun hepsi meropeneme de dirençli, 5 tanesi ise doripeneme duyarl› bulunmufltur. Merope-
neme dirençli 24 suflun 1 tanesi imipeneme, 4 tanesi ise doripeneme duyarl› olarak saptanm›flt›r.

Hastanemizde özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde çoklu ilaç direnci gösteren P. aeruginosa sufllar›yla ge-
liflen infeksiyonlar›n tedavisinde doripenemin farmakokinetik özellikleri de göz önüne al›nd›¤›nda bir se-
çenek olabilece¤i düflünülmüfltür.

Tablo 1.

M‹K (µg/mL) Duyarl›l›k (%)
Antibiyotik M‹K aral›k M‹K50 M‹K90 Duyarl› Orta duyarl› Dirençli

Doripenem 0.016-> 32 0.25 8 64.4 18.9 16.7

‹mipenem 0.032-> 32 1.5 32 61.1 7.8 31.1

Meropenem 0.047-> 32 0.75 > 32 56.6 16.7 26.7

M‹K: Minimum inhibitör konsantrasyonu.
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Girifl: ‹nfeksiyonlardan korunmada deri bütünlü¤ü önemlidir. Travmatik ya da cerrahi keside karfl›lafl›-
lan en önemli sorun infeksiyon geliflimidir. Bu çal›flma, kardiyovasküler cerrahi klini¤inde 2007 y›l›nda or-
talama %11 olarak seyreden CA‹ h›z›n›n temmuz ve a¤ustos aylar›nda s›ras›yla %26.7 ve %22.2’ye yüksel-
mesi nedeniyle yap›lm›flt›r. 

Materyal ve Metod: ‹nfeksiyon h›z›nda yükselmenin gözlendi¤i andan 2009 y›l›na kadar takiplerin ya-
p›ld›¤› retrospektif ve prospektif bir çal›flmad›r.

Bulgular-‹yilefltirmeler:

1. El y›kama oranlar›: Toplam 102 kifliye el hijyeni ve eldiven kullan›m› e¤itimi verildi. El y›kama oran-
lar› ç›kar›ld›, oran %72’den %81’e yükseldi (Tablo 1).

2. Hemflire kadrosunun de¤iflimi süreci: Bu dönemde devlet atamas›na ba¤l› kalifiye personelin
%40’›nda azalma tespit edildi (Tablo 2).

3. Merkezi sterilizasyon ünitesinde malzemelerin miadlar› kontrol edildi. Biyolojik test sonuçlar› ince-
lendi; sonuçlar negatifti. Set ve drapelerden al›nan kültürde üreme olmad›.

4. Kardiyovasküler cerrahi ameliyathane süreci:

• HEPA filtrelerin ve sistemin kontrolü yap›ld›.

• Partikül ölçümü ISO 14644-1’de belirtilen formülle %95 güvenlik üst s›n›r›nda ISO s›n›f 6’dan küçüktü
ve standartlara uygundu. 

• Ameliyat masas›, zemin, kap› önü, havaland›rma önlerine besiyeri konularak örnek al›nd›. Üreme
gözlenmedi.

• Profilaktik antibiyotik uygulamas›; indüksiyon esnas›nda ve planlanan sürenin %75’ini aflan durumda
ek doz olarak yap›ld›, ikinci günde kesildi.

5. Pansuman yapma süreci gözlem ve kay›t alt›na al›nd›:

a. Pansuman arabas› yerine, her hastaya özgü tepsi haz›rland›.

b. Steril eldiven ve steril pansuman seti kullan›ld›.

c. Batikonlar›n ve steril setlerin son kullan›m süresine uyuldu.

d. Aseptik uygulamalar›n kayd› tutuldu, iyilefltirme efl zamanl› yap›ld›.

e. Yara yerleri aç›k b›rak›l›p, opsite s›k›ld›.

6. Personel metisiline dirençli Staphylococcus aureus taramalar›: %96 oran›nda üreme tespit edilmedi. %4
oran›nda metisiline duyarl› S. aureus saptand›, takip ve tedavi uyguland›.

7. Fiziksel yetersizlikler: Lavabo ve çöp kovalar›n›n ergonomileri iyilefltirildi. Duvara monte el dezen-
fektanlar› kullan›ld›.

8. Kan flekerleri preoperatif dönemde regüle edildi.

9. Taburculuk sonras› hasta ve yak›nlar›n›n e¤itimi sa¤land›, evde ziyaretler ile etkinlik de¤erlendirildi.

Sonuç: %26.7’ye yükselen cerrahi alan infeksiyonu h›z› iyilefltirmeler ile 2007 y›l›nda %9’a, 2008 y›l›nda
%6’ya geriledi. Aktif sürveyans, infeksiyon h›z›ndaki sapmalar›n k›sa sürede fark edilmesini sa¤lar ve mul-
tidisipliner önlemler al›nmas›n› gerektirir (fiekil 1).
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Tablo 1.

El y›kama oran› El y›kamama oran›

Çal›flma öncesi %72.14 %27.86

Çal›flma sonras› %81.76 %18.24

Tablo 2.

KVC klini¤i KVC YBÜ Ameliyathane MSÜ Toplam

Norm kadro 14 7 11 6 38

‹flten ayr›lan hemflire say›s› 8 3 3 1 15

Personel de¤iflim oran› %57 %42 %27 %16 %39.5

KVC: Kardiyovasküler cerrahi, YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, MSÜ: Merkezi sterilizasyon ünitesi.
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fiekil 1. Çal›flma öncesi ve sonras› cerrahi alan infeksiyonu h›zlar›.
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Girifl: Bu çal›flmada 10 y›ll›k ara ile hastanemizde nozokomiyal infeksiyon (N‹) etkeni olarak izole edi-
len gram-negatif bakterilerin da¤›l›m› ve çeflitli antibiyotiklere olan duyarl›l›klar› karfl›laflt›rmal› olarak su-
nulmufltur.

Materyal ve Metod: Çal›flmam›zda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi hastanesi Ocak 1998-Temmuz 1998
ile Ocak 2008-Aral›k 2008 sürveyans verileri karfl›laflt›r›lm›flt›r. N‹ etkeni olarak izole edilen gram-negatif
bakteriler de¤iflik kliniklerde yatan hastalar›n örneklerinden izole edilmifltir.

Hastalar›n klinik ve laboratuvar verileri hasta dosyalar›ndan, atefl ve ilaç çizelgelerinden ve hastay› iz-
leyen doktorlardan ö¤renilmifltir. De¤erlendirme sonucunda sadece N‹ olan hastalar›n izolatlar› çal›flma-
ya dahil edilmifltir. N‹ tan›s› için “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” tan›mlar› kullan›lm›fl-
t›r. ‹zole edilen gram-negatif bakterilerin çeflitli antibiyotiklere duyarl›l›klar› 1998 y›l›nda agar dilüsyon
yöntemiyle; 2008 y›l›nda ise disk difüzyon yöntemiyle çal›fl›lm›flt›r. 

Çal›flmada 1998 y›l›nda izole edilen 251 adet, 2008 y›l›nda ise 888 adet gram-negatif bakteri yer al-
m›flt›r.

Bulgular: 1998 y›l›nda Escherichia coli %32, Pseudomonas spp. %30, Acinetobacter baumannii %18 ve Klebsiella
spp. %13 oran›nda izole edilmifltir. 2008 y›l›nda ise A. baumannii %35, E. coli %22, Pseudomonas spp. %19, Kleb-
siella spp. %12 oran›nda izole edilmifltir. 1998 ve 2008 y›llar› aras›nda izole edilen etkenlerin s›kl›¤› karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda Acinetobacter (p< 0.001) türlerindeki art›fl, Pseudomonas spp. (p< 0.001) ve E. coli’deki (p= 0.002)
azalma istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Klebsiella ve Enterobacter türlerinin ise s›kl›¤›nda anlaml› bir
fark saptanmam›flt›r. 1998 y›l›nda izole edilen mikroorganizmalar›n %42’si yo¤un bak›m ünitesi izolat› olup,
bu oran 2008 y›l›nda %70’dir.

1998 y›l›nda gram-negatifler en s›k s›ras›yla üriner sistem infeksiyonlar› (%45), pnömoni (% 29.5), cerra-
hi alan infeksiyonlar› (%17.5) ve kan dolafl›m› infeksiyonlar›ndan (%4.4) izole edilmiflken; 2008 y›l›nda en
s›k pnömoni (%46.3), kan dolafl›m› infeksiyonlar› (%20.2), üriner sistem infeksiyonlar› (%19.6) ve cerrahi
alan infeksiyonlar›ndan (%7.3) elde edilmifltir.

Gram-negatif izolatlar›n 1998 ve 2008 y›llar›nda çeflitli antibiyotiklere olan duyarl›l›klar› Tablo 1’de su-
nulmufltur. 

Sonuç: Çal›flmam›zda 10 y›ll›k süre içinde Acinetobacter infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›nda anlaml› bir art›fl ol-
mufltur. Bu süre içinde yo¤un bak›m ünitesi yatak say›s›n›n art›fl› infeksiyon tiplerinin ve etkenlerinin s›k-
l›¤›nda art›fl›n yan› s›ra direnç oranlar›nda da belirgin art›fla neden olmufltur. Yeni ç›kanlar dahil antibiyo-
tiklere direncin h›zla geliflmesi bu mikroorganizmalarla mücadelede antibiyotiklerin ak›lc› kullan›m›n› ve
infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmas›n› zorunlu hale getirmektedir.
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2008-2009 Y›llar› Aras›nda Hastanemiz ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesine Temizlik Personelleri ve 
At›k Tafl›ma Personelleri Taraf›ndan Yap›lan 

Kesici-Delici Alet Yaralanmalar› Bildirimlerinin
De¤erlendirilmesi

fiükran Köse1, Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Gülgün Akkoçlu1

1SB Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, ‹zmir

P012

Amaç: Hastanemizde çal›flan temizlik personellerinde 2008-2009 y›llar› aras›nda gerçekleflen kesici-
delici alet yaralanma oran›n›n retrospektif olarak de¤erlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: 2008-2009 y›llar› aras›nda hastanemiz ‹nfeksiyon Kontrol Komitesine yap›lan ke-
sici-delici alet yaralanma bildirim formlar› verileri de¤erlendirilmifltir.

Bulgular: 2008 y›l›nda yap›lan yaralanma bildirimlerinin %88.89’u i¤ne batmas›, %5.56’s› bistüri kesi¤i,
%5.56’s› kan/vücut sekresyon s›çramas› olup, bunlar›n %67’si kad›n personeldir. 

2009 y›l›nda yap›lan yaralanma bildirimlerinin %72.73’ü i¤ne batmas›, %4.55’i alet yaralanmas›, %13.63’ü
bistüri kesi¤i, %9.09’u kan/vücut sekresyon s›çramas› olup, bunlar›n %59.00’u erkek personeldir.

‹¤ne batmalar› 2008 y›l›nda %88.9’dan 2009 y›l›nda %72.23’e düflmüfl, bistüri kesi¤i %5.56’dan %9.09’a
yükselmifl, kan sekresyon s›çramas› %5.56’dan %.9.09’a yükselmifl, alet yaralanmas›n›n 2008 y›l›nda bildiri-
mi olmam›fl, 2009 y›l›nda %4.55 olmufltur. 

‹¤ne batmalar› ve bistüri kesi¤i yaralanmalar›, at›klar›n yanl›fl at›lmas› sonucu oluflmufltur.

Hastanemizde temizlik ve at›k toplama personellerinin tamam› hizmet içi e¤itim almaktad›r. Hizmet
içi e¤itimde, temizlik yöntemleri, temizlik maddelerinin kullan›m›, kazalardan korunma, araç gereçlerin
kullan›m›, at›klar ve infeksiyon kontrolü konusunda e¤itimler verilmektedir. 

Hastanemizde kesici-delici alet yaralanmalar›nda baflvurular ‹nfeksiyon Kontrol Komitesine yap›lmak-
tad›r. Gerekli tedavi ve profilaksi de komitemiz taraf›ndan verilmektedir.

Sonuç: Kesici-delici alet yaralanmalar›, sa¤l›k çal›flanlar›nda oldu¤u kadar temizlik ve at›k tafl›ma per-
sonellerinde de yüksek risk oluflturmaktad›r. Personeller çal›flma esnas›nda gerekli önlemleri almas›na
ra¤men, at›klar›n yanl›fl at›lmas› yüzünden kesici-delici alet yaralanmalar›na maruz kalmaktad›r. 

Kesici-delici at›klar›n t›bbi at›k yönetmeli¤ine uygun at›lmas›, hastane genelinde yap›lan e¤itimlerde
yönetmeli¤e vurgulanmas› ile yaralanmalar›n azalaca¤› kanaatindeyiz.

Tablo 1.

2008 2009

Kesici-delici alet yaralanmalar› Say› % Say› %

‹¤ne batmas› 16 88.89 16 72.73

Alet yaralanmas› 0 0.00 1 4.55

Bistüri kesi¤i 1 5.56 3 13.64

Kan-sekresyon s›çramas› 1 5.56 2 9.09

Toplam 18 100.0 22 100.0
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fiekil 1. Kesici-delici alet yaralanmalar› temizlik personeli.

Ankara Onkoloji Hastanesinde VRE Sürveyans› ve
Kontrolünde Yaflanan Sorunlar

Nuran Akay1, Cihat O¤an1, Çi¤dem Erbay1, Kamuran (Say›l›r) Türker1, Gülflen ‹skender1, 

Müfide Çimentepe Serter1, Ece Bilen Dirim1

1Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara

P013

Amaç: Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) özellikle büyük hastanelerde önemli bir sa¤l›k sorunudur. Bu ça-
l›flmada Ankara Onkoloji E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde VRE da¤›l›m› ile sürveyans ve takibinde ortaya ç›kan so-
runlar irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Hastanemizdeki sürveyans verilerinde VRE enfeksiyonu oran›n›n art›fl göstermesi üzerine
Ekim 2008-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda riskli kliniklerde yatan her hastadan, düzenli periyodlarla bak›m veren perso-
nellerden ve gerekli görüldü¤ünde di¤er bölümlerdeki yatan toplam 776 kifliden rektal sürüntü örne¤i al›nm›flt›r. VRE
pozitifli¤i saptanan toplam 61 kifli çal›flma kapsam›na al›nm›flt›r. 

Örnekler enterococcosel agara ekilmifl, üreyen koloniler kanl› agara pasajlanm›flt›r. Daha sonra Vitek tam otomati-
ze sistem ile identifiye edilmifl, antibiyotik duyarl›l›k sonuçlar› da tam otomatize sistemle yap›l›p, vankomisine direnç-
li ç›kanlar Mueller-Hinton agarda disk difüzyon yöntemi ile teyit edilmifltir. Linezolid dirençleri tekrar teyit edilmifltir.

Bulgular: Kültürleri pozitif ç›kan hasta ve personele VRE Takip Formu doldurulup, haftada bir kez olmak üzere rek-
tal sürüntü örnekleri al›nm›flt›r. Üst üste 3 VRE negatifli¤i elde edilene kadar izolasyon ve takipleri devam ettirilmifltir.

Çal›flmaya al›nan 61 VRE suflunun %67.3’ü Enterococcus gallinarum, %18.0’i Enterococcus faecium, %11.5’i Enterococcus casse-
liflavus, %1.6’s› Enterococcus faecalis, %1.6’s› Enterococcus durans olarak identifiye edilmifltir. Hasta baz›nda en fazla VRE po-
zitifli¤ine (%21.2) yo¤un bak›m ünitesinde rastlanm›flt›r.

Bak›m veren personellerin pozitif kültürlerindeyse %60 E. gallinarum, %30 E. casseliflavus, %10 E. faecalis saptanm›flt›r.
En fazla pozitiflik elde edilen birim (%60) yine yo¤un bak›m ünitesi olarak bulunmufltur. Toplam pozitif personel üre-
mesinin %30’unda VRE pozitifli¤i devam etmifl, di¤erleri negatifleflmifltir. 

VRE pozitif olan hastalardan %6.5’i infeksiyon olarak kabul edilmifl ve tedavileri verilmifltir. Hastane infeksiyonu
kabul edilen 37 enterokok etkeninde VRE oran› %10.8 olarak bulunmufltur. Bu oran›n hastane infeksiyonu kabul edi-
len genel hastane etkenlerine oran› %0.55’tir. VRE pozitif sufllar›n %4.9’unda linezolid direnci görülmüfltür.

VRE takiplerine ilk kez bafllan›ld›¤›nda personelin, hasta ve yak›nlar›n›n VRE’yi tan›mamas› nedeniyle endifleler
yaflanm›flt›r. Özellikle ilk tespitlerde s›k› temas izolasyonu stres yaratm›flt›r.

Sonuç: VRE infeksiyonlar›n›n önlenmesi aç›s›ndan riskli birimlerde periyodik olarak rektal sürüntülerin al›nmas›,
kolonizasyon ve infeksiyonun erken tespit edilmesinde son derece önemlidir.
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Tablo 1. Vankomisine dirençli enterokok üremelerinin kliniklere göre da¤›l›m›

E. gallinarum E. faecium E. faecalis E. casselifavus E. durans Toplam

Say› % Say› % Say› % Say› % Say› % Say› %

Çocuk hematolojisi 1 1.6 8 13.1 - - 2 3.3 - - 11 18.0
Çocuk onkolojisi 9 14.8 2 3.3 - - - - - - 11 18.1
K‹T 8 13.1 1 1.6 - - - - - - 9 14.7
Eriflkin hematolojisi - - - - - - - - - - - -
Yo¤un bak›m 11 18.0 - - - - 1 1.6 1 1.6 13 21.2
3. cerrahi 1 1.6 - - - - - - - - 1 1.6
4. cerrahi - - - - - - 1 1.6 - - 1 1.6
5. cerrahi 3 5.0 - - - - - - - - 3 5.0
KBB 2 3.3 - - - - - - - - 2 3.3
Personel 6 9.9 - - 1 1.6 3 5.0 - - 10 16.5
Toplam 41 67.3 11 18.0 1 1.6 7 11.5 1 1.6 61 100.0

K‹T: Kemik ili¤i transplantasyonu, KBB: Kulak burun bo¤az.

Kolistine Dirençli Bir Acinetobacter baumannii
Olgusu Sunumu

Gülbin Aygencel1, Murat Dizbay2, Arzu Çiftçi2, Melda Aybar Türko¤lu1

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Yo¤un Bak›m Bilim Dal›, 
2Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

P014

Girifl: Acinetobacter infeksiyonlar› genellikle hastane kaynakl›d›r. ‹mmünsüpresif hastalar ve yo¤un bak›m has-
talar›nda yüksek morbidite ve mortaliteye neden olur. Acinetobacter sufllar› genellikle çoklu ilaç dirençli olmas›
nedeniyle tüm dünyada ciddi klinik problem yarat›r. Afla¤›da yo¤un bak›m ünitemizde (YBÜ) yatarken Acineto-
bacter baumannii’ye ba¤l› ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P) gelifltiren ve kolistin tedavisi alt›nda direnç geliflen bir
olgu sunulmufltur.

Olgu: Atriyal fibrilasyon ve geçirilmifl serebrovasküler olay nedeniyle varfarin kullanma öyküsü olan 82 ya-
fl›ndaki kad›n hasta geçirdi¤i gastrointestinal sistem kanamas› sonras› genel dahiliye servisine yat›r›lm›flt›r. Ser-
visteki izleminde kardiyopulmoner arrest geliflen hasta gerekli müdahalenin arkas›ndan YBÜ’ye devredilmifltir.
YBÜ'de genel durumu toparlayan ve ekstübe olan hasta geri servise nakil edilmifltir. Servis izleminin beflinci gü-
nünde akut solunum yetmezli¤ine giren hasta tekrar entübe edilerek YBÜ’ye kabul edilmifltir. Bu entübasyonu
s›ras›nda al›nan endotrakeal aspirat (ETA) kültüründe Acinetobacter üreyen hastaya duyarl›l›¤›na göre (kolistin için
M‹K de¤eri 0.5 µg/mL) kolistin bafllanm›flt›r. YBÜ’deki izlemi s›ras›nda ekstübe olamayan hastada yat›fl›n›n 12.
gününde atefl ve septik flok geliflmifltir. Al›nan ETA kültüründe tekrar Acinetobacter üreyen hastada bu sefer kolis-
tine direnç saptanm›flt›r (kolistin için M‹K de¤eri 32 µg/mL). Hasta yat›fl›n›n 15. gününde sepsis ve septik flok
nedeniyle eksitus olmufltur.

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de son 20 y›l içerisinde Acinetobacter tedavide problem yaratan bir pa-
tojen haline gelmifltir. Karbapenemler, kinolonlar ve aminoglikozidler gibi antibiyotiklere direnç geliflmesi ne-
deniyle kolistin ve tigesiklin tedavide kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Kolistinin Türkiye’de olmamas›, tigesiklinin
nispeten yeni ve kullan›m endikasyonlar› aras›nda V‹P’in olmamas› nedeniyle tedavide büyük sorunlar yaflan-
maktad›r. Tüm dünyada giderek yayg›n kullan›mlar› nedeniyle de art›k kolistin ve tigesikline s›k direnç oranla-
r› bildirilmeye bafllanm›flt›r. Özellikle kolistine dirençte ilac›n tek bafl›na kullan›m› nedeniyle heterodirençli
sufllar›n seçilerek ortama hakim hale gelmesi sorumlu tutulmaktad›r. Bu nedenle de kombinasyon tedavilerinin
kullan›lmas› önerilmektedir.

Sonuç: Acinetobacter iliflkili infeksiyonlar Türkiye’de de sorun haline gelmeye bafllam›flt›r. Uygun antibiyotik
tedavisi yan›nda iyi infeksiyon kontrol kurallar›n›n uygulanmas› bu etkene ba¤l› infeksiyonlar›n kontrolünde
önemli olacakt›r.
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Medical Park Bahçelievler Hastanesi 
Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Takip Edilen

Kalite ‹ndikatörleri

Caner ‹nkaya Akgün1

1Medical Park Bahçelievler Hastanesi, ‹stanbul

P015

Girifl: Kalite Yönetim Sistemi (KYS) temel olarak ISO 9001:2008 standartlar›n› kullanabilece¤i gibi, uluslararas› geçerlili¤i olan sa¤-
l›k hizmetleri standartlar›n› da, “Joint Comission International (JCI)” kullanabilir. ‹ncelendi¤inde JCI ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Standartlar› ben-
zerdir. Ölçümleme-kay›t-de¤erlendirme sistemi gereksinimi KYS’nin göstergesi olan performans parametrelerinin, belirli kifliler ve s›k-
l›kla takip edilmesi ve kay›t alt›na al›nmal›d›r. Parametrelerin ölçülebilir, takip edilebilir olmas›, anlaml› say›da ve çeflitlilikte paramet-
renin belirlenmesi, “eksik” ya da “gere¤inden fazla” veri problemi yaflanmamas›, kay›tlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi konulara ait sis-
temler gelifltirilmelidir. Toplanm›fl verilerin, veri ve amaca uygun yöntemlerle de¤erlendirilmesi ise yap›lan çal›flmalar›n baflar›lar›n› tes-
pit etmede büyük öneme sahiptir. Dokümantasyon Sistemi ‹htiyac› KYS’nin süreklili¤inin sa¤lanabilmesi ve gelifltirilebilmesi için, do¤-
ru çal›flan bir dokümantasyon sisteminin kurulmas› gereklidir.

Amaç: Medical Park Bahçelievler Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ)’nde verilen hizmetin infeksiyon takibinde ve ka-
lite kapsam›nda dokümante edilmesi; hizmetin gelifltirilmesi amac›yla gerçeklefltirilmifltir.

Materyal ve Metod: May›s 2007 tarihi itibariyle MSÜ’de gereksinim duyulan indikatörler kalite departman› ile birlikte belirlen-
mifl; gereksinim durumlar›na göre 6 ayda bir de¤iflim ve gelifltirme yap›lm›flt›r. Ayl›k tutulan parametrelere eflik de¤er belirlenmifl ve
bu de¤erlerin sapmalar› durumunda kalite iyilefltirme çal›flmas› planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ) yöntemi kullan›lm›flt›r.

Uygulama: Steril Depoda Tarihi Geçmifl Malzeme Oran›, Steril Edilmifl Set-Alet-Bohçalar›n ‹ndikatörsüz Ç›kma Oran›, MSÜ’de Ya-
p›lan Temizlik veya Bak›m Esnas›nda Oluflan Alet K›r›lmalar›, Listeye Göre Kapat›lmayan Set Oran›, Olumsuz Ç›kan Yük Kontrol; Bo-
wie&Dick Test ve Biyolojik Test Oran›, MSÜ Çal›flanlar›n›n Delici-Kesici Alet Yaralanma Oran›, Kay›p Alet Oran›, K›r›k Alet Oran›, Bu-
har Sterilizatörleri Ar›za Oranlar›, Acil Toplanan Set Oran›, Geçici Konsinye Set Oran› MSÜ Kalite ‹ndikatörleri olarak takip edilmifltir.

Sonuç: Takip edilen indikatörler e¤itim ihtiyaç analizleri, d›fl tedarikçi de¤erlendirmeleri, memnuniyet oranlar›, set veya alet ge-
reksinimleri, personel talebi gibi durumlar›n›n de¤erlendirmesi, talebin kullan›labilmesi ve önlemler al›nabilece¤inin göstergesi ola-
rak kabul edilebilir.

Ankara Onkoloji Hastanesi Sterilizasyon Ünitesinde
Geri ‹zlenebilirlikte Otomasyon

Emek Eylül Aksu1,Cihat O¤an1, Kamuran (Say›l›r) Türker1, Çi¤dem Erbay1, Gülflen ‹skender1

1Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara
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Amaç: Ankara Onkoloji Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ)’nde ifllemler için ifllem basamaklar›n› ve malzeme ak›fl›n›
son 6 ayd›r bilgisayar üzerinden kay›t alt›na alarak yürütmekteyiz. Bu çal›flmam›zla kay›tl› malzemelerin sanal ortamda izlemesi irde-
lenmifltir.

Materyal ve Metod: MSÜ’ye gelen her malzeme haz›rlanan kay›t defterine girifl kabulleri yaz›larak teslim al›nmakta idi. Malzeme
üzerinde yaln›zca üretim tarihi bulunmakta ve kullan›c› bu küçük etiket yolu ile bilgilendirilmekteydi. En önemlisi hasta dosyas›nda
kullan›lan malzeme ile ilgili olarak herhangi bir kay›t bulunmamas›yd›. Kullan›lan malzemenin otoklav numaras›, haz›rlayan personel
kodu ve daha önemlisi hangi hastaya kullan›ld›¤›n›n takibinde aksakl›klar olmaktayd›.

MSÜ’de son 6 ayd›r uygulanan “barkod sistemi”nde mevcut malzeme, teslim ekran›na kay›t olarak girdi¤i andan itibaren bir bar-
kod numaras› almakta ve otomatik olarak tan›mlanan sterilizasyon flekli ekranda görülmekte ve buton aktif hale getirilmektedir. Bu
numara ile y›kama ya da dezenfeksiyon flekli, paketlenme ve paketleyici kodu, hangi sterilizatörde steril edildi¤i ve hangi depoya
gönderildi¤i takip edilmektedir. Kullan›c›ya gönderilen malzeme üzerinde bulunan barkod, hasta dosyas›na yap›flt›r›larak geriye dö-
nük sorgulamalarda barkotu okutmam›z malzeme geçmiflini görmemizi sa¤lamaktad›r. Kullan›lan malzemelerin günlük, ayl›k takiple-
rinin yan›nda ne kadar malzeme kullan›ld›¤› ve gün içerisinde gerekli olan malzeme adeti takip edilebilmektedir. Malzemelerin han-
gi üniteye gönderildi¤i, kime teslim edildi¤i kullan›c› taraf›ndan denetlenebilmektedir. Cihazlara at›lan her malzemenin yük içeri¤i,
çevrim say›s› sanal ortamdan takip edilebilmekte ve biyolojik yük içerikleri de kay›t alt›na al›nmaktad›r. Eski uygulamada sadece cer-
rahi aletlerde kay›t imkan› mevcuttu. Barkod sistemi ile bohça ve spanç paketlerinde bile kay›t sorgusu yap›labilmektedir. Kimyasal
ve biyolojik kontrolleri denetleyici personeller taraf›ndan yap›lan her malzeme uygun koflullar sa¤land›ktan sonra sterilizasyon depo-
suna gönderilmektedir. Barkod üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizatör numaras›, haz›rlayan personelin numaras› ve
ürün numaras› bulunmaktad›r.

Sonuç: Ünitemizde, her malzemenin kay›t alt›nda kabulü yap›lmakta ve kullan›lan malzeme etiketi hasta dosyas›na yap›flt›r›lmak-
tad›r. Sterilizasyon ünitelerinde geri izlenebilirlikte otomasyon uygulamas› ifl ak›fl›n› rahatlatmakta, geri dönüfllü denetim sa¤lamakta
ve güvenilirli¤i art›rmaktad›r.
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206 Yatakl› Bir Hastane Kompleksinde Nozokomiyal
Lejyonella Hastal›¤›n›n Kontrolü ve Önlemleri

Naciye fienyurt1, Hicran Güler1

1Antalya Medical Park Hastane Kompleksi, Antalya
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Girifl: Lejyonella hastal›¤› ve etken mikroorganizma 20. yüzy›l sonlar›nda otel kaynakl› bir salg›n ile tan›mlanm›fl, çok geç-
meden hastanelerin çeflitli su rezervuarlar›nda da canl›l›klar›n› sürdürme ve üreme yeteneklerinden dolay› nozokomiyal et-
kenler olarak identifiye edilmifltir (1,2). Legionella türlerinin do¤adaki sularda üreyip ço¤ald›klar›, de¤iflik çevresel flartlara yük-
sek düzeyde uyum gösterdikleri ve di¤er patojenlerin dayanamad›klar› ›s› aral›¤›nda (40-60°C), yüksek klor düzeyinde (> 1
ppm) ve düflük pH’da (< 5.0) canl›l›klar›n› sürdürebildikleri bilinmektedir (3,4). Bina su tesisatlar›nda su bas›nc›n›n zay›f ol-
du¤u durgun alanlar›n bulunmas›, mineraller ile çöken sedimentin temizlenmemesi de Legionella’lar›n yüzeylere tutunarak ve
gömülerek üremeleri için imkan yarat›r (5). Ayr›ca, suyun s›cakl›¤› da Legionella’lar›n ço¤almas›n› teflvik etmektedir; 20°C’nin al-
t›nda üreme h›z› belirgin düflük iken, 30-50°C aral›¤›nda rahatl›kla ürer (5,6). Üreme olmas› durumunda farkl› dekontaminas-
yon yöntemleri ile kolonizasyonun ortadan kald›r›lmas› mümkündür (7,8).

Bu nedenle amac›m›z; lejyoner hastal›¤›na duyarl› bir popülasyonun bulundu¤u hastanemizde hastalar›m›z› lejyoner hasta-
l›¤›ndan korumak amac›yla Legionella türlerinin kolonizasyonunu önlemek için durum tespiti yaparak bir dizi önlemler almakt›r.

Materyal ve Metod: Durum Tespiti: 2008 y›l› Temmuz ay› sonunda faaliyete bafllam›fl olan hastanemizde so¤uk/s›cak su de-
polar›, su ar›tma sistemleri, so¤utma kuleleri, s›cak su kazanlar›, Fan-coil tavalar›, aeratörler (musluk ve dufl bafll›klar›) ve split
klimalar›n say›, yer ve konumlar› tespit edildi. Su tesisatlar›ndaki kör noktalar tespit edilerek riskli alanlar›n haritas› ç›kar›ld›.

Planlama: Kullan›m suyu sisteminde s›cak ve so¤uk su tanklar›n›n y›ll›k bak›m›, gelen-giden ›s› aral›klar›, klor düzeyleri
belirlendi. So¤uk/s›cak su depolar›, so¤utma kuleleri ve aeratörler için teknik birim ile temizlik flirketinin yapmas› gereken
kontrol/bak›m/temizliklerin s›kl›¤› ve niteli¤i belirlendi. S›cak Su Sistemi Kapal› Devrelerinin, Klima Santrallerinin, Fan-Coil
Tavalar›n›n, Split Klimalar›n, So¤utma Grubu Kondenser Devrelerinin kontrolleri, periyodik bak›mlar› ve dezenfeksiyonlar›-
n›n ne s›kl›kta ve nas›l yap›laca¤› belirlendi. Su tesisatlar›ndaki belirlenen uç noktalardaki klor düzeyi monitörize edildi. Kont-
rollerin, bak›mlar›n ve temizliklerin kay›t alt›nda takip edilebilmesi için kontrol formlar› haz›rland›. Tüm bu uygulamalar› kap-
sayan bir talimat oluflturuldu. E¤itim sunular› haz›rland›.

Uygulama: Oluflturulan talimat ›fl›¤›nda teknik hizmetler personellerine ve temizlik flirketi personellerine, sorumlu hem-
flirelere lejyoner hastal›¤›n›n önlenmesinin önemi ve bunun için yap›lan uygulamalar hakk›nda e¤itim verildi.

Temizlik flirketinden belirlenen personellere aeratör temizlik ve dezenfeksiyonu görevlendirmesi yap›ld› ve e¤itim veri-
lerek periyodik aeratör temizli¤i uyguland›.

S›cak su ç›k›fl ve dönüfl s›cakl›klar› ile klor düzeylerinin takip edilebilmesi için monitörize edildi, teknik birim taraf›ndan
kay›t alt›na al›nd› ve periyodik denetlemeler yap›ld›.

Monitörizasyonda uygunsuzluk saptanan su ç›k›fl ve dönüfl s›cakl›klar›n›n uygun seviyeye getirilmesi için s›cak su kazan-
lar›na ek rezistans tak›ld›.

Monitörizasyon kay›tlar›nda uygunsuzluk saptanan denetimler sonras›nda muhtemel üreme ihtimaline karfl› önlem olarak
Süperheating ve hiperklorinizasyon uygulamalar› yap›ld›.

Kullan›m suyu sisteminde s›cak ve so¤uk su tanklar›n›n y›ll›k bak›m›, so¤uk/s›cak su depolar›, so¤utma kuleleri, S›cak Su
Sistemi Kapal› Devrelerinin, Klima Santrallerinin, Fan-Coil Tavalar›n›n, Split Klimalar›n, So¤utma Grubu Kondenser devrele-
rinin teknik birim ve temizlik hizmetleri taraf›ndan yap›lmas› gereken kontrol/bak›m/temizliklerin s›kl›¤› ve niteli¤i ile kay›tla-
r› denetlendi. 

Mikrobiyolojik analizler yap›ld›.

Sonuç: Hastanemizde su sistemlerinden kaynaklanan nozokomiyal lejyoner hastal›¤›n›n önlenmesi için etkili bir infeksi-
yon kontrol program› ile uygulamalar›m›z› standardize ettik.
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Girifl: Cerrahi alan infeksiyonlar› mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yat›fl süresini ve hastane masraflar›n› art›rma-
s› bak›m›ndan önemli postoperatif nozokomiyal infeksiyonlardan birisidir. Cerrahi giriflimi takiben, implant kullan›l-
mam›fl ise 30 gün içinde, implant kullan›lm›fl ise bir y›l içinde gözlenen, cerrahi insizyon ile aç›lan veya manipüle edi-
len alanla ilgili infeksiyonlar cerrahi alan infeksiyonu olarak adland›r›l›r.

Amaç: Bu çal›flmada hastanemizde izlenen prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹)’n› risk indekslerine
göre de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri aras›nda; koroner arter by-pass cerrahisi (gö¤üs ve bacak insiz-
yonu ile yap›lan) (CBGB), kraniyotomi (CRAN), k›r›¤›n aç›k fiksasyonu (FX), torasik cerrahi (THOR), organ nakli (TP),
ventriküler flant (VSHN), laparotomi (XLAP), perkütan nefrolitomi (PNL) kategorilerinde geliflen CA‹’ler izlenmifltir.
Hastalar; her gün infeksiyon kontrol hemfliresi taraf›ndan aktif, prospektif, hastaya ve laboratuvara dayal› sürveyans
yöntemi ile takip edilmifltir. Taburcu sonras› sürveyans yap›lmam›flt›r. CA‹’lerin tan›s›nda “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)” kriterleri esas al›nm›flt›r. 

Bulgular: Bir y›ll›k süre içerisinde prosedür spesifik cerrahi alan sürveyans› yap›lan kategorilerde risk indeksleri-
ne göre geliflen CA‹’ler Tablo 1’de sunulmufltur. Veriler ulusal ve uluslararas› oranlarla k›yasland›¤›nda CA‹ oranlar›m›-
z›n yüksek oldu¤u görülmüfltür.

Sonuç: Genel olarak hastanelerde yap›lan CA‹ sürveyans› taburculuk sonras›n› kapsamamaktad›r. Özellikle derin
ve organ-boflluk CA‹ saptanan hastalar ço¤unlukla komplike vakalar olup hastanede yatmas› gereken hastalard›r. Bu
nedenle yatan hastalarda yap›lan CA‹ sürveyans› CA‹ oranlar›n› yükseltmektedir. Ancak CA‹ oranlar›n›n azalt›lmas› için
risk faktörleri göz önüne al›narak infeksiyon kontrol önlemleri tekrar de¤erlendirilmelidir.

Tablo 1. Ameliyat tipine ve risk indekslerine göre cerrahi alan infeksiyonu (CA‹) h›zlar›

Risk indeksi CA‹ (%) CA‹ yüzeyel (%) CA‹ derin (%) CA‹ organ (%)

CBGB 0 7.92 3.96 1.98 1.98
1 4.17 1.39 - 2.78

CRAN 0 5.66 - - 5.66
1 9.62 - 3.35 5.77
2 4.17 - - 4.17

THOR 0 2.73 0.91 - 1.82
1 11.63 - 2.33 9.30
2 10.00 - - 10.00

FX 1 5.88 - 5.88 -
TP 0 1.75 - - 1.75

1 0.58 - - 0.58
2 16.67 - - 16.67

XLAP 0 5.11 - - 5.11
1 2.44 - - 2.44

VSHN 1 11.11 - - 11.11

PNL 0 2.86 - - 2.86
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Amaç: Bu çal›flmada Ankara Polatl› Duatepe Devlet Hastanesinde 2008-2009 y›llar›nda görülen hasta-
ne infeksiyonlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Çal›flmada 302 yatakl› hastanemizde ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan yo-
¤un bak›m ünitesi (YBÜ) a¤›rl›kl› olarak yap›lan prospektif ve aktif sürveyans ile iki y›ll›k süreçte toplanan
veriler de¤erlendirildi. Hastane infeksiyonu tan›lar› “Hastal›k Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)” kriterle-
rine göre konulmufltur.

Bulgular: Hastanemizde genel infeksiyon h›z› 2008 y›l›nda %7.89 iken, 2009 y›l›nda bu oran›n %4.22’ye
düfltü¤ü görülmüfltür. Hastane infeksiyonu h›z›n›n en yüksek oldu¤u yo¤un bak›m ünitesinde (YBÜ) 2008
y›l› infeksiyon h›z› %7.30, 2009 y›l› infeksiyon h›z› ise %8.60 olarak tespit edilmifltir (Tablo 1). YBÜ’lerde in-
vaziv aletlerle iliflkili infeksiyon h›zlar› 2008 ve 2009 y›llar› için s›ras›yla; V‹P h›z› (5.45-3.57), kateter iliflkili
ÜS‹ (5.98-2.34) ve santral venöz kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyon h›z› (0.0-1.02) olarak bulunmufltur.
Bu iki y›ll›k süreçte dahili ve cerrahi servislerde en s›k görülen infeksiyon tiplerinin de¤iflmedi¤i (CA‹, ÜS‹),
infeksiyon h›zlar›n›n ise azald›¤› (2008 y›l› CA‹ %0.24, ÜS‹ %0.05, 2009 y›l› CA‹ 0.21, ÜS‹ %0.02) görülmüfltür.
En s›k izole edilen hastane infeksiyonu etkenleri 2008 y›l›nda Escherichia coli (%34), 2009 y›l›nda Pseudomo-
nas spp. (%17) ve Enterococcus spp. (%17) olmufltur.

Sonuç: Hastanemiz 2008-2009 sürveyans verileri incelendi¤inde genel hastane infeksiyon h›z›nda dü-
flüfl tespit edilirken, YBÜ infeksiyon h›z›nda art›fl oldu¤u görülmüfltür. Bu durumun yo¤un bak›m›m›z›n kar-
ma yo¤un bak›m olmas›na ve burada genellikle yafll›, genel durumu kötü hastalar›n izlenmesine ba¤l› ola-
bilece¤i düflünülmüfltür.

Tablo 1. Y›llara göre sürveyansa al›nan hasta say›s›, hasta yat›fl günü, H‹ ve etken say›lar›, saptanan en s›k etkenler, H‹
h›zlar›

Hasta Hasta Etken En s›k H‹ h›z› H‹ h›z›
Y›l say›s› günü H‹ say›s› say›s› etken (hastane geneli) (YBÜ)

2008 14.676 68.696 64 38 Escherichia coli (%34) 7.89 7.30

2009 15.654 66.507 57 41 Pseudomonas spp. (%17) 4.22 8.60

Enterococcus spp. (%17)

H‹: Hastane infeksiyonu, YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi.
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Amaç: ‹nvaziv alet iliflkili infeksiyonlara yo¤un bak›m ünitelerinde daha s›k rastlanmaktad›r. Bu çal›flmada
hastanemizde 2009 y›l›nda anestezi yo¤un bak›m ünitesinde saptanm›fl olan invaziv alet iliflkili infeksiyon h›z-
lar› ve alet kullan›m oranlar› irdelenmifltir. 

Materyal ve Metod: Anestezi yo¤un bak›m ünitesinde yatan hastalarda geliflen invaziv alet iliflkili hastane
infeksiyonlar›, hastaya dayal› aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak saptanm›flt›r. Hastane infeksiyonlar›
tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre konulmufltur. ‹nvaziv alet iliflkili in-
feksiyon h›zlar› “bir y›ll›k süre içinde saptanan alet iliflkili hastane infeksiyonu say›s›/invaziv alet kullan›m gün
say›s› x 1000”, invaziv alet kullan›m oran› “invaziv alet kullan›m günü/hasta günü” formülü ile hesaplanm›flt›r. 

Bulgular: Yirmi yatakl› anestezi yo¤un bak›m ünitesinde 2009 y›l›nda toplam 1142 hasta yat›fl› olmufl ve 7011
hasta günü hesaplanm›flt›r. Ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P) h›z› 15.7, santral venöz kateter iliflkili kan dolafl›-
m› infeksiyonu (SVK-KD‹) h›z› 13.9 ve kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu h›z› 8.5 olarak tespit edilmifltir.
Alet kullan›m oranlar› da s›ras›yla 0.74, 0.70 ve 1.0 dir. Ulusal Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Kontrol Birimi
(UHESKB) 2008 Türkiye verileri ve “National Healthcare Safety Network (NHSN)”ün Aral›k 2009 bildirisine göre,
anestezi yo¤un bak›mda izlenen hastalarda invaziv araç iliflkili infeksiyon h›zlar› ve invaziv araç kullan›m oran-
lar› Tablo 1’de k›yaslanm›flt›r. Anestezi yo¤un bak›m ünitemiz UHESKB yo¤un bak›m kategorilerine göre anes-
tezi reanimasyon, NHSN hastane tipi kategorisine göre e¤itim veren medikal/cerrahi yo¤un bak›m ünitesi ola-
rak de¤erlendirilmifltir.

Sonuç: Alet kullan›m oranlar› ve alet iliflkili infeksiyon h›zlar› UHESKB verilerine göre orta-yüksek, NHSN ve-
rilerine göre yüksek bulunmufltur. Bunun en önemli nedeni Türkiye verilerinin tüm Bakanl›k hastanelerini kap-
samas› olabilir. Nitekim hastanemiz üçüncü basamak e¤itim hastanesi olup anestezi yo¤un bak›m ünitemize di-
¤er hastanelerden sevkli genel durumu ileri derecede bozuk hastalar kabul edilmektedir. Kullan›m zorunlulu-
¤u kalmad›¤› anda invaziv araçlar›n ç›kar›lmas›na veya infeksiyona neden olanlar›n de¤ifltirilmesine ra¤men,
ventilatör ve üriner kateter kullan›m oran›na göre, infeksiyon h›zlar›n›n düflük bulunmas› bu invaziv araç uygu-
lamalar›n›n baflar›l› oldu¤unu gösterirken, santral venöz kateterde bulgular tersinedir.Yüksek oranlar›n düflürül-
mesi için daha etkin ve uygulanabilir infeksiyon kontrol politikalar› gerekmektedir.

Tablo 1.

UHESKB verilerine NHSN verilerine
YBÜ verilerimiz göre (persentil) göre (persentil)

Ventilatör kullan›m oran› 0.74 %50-75 %90 <

Ventilatörle iliflkili pnömoni infeksiyonu h›z› 15.7 %25-50 %90 <

Üriner kateter kullan›m oran› 1.0 %75-90 %90 <

Kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu h›z› 8.5 %50-75 %90 <

Santral venöz kateter kullan›m oran› 0.7 %50-75 %50-75

Santral venöz kateter ile iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu h›z› 13.9 %75-90 %90 <

YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, UHESKB: Ulusal Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Kontrol Birimi, NHSN: National Healthcare Safety Network.
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Girifl: Bu çal›flmada, yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’mizde infeksiyon kontrol uygulamalar›na yol göster-
mesi amac›yla, yedi y›l süresince geliflen kandidemilerin epidemiyolojik özellikleri ve y›llara göre da¤›l›-
m› incelendi. 

Materyal ve Metod: Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Hastaneleri YBÜ’lerinde 2003-2009 y›llar› aras›n-
da geliflen kandidemi olgular› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Olgu bilgilerine hasta dosyalar›ndan ve
‹nfeksiyon Kontrol Kurulu sürveyans kay›tlar›ndan ulafl›ld›. 

Bulgular: Yedi y›ll›k dönem içerisinde 124 hastada, 124 kandidemi (16.1/10.000 hasta günü) epizodu
tespit edildi. Olgular›n ve kandida türlerinin y›llara göre da¤›l›m› Tablo 1’de verildi. Kandidemi insidan-
s›n›n y›llar içerisinde artt›¤› gözlemlendi. Hastalar›n yafl ortalamas› 60.43 ± 15.81 idi ve 55 hasta (%45) er-
kekti. Yedi y›ll›k dönem boyunca, kandidemi s›kl›kla dahiliye YBÜ (n= 43; %34.7) ve genel cerrahi YBÜ’de
(n= 36; %29) izlenmiflti. Kandidemi için risk faktörleri de¤erlendirildi¤inde; kandidemi öncesi hastanede
yat›fl süresi 22.62 ± 16.45, YBÜ’de yat›fl süresi ise 19.78 ± 17.01 idi. En s›k alt hastal›klar diabetes mellitus
(n= 29), koroner arter hastal›¤› (n= 23) ve kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (n= 22) idi. Yirmi üç (%18.6)
hastada gastrointestinal kanama, 123 (%99.2) hastada kandidemi öncesi antibiyotik kullan›m› ve 102
(%82.3) hastada total parenteral nütrisyon uygulamas› vard›. Uygulanan invaziv giriflimler de¤erlendirildi-
¤inde; 117 (%94.4) hastada foley kateter, 113 (%91.1) hastada santral venöz kateter ve 108 (%87.1) hastada
endotrakeal tüp vard›. Yetmifl befl (%60.5) hasta operasyon geçirmiflti ve bat›n operasyonu en s›k (%64) ge-
çirilen operasyondu. Seksen befl (%68.5) hastada kandidemi geliflimi öncesi bakteremi vard›. En s›k kulla-
n›lan antibiyotikler beta-laktam grubu antibiyotiklerdi, bunu kinolonlar ve aminoglikozidler takip ediyor-
du. Kandidemilerin %86.3’ü primer kandidemi idi. Hastalarda kaba mortalite oran› %76 idi. 

Sonuç: YBÜ’lerimizde y›llar içerisinde kandidemi olgu say›lar›ndaki art›fl dikkat çekiciydi. YBÜ’lerimiz-
de nozokomiyal infeksiyonlar›n yüksek olmas› nedeniyle hastalar›n hastanede ve YBÜ’lerinde uzun süre
yatmas›, genifl spektrumlu antibiyotik kullan›m› ve total parenteral nütrisyon uygulanmas› kandidemi ris-
kini art›yordu. Candida parapsilosis oranlar›n›n yüksek olmas› da, YBÜ’lerimizde infeksiyon kontrol uygulama-
lar›ndaki problemleri yans›tmaktad›r.

Tablo 1. Olgular›n ve kandida türlerinin y›llara göre da¤›l›m›

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Toplam kandidemi 1 2 9 27 35 31 19

Kandidemi insidans›/10.000 0.8 1.7 6.6 17 18 15 8.7
hasta günü/y›l

Kandida türleri

Tiplendirilmeyen 1 2 3 12 23 17 5

Candida albicans (n= 26) 0 0 2 6 4 6 8

Candida parapsilosis (n= 27) 0 0 4 8 6 5 4

Candida glabrata (n= 2) 0 0 0 1 1 0 0

Candida tropicalis (n= 5) 0 0 0 0 1 2 2

Candida kefyr (n= 1) 0 0 0 0 0 0 0
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Günümüzde hastane infeksiyonlar›n›n önem ve kaynaklar›n› ortaya ç›karmak ve gerekli önlemleri al-
mak amac›yla yo¤un çal›flmalar yap›lmakla birlikte hastane infeksiyonlar›n›n görülme oran› ortalama %8.4
olarak bildirilmektedir. Amerika Birleflik Devletleri (ABD)’nde yap›lan araflt›rma sonuçlar›na göre hastane
infeksiyonlar› ölüm sebepleri s›ralamas›nda dördüncü s›rada yer almaktad›r (1). Geliflmifl ülkelerde has-
tane infeksiyonlar› ile ilgili ölümler ilk 10 ölüm nedeni içinde yer almakta, ABD’de y›lda 88.000’den fazla
ölüme neden olmaktad›r (1 ölüm/6 dakika) (2).

Bilim ve teknoloji alan›ndaki h›zl› de¤iflim ve geliflim sürecinin yan› s›ra araflt›rma ve geliflmelerden el-
de edilen veriler hemflirelik bak›m giriflimlerini direkt olarak etkilemektedir. Bir meslek üyesi, de¤iflim ve
geliflimleri mesleki çal›flmalar›na yans›tabildi¤i sürece mesle¤inin varl›¤›n› devam ettirebilir. De¤iflim ve
geliflime uyum sa¤layabilecek meslek üyelerinin yetiflmesi o alandaki e¤itimin süreklili¤i ile mümkündür
(3). Bilimsel geliflmelerle kabul edilen teorik bilgilerin klinik sahada uygulamaya dönüfltürülmesi, meslek
kalitesinin art›r›lmas› esas›na dayan›r (4).

Hizmet içi e¤itim programlar› kapsam›nda, göreve yeni bafllayan elemanlara yönelik haz›rlanan oryan-
tasyon e¤itimi de yer almaktad›r. Ancak pek çok sa¤l›k kuruluflunda hemflireler herhangi bir oryantasyon
program›na kat›lmadan çal›flacaklar› birimde görevlendirilebilmektedirler. Yap›lm›fl olan çal›flmalarda bir
çal›flmada hemflirelerin %63.1’inin çal›flt›klar› kurumda oryantasyon program›n›n uygulanmad›¤›n› belirt-
mifllerdir. Özellikle kullan›lan teknik araç, gereç ve iflleyifl aç›s›ndan karmafl›k olan, özel bilgi ve beceri ge-
rektiren birimlerde çal›flanlar›n ifle uyumunu sa¤lamada oryantasyon e¤itimi büyük önem tafl›maktad›r (5).
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Sa¤l›k çal›flanlar›n›n mesleki u¤rafllar› s›ras›nda kontamine kesici-delici aletlerle yaralanma ve infekte
vücut s›v›lar› ile temas etme riski yüksektir (1). Kontamine kesici-delici t›bbi aletler hem sa¤l›k personeli
hem de hastalar için önemli oranda infeksiyon riski tafl›r (2).

Çal›flma ortam›nda al›nan koruyucu önlemlerin düzeyi, ne ölçüde uyguland›¤› ve ayr›ca çal›flanlar›n afl›-
lanma oran›na ba¤l› olarak infeksiyon riski de¤iflir (3,4). Kiflinin infekte olmas›nda yaralanman›n tipi, flek-
li ve yaralanmaya neden olan kesici-delici aletlerin özelli¤i çok önemlidir (2).

Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde Ocak 2009-Eylül 2009 tarihleri aras›ndaki dönem-
de 26 adet yaralanma bildirilmifl olup, yaralanma oranlar› hemflirelerde %52.1, hekimlerde %13.4, temizlik
personelinde %26.1, di¤er çal›flanlarda %8.6 olarak saptanm›flt›r. Yaralananlar›n görev y›l›na bak›ld›¤›nda,
%60.86’s›n›n 1-5 y›l aras›, %26.08’inin  6-9 y›l aras›, %13.06’s›n›n 10 y›l ve üzerinde çal›flm›fl oldu¤u belirlen-
mifltir. Sonuçta %19.23 personele afl› uygulan›rken, %80.77’si takip alt›na al›nm›flt›r. Kesici-delici alet yara-
lanmalar›yla bulaflabilen en önemli etkenler HBV, HDV, HCV ve HIV’d›r (2). HBV bulaflma riski, kaynak
HBsAg pozitif, HBeAg pozitif ise %37-62’dir. Kesici-delici alet yaralanmas›yla HCV bulaflma riski %2-3’tür
(5). Mukozal yüzeylere kan temas›yla geçifl nadir olur, sa¤lam deriden geçifl bildirilmemifltir (6). HIV geçifl
riski i¤ne batmas› ile %0.3, mukozal temas yoluyla %0.09’dur (5). Yaralanmay› önlemenin ilk yolu, bu tür
yaralanmalar›n nas›l oldu¤unu bilmektir (2). Riskli yaralanma an›nda yaralanman›n meydana geldi¤i cilt
bölgesi su ve sabunla y›kanmal›, yaralanman›n meydana geldi¤i bölge s›k›larak kanat›lmamal›d›r, kostik
maddeler sürülmemelidir. Kayna¤›n ve yaralanan kiflinin viral göstergeleri bilinmiyorsa bunlara bak›lma-
l›d›r. Sadece HBV için özgül korunma söz konusu olup,  di¤er etkenler aç›s›ndan izlem önemlidir. Bu ne-
denle korunma önlemlerinin bafl›nda yaralanma olas›l›¤›n›n azalt›lmas› oldu¤u unutulmamal›, CDC’nin be-
lirlemifl oldu¤u “Standart Önlemler”e dikkat edilmelidir (5).

KAYNAKLAR
1. www.msxlabs.org Akademik Forumlari: T›p Bilimler.

2. Angün P. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 2007:385.

3. Ergönül E. Sa¤l›k çal›flalar›n›n enfeksiyon riskleri ve korunma yollar›.Klinik Geliflim 2007;20:87-96.

4. Ergönül Ö. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n enfeksiyon riskleri ve korunma yollar›. FLORA 2006;11:5-18.

5. Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Semineri.

6. Turgut H, Asan A. Sa¤l›k çal›flanlar›nda mesleki risk olarak enfeksiyonlar. Clinic Medicine 2007:80-5.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243160

POSTERLER

Yo¤un Bak›m Ünitelerinde 
Staphylococcus aureus ‹zolatlar›n›n Da¤›l›m› ve
Metisilin Duyarl›l›klar›n›n Y›llara Göre De¤iflimi

Sevim Keskin Özkaya1, Dilara ‹nan2, Nurgül Günay1, Seyit Ali Büyüktuna2, 

Gözde Öngüt3, Ata Nevzat Yalç›n2

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi,
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Antalya

P024

Amaç: Bu çal›flmada Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde
hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Staphylococcus aureus sufllar›n›n y›llara ve sistemlere göre da-
¤›l›m›, ayr›ca metisilin duyarl›l›klar›ndaki de¤iflimlerinin irdelenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Bu çal›flmada 2000-2009 y›llar› aras›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hasta-
nesi YBÜ’lerinde infeksiyon etkeni olarak izole edilen S. aureus sufllar›n›n y›llar içerisinde infeksiyonlara
göre da¤›l›mlar› ve metisilin duyarl›l›klar› incelendi. 

Bulgular: 01.01.2000-31.12.2009 tarihleri aras›nda geliflen 4766 hastane infeksiyonunda 5384 etken izo-
le edilmifl olup, bunlar›n 465’i S. aureus olarak identifiye edildi. S. aureus sufllar›n›n %78 (n= 363)’i metisili-
ne dirençli S. aureus (MRSA), %22 (n= 102)’si metisiline duyarl› S. aureus (MSSA) idi. MRSA ve MSSA suflla-
r›n›n y›llara göre da¤›l›m› fiekil 1’de verilmifltir. Y›llara göre MRSA oranlar›nda önce belirgin bir azalma, da-
ha sonra yavafl bir art›fl saptand›, MSSA oranlar›nda ise belirgin bir de¤ifliklik gözlenmedi. MRSA sufllar›-
n›n %42.4 (n= 155)’ü  pnömonilerden, %44.4 (n= 160)’ü kan dolafl›m› infeksiyonlar›ndan, %10.4 (n= 38)’ü
cerrahi alan infeksiyonlar›ndan izole edildi. Bu verilere göre MRSA’n›n 2000’li y›llar›n bafllar›nda daha çok
kan dolafl›m› infeksiyonlar›ndan sorumlu oldu¤u, ancak bu oran›n y›llar içinde giderek azald›¤›, buna kar-
fl›n son y›llarda daha çok pnömoni etkeni olarak karfl›lafl›ld›¤› saptand›.

Sonuç: Son y›llarda özellikle MRSA oranlar›nda önceki y›llara göre bir art›fl oldu¤u saptanm›flt›r. Dik-
kat çeken bir di¤er durum da MRSA sufllar›n›n y›llar içerisinde kan dolafl›m› infeksiyonlar›nda giderek da-
ha az identifiye edilmesine karfl›n pnömonilerde daha çok karfl›lafl›lmas› olmufltur. S. aureus özellikle
MRSA infeksiyonlar› günümüzde hastanelerde hala sorun olmaya devam etmektedir.
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Son y›llarda hayat› uzatmay› amaçlayan geliflmifl teknikler ve tedavi yaklafl›mlar› ba¤›fl›kl›k sistemi bask›lanm›fl konak say›s›n›n artmas›na
yol açm›flt›r. Bu hastalarda yaflam kalitesini ve süresini etkileyen en önemli faktörlerden biri de infeksiyonlard›r (1,2). Nötropenide hasta bak›-
m›, infeksiyonu olmayan nötropenili hastada ve infeksiyon geliflen nötropenik hastada olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Nötropenik hasta ile temas ederken “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”›n nötropenik hastalar için haz›rlam›fl oldu¤u izo-
lasyon k›lavuzunda belirtilen ilkelere uyulmas› gerekir (3). El y›kama, hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde en etkili yöntemdir (4). Nötrope-
nik hasta ile temas ederken standart önlemlere uyulmal› ve özel bir endikasyon varl›¤›nda standart önlemlere ek olarak di¤er izolasyon önlem-
leri uygulanmal›d›r. Yap›lan çal›flmalarda tam izolasyon uygulanan nötropenik hastalar ile standart önlemler uygulanm›fl hastalar aras›nda infek-
siyon insidans›, infeksiyon geliflimine kadar geçen süre ve ateflli gün say›s› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (5).

Kiflisel hijyene dikkat edilmeli, kullan›lan malzemeler hastaya özgü olmal›, odada çiçek bulundurulmamal›, su kaça¤› varsa bu sorun 72 saat
içinde çözülmelidir (1). SVK olan hastalar›n her gün kateter bölgesi infeksiyon aç›s›ndan gözlenmelidir. Hastane ortam›nda solunum, damlac›k
veya direkt temas yoluyla bulaflabilecek infeksiyonu olan personel nötropenik hastadan uzak durmal›, ziyaretçi k›s›tlanmas› sa¤lanmal›d›r. Has-
tane infeksiyonlar› sürveyans› aç›s›ndan asemptomatik hastalardan fungal veya bakteriyel sürveyans kültürlerinin al›nmas› VRE d›fl›nda rutin
olarak önerilmemektedir. Allojenik kemik ili¤i nakli d›fl›nda di¤er nötropenik hastalarda özel bir havaland›rmaya ihtiyaç duyulmamaktad›r (4).

Sonuç olarak bu hasta grubu için infeksiyon kontrol önlemlerine dikkat edilmesi hastalar›n yaflam süresi ve yaflam kalitesi için büyük önem
tafl›maktad›r. Bu nedenle hasta bak›m› için uygulanabilecek en iyi yöntem, infeksiyondan koruma önlemlerinin al›nmas› ve bu amaçla hastaya,
hasta yak›nlar›na ve hasta bak›m›ndan sorumlu tüm sa¤l›k personeline e¤itim verilmesidir (1).
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Hastane Çal›flanlar›nda Kesici-Delici Alet 
Yaralanmalar›

Türkan Tekin1, Derya Seyman2

1Bucak Devlet Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Hemfliresi, 
2Bucak Devlet Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman›, Burdur
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Girifl: Bu çal›flmada hastanemiz çal›flanlar›nda meydana gelen kontamine kesici-delici alet (KDA) yaralanmalar›n›n s›kl›¤›, yaralanmaya ne-
den olan faktörler ve al›nabilinecek önlemler irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Bucak Devlet Hastanesinde 01 Nisan 2008-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda KDA ile yaralanan her personel için ‹nfek-
siyon Kontrol Hemfliresi taraf›ndan “Sa¤l›k Personeli Kaza Formu” doldurulmufltur. Her personelin HBsAg, anti-HBs, anti-HBcIgG, anti-HCV, an-
ti-HIV ve ALT tetkikleri yap›lm›flt›r. Hepatit B’ye karfl› ba¤›fl›kl›k durumlar› belirlenip afl›s› olmayanlar›n afl›s› yap›lm›fl ve takibe al›nm›flt›r.

Bulgular: ‹nfeksiyon Kontrol Komitesine KDA yaralanmas› ile baflvuran 36 sa¤l›k personeli çal›flmaya al›nm›flt›r. Bunlar›n 31’i kad›nd›. Ya-
ralananlar›n 14’ü hemflire, 7’si hizmetli personel, 7’si stajyer ö¤renci, 4’ü yeni göreve bafllayan acil t›p teknisyeni ve sa¤l›k memuru, 3’ü doktor
ve 1’i t›bbi at›k personeliydi.

Yaralanmalar›n %94.5’i i¤ne batmas›, %5.5’i bistüri kesisi ile oluflmufl olup genel olarak %11’i at›k toplama, %11’i temizlik yapma, %8’i cerra-
hi müdahale, %11’i vacuteiner ile kan alma %22’si branül takma, %34’ü i¤ne ucu ile kan flekeri ölçümü, %3’ü de i¤ne ucunu k›l›fa takma s›ras›nda
geliflmifltir. Bu kiflilerin 25’i kendi beceri ve dikkat eksikli¤i sonucu, 9’u ise baflkalar›n›n hatalar› sonucu yaralanm›flt›r.

Yaralanma sonras› yap›lan ifllemlerin (yara y›kanmas›, antiseptik solüsyon uygulanmas›) tüm personelde do¤ru uygulanm›fl olmas› dikkat
çekicidir.

Yaralanan personelin %77.7’sinin hepatit B afl› program› tamamlanm›fl ve anti-HBs pozitif iken, %19.4’ü afl›s›z ve %2.7’si do¤al ba¤›fl›kt›. Afl›-
s›z olan personel hepatit B profilaksisine al›nm›flt›r. Tüm personelin anti-HCV, anti-HIV testleri negatif tespit edilmifltir. Yaralanmalar›n 29’un-
da kaynak biliniyor ve sadece bir hastada HBsAg pozitif tespit edilmifltir.

Sonuç: Kontamine KDA yaralanmalar› ile kan yoluyla bulaflan hastal›klar sa¤l›k personeli aç›s›ndan önemli bir mesleki risk faktörüdür. Ya-
ralanmalar›n ço¤unlu¤unun i¤ne batmas› sonucu geliflmesi nedeniyle al›nmas› gereken en önemli önlemler enjektör kapa¤›n›n tekrar tak›lma-
mas›, at›klar›n uygun flekilde toplanmas›, hasta yata¤›nda i¤ne ucu b›rak›lmamas›, KDA kovalar›n›n ulafl›labilir yak›n mesafelere konulmas›, va-
cuteiner gibi t›bbi malzeme al›rken ‹nfeksiyon Kontrol Ekibi önerilerinin al›nmas›d›r. Ayr›ca hastane personeline de düzenli olarak kan yoluyla
bulaflan hastal›klar hakk›nda e¤itim verilmeli ve bu e¤itimlere tüm personelin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› planlanmal›d›r.
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Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesinde Çal›flan
Temizlik Personellerinin Hastane Enfeksiyonlar› ve

Hastane Temizli¤i Konusunda Verilen E¤itimin
De¤erlendirilmesi

fiükran Köse1, Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Meltem K›l›nç1, Gül Bülbül Marafl1

1SB Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, ‹zmir
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Amaç: Bu çal›flmada birincil amaç hastanemizde çal›flan temizlik firmas› çal›flanlar›n›n hastane temizli¤i, at›klar ve
klor tablet kullan›m› konusunda bilgi ve davran›fl biçimlerini ortaya koymakt›r. ‹kincil amac›m›z ise temizlik persone-
linin e¤itim öncesi ve sonras› bilgi düzeylerinin karfl›laflt›r›lmas›yla verilen e¤itim program›n›n etkinli¤ini de¤erlendir-
mektir.

Materyal ve Metod: ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde çal›flan 210 temizlik personelinin hastane te-
mizli¤i, klor tablet kullan›m›, t›bbi at›klar konusundaki bilgi durumlar›n› e¤itim öncesi ve e¤itim sonras› de¤erlendir-
mek üzere 13 soruluk anket formu uygulanm›flt›r. Çal›flmaya kat›lan temizlik personelinin e¤itim durumlar› ve ne kadar
süredir çal›flt›klar› da de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Sonuçlar SPSS 11.0 istatistiksel program›nda de¤erlendirilmifltir.

Bulgular: Araflt›rmaya kat›lan temizlik firmas› elemanlar›n›n yafllar› 19 ile 48 aras›nda (ortalama 28.2 ± 13.3) de¤ifl-
mekte olup, %58.6 (123/210)’s› erkek idi. Kiflisel ve mesleki özellikler Tablo 1’de gösterilmifltir. Temizlik personelinin
hastane temizli¤i, at›klar ve klor tablet kullan›m› konusundaki e¤itim öncesi ve sonras› anket sonuçlar› karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda e¤itim öncesi ile e¤itim sonras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmifltir.

Sonuç: E¤itim sonras›nda temizlik personelinin bilgi düzeylerinde önemli düzeyde art›fl görülmüfltür. Temizlik
personelinin bilgi düzeyindeki art›fl›n, davran›fl de¤iflikli¤ini de beraberinde getirerek infeksiyon oranlar›n› düflürece-
¤i düflünülmektedir. E¤itimin belli aral›klarla yinelenmesi bilgilerin unutulmamas›n›n yan›nda bireylerde hedeflenen
davran›fl de¤iflikli¤i meydana getirmeyi olumlu yönde etkileyecektir.

Tablo 1.

De¤er (%)

Yafl  (ortalama) 28.2 ± 13.3

Erkek cinsiyet 123 (58.6)

E¤itim durumu
Okur-yazar de¤il 2 (1.0)
Okur-yazar 3 (1.4)
‹lkokul 115 (54.8)
Ortaokul 49 (23.3)
Lise 37 (17.6)
Üniversite/yüksekokul 1 (0.5)
Yan›ts›z 3 (1.4)

Kaç y›ld›r bu ifli yap›yorsunuz sorusuna verilen yan›tlar›n da¤›l›m›
0-12 ay 117 (55.7)
13 ay-5 y›l 57 (27.1)
6 y›l-11 y›l 27 (12.9)
12 y›l ve üzeri 5 (2.4)
Yan›ts›z 4 (1.9)

Bu ifl yerinde ne kadar zamand›r çal›fl›yorsunuz sorusuna verilen yan›tlar›n da¤›l›m›
0-12 ay 132 (62.9)
13 ay-5 y›l 53 (25.2)
6 y›l-11 y›l 18 (8.6)
12 y›l ve üzeri 3 (1.4)
Yan›ts›z 4 (1.9)

TOPLAM 210 (100)
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Tablo 2.

Do¤ru cevap % (n= 210)
De¤erlendirilen bilgi Ön test Son test

Eldiven giyildikten sonra tüm çal›flma boyunca hiç ç›kar›lmamal› 78.5 82.9

Perde, örtü, hasta dosyas›, telefon bile ifl yap›lan eldivenle dokunulmal› 78.9 85.7

Delici, kesici kaplar a¤z›na kadar dolmas› beklenip, kapat›lmal› 36.8 53.3

Kan ve vücut s›v›lar› ile kirlenen alanlar 10.000 ppm yani 1 litreye 7 tablet 97.1 96.7
klor çözeltisi ile temizlenmeli

Tam dolmam›fl çöp torbalar› birbirine boflalt›l›r 92.3 96.7

Delici-kesici alet yaralanmalar›nda eller su ile y›kan›r, üzerine bant kapat›l›r 10 7.6

Eldiven her odaya bir adet giyilir, tüm yataklar ve oda ayn› eldivenle temizlenebilir 62.22 63.82

Günlük temizlikten sonra paspaslar, temizlik bezleri s›cak su ve sabunla y›kan›p 90 96.2
dezenfekte edilip kurutulmal›d›r

Günlük temizlik sular›n›n içine kanla bulaflm›fl yer temizli¤i gerekti¤inde 77 84.3
kimyasal dezenfektan kat›lmal›d›r ki daha iyi temizlensin

Ameliyathanede kullan›lan silme paspaslar› ve haz›rlad›¤›m›z su ikinci defa kullan›lmamal›d›r 87.6 93.8

Anestezi ve Reanimasyon Yo¤un Bak›m Ünitesinde
Bir Y›ll›k ‹nvaziv Alet ‹liflkili ‹nfeksiyon H›zlar› ve

Etken Mikroorganizmalar›n Da¤›l›m›

Mustafa Arslan1, Hava Ayd›n1, Seyhan Aktafl2, Firdevs Aksoy1, Gürdal Y›lmaz1, Selçuk Kaya1,2, ‹ftihar Köksal1,2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, Trabzon
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Girifl: Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ), sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili infeksiyonlar›n (SH‹E) ve dirençli mikroorganizma-
lar›n en yayg›n görüldü¤ü hastane birimleridir. Anestezi ve reanimasyon yo¤un bak›m ünitesinde takip edilen hasta-
lar›n özellikleri ve risk faktörleri de¤erlendirildi¤inde SH‹‹ görülme s›kl›¤› %20-25 aras›nda de¤iflmektedir. Hastalara
uygulanan invaziv giriflimler SH‹‹’nin görülme s›kl›¤›n› art›rmakta ve mortalite oranlar›n› etkilemektedir. 

Bu çal›flmada anestezi ve reanimasyon yo¤un bak›m ünitesinde bir y›ll›k dönemde invaziv giriflim uygulanan hastalar-
da tespit edilen alet iliflkili SH‹‹’ler [ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P), santral venöz kateterle iliflkili bakteremi (SVK-B),
kateterle iliflkili üriner sistem infeksiyonlar› (K‹-ÜS‹)] ve mikroorganizmalar›n da¤›l›m›n›n belirlenmesi hedeflenmifltir.

Materyal ve Metod: Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi anestezi ve reanimasyon yo¤un bak›m ünitesin-
de Ocak 2009-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda tedavi edilen hastalar, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan hasta bazl›
ve prospektif olarak takip edilmifltir. SH‹‹ tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre
konulmufltur.

Alet kullan›m oran› = Alet günü/hasta günü 

Alet kullan›m ile iliflkili SH‹‹ h›z›= (alet kullan›m› ile iliflkili SH‹‹ say›s›/alet günü) x 1000 formülleri kullan›larak he-
saplanm›flt›r.

Bulgular: Bu çal›flma döneminde 319 hasta 2216 gün izlendi. Yetmifl yedi alet iliflkili infeksiyon tespit edildi. Alet
iliflkili infeksiyon h›z› 1000 hasta gününde 34.7 idi. ‹nfeksiyonlar›n 36 tanesi V‹P, 30 tanesi SVK-B ve 11 tanesi K‹-ÜS‹
idi (Tablo 1). Alet kullan›m› ile iliflkili infeksiyon h›zlar› 1000 alet gününde V‹P 46.8, SVK-B 23.7 ve K‹-ÜS‹ 4.5 idi. Etken
mikroorganizma da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda ise 77 alet iliflkili infeksiyonun 24 (%31.2)’ünde Acinetobacter baumannii, 13
(%16.9)’ünde Pseudomonas aeruginosa, 10 (%13)’unda koagülaz-negatif stafilokoklar ilk üç s›rada izole edildi. ‹zole edilen
mikroorganizmalar›n da¤›l›m› Tablo 2’de gösterilmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›zda anestezi ve reanimasyon yo¤un bak›m ünitesinde V‹P ve SVK-B h›zlar›n›n oldukça yüksek ol-
du¤u belirlendi. Bu infeksiyonlar›n azalt›lmas› amac›yla bir tez çal›flmas› planland› ve çal›flman›n infeksiyon kontrol
e¤itimi k›sm› tamamland›. Etken mikroorganizmalara bak›ld›¤›nda A. baumannii ve P. aeruginosa en s›k izole edilen mik-
roorganizmalard›. Bu nedenle özel hasta gruplar›n›n takip ve tedavi edildi¤i bu ünitelerde ampirik antibiyotik plan-
lanmas›nda A. baumannii ve P. aeruginosa baflta olmak üzere gram-negatif mikroorganizmalar dikkate al›nmal›d›r.
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Tablo 1. Alet iliflkili infeksiyonlar

SH‹‹ SH‹‹ say›s› Alet  kullan›m günü Alet kullan›m oran› SH‹‹ h›z›

V‹P 36 (%46.8) 1343 0.6 26.8

SVK-B 30 (%39) 1267 0.6 23.7

K‹-ÜS‹ 11 (%14.3)

Tablo 2. Alet iliflkili infeksiyon etkenleri ve da¤›l›m›

Mikroorganizma Say› %

Gram-negatif mikroorganizmalar 49 63.7

Acinetobacter baumannii 24 31.2

Pseudomonas aeruginosa 13 16.9

Klebsiella pneumoniae 4 5.2

Escherichia coli 3 3.9

Enterobacter spp. 2 2.6

Stenotrophomonas maltophilia 1 1.3

Proteus mirabilis 1 1.3

Burkholderia cepacia 1 1.3

Gram-pozitif mikroorganizmalar 14 18.2

Koagülaz-negatif stafilokoklar 10 13

Enterococcus spp. 2 2.6

Staphylococcus aureus 2 2.6

Di¤er 14 18.2

Candida spp. 8 10.4

Çoklu etken 5 6.5

Etken belirsiz 1 1.3

Toplam 77 100
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Bir Y›ll›k Süre ‹çinde Hastanede Yatan Hastalardan
‹zole Edilen Pseudomonas aeruginosa ‹zolatlar›n›n

Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Rüçhan Ulutürk1, Cem Yard›mc›1, Gülay Özkantar1, Ayfle ‹nci1, Muzaffer Fincanc›1

1SB ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i, ‹stanbul
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Girifl: Hastane infeksiyonlar› yatan hastalar›n en önemli komplikasyonlar›ndan biri olup önemli morta-
lite nedenleri aras›ndad›r. Hastanede geliflen infeksiyonlar›n acilen tan›mlanmas› ve muhtemel patojen-
lere karfl› ampirik tedaviye al›nmalar› için izole edilen mikroorganizmalar›n antibiyotiklere duyarl›l›klar›-
n›n çok yak›ndan izlenmesi gerekmektedir. En s›k rastlanan hastane infeksiyonu etkenlerinden biri olan
Pseudomonas aeruginosa birçok antibiyoti¤e karfl› h›zla ço¤ul ilaç direnci gelifltirmekte ve güncel bir sorun ola-
rak önemlerini sürdüren mikroorganizmalard›r. Çal›flmam›zda bir y›ll›k dönemde hastanemizde yatarak te-
davi gören hastalardan infeksiyonu izole edilen P. aeruginosa sufllar›n›n antibiyotik duyarl›l›klar›n›n incelen-
mesi amaçland›.

Materyal ve Metod: 01.01.2009-30.10.2009 tarihleri aras›nda 23’ü trakeal aspirat, 13’ü kan kültürü, 20’si
yara yeri, 15’i idrar, 4’ü balgam, 6’s› bronkoalveoler lavaj (BAL), 3’ü periton ve 1’i plevra s›v›s› örneklerin-
den infeksiyon etkeni olarak izole edilen 85 P. aeruginosa suflu incelemeye al›nd›. Örneklerin 48’inin yo¤un
bak›m ünitesinden, 19’unun cerrahi ve 18’inin dahiliye kliniklerinden gönderildi¤i belirlendi. Örnekler %5
koyun kanl› ve Mac Conkey agara ekilmifl, etüvde 36°C’de 20-24 saat inkübe edildi. Kan örnekleri Bactec
9120 (BD) hemokültür sisteminde de¤erlendirilerek üreme olan örneklerden saf kültürler al›nd›. ‹zole edi-
len bakterilerin tan›mlanmas› ve antimikrobiyal duyarl›l›k testleri VITEK 2 (Biomerieux, Fransa) otomati-
ze sisteminde çal›fl›ld› ve “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” önerileri do¤rultusunda de-
¤erlendirildi.

Bulgular: Çal›flmam›zda antimikrobiyal duyarl›l›klar› incelendi¤inde amikasine %72, meropeneme
%58, imipeneme %55, gentamisine %53, seftazidime %43, sefepime %40, sefoperazon-sulbaktama %39, sip-
rofloksasine %32, piperasilin-tazobaktama %29 duyarl›l›k saptand›. En yüksek duyarl›l›k amikasin, mero-
penem ve imipenemde bulundu.

Sonuç: Hastane kaynakl› etken olarak P. aeruginosa tedavisi güç infeksiyonlara neden olabilmektedir.
Hastanemizde geliflen infeksiyonlardan izole edilen P. aeruginosa sufllar›nda amikasin, meropenem, imipe-
nem ve gentamisinin en etkili antimikrobiyaller oldu¤u saptanm›flt›r. Piperasilin-tazobaktama duyarl›l›¤›n
oldukça az oldu¤u görülmüfltür. Bu çal›flma P. aeruginosa infeksiyonlar›nda her hastanenin belirli zaman ara-
l›klar› ile kendi direnç profillerini belirlemesi ve antibiyotik politikalar›n›n oluflturulmas› gereklili¤ini bir
kez daha ortaya koymufltur.
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Bir Yan›k Ünitesinde Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n
Epidemiyolojik De¤iflimi: 10 Y›ll›k Deneyim

Emine Alp1, Atilla Çoruh1, Yalç›n Yontar1, Galip K. Günay1, Mehmet Do¤anay1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Kayseri
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Girifl: Yan›k hastalar›nda geliflen nozokomiyal infeksiyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu ça-
l›flmada amaç, infeksiyon kontrol uygulamalar›m›za ›fl›k tutmas› amac›yla, 10 y›ll›k dönem boyunca yan›k ünite-
sinde geliflen nozokomiyal infeksiyonlar›n epidemiyolojisinin belirlenmesi ve y›llar içerisinde etken ve antibi-
yotik duyarl›l›¤›ndaki de¤iflikliklerin de¤erlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Yan›k Ünitesinde 2000-2009 y›llar› aras›nda yatan has-
talar retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hasta bilgilerine yan›k ünitesinin özel bilgisayar program›ndan ve ‹n-
feksiyon Kontrol Kurulunun, aktif, hastaya dayal› yapt›¤› sürveyans kay›tlar›ndan ulafl›ld›. 

Bulgular: Çal›flma dönemi boyunca toplam 1877 hasta yan›k ünitesine yat›r›lm›flt›. Bu hastalar›n 144’ünde
206 nozokomiyal infeksiyon epizodu (14.7/1000 hasta günü) geliflti (Tablo 1). Nozokomiyal infeksiyon geliflen
hastalar›n %70’i erkek ve yafl ortalamas› 21.67 ± 19.43 idi. Nozokomiyal infeksiyon ortalama yat›fltan 12 gün son-
ra geliflmiflti. Sadece iki hastada (%1) altta yatan bir hastal›k (hipertansiyon ve kronik obstrüktif akci¤er hastal›-
¤›) vard›. En s›k geliflen nozokomiyal infeksiyon yan›k infeksiyonu (%53) idi, bunu idrar yolu infeksiyonu (%18)
ve kan dolafl›m› infeksiyonu (%15) takip ediyordu. Yan›k infeksiyonu geliflen 11 (%13.6) hastada nozokomiyal in-
feksiyon geliflimi öncesinde cerrahi giriflim uygulanm›flt›. ‹drar sondas› (%76.4) ve santral venöz kateter (%56) en
s›k uygulanan giriflimlerdi. ‹nfeksiyon geliflimi için di¤er risk faktörleri de¤erlendirildi¤inde; 93 (%64.6) hastada
H2 reseptör antagonisti kullan›m›, 61 (%42)’inde transfüzyon, 6 (%4) hastada fluur kayb›, 6 (%4) hastada enteral

beslenme, 6 (%4) hastada solunum yetmezli¤i ve entübasyon ve 3 (%2) hastada total parenteral nütrisyon uygu-
lamas› vard›. ‹ki yüz alt› nozokomiyal infeksiyon epizodunda toplam 330 bakteri izole edildi. En s›k izole edilen
bakteriler Pseudomonas aeruginosa (n= 147; %45) ve Acinetobacter baumannii (n= 89; %27) idi. Etken mikroorganizma-
lar›n y›llara göre da¤›l›m› incelendi¤inde, A. baumannii’ye ba¤l› infeksiyonlar›n y›llar içerisinde artt›¤› gözlendi
(Tablo 1). Ayr›ca A. baumannii’nin karbapenem duyarl›l›¤›nda y›llar içerisindeki düflüfl dikkat çekiciydi (fiekil 1).
Nozokomiyal infeksiyon geliflen hastalarda kaba mortalite oran› %10.4 olarak bulundu. 

Sonuç: Nozokomiyal infeksiyonlar yan›k üniteleri için önemli problem olmaya devam etmektedir. Y›llar içe-
risinde kullan›lan antibiyotiklere ba¤l› olarak etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarl›l›klar› de¤iflmekte-
dir. Bizim ünitemizde de, dirençli P. aeruginosa sufllar›nda karbapenem kullan›m›ndaki art›fla ba¤l› olarak y›llar
içerisinde karbapeneme dirençli A. baumannii sufllar›nda art›fl olmufltur.

Tablo 1.

Nozokomiyal infeksiyonlar (epizot say›s›/1000 hasta günü)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Toplam

16.2 5.3 4.4 25.3 6.4 15.8 13.4 23.4 19.2 17.3 14.7

Nozokomiyal infeksiyon etkenleri
(n= 60) (n= 16) (n= 10) (n= 48) (n= 12) (n= 32) (n= 28) (n= 51) (n= 37) (n= 36) (n= 330)
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Pseudomonas 27 (60) 8 (50) 6 (60) 27 (56) 6 (50) 12 (38) 12 (43) 23 (45) 15 (41) 11 (31) 147 (45)
aeruginosa

Acinetobacter 18 (30) 5 (31) 0 (0) 6 (13) 2 (17) 7 (22) 10 (36) 13 (26) 11 (30) 17 (47) 89 (27)
baumannii

Staphylococcus 1 (1.6) 0 (0) 1 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (5.9) 2 (5) 0 (0) 7 (2)
aureus

Candida spp. 3 (5) 0 (0) 1 (10) 3 (6) 0 (0) 5 (16) 0 (0) 0 (0) 5 (10) 3 (8) 20 (6)
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fiekil 1. Yan›k ünitesinde 2000-2009 y›llar› aras›nda izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii’nin karbapenem duyarl›l›¤›n›n
y›llara göre de¤iflimi.

Kandida Menenjiti: Sekiz Olgu Sunumu

‹lknur Erdem1, Derya Engin2, Asuman ‹nan2, Seniha Akçay2, Nurgül Ceran2, Zafer Berkman2

1Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Tekirda¤ 
2Haydarpafla Numune Hastanesi, ‹stanbul

P031

Girifl: Kandida menenjiti oldukça nadirdir, s›kl›kla prematür yenido¤anlar, santral sinir sistemi cerrahi-
si uygulananlar ve immünsüpresif hastalarda görülür. Bu bildiride hastanemiz beyin cerrahisi klini¤inde
kandida menenjiti tan›s› ile izlenen sekiz olgu sunulmufltur.

Materyal ve Metod: 1 Ocak 2003-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda Haydarpafla Numune Hastanesinde
kandida menenjit tan›s› ile izlenen olgular de¤erlendirilmifltir. 

Bulgular: Olgular›n 4 (%50)’ü erkek, yafl ortalamas› 41 (4-73) idi. Tüm olgularda ekstraventriküler dre-
naj kullan›lm›flt›. Üç olgu önceden bakteriyel menenjit geçirmiflti. Atefl ve bilinç de¤iflikli¤i en s›k sapta-
nan klinik bulgular idi. Beyin omurilik s›v›s› (BOS) hücre say›s› ortalama 112 mm3 idi. Üç olguda BOS glu-
kozu 40 mg/dL’nin alt›nda idi. Üç olguda idrar kültüründe kandida üremesi olmufl, kan kültürlerinde kan-
dida üremesi olmam›flt›. Alt› olguda amfoterisin B, iki olguda flukonazol tedavisi uygulanm›flt›. Befl olgu
yaflam›n› yitirmiflti.

Sonuç: Kandida menenjitli olgularda morbidite ve mortalite oldukça yüksektir. Erken tan› ve tedavi
hayat kurtar›c› olabilece¤inden santral sinir sistemi cerrahisi uygulanan olgularda kandida menenjitinden
flüphelenilmelidir.
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‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Anestezi Yo¤un Bak›m Ünitesinde 2009 Y›l›nda
‹zole Edilen ‹nvaziv Alet ile ‹liflkili ‹nfeksiyon

Etkenleri ve Duyarl›l›k Oranlar›

Gürsel Ersan1, fiükran Köse1, Gülfem Ece1, Özlem Ergin1, Gülgün Akkoçlu1

1SB Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i, ‹zmir

P032

Amaç: Lokal nozokomiyal flora ve duyarl›l›k oranlar›n›n saptanmas› ampirik tedavide önemlidir. Bu çal›flma-
da 2009 y›l›nda anestezi yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde saptanm›fl invaziv alet iliflkili infeksiyon etkenleri ve
duyarl›l›k oranlar› irdelendi.

Materyal ve Metod: 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri aras›nda anestezi yo¤un bak›m ünitesinden al›nan kan,
idrar ve bronkoalveoler lavaj örnekleri çal›flmaya al›nd›. Bakteriler klasik konvansiyonel kültür yöntemleri ve VI-
TEK 2 (Biomerieux, Fransa) tam otomatik identifikasyon sistemi kullan›larak tür düzeyinde tan›mland›. Antibi-
yotik duyarl›l›klar› “Clinical and Laboratory Standards Institue (CLSI)” önerileri do¤rultusunda Kirby-Bauer disk
difüzyon yöntemi ile saptand›.

Bulgular: ‹nvaziv alet iliflkili infeksiyonlar ve en s›k izole edilen sufllar s›ras›yla; ventilatörle iliflkili pnömoni
(V‹P) etkenleri Acinetobacter baumannii (n= 47; %61), Pseudomonas aeruginosa (n= 13; %17), Klebsiella pneumoniae (n= 5;
%7), kateter iliflkili üriner sistem infeksiyon (K‹-ÜS‹) etkenleri Escherichia coli (n= 17; %28), P. aeruginosa (n= 14;
%24), Acinetobacter baumannii (n= 8; %13), kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu (K‹-KD‹) etkenleri Candida spp.
(n= 21; %19), metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (MRKNS) (n= 18, %17), A. baumannii (n= 18; %17)’dir. 

Gram-negatif bakterilerin baz› antibiyotiklere duyarl›l›klar› Tablo 1’de gösterilmifltir. MRKNS sufllar›n›n tü-
mü glikopeptid antibiyotiklere ve linezolide duyarl› bulunmufltur.

Sonuç: Bu çal›flmada de¤erlendirilen bronkoalveoler lavaj ve idrar örneklerinde en s›k gram-negatif bakte-
rilerin, kan kültür örneklerinde ise maya izolatlar›n›n ve gram-pozitif bakterilerin üredi¤i saptanm›flt›r. Nonfer-
mentatif gram-negatif bakterilerde karbepenem direncinin yüksek, en etkili antibiyotiklerin amikasin ve sefo-
perazon-sulbaktam oldu¤u, di¤er gram-negatif bakterilerde ise karbapenemlerin daha etkin oldu¤u gözlenmifl-
tir. Her hastanede yo¤un bak›m gibi ciddi nozokomiyal enfeksiyon görülen ünitelerde lokal floran›n ve antibi-
yotik dirençlerinin önceden saptanmas›, kültür sonuçlar› al›n›ncaya kadar do¤ru ampirik tedaviye bafllamada yol
gösterici olacakt›r.

Tablo 1.

V‹P K‹-ÜS‹ K‹-KD‹
Acinetobacter Pseudomonas Klebsiella Escherichia Pseudomonas Acinetobacter Acinetobacter

Antibiyotikler baumannii aeruginosa pneumoniae coli aeruginosa baumannii baumannii

Amikasin 70 42 100 67 29 75 77

Gentamisin 41 18 0 40 22 15 42

Sulbaktam-sefoperazon 30 37 33 73 30 38 25

Meropenem 9 25 80 100 17 0 30

‹mipenem 8 23 100 100 0 0 32

Piperasilin-tazobaktam 6 35 0 50 9 17 0

Seftazidim 0 35 0 21 29 0 0

Seftriakson 0 0 0 22 0 0 0

Siprofloksasin 0 0 60 39 17 15 0

V‹P: Ventilatörle iliflkili pnömoni, K‹-ÜS‹: Kateterle iliflkili üriner sistem infeksiyonu, K‹-KD‹: Kateterle iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu.
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Yo¤un Bak›m Ünitelerinde Stenotrophomonas 
maltophilia ‹zolatlar›n›n Da¤›l›m›, Risk Faktörleri

ve Antimikrobiyal Duyarl›l›klar›

Ülkü Üser1, Dilara ‹nan1, Sevim Keskin2, Nurgül Günay2, Umay Alt›nsoy Balc›1, 

Derya Mutlu3, Ata Nevzat Yalç›n1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi,
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Antalya

P033

Girifl: Stenotrophomonas maltophilia hareketli nonfermentatif, gram negatif aerobik basildir. Do¤ada ve has-
tane ortam›nda yayg›n olarak bulunan f›rsatç› bir patojendir. Günümüzde immünsüprese hastalar›n, genifl
spektrumlu antibiyotik kullan›m›n›n ve invaziv giriflimlerin artmas› S. maltophilia‘n›n özellikle yo¤un bak›m
ünitelerinde önemli mortalite ve morbidite nedeni olan nozokomiyal infeksiyonlarda etken olarak ortaya
ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bu çal›flmada hastanemiz yo¤un bak›m ünitelerinden 2005-2009 y›llar› aras›n-
da 5 y›ll›k süre boyunca takip edilen S. maltophilia’ya ba¤l› geliflen nozokomiyal infeksiyonlar›n irdelenmesi
amaçland›.

Materyal ve Metod: Bu çal›flmada 01.01.2005-31.12.2009 tarihleri aras›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Hastanesinde yo¤un bak›mlarda hastane infeksiyon etkeni olarak izole edilen S. maltophilia sufllar› de-
¤erlendirildi. Bakteri tan›mlamas› ve antibiyotik duyarl›l›klar› Pheonix otomatize sistemiyle yap›ld›. Hasta-
lar›n demografik özellikleri, infeksiyon yeri, mikrobiyolojik bulgu ve kültürler, altta yatan hastal›k ve risk fak-
törlerini içeren veriler retrospektif olarak tarand›. ‹statistiksel de¤erlendirme SPSS kullan›larak yap›ld›.

Bulgular: Çal›flma sürecinde toplam 80 olgudan 80 adet S. maltophilia suflu izole edildi. Olgular›n 49
(%61.3)’u erkekti. Yafl ortalamas› 37.2 olarak tespit edildi. Olgular›n yafl da¤›l›m› daha çok yenido¤an dönemin-
de (%33) ve 60 yafl üstü (%27.5) olarak saptand›. 2005 y›l›nda 8, 2006 y›l›nda 7, 2007 y›l›nda 11, 2008 y›l›nda 29,
2009 y›l›nda 25 olgu tespit edildi. Bunlar›n da¤›l›m› fiekil 1’de verilmifltir. 2006 y›l›nda 15 olgunun 8’ine, 2007
y›l›nda 24 olgunun 13’üne ulafl›lamam›flt›r. Hastalarda 14 günden uzun süre genifl spektrumlu antibiyotik kulla-
n›m› (%95), mekanik ventilasyon (%98.8), santral venöz kateter (%76.3), TPN (%80), üriner kateterizasyon (%78.8)
uygulanmas› en önemli risk faktörleri olarak tespit edildi. S. maltophilia izolasyonundan önce en çok kullan›lan
antibiyotik karbapenem grubu 39 (%48) idi. S. maltophilia sufllar›n›n antimikrobiyal duyarl›l›klar› Tablo 1’de gös-
terilmifltir.

Sonuç: S. maltophilia yo¤un bak›m ünitelerinde kolayl›kla yay›labilen, teflhis ve tedavisi zor çoklu ilaç di-
renci gösteren bir patojendir. Bu tür bakterilerin yay›l›m›n›n önlenmesinde; gereksiz antibiyotik kullan›m›-
n›n k›s›tlanmas›, antibiyotik duyarl›l›klar›n›n düzenli olarak izlenmesi, ampirik tedavide bu verilerin dikkate
al›nmas›, yat›fl sürelerinin k›salt›lmas›, izolasyon kurallar›na uyulmas› önemli unsurlard›r.

Tablo 1. Stenotrophomonas maltophilia sufllar›n›n antimikro-
biyal duyarl›l›klar›

Duyarl› Dirençli
Antibiyotik Say› % Say› %

TMP-SMZ 74 92.5 6 7.5

Levofloksasin 55 68.75 25 31.25

Seftazidim 21 26.25 59 73.75

TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.
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Hastane ‹nfeksiyonu Etkeni Olan Pseudomonas
aeruginosa ve Acinetobacter baumannii Sufllar›n›n

Da¤›l›m› ve Antibiyotik Duyarl›l›¤›

Ülkü Üser1, Dilara ‹nan1, Nurgül Günay2, Sevim Keskin2, Zahide Afl›k1, Betil Özhak Baysan3

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
2Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi,
3Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Antalya
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Girifl: Nonfermentatif gram-negatif bakterilerden Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii hasta-
ne infeksiyonu etkeni olarak büyük öneme sahiptir. Bu grup mikroorganizmalar›n çoklu antibiyotik diren-
ci göstermeleri, hastanede yat›fl süresini uzatmakta, ekonomik kay›plara neden olmakta ve en önemlisi
nozokomiyal infeksiyonlarda mortalite ve morbiditeyi art›rmaktad›r. Bu çal›flmada amac›m›z hastanemiz
yo¤un bak›m ünitelerinden hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii izo-
latlar›n›n oranlar›n› ve neden olduklar› infeksiyonlar›n sistemlere göre da¤›l›m›n› incelemek ve antibiyo-
tik direncinin y›llara göre de¤iflimini tespit etmektir.

Materyal ve Metod: Bu çal›flmada 2005-2009 y›llar› aras›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hasta-
nesinde yo¤un bak›mlarda izlenen hastalardan, hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen P. aerugino-
sa ve A. baumannii sufllar› de¤erlendirildi. Bakteri tan›mlamas› ve antibiyotik duyarl›l›klar› Pheonix otoma-
tize sistemiyle yap›ld›.

Bulgular: Bu çal›flmada 01.01.2005-31.12.2009 tarihleri aras›nda toplam 539 P. aeruginosa ve 639 A. ba-
umannii suflu izole edildi. Bu sufllar›n tüm mikroorganizmalara oran› ve y›llara göre yüzdesi Tablo 1’de, an-
tibiyotik duyarl›l›klar› Tablo 2’de verilmifltir.

P. aeruginosa sufllar›n›n y›llar içinde da¤›l›m› %19.5’ten %15’e gerilemifltir. A. baumannii sufllar›n›n da¤›l›-
m›nda y›llar içerisinde belirgin de¤ifliklik olmam›flt›r. A. baumannii sufllar› en çok imipeneme (%23-38), me-
ropeneme (%21-35), sefoperazon-sulbaktama (%31-67) ve amikasine (%21-73) duyarl› bulunmufltur. P. ae-
ruginosa sufllar› ise en çok amikasine (%72-98), imipeneme (%52-77), meropeneme (%54-89), sefoperazon-
sulbaktama (%63-100) duyarl› bulunmufltur. ‹zolatlar›n piperasilin-tazobaktam duyarl›l›klar› disk konulan
izolat say›s› az oldu¤undan de¤erlendirilememifltir. 

Sonuç: Antibiyotik direnç paternleri hastaneden hastaneye, hatta ayn› hastanenin farkl› servislerinde
sürekli de¤ifliklikler gösterebilmektedir. Özellikle ampirik tedavide klinisyene yol gösterici olmas› ama-
c›yla direnç paternlerinin takip edilmesi oldukça önem tafl›maktad›r.

Tablo 1. ‹zole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii sufllar›n›n y›llara göre da¤›l›m› 

2005 2006 2007 2008 2009
n/N % n/N % n/N % n/N % n/N %

Acinetobacter baumannii 164/656 25 134/682 19.6 103/547 18.8 108/557 19.3 130/538 24

Pseudomonas aeruginosa 128/656 19.5 123/682 18 113/547 20.6 84/557 15 91/538 16.9

n: ‹zole edilen Pseudomonas aeruginosa/Acinetobacter baumannii, N: ‹zole edilen tüm mikroorganizmalar›n toplam›.
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Bir E¤itim Hastanesinde Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n
Maliyet Analizi

Gamze Özbek1, Levent Görenek1, Cengizhan Aç›kel1

1Gülhane Askeri T›p Akademisi E¤itim Hastanesi, Ankara

P035

Girifl: Hastane infeksiyonlar›; bütün klinik disiplinlerini yak›ndan ilgilendiren önemli bir infeksiyon hastal›klar› grubunu olufl-
turarak geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde neden oldu¤u mortalite ve maliyetten dolay› üzerinde önemle durulan bir konu ha-
line gelmifllerdir. Bu çal›flman›n amac›; hastane infeksiyonlar›n›n maliyeti, neden oldu¤u ilave yat›fl süresini ve mortaliteye olan et-
kisini belirlemek, ayn› zamanda en yüksek maliyeti oluflturan hastane infeksiyon tiplerini saptamak, elde edilen verilerle kaynak-
lar›n etkin, tutarl›, do¤ru kullan›lmas› için gerekli olan maliyet-etkinlik çal›flmalar›na ›fl›k tutacak veri taban›n› oluflturmakt›r.

Materyal ve Metod: Araflt›rma vaka kontrol tipinde düzenlenmifl olup, 01 Ekim 2007-31 Mart 2008 tarihleri aras›nda Gülhane
Askeri T›p Akademisi E¤itim Hastanesinde yap›lm›flt›r. Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan CDC kriterleri ile hastane
infeksiyonu geliflti¤i belirlenen 90 yatan hasta vaka grubunu oluflturmufltur. Birebir efllefltirme yöntemiyle infeksiyon oluflumu ve
maliyeti etkileyebilecek çeflitli faktörler (yafl, tan›, yatt›¤› klinik, yap›lan tedavi, uygulanan invaziv araç vb.) aç›s›ndan hastane in-
feksiyonu geliflmeyen 90 kontrol ile efllefltirme yap›lm›flt›r. Araflt›rmac› taraf›ndan literatür incelemesi sonucunda gelifltirilen takip
formlar› kullan›larak vaka ve kontrol grubunu oluflturan hastalardan veriler toplanm›flt›r. 

Bulgular: Vaka ve kontrol gruplar›ndaki hastalar›n 64’ünü kad›n, 26’s›n› erkek hastalar oluflturmufltur. Hastane infeksiyonu ge-
liflen (HEG) hastalar›n yafl ortalamalar› 51.34 ± 23.27 y›l iken, kontrol grubundaki (KG) hastalar›n yafl ortalamalar› 51.37 ± 22.85 y›l
olarak saptanm›flt›r. 

‹lave yat›fl süresi; HEG’deki hastalar›n hastanede yat›fl gün ortalamas› 37.78 ± 21.87 gün iken, KG’deki hastalar›n yat›fl gün or-
talamas› 21.68 ± 20.74 gün olarak tespit edilmifltir. HEG’deki hastalar, KG’deki hastalara göre ortalama 16.1 gün daha fazla hasta-
nede yatm›fllard›r.

Mortalite fark›; HEG hastalar›n›n %73.3’ü taburcu, %26.7’si eksitus olmufltur. KG’deki hastalar›n ise %8.8’i taburcu, %12.2’si ek-
situs olmufltur. Hastane infeksiyonu geliflen hastalarda mortalite, geliflmeyenlere göre %14.5 daha fazla oldu¤u belirlenmifltir. 

‹lave maliyet; HEG’deki hastalarda toplam maliyet ortalamas› 7703.1 ± 7690.7 TL iken, KG’deki hastalarda ise 2159.1 ± 2554.1
TL olarak tespit edilmifltir. HEG’deki hastalarda maliyet ortalamas›, geliflmeyenlere göre yaklafl›k 3.5 kat (5544 TL = 4435 dolar) faz-
la oldu¤u belirlenmifltir. Her iki grup hastalarda bir günlük ortalama maliyet Tablo 1’de sunulmufltur. 

Günlük maliyet; ventilatörle iliflkili pnömonide 285.2 TL, primer kan dolafl›m› infeksiyonunda 245.9 TL, üriner sistem infeksi-
yonunda 234.6 TL, cilt ve yumuflak doku infeksiyonunda 186.3 TL, cerrahi alan infeksiyonunda 158.1 TL olarak belirlenmifltir.

HEG’deki hastalarda en fazla maliyetin ilaç kullan›m›na (%38.1), ikinci olarak tetkik ve tedavi maliyetlerinde (%27.2), üçüncü
olarak ise hastanede kal›fl maliyetlerinde (%14) olmufltur. KG’de ise; en fazla maliyet oran›n›, olmas› gerekti¤i gibi tetkik ve teda-
vi maliyetleri (%46.8) oluflturmufltur. ‹kinci s›rada hastanede kal›fl maliyeti (%19.7) yer alm›flt›r. Hastane infeksiyon grubunda; da¤›-
l›m içinde birinci s›rada yer alan ilaç maliyeti (%19.1) bu hastalarda üçüncü s›raya kadar gerilemifltir.

HEG’deki hastalarda toplam ilaç maliyetinin ortalama %84’ünü (2353.6 ± 13.72) antibiyotikler, ortalama %16’s›n› (588.26 ± 74.28)
di¤er ilaçlar olufltururken, KG’deki ilaç maliyetlerinin %32’sini (132.16 ± 42.55) antibiyotikler, %68’ini (280.84 ± 71.88) di¤er ilaçlar›n
oluflturdu¤u tespit edilmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›z›n en önemli sonucu; hastane infeksiyonu geliflen hastalar›n geliflmeyenlere göre ortalama 16.1 gün daha
fazla hastanede yat›fllar›na paralel olarak maliyetin ortalama 3.5 kat (5544 TL = 4435 dolar) fazla oldu¤udur. Bu hastalarda maliye-
tin en fazla ilaç kullan›m›na (%38.1) ba¤l› oldu¤u, bu ilaçlar›n %84’ünü kullan›lan ilave antibiyotiklerin oluflturdu¤u tespit edilmifl-
tir. Bu hastalarda mortalite %14.5 daha fazla görülmüfltür. Maliyet art›fl›n›n hastane infeksiyon tiplerinden s›ras›yla ventilatörle ilifl-
kili pnömoni, kan dolafl›m› infeksiyonlar› ve üriner sistem infeksiyonlar›nda daha fazla oldu¤u belirlenmifltir.

Tüm hastaneler taraf›ndan hastane infeksiyon sürveyans çal›flmalar›na ilaveten bizim çal›flmam›zda oldu¤u gibi maliyet analiz
çal›flmalar› yap›labilir. Elde edilen verilerle bu infeksiyonlar›n ulusal ekonomik yükü belirlenerek, kaynaklar›n etkin, tutarl›, do¤ru
kullan›lmas› için gerekli olan maliyet-etkinlik çal›flmalar›na ›fl›k tutacak veri taban› oluflturulabilir. Daha etkin ve ekonomik infeksi-
yon kontrol çal›flmalar› gelifltirilip, desteklenebilir.

Tablo 1.

HEG (n= 90) KG (n= 90) Maliyet art›fl› p*

Toplam maliyet (TL) 693.277.55 194.321.48 498.956.07 < 0.001

Toplam yat›fl günü 3400 1951 1513

Hasta bafl›na günlük maliyet (TL) 203.9 99.6 104.3

* T test.
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Polatl› Duatepe Devlet Hastanesi Çal›flanlar›nda
Kesici-Delici Alet Yaralanmalar›

Seçil Deniz1, Gülsemin Özdemir1

1Ankara Polatl› Duatepe Devlet Hastanesi, Ankara
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Amaç: Kesici-delici aletlerle yaralanmalar sa¤l›k çal›flanlar› aç›s›ndan önemli bir risk faktörüdür. Bu çal›flmada hastanemiz çal›flan-
lar›nda 2006-2009 y›llar› aras›ndaki dört y›ll›k süreçte kesici-delici aletlerle yaralanan olgular de¤erlendirilmifltir.

Materyal ve Metod: Çal›flma retrospektif olarak planland›. Hastanemizde 2006-2009 y›llar› aras›nda yaralanan çal›flanlar için ‹nfeksi-
yon Kontrol Ekibi taraf›ndan Kesici-Delici Alet Yaralanmalar› Formu doldurulmufltur. Verilerin toplanmas›nda bu kay›tlar kullan›lm›flt›r.

Bulgular: Çal›flmaya 38’i (%30.8) erkek, 85’i (%69.1) kad›n toplam 123 yaralanma olgusu dahil edilmifltir. Olgular›n yafllar› 15-58 (or-
talama 33.6) idi. Yaralanmalar›n 20 (%16.26)’si 2006, 31 (%25.20)’i 2007, 41 (%33.33)’i 2008, 31 (%25.20)’i 2009 y›l›nda gerçekleflmiflti. Bu
dört y›ll›k süreçte yaralanmalar›n en s›k görüldü¤ü üniteler dahili ve cerrahi servislerdir (%44.72). Yaralanan olgular›n %41.46 (n= 51)’s›-
n› hemflireler, sa¤l›k memurlar› ve ebeler, %27.64 (n= 34)’ünü temizlik görevlileri oluflturmufltur. En s›k görülen yaralanma flekli i¤ne
batmas› (%76.42) d›r. Olgular›n 102 (%82.93)’si yaralanma öncesinde HBV afl›s› yapt›rm›flt›. Yaralanma s›ras›nda olgular›n 59 (%47.97)’un-
da eldiven kullan›m› mevcuttu, 64 (%52.03) olguda ise eldiven, gözlük gibi koruyucu malzeme kullan›m› mevcut de¤ildi. Yaralanma
sonras› ilk uygulama olgular›n 43 (%34.96)’ünde su ve sabunla y›kama, 39 (%31.71)’unda batikon ile y›kama, 25 (%20.33)’inde kanatma,
16 (%13.01)’s›nda alkol bazl› el dezenfektan› ile y›kama olmufltur. Yaralanma öncesi süreçte “kesici-delici alet yaralanmalar›” ile ilgili
e¤itim alm›fl olan çal›flanlarda yaralanma s›ras›nda eldiven kullan›m oran› daha yüksek bulunmufltur (p< 0.05).

Sonuç: Hastanemizde kesici-delici alet yaralanmalar› en s›k dahili ve cerrahi servislerde i¤ne batmas› fleklinde olmaktad›r. Bu ko-
nuda hastanemiz çal›flanlar› için verilen e¤itimler son iki y›lda düzenli bir hal alm›flt›r. Bu süreçte yaralanma sonras› ‹nfeksiyon Kont-
rol Ekibine bildirilen vakalar›n say›s›nda art›fl olmas› verilen e¤itimlerin katk›s›n› düflündürmektedir. Ancak istenilen sonuçlar›n al›na-
bilmesi için bu konudaki e¤itim programlar›m›z›n gözden geçirilerek çal›flanlar›n bu konudaki e¤itim seviyesinin ve fark›ndal›klar›n›n
art›r›lmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.

Ac›badem Bursa Hastanesi 
Yo¤un Bak›m Ünitelerinde ‹nvaziv Alet ‹liflkili

‹nfeksiyonlar›n De¤erlendirmesi

Fatma Apayd›n1, Hüseyin H. Gönençer1, Leman Bayram1

1Ac›badem Bursa Hastanesi, Bursa

P037

Amaç: Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)'nde geliflen invaziv araç iliflkili infeksiyonlar›n takibi, yat›fl süresinde uzama, mortalite art›fl›
ve yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle önemlidir. Bu bildiride iki YBÜ’nün dört y›ll›k invaziv alet iliflkili infeksiyonlar› ve etkenleri in-
feksiyon kontrolüne katk› amaçl› irdelendi.

Materyal ve Metod: Kardiyovasküler cerrahi (KVC) YBÜ, ameliyathane içinde yer alan, iki tek yatakl› ayr› oda ve di¤er yedi yata-
¤› ko¤ufl sistemi düzene¤inde olan, genel YBÜ ise tek yatakl› oda sisteminde ünitelerdir. Çal›flmada 01.02.2006-31.12.2009 tarihleri ara-
s›nda YBÜ'lere kabul edilen olgular de¤erlendirildi. Hastane infeksiyonu sürveyans› hem hastaya hem de laboratuvara dayal› olarak
yürütüldü. Hastalar günlük olarak infeksiyon kontrol hemfliresince infeksiyon bulgular› yönünden izlendi. 

Hastane infeksiyonu tan›lar› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ölçütlerine göre konuldu. Hesaplamalarda; inva-
ziv alet kullan›m oran› = invaziv alet kullan›m günü/hasta yat›fl günü x 1000, invaziv alet iliflkili infeksiyon h›z› = invaziv aletle iliflkili in-
feksiyon say›s›/invaziv alet giriflim gün say›s› x 1000 formülleri kullan›ld›.

Bulgular: Genel YBÜ’de 34 (%56.66)’ü invaziv alet iliflkili toplam 60 hastane infeksiyonu saptand›. ‹nfeksiyonlar›n 13 (%38.23)’ü
ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P), 15 (%44.11)’i kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu (K‹-ÜS‹), 6 (%17.64)’s› santral kateter iliflkili kan
dolafl›m› infeksiyonu (SK‹-KD‹) idi. KVC-YBÜ’de invaziv alet iliflkili infeksiyon oran› %69.23 (9/13) olarak belirlendi (Tablo 1). Dört y›l-
l›k izlemde genel YBÜ’de invaziv alet kullan›m oran›/infeksiyon oran› SK‹-KD‹ için 0.54/binde1.33, K‹-ÜS‹ için 0.75/binde 2.40, V‹P için
0.47/binde 2.57 olarak gerçekleflti. KVC-YBÜ'de bu oranlar; SK‹-KD‹ için 0.91/binde 1.55, K‹-ÜS‹ için 0.92/binde 0, V‹P için 0.83/binde
2.13 olarak hesapland›.

‹nfeksiyonlar›n 38 (%88.37)’inde etken izole edilirken, 5 (5/43) infeksiyonda antibiyotik bask›s› nedeniyle izole edilemedi. ‹nfek-
siyon etkenleri aras›nda Klebsiella spp. (10), biri MRSA olmak üzere 9 stafilokok kökeni, 5 Pseudomonas aeruginosa ilk s›ralarda yer ald›
(Tablo 2).

Sonuç: YBÜ’nün tipi, hemflire/hasta oran›, olgular›n özellikleri, infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun infeksiyon geliflimini etki-
ledi¤i bilinmektedir. ‹nfeksiyon kontrolünün etkinli¤inin art›r›lmas› ve yeni politikalar›n belirlenmesi için her hastanenin sürveyans ça-
l›flmalar›n› sürdürmesi ve sonuçlar›n› irdelemesi uygun olacakt›r.
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Tablo 1. Genel yo¤un bak›m ünitesi ve kardiyovasküler cerrahi yo¤un bak›m ünitesi invaziv alet iliflkili infeksiyonlar›n da¤›l›m›

Genel YBÜ 2006 2007 2008 2009
Hasta say›s›/ Hasta say›s›/ Hasta say›s›/ Hasta say›s›/
yat›fl günü yat›fl günü yat›fl günü yat›fl günü
(265/2158) (289/2420) (364/1811) (354/1859)

SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P Toplam

‹nfeksiyon say›s› - 4 7 3 2 3 2 6 3 1 3 - 34

KVC YBÜ 2006 2007 2008 2009
Hasta say›s›/ Hasta say›s›/ Hasta say›s›/ Hasta say›s›/
yat›fl günü yat›fl günü yat›fl günü yat›fl günü
(494/726) (785/1070) (271/360) (548/655)

SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P Toplam

‹nfeksiyon say›s› 1 - 3 3 - 1 - - - - - 1 9

Tablo 2. ‹nvaziv alet iliflkili infeksiyonlarda etkenlerin da¤›l›m›

‹nvaziv alet iliflkili infeksiyonlar

SK‹-KD‹ K‹-ÜS‹ V‹P* 

‹nfeksiyon etkenleri S. epidermidis (5)** Klebsiella spp. (6)*** Klebsiella spp. (3)***

S. haemolyticus P. aeruginosa (3) P. aeruginosa (3)

K. pneumoniae*** E. coli (2)*** E. aerogenes (2)

E. aerogenes A. baumannii S. maltophilia (2)

Candida spp. (2) Candida spp. A. baumannii

Belirsiz (2) E. coli

S. aureus (2)****

S. haemolyticus

S. pneumoniae (2)

Belirsiz (3)

‹nfeksiyon say›s› 10 15 18

* Üç V‹P’de etken olarak bakteri izole edilmifltir.
** Üç köken metisiline dirençli.

*** Yedi Klebsiella kökeni genifl spektrumlu beta-laktamaz pozitif.
**** Bir köken metisiline dirençli Staphylococcus aureus.
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Ankara Onkoloji Hastanesi 2008-2009 Y›llar› 
‹nfeksiyon Oranlar›n›n De¤erlendirilmesi

Ayfle Turgut1, Cihat O¤an1, Çi¤dem Erbay1, Gülflen ‹skender1, Kamuran (Say›l›r) Türker1

1Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara

P038

Girifl: Hastane infeksiyonlar›na ba¤l› morbidite, mortalite ve artan tedavi maliyetleri nedeniyle hasta-
nelerde etkin bir infeksiyon kontrol program›n›n uygulanmas› büyük önem tafl›maktad›r. ‹nvaziv giriflimle-
rin fazla yap›ld›¤›, büyük cerrahi giriflimlerin yayg›n uyguland›¤› ve genifl yo¤un bak›m ünitelerinin bulun-
du¤u hastanelerde, hastane infeksiyonlar› önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu çal›flmada
Ankara Onkoloji Hastanesi 2008 ve 2009 y›llar› infeksiyon oranlar› irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Tüm hastanede laboratuvara dayal› aktif sürveyans uygulanm›fl, veriler UHESA
sistemine kaydedilmifltir.

Bulgular: 2008 y›l›nda klinik olarak hastane infeksiyonu tan›s› alan toplam 382 üreme, 2009 y›l›ndaysa
toplam 592 üreme olmufltur. Bu üremelerde 2008 ve 2009 y›llar›nda s›ras›yla metisiline dirençli Staphylo-
coccus aureus say›s› 18 (%5) ve 13 (%3); metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok say›s› 23 (%6) ve 106
(%18), genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz üreten bakteri say›s› 67 (%17) ve 81 (%14), vankomisine di-
rençli enterokok say›s› 2 (%0.5) ve 2 (%0.3) olarak bulunmufltur.

Hastane infeksiyonu olarak kabul edilen infeksiyonlar en fazla yo¤un bak›m ünitesinde görülmüfltür.
Bu ünitedeki ventilatörle iliflkili pnömoni say›s› 2008 y›l›nda toplam 1178 ventilatör gününde 4 iken, 2009
y›l›nda toplam 1718 ventilatör gününde 29’a yükselmifltir. Ayn› ünitede 2008 y›l›nda toplam 1749 üriner ka-
teter gününde 2, 2009 y›l›nda 2637 üriner kateter gününde 26 üriner sistem infeksiyonu saptanm›flt›r. Sant-
ral venöz kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonlar› say›s› ise bir y›l içinde 7’den 46’ya yükselmifltir.

Hastane infeksiyonu dansiteleri ise 2008 y›l›nda dahili kliniklerde 3.18; cerrahi kliniklerinde 2.52; yo-
¤un bak›m ünitesinde 7.72 olarak saptan›rken bu oranlar 2009 y›l›nda dahili kliniklerde 3.17; cerrahi klinik-
lerde 2.87; yo¤un bak›m ünitesindeyse 38.75’e yükselmifltir.

Sonuç: Hastanenin di¤er birimlerinde infeksiyon h›zlar› ve da¤›l›m›nda bir y›l içerisinde anlaml› bir
de¤iflim olmazken yo¤un bak›m ünitesinin infeksiyon h›zlar›nda anlaml› bir art›fl gözlenmifltir. Bu art›fl, yo-
¤un bak›m›n yatak kapasitesinin son bir y›l içinde art›r›lmas›na ba¤lanm›fl ve hastane infeksiyon komite-
sinin bu birimdeki sürveyans, önlem ve izolasyonlar›n› yo¤unlaflt›rmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
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Girifl: El hijyeni hastane infeksiyonlar›n› önlemede en basit ve en etkili yöntemdir. El hijyenine uyum-
da yüksek baflar› sa¤lamak s›k tekrarlanan e¤itimlerle mümkündür. Bu çal›flmada e¤itimin el hijyenine
uyumu art›rmadaki olumlu etkisini belirlemek ve el hijyenine uyumu de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Hastanemizin yo¤un bak›m ünitesinde Ekim 2009 tarihinde iki doktor, befl hem-
flire ve üç hizmetli habersiz olarak izlenmifltir.

Ayn› birimde Ocak 2010 tarihinde bir saatlik uygulamal› interaktif el hijyeni e¤itimi verilmifltir. E¤itime
kat›lanlar aras›ndan bir gönüllü seçilerek hasta bak›m› rolü yapmas› sa¤lanm›flt›r. Bu rol s›ras›nda el hijye-
ninin gerekli oldu¤u noktalara davran›fl olarak vurgu yapmas›, arada bilinçli olarak hatal› davranmas› is-
tenmifltir. Daha sonra kat›l›mc›larla yap›lan hatalar ve olmas› gereken davran›fllar tart›fl›lm›flt›r. Bu tart›fl-
ma esnas›nda gözle görülür kirlenme veya kirlilik hissedilmese dahi el dezenfektan› ile el ovman›n el y›-
kamadan daha etkisiz bir yöntem oldu¤u düflünülmek, çift eldiven kullan›ld›¤›nda eldivenin biri ifllem so-
nunda ç›kar›ld›¤› zaman di¤eri ile yeni bir iflleme devam edilebilece¤i inanc› gibi el hijyeni ile ilgili yan-
l›fl bilgiler tespit edilmifltir. Yanl›fl bilgi ve davran›fllar tart›fl›ld›ktan sonra el hijyeni ve öneminin e¤itimi
verilmifltir. Sonras›nda e¤itim verilen gruptan habersiz olarak iki doktor, befl hemflire, üç hizmetli gözlen-
mifltir.

Bulgular: E¤itim öncesi yap›lan gözlemde el hijyenine uyum oran› %16 iken, e¤itim sonras›nda bu
uyum %61’e yükselmifltir. E¤itim öncesi izlenen 49 eylemin 6’s›nda el y›kama, 1’inde el ovma gözlemlen-
mifl, 42 eylemde de el hijyeninin sa¤lanmad›¤› görülmüfltür. E¤itim sonras› izlenen 49 eylemin 8’inde el
y›kama, 22’sinde el ovma gözlemlenmifl, 19 eylemde de el hijyeninin sa¤lanmad›¤› görülmüfltür. El y›ka-
mada %75 oran›nda bir art›fl gözlenirken, el ovmada 22 misli bir art›fl saptanm›flt›r. El hijyenine uyumsuz-
luk %45 oran›nda azalm›flt›r.

Sonuç: El hijyenine uyumu art›rmak için sa¤l›k çal›flanlar›na s›k aral›klarla ve uygulamal› el hijyeni e¤i-
timi yap›lmal›d›r. E¤itim sonras›nda denetimler sürdürülmeli ve sonuçlar› çal›flanlarla paylafl›lmal›d›r.

Tablo 1.

Doktor Hemflire Hizmetli
Ovma Y›kama Yok Ovma Y›kama Yok Ovma Y›kama Yok

Hasta bak›m› öncesi 1 - - - 3 8 - - 6
Aseptik giriflim öncesi - - 3 - - 3 - - -
Vücut s›v›s› temas› sonras› - - - - - 2 - - 2
Hasta bak›m› sonras› - - 4 - 3 7 - - 3
Çevre temas› sonras› - - - - - 1 - - 3
TOPLAM 1 - 7 - 6 21 - - 14

Doktor Hemflire Hizmetli
Ovma Y›kama Yok Ovma Y›kama Yok Ovma Y›kama Yok

Hasta bak›m› öncesi 2 - - 2 - - - - 3
Aseptik giriflim öncesi - - - 2 - - - - -
Vücut s›v›s› temas› sonras› - - - - 2 - - - -
Hasta bak›m› sonras› - - 4 4 - - - - 3
Çevre temas› sonras› - - 4 6 - - 6 6 5
TOPLAM 2 - 8 14 2 - 6 6 11
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Girifl: Bu çal›flman›n amac› ‹zmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastane-
si yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde 2009 y›l› hastane infeksiyonlar›n› irdelemek ve ulusal hastane infeksiyon-
lar› sürveyans verilerine katk› sa¤lamakt›r.

Materyal ve Metod: Hastanemiz yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi
(RSHM) Ulusal Hastane Enfeksiyonlar› Sürveyans Kontrol Birimi (UHESKB) önerilerine göre do¤um a¤›rl›¤›, has-
ta günü ve invaziv araç kullan›m gününe göre hastaya yönelik aktif sürveyans yap›lmaktad›r (Tablo 1). Yenido-
¤an yo¤un bak›m ünitesinden elde edilen veriler, RSHM Baflkanl›¤› UHESKB program›na kaydedilmektedir.

Yenido¤an yo¤un bak›m ünitemizde toplam 10 yatak ve 10 adet ventilatör mevcuttur. Birimimizde 3. düzey
yo¤un bak›m hizmeti verilmektedir. Verilerimiz 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait olup 3579 hasta günü, 2378
ventilatör günü, 172 üriner kateter günü, 217 santral venöz kateter günü üzerinden elde edildi.

Bulgular: Hastanemiz yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde 2009 y›l› içinde takip edilen 352 hastan›n 36's›n-
da hastane infeksiyonu saptand› (hastane infeksiyon h›z›: %10.23). Kan dolafl›m› infeksiyonlar› ilk s›rada (n= 20)
yer almakta olup; 10’u laboratuvarca kan›tlanm›fl kan dolafl›m› infeksiyonu, 9’u klinik sepsis ve 1'i santral venöz
kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonuydu. Ayr›ca 7 vakada konjunktivit, 1 vakada nekrotizan enterokolit, 1 va-
kada intraabdominal infeksiyon tan›mland›. Yedi pnömoni vakas›n›n tümü ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P) ola-
rak de¤erlendirildi. Üriner kateter kullan›m oran› çok düflüktü (0.10) ve kateterle iliflkili üriner sistem infeksiyo-
nu saptanmad› (Tablo 2). 

Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde ortalama V‹P h›z›m›z 3.13 iken 2008 UHESKB Türkiye ortalamas› 7.8; ka-
teter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu (K‹-KD‹) h›z›m›z 4.61 iken UHESKB Türkiye ortalamas› 5.2 olarak bildiril-
mifltir.

Sonuç: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde sürveyans verilerinin takibi ve baflka merkezlerle karfl›laflt›r›l-
mas›, de¤ifltirilebilir faktörlerin belirlenerek önlemlerin al›nmas›n› sa¤layacak; hastane infeksiyonlar›nda morbi-
dite ve mortaliteyi azaltacakt›r.

Hastane infeksiyonu tipleri Yatan say› Hasta günü ‹nfeksiyon say›s› H‹ h›z› % H‹ dansitesi

Göz, kulak, burun, bo¤az infeksiyonu 352 3579 7 1.99 1.96

Pnömoni 352 3579 7 1.99 1.96

Kan dolafl›m› infeksiyonu 352 3579 20 5.68 5.59

Gastrointestinal sistem infeksiyonu 352 3579 2 0.57 0.56

Do¤um a¤›rl›klar›na göre hastane
infeksiyonu h›zlar› Yatan say› hasta günü ‹nfeksiyon say›s› H‹ h›z› % H‹ dansitesi

Yenido¤an yo¤un bak›m 352 3579 36 10.23 10.06

≤ 1000 44 549 7 15.91 12.75

1001-1500 84 895 12 14.29 13.41

1501-2500 102 823 6 5.88 7.29

> 2500 122 1312 11 9.02 8.38
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Girifl: Hastanemizde ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi karar›nca hastane infeksiyonlar› prevalans›n› belirlemek amac›yla tüm
hastane genelinde, 29 Aral›k 2009 tarihinde bir günlük nokta prevalans çal›flmas› yap›ld›.

Materyal ve Metod: Bu çal›flma infeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan organize edilerek hastanemizin süt çocu¤u 1, süt
çocu¤u 2, büyük çocuk, infeksiyon, kardiyoloji, onkoloji, yenido¤an, prematüre, acil ve yo¤un bak›m kliniklerinde görevli
birer hekim taraf›ndan infeksiyon kontrol ekibi ifl birli¤inde gerçeklefltirildi. 

Çal›flmada “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”›n gelifltirdi¤i ve tüm dünyada kabul gören “Hastane ‹n-
feksiyonu Tan› Kriterleri” kullan›ld›. Çal›flmaya kat›lan hekimlere çal›flma öncesi tan› kriterleriyle ilgili e¤itim verildi. 29 Ara-
l›k 2009 tarihinde tüm kliniklerde yatan hastalar de¤erlendirilerek nozokomiyal infeksiyon düflünülen olgular›n, ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesinin haz›rlad›¤› hastane infeksiyonu sürveyans formlar›na klinik ve laboratuvar bulgular›yla birlikte kay›t-
lar› yap›ld› ve veriler Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi (RSHM) Ulusal Hastane Enfeksiyonu Sürveyans Kontrol Birimi
(UHESKB) kriterlerine göre de¤erlendirildi.

Bulgular: Tüm kliniklerde yatmakta olan toplam 214 hastan›n 15’inde hastane infeksiyonu tespit edildi. Bu verilere gö-
re hastane infeksiyonu prevalans› %7 olarak belirlendi. En yüksek olgu say›s› onkoloji klini¤inde olmak üzere, olgularda
pnömoni, semptomatik üriner sistem infeksiyonu, gastroenterit, mukozit, yumuflak doku infeksiyonu ve konjunktivit sap-
tand›. On befl hastane infeksiyonunun 7’sinde etken soyutland›, di¤erlerinde klinik bulgulara dayanarak tan› kondu.

Sonuç: Hastanemizde y›lda bir kez rutin olarak hastane infeksiyonu ve antibiyotik kullan›m› nokta prevalans çal›flma-
s› yap›lmaktad›r. Periyodik olarak yap›lacak nokta prevalans çal›flmalar› hastanenin geneli hakk›nda bilgi vermesi; hangi
konulara ve kliniklere dikkat edilmesi gerekti¤i hususunda yol göstermesi aç›s›ndan faydal› olacak, ayr›ca hastane yöneti-
mi ve kliniklere yap›lacak geri bildirimlerle nozokomiyal infeksiyonlar hakk›nda sa¤l›k çal›flanlar›n› bilinçlendirerek infek-
siyonlar› kontrol alt›na almada olumlu katk› sa¤layacakt›r.

Tablo 1.

Hastane Hastane infeksiyonu Yatan
infeksiyonu tan› Tan› kriterleri Toplam ‹zole edilen Klinik hasta say›s›

Gastroenterit Klinik 2 - Onkoloji 32

Primer kan dolafl›m› infeksiyonu Klinik ve laboratuvar 2 Streptococcus 
epidermidis

Klinik ve laboratuvar S. haemolyticus

Mukozit Klinik 2 -

Yumuflak doku infeksiyonu Klinik 1 -

Semptomatik üriner sistem Klinik ve laboratuvar 1 GSBL (+) E. coli
infeksiyonu

Pnömoni Klinik 1

Konjunktivit Klinik ve laboratuvar 1 GSBL (+) Klebsiella Prematüre 24
pneumoniae spp.

Semptomatik üriner sistem Klinik ve laboratuvar 1 Candida albicans Yenido¤an 32
infeksiyonu

Semptomatik üriner sistem Laboratuvar 1 E. coli Süt çocu¤u 1 26
infeksiyonu

Konjunktivit Klinik ve laboratuvar 1 Pseudomonas Yenido¤an 10
aeruginosa yo¤un bak›m

Pnömoni Klinik 2 - Acil yo¤un bak›m 8

- - - - Süt çocu¤u 2 28

- - - - Kardiyoloji 9
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Girifl: Modern t›bb›n sahip oldu¤u bütün imkanlara ra¤men günümüzde halen hastanede yatan in-
sanlar için en önemli risklerden birisi hastanede yat›fl süresi içerisinde kazan›lan hastane infeksiyonla-
r›d›r. Özellikle metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlar› önemli yer tutmaktad›r. Ge-
nel popülasyonda S. aureus'un nazal tafl›y›c›l›¤› %30-40 iken, bu oran hastane personelinde %70’lere
ulaflmaktad›r. Bu çal›flma ile yo¤un bak›m ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda MRSA’lar›n kolonizasyonu
araflt›r›lm›flt›r.

Materyal ve Metod: Bu çal›flmada Eylül 2009-fiubat 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul E¤itim ve Araflt›r-
ma Hastanesi YBÜ’ye yatan tüm hastalardan yat›fl›nda, dördüncü, yedinci günde ve takiben haftada bir na-
zal sürüntü örne¤i al›narak MRSA tafl›y›c›l›¤› araflt›r›ld›. Hastalardan al›nan nazal sürüntü örnekleri %5 ko-
yun kanl› agara ekilerek aerop ortamda 37ºC’de 16-18 saat inkübe edildi. ‹nkübasyon sonras›nda testlerin
sonuçlar› pozitif olanlar S. aureus olarak tan›mland›. Metisilin direncinin tespiti için sefoksitin disk difüz-
yon testi yap›ld›. Bunun için inokülum McFarland 0.5’e göre ayarland›. 35°C’de 24 saat inkübasyona b›ra-
k›ld›. De¤erlendirmede “ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterleri esas al›nd›.

Bulgular: Çal›flmaya toplam 254 hasta al›nd› ve bunlar›n 14 (%5.5)’ünde nazal MRSA üremesi tespit
edildi. Sadece iki hastada YBÜ’ye yat›fl› s›ras›nda nazal MRSA kolonizasyonu tespit edildi. On iki hastada
ise 4. gün ve 7. günlerde al›nan örneklerde nazal MRSA kolonizasyonu tespit edildi. Bu hastalara temas
izolasyonu ve dekolonizasyon kürü uyguland›. Uygulaman›n bitiminden 48 saat sonra ön burun deliklerin-
den örnek al›nd›. Bunlarda MRSA üremesi olmad›. Haftal›k takiplere devam edildi. YBÜ’de çal›flan perso-
nele el y›kama ve hijyen kurallar›na uyma konusunda e¤itim verildi.

Sonuç: YBÜ’lerde invaziv giriflimlerin fazla yap›lmas› ve uzun süreli yat›fllar hastane infeksiyonlar› için
yüksek risk oluflturmaktad›r. Buralarda geliflen hastane infeksiyonlar› en s›k morbidite ve mortalite nede-
nidir. Kolonizasyon önemli bir risk faktörü olup bu çal›flmada 4. gün ve sonras›nda tespit edilen MRSA’la-
r›n daha fazla olmas› kolonizasyondan ziyade hastane infeksiyonunu akla getirdi. Geçici ya da k›sa süreli
tafl›y›c› olan hastane çal›flanlar›n›n hastadan hastaya MRSA geçifline sebep olabilecekleri bilinmektedir.
Bu nedenle bu kiflilerin periyodik olarak MRSA aç›s›ndan taranmalar›, tafl›y›c›lar›n dekontaminasyonu ve
infeksiyon kontrol çal›flmalar›na dahil edilmeleri gerekmektedir.
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Sepsis, mikrobiyal maruziyet sonras›nda inflamasyon ve koagülasyonun birlikte aktive olmas›yla ka-
rakterize kompleks bir sendromdur. Bu olaylar, immün hücreler veya hasar görmüfl endotel hücrelerinden
sal›nan proinflamatuvar sitokinler, prokoagülanlar ve adezyon molekülleri yoluyla sistemik inflamatuvar
yan›t sendromu/sepsis bulgular› ile ortaya ç›kar. Sepsis, hastane mortalite oran› %30 ile ölümcül bir has-
tal›kt›r. Ciddi sepsis ve septik flokun mortalite oranlar› ise çok daha yüksektir. Fizyopatolojisi daha iyi an-
lafl›ld›kça, antibiyotik tedavisine ilave olarak birçok ajan denenmifl ama hala yeterli sonuçlar elde edile-
memifltir.

Karaci¤er, sendromun aktif oyuncusu ve etkilenen organ› olarak sepsiste anahtar organ gibi görünmek-
tedir. Sepsiste geliflen çoklu organ yetmezli¤inden sorumlu tutulan karaci¤erin, bakteriyel temizlik, bak-
teriyel ürünlerin inaktivasyonu, inflamatuvar mediyatörlerin üretim ve temizli¤i gibi fonksiyonlar› vard›r.
Bu nedenle, sepsiste karaci¤er hasar›n›n önlenmesi ya da azalt›lmas› önem kazanmaktad›r.

Hiperbarik oksijen (HBO), stres alt›ndaki hücrelere oksijen sunan bir tedavi yöntemidir. Vazokonstrük-
tör, mikroorganizma ço¤almas›n› önleyici, anjiyogenezisi aktive edici, dokular›n bozulmufl oksijen trans-
port kapasitesini düzeltici, antioksidan enzim aktivitesini art›r›c› ve reaktif oksijen türevlerini süpürücü
özellikleriyle hipoksik dokulara etki eder. 

Sepsiste karfl›laflt›rmal› çal›flmas› olmasa da yo¤un bak›m koflullar›nda kullan›lmas›nda zorluklar olan
HBO uygulamas› yerine normobarik oksijen (NBO) uygulamas› ile bu faydalar›n elde edilebilece¤ini dü-
flündüren çal›flmalar mevcuttur.

Bu çal›flmada, deneysel rat sepsis modelinde HBO ve NBO tedavilerinin karaci¤er hasar› ve oksidatif
stres üzerine etkilerinin araflt›r›lmas› planland›. Bu amaçla, 40 erkek wistar rat, randomize olarak 4 gruba
ayr›ld›; sham grubu (n= 10), kontrol (SEPS‹S + CEFEP‹M) grubu (n= 10), HBO (SEPS‹S + CEFEP‹M + HBO)
grubu (n= 10), NBO (SEPS‹S + CEFEP‹M + NBO) grubu (n= 10). Sepsis indüksiyonu için kontrol, HBO ve
NBO grubundaki ratlara 2.1 x 109 CFU canl› Escherichia coli IP yolla verildi. Sepsis indüksiyonu sonras›nda
bafllanarak kontrol, HBO ve NBO grubundaki ratlara günde iki kez 50 mg/kg sefepim IP yolla uyguland›.
HBO grubundaki ratlara, 2.4 ATA’da günde 2 kez, 90 dakika HBO tedavisi uyguland›. NBO grubundaki rat-
lara ise 5 L/dakika oksijen ile 1 ATA’da günde 2 kez, 90 dakika NBO tedavisi uyguland›. Sepsis indüksiyo-
nundan 5 gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek karaci¤er doku örnekleri al›nd›.

Kontrol ve NBO grubunda, malondialdehid (MDA) ve süperoksit dismutaz (SOD) düzeylerinde art›fl
görülürken, HBO grubunda MDA ve SOD düzeyleri düflük olarak bulundu. Sepsis oluflturulan bütün grup-
larda glutatyon peroksidaz (GSH-Px) düzeyleri yüksek olarak bulunurken aralar›nda fark saptanmad›. Sep-
sis oluflturulan gruplarda miyeloperoksidaz (MPO) düzeyleri yüksek olarak bulunurken, HBO grubunda,
NBO grubuna göre bir düflüfl görüldü. Histolojik de¤erlendirme ile sepsis oluflturulan gruplar aras›nda bir
fark gözlenmedi.

Bu çal›flmada, HBO’nun antibiyotik tedavisine ilave olarak kullan›m› ile karaci¤er dokusunda oksidatif
doku hasar›n› azaltt›¤› ortaya konmufltur. Ayr›ca, HBO ve NBO tedavilerinin nötrofil infiltrasyonunu azalt-
ma yönünden bir etki oluflturmad›¤› da gösterilmifltir.

Sepsiste adjuvan bir tedavi olarak HBO ve NBO uygulamalar›n›n karfl›laflt›rmas›na yönelik kapsaml› ça-
l›flmalara ihtiyaç vard›r.
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Amaç: Bu çal›flman›n amac›, hastane personelinin kontamine olmufl delici-kesici aletlerle yaralanma
s›kl›¤›n›n ve yaralanma sonras› hepatit ve anti-HIV aç›s›ndan serokonversiyonlar›n›n de¤erlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Bursa Yüksek ‹htisas E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde Kas›m 2006-Ekim 2009 ta-
rihleri aras›nda kurum hekimli¤ine kontamine delici-kesici alet yaralanmas› ile baflvuran personel ‹nfeksi-
yon Kontrol Komitesi ile ifl birli¤i yap›larak hepatit ve anti-HIV serokonversiyonu aç›s›ndan takibe al›n-
m›flt›r.

Bulgular: 1 Kas›m 2006-31 Ekim 2009 tarihleri aras›nda 89 sa¤l›k personelinde kontamine delici-kesici
alet yaralanmas› tespit edilip “Delici-Kesici Alet Yaralanmas› Formu” dolduruldu. Yaralanan 89 kiflinin 27
(%30)’si ameliyathane, 24 (%26.9)’ü acil servis, 23 (%25.8)’ü klinikler, 11 (12.3)’i yo¤un bak›mlar, 3 (%3.3)’ü
koroner anjiyo ünitesi, 2 (%2.2)’si di¤er bölümlerde çal›flan sa¤l›k personeliydi.

Yaralanma s›ras›nda çal›flanlar›n kontrol testleri Tablo 1’de, yaralanma s›ras›nda hastalar›n kontrol test-
leri Tablo 2’de verilmifltir.

Yaralanma sonras› 0. ay, 3. ay ve 6. ayda personelin HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, AST ve ALT kontrolle-
ri yap›ld›. 

Sonuç: Kontamine delici-kesici alet yaralanmas›, sa¤l›k personeli için ciddi risk oluflturmaktad›r. Bu
nedenle erken dönemde takip alt›na al›n›p gerekli kontrollerin yap›lmas›; gerekli görüldü¤ü durumlarda
afl› ve di¤er medikal tedavi uygulamalar›n›n bafllat›lmas› gerekmektedir. Hastanemizde kontamine delici-
kesici alet yaralanmas›na maruz kalarak kontrol alt›na ald›¤›m›z personelimizin hiçbirinde 6 ayl›k takip
sonras›nda hepatit B, C veya anti-HIV seropozitifli¤i oluflmad›.

Tablo 1. Yaralanma s›ras›nda çal›flanlar›n kontrol testleri

Çal›flanlar›n 
kontrol testleri Say› %

HBsAg Negatif 89 100

Anti-HBs Negatif 13 14.6
Pozitif 76 85.3

Anti-HIV Negatif 89 100

Anti-HCV Negatif 89 100

Tablo 2. Yaralanma s›ras›nda hastalar›n kontrol testleri

Hastalar›n 
kontrol testleri Say› %

HBsAg Negatif 73 96.1
Pozitif 3 3.9

Anti-HIV Negatif 76 100

Anti-HCV Negatif 66 86.9
Pozitif 10 13.1
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Yan›k ünitesinde yap›lan sürveyans özellikle genifl yan›k alan› bulunan hastalarda infeksiyon geliflim riskini azaltmak ve
mikroorganizmalar›n di¤er hastalara bulafl›n› önlemek için önemlidir. Bu çal›flma Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi 2005-
2009 y›llar› aras›nda yan›k ünitesindeki sorunlar› tespit etmek ve infeksiyon h›zlar›n› (‹H) azaltmak amac›yla yap›lm›flt›r. 

2005-2009 y›llar›nda 11.257 hasta gününde toplam 390 hasta takip edilmifltir. 2007 y›l› ‹H’nin (27.03/1000 hasta günü) di¤er
y›llara göre daha yüksek oldu¤u tespit edilmifltir. 2007 y›l› hastane ‹H’sindeki art›fla göre; yan›k ünitesi tüm personellerine in-
feksiyon kontrol önlemleri konusunda e¤itim yap›lm›fl ve yatak say›s›n›n azalt›lmas› sa¤lanm›flt›r. Al›nan önlemler sonucu
‹H’lerde düflüfl gözlenmifltir. Yan›k infeksiyonlar›n›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda da en yüksek dönemin 2007 y›l›nda (13.76/1000
hasta günü) oldu¤u saptanm›flt›r. 2008 y›l›nda yan›k ‹H’de azalma görülürken 2009 y›l›nda (8.85 ve 11.01/1000 hasta günü) tek-
rar yükselmeye bafllam›flt›r. Bu yükseliflin nedeni; ünitenin, fiziki koflullar› ve hasta bak›m standartlar› uygun olmayan geçici
bir klini¤e tafl›nmas› olarak düflünülmüfltür. Üriner sistem ‹H en yüksek 2007 y›l›nda 6.62/1000 hasta günü olarak bulunmufltur
ve sonraki y›llarda düflüfle geçmifltir. Bu dönemde verilen e¤itimin ve bölümün infeksiyon kontrollerine uyumu h›zlar›n düfl-
mesinde etkili olmufltur. Kan dolafl›m sistemi infeksiyonlar›n›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda da en yüksek h›z›n 2007 y›l›nda
6.62/1000 hasta günü oldu¤u tespit edilmifltir. Etken da¤›l›m› incelendi¤inde çal›flma kapsam›na al›nan tüm y›llarda en s›k gö-
rülen etkenin gram-negatif bakteriler oldu¤u dikkati çekmifltir. Pseudomonas aeruginosa oranlar› 2005-2007 y›llar›nda (s›ras›yla
%38, %30.4, %26.6) en yüksek bulunmufltur fakat 2008-2009 y›llar›nda Acinetobacter baumannii oranlar› %25.9 ve %53.3 olarak sap-
tanm›flt›r. Dirençli mikroorganizmalar incelendi¤inde 2007 y›l›nda di¤er y›llara göre genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz po-
zitif Escherichia coli’de (%100), 2008 y›l›nda da Klebsiella spp.’de (%83.3) art›fl oldu¤u görülmüfltür. Mikroorganizmalar›n antibiyo-
tik hassasiyeti incelendi¤inde de özellikle Acinetobacter baumannii’de çok ilaca direnç dikkati çekmektedir.

Sonuç olarak hastane ‹H’leri ve etken mikroorganizmalar; fiziki koflullardan, infeksiyon kontrol önlemlerine uyumdan ve
hastane geneli uygulamalar›ndan etkilenmektedir. Hem bölüm içi hem de hastane genelinde idare deste¤i ile standartlar›n
oluflturulmas› gereklidir.

Yo¤un Bak›m Hastalar›ndan ‹zole Edilen
Acinetobacter baumannii Sufllar›nda 

Doripenem Duyarl›l›¤›n›n Disk Difüzyon ve 
E-test Yöntemleri ile Araflt›r›lmas›

Hülya ‹ren Güvenç1, Betil Özhak Baysan1, Özge Turhan1, Gözde Öngüt1, Dilara Ö¤ünç1, 

Ata Nevzat Yalç›n1, Meral Gültekin1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Antalya
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Girifl: Acinetobacter türleri son y›llarda hastanemiz yo¤un bak›m hastalar›nda en s›k rastlanan ilk iki etken aras›nda yer al-
maktad›r. Ülkemizde kullan›ma yeni sunulan doripenem, bakteri hücre duvar› sentezini inhibe ederek etkinlik gösteren, kar-
bapenem grubu genifl spektrumlu bir antibiyotiktir. Çal›flmalarda özellikle ventilatörle iliflkili pnömoni etkeni olarak izole edi-
len Acinetobacter baumannii sufllar›nda doripenemin etkinli¤i gösterilmifltir. Çal›flmam›zda sa¤l›k hizmetiyle iliflkili infeksiyonlar-
da etken olarak izole edilen A. baumannii sufllar›n›n doripenem duyarl›l›klar›n›n disk difüzyon ve E-test yöntemleriyle araflt›-
r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Akdeniz Üniversitesi Merkez Laboratuvar›na 1 Ocak 2009-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yo¤un ba-
k›mlardan gelen çeflitli klinik örneklerden izole edilen toplam 94 A. baumannii suflunun disk difüzyon ve E-test yöntemleri ile
doripenem duyarl›l›klar› belirlenmifltir. Disk difüzyon yöntemi “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”, E-test
yöntemi üretici firman›n önerileri do¤rultusunda çal›fl›lm›flt›r. Sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde “Food and Drug Administrati-
on (FDA)”›n duyarl›l›k s›n›r de¤erleri (zon çap› ≥ 17 mm, M‹K de¤eri ≤ 1 µg/mL) kullan›lm›flt›r.

Bulgular: E-test yöntemi ile sufllar›n 12 (%12.8)’sinin M‹K de¤eri ≤ 1 µg/mL, disk difüzyon yöntemi ile sufllar›n 21
(%22.3)’inin zon çap› ≥ 17 mm olarak saptand›. Disk difüzyon yöntemi ile dirençli saptanan sufllar›n tümü E-test yöntemi ile
de dirençli saptand›. Disk difüzyon yöntemi ile duyarl› saptanan sufllar›n 9’u E-test yöntemi ile dirençli saptand›. Disk difüz-
yon yöntemi ile E-test yöntemi aras›ndaki uyum %90.4 olarak belirlendi.

Sonuç: Çal›flmam›z›n sonuçlar›na göre A. baumannii sufllar›n›n doripenem duyarl›l›¤› disk difüzyon yöntemi ile araflt›r›ld›-
¤›nda zon çap› ≤ 17 mm olarak saptanan sufllar dirençli olarak raporlanmal›; ancak zon çap› ≥ 17 mm olan sufllarda sonuç do¤-
rulanmal›d›r.
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Amaç: Yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde yatan hastalar›n solunum yolu örneklerinden izole edilen Acinetobac-
ter baumannii izolatlar›n›n antibiyotik duyarl›l›klar›n›n belirlenmesi.

Materyal ve Metod: 18 Haziran 2008-18 Ocak 2010 tarihleri aras›nda YBÜ’de yatan, 33’ü erkek, 23’ü kad›n 56
hastan›n alt solunum yolu örneklerinden izole edilen 56 A. baumannii suflu, de¤erlendirmeye al›nd›. Antibiyotik
duyarl›l›klar› Kirby-Bauer Disk difüzyon tekni¤i kullan›larak araflt›r›ld›. Orta duyarl› sufllar dirençli kabul edildi.

Bulgular: Çal›flmaya 33 erkek, 23 kad›n toplam 56 hasta dahil edildi. Hastalar›n ortalama yafllar› 68.53 ± 15.34
olarak saptand›. Hastalar›n primer yat›fl problemi ço¤unlukla nörolojikti. Nörolojik hastal›klar› (%58.9) s›ras›yla
solunum yetmezli¤i (%12.5), travma (%10.7), kardiyak problemler (%8.9), di¤er (%9) takip etmekteydi. A. bauman-
nii’nin solunum yolu örneklerinden ortanca 7 gün (3-56 gün) içerisinde izole edildi. ‹zole edilen sufllar, amikasi-
ne %1.8, ampisilin-sulbaktama %5.6, siprofloksasine %6.6, trimetoprim-sülfametoksazole %13, imipeneme %16.6,
sefoperazon-sulbaktama %45.4, netilmisine %66.6, tigesikline %100 duyarl› oldu¤u saptand›. Ayr›ca çal›flmaya
al›nan tüm izolatlar seftazidim, seftriakson, sefotaksim ve sefepime dirençli bulundu.

Sonuç: Hastanemizde A. baumannii’nin üçüncü kuflak sefalosporinlere, siprofloksasine, amikasine ve imipe-
neme yüksek düzeyde direnç gösterdi¤i saptand›. Hastanemizde alt solunum yolu örneklerinden izole edilen
A. baumannii sufllar›, in vitro olarak, sadece tigesiklin ve netilmisine yeterli düzeyde duyarl› bulundu.

Acinetobacter baumannii Sufllar›n›n ‹mipenem,
Meropenem ve Doripenem Duyarl›l›klar›

Davut Ertekin1, Betil Özhak Baysan1, Özge Turhan1, Gözde Öngüt1, Dilara Ö¤ünç1, 

Ata Nevzat Yalç›n1, Meral Gültekin1

1Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Antalya
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Girifl: Acinetobacter türleri son y›llarda hastanemiz yo¤un bak›m hastalar›nda en s›k rastlanan etkenlerdendir.
Acinetobacter türlerinin neden oldu¤u infeksiyonlar›n k›s›tl› tedavi seçenekleri aras›nda karbapenemler ön s›rada
yer almaktad›r. Çeflitli çal›flmalarda doripenemin Acinetobacter baumannii sufllar›nda M‹K50/M‹K90 de¤erlerinin me-
ropenem ve imipeneme göre daha düflük oldu¤u bildirilmifltir. Bizim çal›flmam›zda da yo¤un bak›m hastalar›n-
dan izole edilen A. baumannii sufllar›n›n imipenem, meropenem ve doripenem duyarl›l›klar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r. 

Materyal ve Metod: Akdeniz Üniversitesi Merkez Laboratuvar›na 1 Ocak 2009-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›n-
da yo¤un bak›mlardan gelen çeflitli klinik örneklerden izole edilen toplam 94 A. baumannii suflu çal›flmaya al›n-
m›flt›r. Hastalar›n tekrar eden örneklerinden izole edilen Acinetobacter izolatlar› çal›flmaya dahil edilmemifltir.

‹zolatlar konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem (Phoenix, Becton Dickinson, ABD) ile tan›mlanm›fl,
imipenem, meropenem ve doripenem duyarl›l›klar› E-test yöntemi ile üretici firman›n önerileri do¤rultusunda
de¤erlendirilmifltir.

Bulgular: A. baumannii sufllar›nda imipenem, meropenem ve doripenem M‹K50/M‹K90 de¤erleri s›ras›yla imi-
penem; > 32 µg/mL/> 32 µg/mL, meropenem; 12 µg/mL/> 32 µg/mL, doripenem; > 32 µg/mL/> 32 µg/mL olarak bu-
lunmufltur.

Sonuç: Çal›flmam›z›n sonuçlar›na göre A. baumannii sufllar›n›n doripenem M‹K50/M‹K90 de¤erlerinin imipe-
nem ve meropeneme benzer oldu¤u saptanm›flt›r.
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Amaç: Yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde yatan hastalar›n kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter ba-
umannii izolatlar›n›n antibiyotik duyarl›l›klar›n›n belirlenmesi.

Materyal ve Metod: Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri aras›nda YBÜ’de yatan, 16’s› erkek, 13’ü kad›n 29
hastan›n kan kültürlerinden izole edilen 29 A. baumannii suflu de¤erlendirmeye al›nd›. Antibiyotik duyarl›-
l›klar› Kirby-Bauer disk difüzyon tekni¤i kullan›larak araflt›r›ld›. Orta duyarl› sufllar, dirençli kabul edildi.

Bulgular: Çal›flmaya 16 erkek, 13 kad›n toplam 29 hasta dahil edildi. Hastalar›n ortalama yafllar› 63 ±
17.46 olarak saptand›. Hastalar›n primer yat›fl problemi ço¤unlukla nörolojikti. Nörolojik hastal›klar›
(%51.7) s›ras›yla travma (%20.7), solunum yetmezli¤i (%6.9), kardiyak problemler (%6.9), diyabet (%6.9), inf-
luenza (%6.9) takip etmekteydi. Kan kültürlerinde A. baumannii, yat›fl tarihinden ortanca 10 gün (3-48 gün)
içerisinde izole edildi. ‹zole edilen sufllar›n, amikasine %7.6, ampisilin-sulbaktama %3.4, imipeneme %7.4,
trimetoprim-sülfametoksazole %8.3, sefoperazon-sulbaktama %37, netilmisine %71, tigesikline %89 duyar-
l› oldu¤u saptand›. Ayr›ca çal›flmaya al›nan tüm izolatlar siprofloksasin, meropenem, seftazidim, seftriak-
son, sefotaksim ve sefepime dirençli bulundu. 

Tart›flma: Hastanemizde A. baumannii’nin üçüncü kuflak sefalosporinlere, siprofloksasine, amikasine ve
imipeneme yüksek düzeyde direnç gösterdi¤i saptand›. Bakteremi etkeni olarak izole edilen A. baumannii
sufllar›, in vitro olarak, sadece tigesiklin ve netilmisine yeterli düzeyde duyarl› bulundu.
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Amaç: Bu çal›flma sa¤l›k çal›flanlar›n›n el y›kama al›flkanl›klar›n› belirlemek amac›yla yap›ld›.

Materyal ve Metod: Adana Devlet Hastanesi çal›flanlar›, hastane etik kurulunun yaz›l› izni sonras› ça-
l›flmaya dahil edildi. Çal›flmaya hastane enfeksiyonu sürveyans› yap›lan 3 cerrahi klinik ve genel yo¤un ba-
k›m ünitesinde çal›flan toplam 118 (23 doktor, 61 hemflire, 34 yard›mc› sa¤l›k personeli) sa¤l›k çal›flan› al›n-
d›. Araflt›rmaya kat›l›m oran› %83 idi. Kat›l›mc›lara, demografik özellikler ve el y›kama al›flkanl›klar›n› içe-
ren sorulardan oluflturulmufl bir anket uyguland›. Veriler istatistiksel paket program› ile de¤erlendirildi.

Bulgular: Çal›flma grubunun %39.8’i erkek, %60.2’si kad›n idi. Kat›l›mc›lar›n %50’si hemflire, %19.4’ü
doktor, %30.6’s› yard›mc› sa¤l›k personeliydi. Yafl ortalamas› 36.7 ± 7.3 (23-59) olan sa¤l›k çal›flanlar›n›n
%41.8’i yo¤un bak›mda, %58.2’si cerrahi kliniklerde çal›flmaktayd›. Kat›l›mc›lar›n %30.6’s› mezuniyet sonra-
s› el hijyeni e¤itimi almam›flt›, %56.1’i el hijyeni konusunda e¤itime gereksinim duymamaktayd› ve bunla-
r›n %33.6’s› önceden yeterli e¤itim ald›¤›n›, %7.1’i konuyu bildi¤ine inand›¤›n› belirtti. Kat›l›mc›lar›n %41.8’i
eldiven giymeden önce, tamam› ise eldiveni ç›kard›ktan sonra ellerini y›kad›¤›n› ifade etti. Kat›l›mc›lar›n
%27.5’i ellerini 15 saniyeden daha az y›kad›¤›n›, %41.8’i ise 30 saniyeden uzun süreyle ellerini y›kad›¤›n›
belirtti. El y›kama sonras› %91.8’i ka¤›t havlu ile ellerini kurulad›¤›n› ifade etti. Yeterli düzeyde el y›kaya-
mama nedeni olarak %10.2’si eldiven kulland›¤›n› belirtti. Hemflire ve hekimlerin klinik uygulamalar›nda
el y›kama al›flkanl›klar› Tablo 1’de gösterildi.

Sonuç: Hastanemizde devam eden hizmet içi e¤itimlere ra¤men; çal›flmaya kat›lan sa¤l›k çal›flanlar›-
n›n el y›kamaya uyumlar› yetersiz bulundu. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n, kendilerini korumak için hastayla ilgilen-
dikten sonra ellerini y›kamaya e¤ilimli olduklar› gözlendi. ‹nfeksiyon kontrolü ve hasta sa¤l›¤› aç›s›ndan
bundan sonraki el hijyenini destekleyecek kampanyalarda; hasta güvenli¤i kavram›n›n öne ç›kar›lmas› dü-
flünüldü.

Tablo 1.

Ellerimi bu uygulamadan;
önce ve sonra Bu uygulamay›

önce y›kar›m sonra y›kar›m y›kar›m y›kamam yapmam
Uygulamalar Say› % Say› % Say› % Say› % Say› %

Nazogastrik kateter 2 2.9 32 47.1 20 29.4 1 1.5 13 19.1

Damar yolu 4 5.9 27 39.7 23 33.8 14 20.6

Foley kateter 3 4.4 31 45.6 24 35.3 10 14.7

‹ntravenöz tedavi 3 4.4 30 44.1 22 32.4 13 19.1

Pansuman 4 5.9 23 33.8 31 45.6 10 14.7

Hasta muayenesi 3 4.4 36 52.9 15 22.1 14 20.6
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At›k Yönetimi E¤itiminin 
Kesici-Delici Alet Yaralanmalar›na Etkisi
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Hastanemizde 2009 y›l›ndan önce at›k yönetimi e¤itimleri sadece hemflireler ve temizlik personeli için plan-
lanmakta idi, ancak bildirimler ve gözlemlerden yola ç›k›larak at›k ayr›flt›r›lmas›nda en az özen gösteren perso-
nelin doktorlar oldu¤u saptan›nca daha önce bu konuda e¤itim planlanmayan doktorlara da e¤itim verildi.

2008 y›l› aral›k ay›nda tüm hastanede çal›flanlar›n en rahat görebilecekleri yerlere kesici-delici alet yaralan-
malar› ve korunma ile ilgili görsel materyaller yerlefltirildi.

2009 y›l›n›n ocak ve flubat aylar›nda doktorlar, hemflireler ve invaziv araç gereci kullanan tüm hastane per-
soneline kat›l›m›n zorunlu oldu¤u at›k yönetimi e¤itimi verildi. At›klar›n do¤ru ayr›flt›r›lmas›n›n önemi ve mut-
laka bildirimin yap›lmas› gerekti¤i vurguland›. E¤itimde infekte materyallerle oluflan tüm yaralanmalar›n geri
bildirimi yap›ld›. 

E¤itim öncesi ve e¤itim sonras› infekte materyal ile oluflan tüm yaralanmalar›n bildirimleri karfl›laflt›r›ld›.
2008 y›l›nda infekte materyalle toplam yaralanma bildirimi 45, çöpten yaralanma say›s› 11 (%24.4), 2009 y›l›nda
ise bildirim 52, çöpten yaralanma 6 (%11.5). ‹statistiksel olarak anlaml› sonuç saptanmamakla birlikte (p> 0.05)
e¤itim sonras› çöpten i¤ne ile yaralanma oranlar›n›n azald›¤›, ayr›ca e¤itim sonras› bildirimlerin artt›¤›, kiflilerin
bu konuda daha duyarl› oldu¤u görüldü.

Bu tür e¤itimlerin ve geri bildirimlerin her y›l tekrarlanmas›n›n uygun olaca¤› ancak tek bafl›na e¤itimin dav-
ran›fl de¤iflikli¤i konusunda yeterli olmad›¤› düflünüldü.

SB ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde
Saptanan Vankomisine Dirençli

Enterokok ‹nfeksiyonlar›n›n Kontrolü

Gülhan Eren1, Nurcan Demirk›ran1, Gülay Ülkü Özkantar1, Özden Özgün1, Ahmet Cem Yard›mc›1, 

Suna Koyuncu1, Muzaffer Fincanc›1

1SB ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i, ‹stanbul
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Aral›k 2009 tarihinde hastanemizin hematoloji klini¤inde yatan bir hastan›n kan kültüründe, dahiliye klini¤in-
de yatan bir hastan›n periton s›v›s›nda vankomisine dirençli enterokok (VRE) üredi. ‹lk hasta kan dolafl›m› infek-
siyonu, ikinci hasta ise peritonit olarak tan›mland›. Öncelikle bu kliniklerin hekimleri bilgilendirilerek iki hasta da-
hiliye klini¤inde bir odaya al›nd› ve ayn› kliniklerde baflka vakalar araflt›r›ld›. Hematoloji ve dahiliye kliniklerinde
bu hastalarla ayn› oday› paylaflan 7 hastadan rektal sürüntü örnekleri al›nd›. Hematoloji klini¤indeki bir hastan›n
rektal sürüntü örne¤inde VRE üredi ve bu hasta da dahiliye klini¤inde tek kiflilik bir odaya al›nd›. VRE saptanan
hastalar›n odalar›n›n kap›s›na temas izolasyonu uyar›s› as›ld›, klinik çal›flanlar›na (hemflire, temizlik personeli, dok-
tor) ve hasta yak›nlar›na VRE infeksiyonlar›na ve izolasyon önlemlerine yönelik e¤itim verildi. ‹zole edilen hasta
odalar›nda kullan›lan t›bbi malzemelerin (steteskop, tansiyon aleti, termometre) ve temizlik malzemelerinin oda-
da kalmas› sa¤land›. Bu odalara ziyaretçi girifli k›s›tland›, hasta yataklar›n›n bafl›na el antiseptikleri konuldu.

Peritonit olarak tan›mlanan hasta izole edildikten 4 gün sonra eksitus oldu. Kan dolafl›m› infeksiyonu ve VRE
kolonizasyonu tespit edilen iki hastan›n 7 gün sonra al›nan rektal sürüntü örneklerinde VRE saptand›. Üçüncü
kez 7 gün sonra al›nan rektal sürüntü örneklerinde iki hastada da VRE saptanmad›. Bu kültürler al›nd›ktan bir
gün sonra VRE kolonizasyonu olan hasta taburcu edildi. Üç gün sonra kan dolafl›m› infeksiyonu tan›s› ile izlenen
hasta eksitus oldu. Bundan sonra hastanemizde yeni bir VRE infeksiyonu tespit edilmedi.

S›k› temas izolasyonu, yeterli el antisepsisi ve di¤er önlemlerle VRE salg›nlar›n›n kontrol alt›na al›nabilece¤i gös-
terildi.
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Kandida Kolonizasyon ‹ndeksinin 
Kandida ‹nfeksiyonlar›n›n Erken Tan›s›ndaki Rolü
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Girifl: ‹nvaziv kandidiyaz yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde önemli mortalite ve morbidite nedenidir.
Tan›s›nda birçok risk faktörü tan›mlanmas›na ra¤men pozitif prediktif de¤eri tek bafl›na yüksek olan tan›
testi yoktur. Cerrahi YBÜ’lerde kandida kolonizasyonunun kandidemi ve invaziv kandidiyaz geliflmesi için
ba¤›ms›z risk faktörü oldu¤u birçok çal›flmada gösterilmifltir. Bu çal›flmada karma ve medikal YBÜ’de kan-
dida kolonizasyon indeksi (KK‹)’nin infeksiyonun erken tan›mlamas›nda belirleyici olup olmad›¤›n›n arafl-
t›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Ocak 2006-Temmuz 2007 tarihleri aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Hasta-
nesi Nöroloji ve Anesteziyoloji-Reanimasyon YBÜ’lerinde takip edilen 82 hastan›n rutin olarak haftada 3
gün en az 4 farkl› anatomik bölgesinden tarama kültürleri al›narak KK‹ hesaplanm›flt›r. Hesaplamada;

KK‹ = Kültür pozitif bölge say›s›/kültür al›nan bölge say›s› formülü kullan›lm›flt›r. 

Bulgular: Yirmi dokuz hastada kandida infeksiyonu geliflmifl olup, bunlar›n 27 (%93.1)’sinde KK‹ ≥ 0.5
olarak tespit edilmifltir. ‹nfeksiyon öncesi geçen süre ortalama 22.41 ± 3.39 gün, kolonizasyon öncesi süre
9.90 ± 10.162 gün olarak saptanm›flt›r. Elli alt› hastada en az bir bölgede kolonizasyon geliflirken, 29 (%35.4)
hastada KK‹ ≥ 0.5 tespit edilmifltir. KK‹ ≥ 0.5 saptanan 29 hastan›n ise 27 (%93.1)’sinde kandida infeksiyo-
nu, 10 (%34.5)’unda kandidemi tespit edilmifltir. ‹ki (%2.4) hastada KK‹ < 0.5 iken kandida infeksiyonu ge-
liflmifltir. 

‹leri yafl, YBÜ öncesi hastanede yat›fl süresinin uzun olmas›, genifl spektrumlu sefalosporin kullan›m›,
böbrek yetmezli¤i, bilinç kayb›, SVK, periferal arteryel kateter ve entübasyon, kandida kolonizasyonu ve
infeksiyonu geliflmesi için saptanan risk faktörleridir. Multivaryant analizde tek ba¤›ms›z risk faktörü ola-
rak KK‹ (p< 0.001) tespit edilmifltir. KK‹’nin kandida infeksiyonu için PPD’si %93.1, duyarl›l›¤› %93.1, özgül-
lü¤ü %96.2 olarak bulunmufltur.

En s›k Candida albicans etken olarak saptanm›flt›r. C. albicans d›fl› türlerden; bir hastada infeksiyon etke-
ni Candida parapsilosis iken kolonizasyon etkeni Candida glabrata; bir hastada infeksiyon etkeni C. parapsilosis
iken kolonizasyon etkeni Candida krusei olarak saptanm›flt›r. Bunun d›fl›nda tüm infeksiyon etkenleri ile ko-
lonizasyon etkenleri ayn› tür olarak saptanm›flt›r. 

Sonuç: Medikal YBÜ’de KK‹, invaziv kandida infeksiyonu tan›s›nda di¤er risk faktörlerinden ba¤›ms›z
olarak kullan›labilecek iyi bir tan›sal belirteç olarak görünmektedir.
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Vankomisin Rezistan Enterokoka Ba¤l› 
Salg›n Deneyimi
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Amaç: Hastanemizin yo¤un bak›m ünitesinde 2009 y›l›nda ortaya ç›kan VRE salg›n›n› ve al›nan önlemleri ir-
delemek istedik.

Materyal ve Metod: 05 fiubat 2009 tarihinde Konya Numune Hastanesinde bir hastan›n kan kültüründe VRE
izole edilmesiyle yo¤un bak›m ünitemizde aktif sürveyans bafllat›ld›. Sürveyans yap›ld›¤›nda gaita kültürlerin-
de VRE kolonizasyonu tespit edildi. Hasta yüzeylerinden ve s›k temas edilen yüzeylerden kültür yap›ld›. Has-
talar›n yatt›¤› birimde her nöbet de¤ifliminde temizlik ve dezenfeksiyon yap›ld›. Mikrobiyoloji Laboratuvar› kli-
nik materyalden VRE tespit etti¤inde ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi (‹KK)’ni en k›sa sürede bilgilendirdi. ‹KK ta-
raf›ndan idare bilgilendirildi. Antibiyotik politikam›z gözden geçirildi.

Bulgular: 05 fiubat 2009-19 Mart 2009 tarihleri aras›nda 3 kan, 2’si yat›flta olmak üzere 8 gaita kültüründe
(Tablo 1) VRE izole edildi. Bir hasta VRE bakteremisinden eksitus oldu. Yüzey ve çevre kültürlerinde VRE izole
edilemedi. VRE olgular›n fenotip tayinleri yap›ld›, genotip tayinleri yap›lamad›. 

Daha sonraki dönemde yo¤un bak›m ünitemizde aktif sürveyansa devam ettik. Yo¤un bak›mda yatan tüm
hastalardan haftada bir ve yeni yat›fl yap›lan hastalardan gaita kültürü al›nd›. Vaka bulundu¤u sürece haftada bir
sürveyansa devam edildi. Dört hafta üst üste VRE-pozitif vaka ç›kmamas› durumunda sürveyans s›kl›¤› azalt›l-
d›. Sonuçta VRE salg›n› 45 gün sonra kontrol alt›na al›nd›.

Sonuç: VRE için risk faktörü tafl›yan hastalar›n bulundu¤u merkezlerde çal›fl›l›yorsa, mutlaka VRE için aktif sür-
veyans yap›lmas› gerekmektedir. VRE kolonizasyonunun ve infeksiyonlar›n›n yay›l›m›n› önlemede; el hijyeninin,
s›k› temas izolasyonunun, mikrobiyoloji laboratuvar›n›n etkin çal›flmas›n›n, VRE salg›n deneyimi yaflayan merkez-
lerle iletiflimin ve do¤ru antibiyotik kullan›m politikalar›n›n gelifltirilmesinin önemli oldu¤unu düflünmekteyiz.

Gaita kültür
pozitifli¤i VRE faecium VRE faecalis VRE casseliflavus VRE gallinarum

1. olgu + -
2. olgu + -
3. olgu + -
4. olgu + -
5. olgu + -
6. olgu - +
7. olgu - +

VRE için risk Altta yatan Antiasit
faktörleri Ameliyat hastal›k Öncesinde antibiyotik kullanma tedavi

1. olgu + + (karbapenem, teikoplanin, moksifloksasin) +
2. olgu + (karbapenem, seftriakson) +
3. olgu Yat›flta pozitif - -
4. olgu + Seftriakson +
5. olgu + Karbapenem, seftriakson, piperasilin-tazobaktam +
6. olgu + Seftriakson +
7. olgu + Seftriakson +
8. olgu CO zehirlenmesi Karbapenem, vankomisin, seftriakson, +

piperasilin-tazobaktam, antifungal
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GATA Yo¤un Bak›m Ünitelerinde 
2008 ve 2009 Y›llar›nda ‹nvaziv Araç ‹liflkili 

‹nfeksiyon H›zlar›n›n De¤erlendirilmesi
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1Gülhane Askeri T›p Fakültesi E¤itim Hastanesi, Ankara
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Bu çal›flmada yo¤un bak›m ünitelerimizdeki 2008 ve 2009 y›llar›na ait invaziv araç iliflkili infeksiyon h›z-
lar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. Sürveyans çal›flmalar›nda “Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC)” hastane infeksiyon tan›mlar› ve invaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar›n›n hesaplanmas›nda
“National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)” tan›mlar› kullan›lm›flt›r. Elde etti¤imiz sonuçlar› Re-
fik Saydam H›fz›ss›hha Merkezinin verdi¤i, ülkemiz geneli sürveyans verileri ile karfl›laflt›rd›k.

Çal›flmam›zda 2008 y›l›nda 3506 hasta ve 12.638 hasta günü, 2009 y›l›nda ise 2521 hasta ve 10.391 has-
ta günü takip edilmifltir.

Sonuç olarak; 

2008 y›l› için invaziv araç ile iliflkili infeksiyon h›zlar›:

• Ventilatörle iliflkili pnömoni h›z›: 0.69, araç kullan›m oran›: 0.21,

• Kateterle iliflkili üriner sistem infeksiyonu h›z›: 3.83, araç kullan›m oran›: 0.75,

• Santral venöz kateterle iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu h›z›: 2.78, araç kullan›m oran›: 0.90 olarak sap-
tanm›flt›r.

2009 y›l›nda invaziv araç ile iliflkili infeksiyon h›zlar›:

• Ventilatörle iliflkili infeksiyon h›z›: 6.43, araç kullan›m oran›: 0.22,

• Kateterle iliflkili üriner sistem infeksiyonu h›z›: 5.40, araç kullan›m oran›: 0.86,

• Santral venöz kateterle iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu h›z›: 5.15, araç kullan›m oran›: 0.41 olarak sap-
tand›.

2008 y›l›na ait sürveyans verilerimiz Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezinin 2008 y›l›nda yay›nlad›¤› “Ulu-
sal Hastane ‹nfeksiyonlar› Persentil” raporu verileri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yo¤un bak›m ünitelerinin genel
olarak invaziv araç kullan›m oranlar›na paralel olarak infeksiyon h›zlar›n›n uyumlu oldu¤u belirlenmifltir.
Uyumsuzluk belirlenen ünitelerde infeksiyon kontrol komitesi önerileri do¤rultusunda önlemler uygula-
maya konulmufltur. Personel e¤itimi sa¤lanarak infeksiyon h›zlar›m›z 2009 y›l›nda afla¤› çekilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi 2009 y›l› Ulusal Hastane ‹nfeksiyonlar› Persentil raporunu henüz
yay›nlamad›¤›ndan, 2009 y›l› verilerimizin karfl›laflt›rmas› yap›lamam›flt›r.
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Bir E¤itim Araflt›rma Hastanesi Yenido¤an 
Yo¤un Bak›m Ünitesinde Salg›n Araflt›rmas›
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Amaç: Bu çal›flman›n amac›, hastanemiz yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde geliflen Enterobacter
cloacae’nin oluflturdu¤u bir salg›n› tan›mlamakt›r.

Materyal ve Metod: SB Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi yenido¤an YBÜ’de 20 Eylül 2008-21 Ey-
lül 2008 tarihleri aras›nda geliflen E. cloacae salg›n› kaynak araflt›r›lmas› yap›lm›flt›r. Öncelikle salg›n araflt›r-
ma ekibi oluflturularak salg›n inceleme plan› haz›rlanm›flt›r. Bu plan do¤rultusunda gerekli infeksiyon
kontrol önlemleri al›nm›fl ve kayna¤› bulmaya yönelik tüm kay›tlar gözden geçirilmifl ve mikrobiyolojik in-
celemeler hemen bafllat›lm›flt›r. Kaybedilen bebeklere verilen total parenteral nütrisyon (TPN) ve di¤er
parenteral solüsyonlar, ünitede yatan bebeklerin rutin kültürleri, hastalara kullan›lan ekipmanlar, dezen-
fektan solüsyonlar ve gerekli çevre kültürleri, çal›flan personelin kültürleri incelenerek bu hastalarda ve
solüsyonlarda ayn› anda üreyen E. cloacae sufllar› Pulsed-field jel elektroforezi (PFGE) ile karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Bulgular: Yenido¤an YBÜ’de sürveyans verileri incelendi¤inde son aylarda E. cloacae üremelerinin ol-
du¤u bir kümelenmeye rastlanmam›flt›r. Kaybedilen 13 yenido¤an›n genel durumu bozuldu¤unda kan
kültürleri al›nm›fl, bu kültürlerin beflinde E. cloacae IBL (+) üremifltir. Hastaya verilmifl olan bir TPN solüs-
yonunda, hasta kullan›m› için haz›rlanan 10 adet TPN solüsyonunda da ayn› bakteri izole edilmifltir. Sal-
g›n incelemesi s›ras›nda al›nan di¤er kültür örneklerinde bu bakteri saptanmam›flt›r. Yenido¤an YBÜ’de
hasta ve solüsyonlardan izole edilen E. cloacae izolatlar› PFGE yöntemi ile tiplendirilerek ayn› sufl oldu¤u
belirlenmifltir.

Sonuç: On üç yenido¤an›n çok k›sa sürede ölümüne neden olan izolat›n kontamine damar içi kullan›-
lan s›v›larla iliflkili olabilece¤i düflünülmüfltür. Ölen bebekler uygun antibiyotik kullan›m› ve di¤er tedavi-
lere ra¤men endotoksik flokun h›zla ilerlemesi sonucu kaybedilmifltir.

Hastanemiz yenido¤an YBÜ’sünde takip edilen bebekler düflük do¤um a¤›rl›kl›, organ geliflimini ta-
mamlamam›fl, çevre hastanelerden gönderilen olgulard›r.

‹nfeksiyon kontrol önlemlerinin en k›sa sürede uygulanmas› ile salg›n kontrol alt›na al›nm›flt›r.
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Hastane infeksiyonlar› önemli morbidite ve mortalite art›fl›na, etkilenen hastalar›n hastanede kal›fl sü-
relerinin uzamas›na ve hasta bak›m› maliyetlerinin artmas›na neden olur. Hastane infeksiyonlar›n›n çok
say›da çeflidi bulunmakla birlikte en s›k görülen infeksiyon tipleri; üriner sistem infeksiyonlar›, kan dola-
fl›m› infeksiyonlar›, pnömoni ve cerrahi alan infeksiyonlar›d›r. 

Afla¤›daki tabloda, hastanemizde 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 y›llar›nda “Centers for Disease Cont-
rol and Prevention (CDC)” kriterlerine göre saptanm›fl olan hastane infeksiyon tiplerinin y›llara göre da¤›-
l›m› sunulmufltur.

Kan dolafl›m› infeksiyonlar›n›n hastanemizde çok s›k görülme nedenleri; üçüncü basamak bir e¤itim ve
araflt›rma hastanesi olmas›, a¤›r ve ba¤›fl›kl›k sistemi bask›lanm›fl hastalar›n hastanemizde yüksek oranda
yer almas›d›r. Bunun yan› s›ra özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde damar içi kateter kullan›m s›kl›¤› ve sü-
relerinin yüksek olmas› da kan dolafl›m› infeksiyonlar›n›n hastanemizde çok s›k görülme nedenlerinden
bir di¤eridir.

Tablo.

2005 2006 2007 2008 2009 Toplam
Say› % Say› % Say› % Say› % Say› % Say› %

Kan dolafl›m› 296 45.6 239 44.1 287 46.4 193 39.5 191 37.5 1206 43.0

Üriner sistem 150 23.2 169 31.2 187 30.3 159 32.6 163 31.9 828 29.5

Cerrahi giriflim yeri 114 17.5 70 13.0 98 15.8 96 19.6 84 16.5 462 16.4

Pnömoni 18 2.8 26 4.8 20 3.2 7 1.5 33 6.5 104 3.8

Di¤er 71 10.9 37 6.9 27 4.3 33 6.8 39 7.6 207 7.3
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Amaç: Hastanemizde 2007-2009 y›llar› aras›nda hastane infeksiyonu tan›s› ile klinik örneklerinden izole
edilen Acinetobacter baumannii sufllar›n›n antibiyotiklere y›llar içinde de¤iflen direncini ve buna etki eden fak-
törleri araflt›rmay› amaçlad›k.

Materyal ve Metod: Hastane infeksiyonu etkeni olarak 2007-2009 y›llar› aras›nda izole edilen A. baumannii
sufllar› çal›flmaya al›nd›. ‹zole edilen A. baumannii antibiyotiklere duyarl›l›klar› “Clinical and Laboratory Stan-
dards Institute (CLSI)” kriterlerine uygun olarak disk difüzyon yöntemi ve Vitek2 (bioMerieux) tam otomatik
bakteri tan›mlama sistemi yöntemiyle incelendi.

Bulgular: Üreyen 118 A. baumannii suflunun 53’ü kan, 38’i pü, 2’si beyin omurilik s›v›s›, 13’ü idrar, 12’si de-
rin trakeal aspirat kültüründen izole edildi. 

Olgular›n; %49’u 65 yafl üstü olup, %95’inde önceden antibiyotik kullan›m› ve %42’sinin de cerrahi giriflim
geçirdi¤i görüldü. Bu olgulara %45-85 gibi farkl› oranlarda invaziv giriflimler uyguland›¤› tespit edildi. Altta ya-
tan hastal›¤a bak›ld›¤›nda 1. s›rada hipertansiyon yer al›yordu. Sufllar›n antibiyotik duyarl›l›klar› Tablo 1’de
verildi. 

Sonuç: A. baumannii üreyen olgular›n önemli bir bölümü ileri yaflta, altta yatan hastal›¤› olan ve yo¤un ba-
k›mda yatan hastalardan olufluyordu. Hasta profili ço¤ul dirençli gram-negatif basiller için de¤ifltiremeyece-
¤imiz risk faktörleridir. Hastalar›n %45-85 oran›nda invaziv alet kulland›¤› ve önceden antibiyotik kullan›m
oranlar›n›n %95’lere ulaflt›¤› gözlendi. ‹nvaziv alet kullan›m oranlar›n›n azalt›lmas› ve do¤ru antibiyotik kulla-
n›m› ise de¤ifltirebilece¤imiz risk faktörleridir. 

Antibiyotik dirençlerine bak›ld›¤›nda y›llar içinde beta-laktamlara (karbapenemler dahil), kinolanlara di-
rencin artt›¤›n›, aminoglikozidlere ise direncin azald›¤›n› gözledik.

Aminoglikozidlere direncin azalmas›n›n, kullan›m›n›n azalmas›na ba¤l› olabilece¤ini düflünmekteyiz. Kar-
bapenemlere karfl› artan direnç, tedavide kullan›mlar›n› s›n›rlamakta, tedavi seçeneklerini azaltmaktad›r. Di-
rencin önlenmesinde, do¤ru antibiyotik kullan›m politikalar› oluflturman›n ve invaziv alet kullan›m endikas-
yonlar›n›n yeniden gözden geçirilmesinin önemini vurgulamak istedik.

Tablo 1.

2007 direnç oran› (%) 2008 direnç oran› (%) 2009 direnç oran› (%)
Antibiyotikler (n= 35) (n= 47) (n= 36)

Amikasin 44.83 24 9

Gentamisin 84.62 52 55

‹mipenem 26.47 43 89

Meropenem 15.3 46 89

Piperasilin-tazobaktam 61.76 70 97

Seftriakson 96.4 100 100

Siprofloksasin 77.78 85 95

Levofloksasin - 39 54
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Hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans› önemli olup, bu kapsamda etkenlerin de belirlenerek periyodik
olarak verilerin ifllenmesi, al›nacak önlemlerin yönlendirilmesinde yol gösterici bir unsurdur.

Yan›kl› hastalarda geliflen infeksiyonlar en önemli ölüm nedenidir. Yan›kl› hastalarda deri bütünlü¤ü-
nün bozulmas›na ba¤l› olarak pek çok mikroorganizma infeksiyona neden olabilir. Çal›flmam›zda, hastane-
mizin yan›k merkezinde 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
kriterlerine göre saptanm›fl olan hastane infeksiyonu etkenleri afla¤›daki tabloda y›llara göre sunulmufltur.

Hastanemizde yan›k vakalar›nda Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ve Staphylococcus aureus en s›k görü-
len hastane infeksiyonu etkenleri olmufllard›r. Her 3 y›lda da Acinetobacter spp.’nin en s›k saptanan etken
olmas›, bulaflmada hastalar›n kendi floralar›n›n kaynak rolü oynad›¤› kadar ortam kontaminasyonu görü-
flünü destekler niteliktedir. Bu nedenle, hasta bak›m›n›n önemi ve hastalar›n/refakatçilerin kiflisel hijyeni
yan›nda personelin de el hijyeni, eldiven, önlük giyme gibi temas izolasyonuna önem vermesinin gerek-
lili¤i bir kez daha ortaya konmaktad›r.

Tablo 1.

2006 2007 2008 Toplam
Etken Say› % Say› % Say› % Say› %

Acinetobacter spp. 20 32.3 9 18.4 10 28.6 39 26.7

Pseudomonas aeruginosa 8 12.9 12 24.5 11 31.4 31 21.2

Staphylococcus aureus 13 21.0 8 16.3 4 11.4 25 17.1

Klebsiella pneumoniae 2 3.2 6 12.2 2 5.7 10 6.8

Enterococcus spp. 6 9.7 1 2.0 2 5.7 9 6.3

Escherichia coli 2 3.2 2 4.1 3 8.6 7 4.8

Di¤er 11 17.7 11 22.5 3 8.6 25 17.1

TOPLAM 62 100.0 49 100.0 35 100.0 146 100.0
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Girifl: El hijyeni hastane infeksiyonlar›n› önlemede en önemli basamakt›r. El hijyeni sa¤lanmadan sa¤l›k hizme-
ti gerçeklefltirilemez. ‹nfeksiyon kontrol komitelerinin en önemli görevi el hijyeni al›flkanl›¤›n› personele kazand›r-
makt›r. El hijyeni sa¤layarak hastane infeksiyonlar›n› önemli ölçüde engellemek mümkündür. Bu çal›flma bakanl›¤›-
m›z rehberli¤inde gerçeklefltirilen faaliyetlerin de¤erlendirilmesi için yap›lm›flt›r. “Tehlike ellerinde” kampanyas›
dahilinde gerçeklefltirilen faaliyetlerin de¤erlendirilerek paylafl›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Bu çal›flmada “el hijyeni rehberi” esas al›nm›flt›r. ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan temin edi-
len e¤itim materyali temel al›narak haz›rlanan e¤itim materyali kullan›lm›flt›r. Sonuçlar Microsoft excel program›nda
de¤erlendirilmifltir.

Hastane çal›flanlar›na el hijyeni e¤itimi verildi, el hijyeni anlat›lan tüm e¤itimlerde kat›l›mc›lara broflür da¤›t›ld›.

Sa¤l›k Müdürlü¤ünden gönderilen branda ve afifller görünür yerlere as›ld›.

Tüm servislerde özellikle lavabolar›n bulundu¤u yerlere, el hijyeninde befl önemli durumu gösterir bilgi broflü-
rü as›ld›. Servislere alkol bazl› el dezenfektan› temin edildi. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n ceplerinde tafl›yabilece¤i susuz el
dezenfektanlar› temin edilerek da¤›t›ld› ve kullan›m› uygulamal› gösterildi.

Bulgular: Hastanemiz çal›flanlar›na yönelik üçer günlük e¤itim planlanm›fl ve gerçeklefltirilmifltir. Hastanedeki
sa¤l›k hizmetini aksamayacak flekilde kat›l›m zorunlu tutularak e¤itim yap›lm›flt›r.

Tüm gruplarda %80’lik e¤itime kat›l›m hedefimizde; hastanemiz doktorlar›n›n %63.33’üne, ebe ve hemflirelerin
%78,6’s›na, temizlik personelinin %84’üne ulafl›lm›flt›r. E¤itimlerimizi ve pratik uygulamalar›m›z› devam ettirerek he-
def kat›l›mlar› gerçeklefltirmeyi planlamaktay›z.

Sonuç: El hijyeni e¤itimlerinde çal›flanlar›n %80’e ulaflmas› hedeflenmifltir. Çal›flmam›zda temizlik personelinin
%84 ile hedefin üzerine ç›kt›¤›, ebe ve hemflirelerin %78.6 ile çok yaklaflt›¤› doktor grubunun ise %63.33 ile e¤itim-
leri art›r›larak hedefe ulafl›lmas› için gereken planlamalar yap›lm›flt›r.

Yap›lacak el hijyeni e¤itimine paralel el hijyeni uygulamalar›n›n gözlemlenmesi, sonuçlar›n yönetim ve çal›flan-
larla paylafl›lmas›, hasta ve hasta yak›nlar›na yönelik el hijyeni e¤itimlerin art›r›lmas› planland›.

Asistan doktor e¤itim program›nda el hijyeni konusunun anlat›lmas› planlanm›flt›r.
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Amaç: Önemli bir sa¤l›k sorunu olan hastane infeksiyonlar›, ayn› zamanda sa¤l›k hizmetlerinin kalite-
sini de de¤erlendirmeye yarayan ölçütlerdendir. Ülkemizde bu konuda önemli aflamalar kaydedilmekte,
ulusal sürveyans verilerinin tek merkezde toplanmas› ile infeksiyon kontrolünde gelece¤e yön verilmeye
çal›fl›lmaktad›r. Bu çal›flmada amac›m›z hastanemizde yürüttü¤ümüz sürveyans çal›flmalar›n›n son iki y›l›-
n› de¤erlendirmektir.

Materyal ve Metod: Çal›flma ‹nfeksiyon Kontrol Komitesinin sürveyans verileri incelenerek yap›ld›. Bu
amaçla günlük hasta takip formlar› ile üç ayl›k ve y›ll›k raporlar de¤erlendirildi. Çal›flma dahilinde Ocak
2008-Aral›k 2009 tarihleri aras›ndaki veriler ayr› ayr› irdelendi.

Bulgular: Çal›flman›n yap›ld›¤› dönemden 2008 y›l›nda 16.333, 2009 y›l›nda ise 15.595 hasta ziyareti ya-
p›lm›flt›. Y›llara göre s›rayla hastane infeksiyonu saptanan hasta say›s› 239 ve 246; saptanan hastane infek-
siyonu ata¤› say›s› ise 419 ve 502 idi. En s›k saptanan infeksiyonlar y›llara göre pnömoni (%33.7-%39.2), kan
dolafl›m› infeksiyonu (%32.46-%29.08), üriner sistem infeksiyonu (%15.99-%10.95) ve cerrahi alan infeksiyo-
nu (%15.27-%16.53) idi. Bu infeksiyonlarda en s›k izole edilen iki etken ise yine çal›flman›n yap›ld›¤› y›lla-
ra göre s›rayla pnömonide [metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) %18.7, Acinetobacter spp. %13.67,
MRSA %31.85, Pseudomonas aeruginosa %20.35], kan dolafl›m› infeksiyonunda [MRSA %21.32, metisiline di-
rençli koagülaz-negatif stafilokok (MRKNS) %19.12, MRSA %25, MRKNS %18.33), üriner sistem infeksiyo-
nunda (Escherichia coli %35.82, Candida spp. %16.42, E. coli %30.91, Candida spp. %25.45) ve cerrahi alan infek-
siyonunda (MRSA %31.25, Acinetobacter spp. %10.94, MRSA %32.75, E. coli %15.51) idi. 

Sonuç: Çal›flman›n yap›ld›¤› döneme ait son iki y›l verilerinde önemli bir de¤ifliklik olmad›¤› görüldü.
Burada en çarp›c› özellik olarak en s›k saptanan üç infeksiyon türünde izole edilen mikroorganizmalar için-
de MRSA’n›n ilk s›ray› korumas›yd›. Geçen y›l temas yoluyla MRSA yay›l›m›n› engellemeye yönelik stan-
dart önlemlerin uygulanmas›na a¤›rl›k verilmesine ra¤men, bu konuda eksikliklerin devam etti¤i düflünül-
müfltür.
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Girifl: Nöroloji yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) hastanelerde infeksiyon oranlar›n›n en yüksek oldu¤u birimlerden
biridir. Bu birimlerde yatan hastalar, sahip olduklar› risk faktörleri ve maruz kald›klar› invaziv giriflimler nede-
niyle hastane infeksiyonlar› (H‹)’na adayd›r. Bu hastalar›n primer hastal›klar› nedeniyle YBÜ’lerde uzun süre yat-
mak zorunda olmas›, H‹ riskini daha da art›rmaktad›r. Etkili bir infeksiyon kontrol program› nöroloji YBÜ’de H‹
kontrolü için son derece önem tafl›maktad›r. Bu çal›flmada nöroloji YBÜ’de infeksiyon kontrol önlemlerine yö-
nelik e¤itim çal›flma sonuçlar› iki farkl› dönem karfl›laflt›r›larak sunulmufltur.

Materyal ve Metod: Hastanemizin alt› yatakl› nöroloji YBÜ’de 2008 ve 2009 y›llar›nda tedavi edilen hastalar-
da geliflen H‹ çal›flma kapsam›na al›nm›flt›r. Veriler 2008 ve 2009 y›l›nda hastanemizin ‹nfeksiyon Kontrol Komi-
tesi taraf›ndan uygulanan aktif sürveyans raporlar›ndan retrospektif olarak haz›rlanm›flt›r. 2009 y›l›nda 2008 y›-
l›ndan farkl› olarak personele daha fazla teorik ve uygulamal› pratik e¤itimler verilmifltir. Hastane infeksiyonla-
r›n›n tan›lanmas›nda, H‹ h›z›n›n, invaziv alet kullan›m oranlar› ve invaziv alet kullan›m› ile iliflkili H‹ h›zlar›n›n he-
saplanmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri kullan›lm›flt›r. ‹statistik verilerin
de¤erlendirilmesinde ki-kare testi kullan›lm›flt›r.

Bulgular: Aktif sürveyans›n yan› s›ra infeksiyon kontrolü konusunda personel e¤itimi ile nöroloji YBÜ’de H‹
insidans dansitesi, H‹ h›z›, alet ile iliflkili infeksiyon h›zlar›, ortalama yat›fl süresi ve mortalite oranlar› anlaml›
düzeyde azalm›flt›r (Tablo 1).

Sonuç: YBÜ’lerde infeksiyon kontrolünün sa¤lanmas› için aktif sürveyans uygulamalar›na e¤itim deste¤i bü-
yük katk› sa¤lamaktad›r. Bu e¤itim YBÜ gibi kritik alanlarda görev yapan personele kesintisiz uygulanmal›d›r.

Tablo 1.

2008 2009 p

Yatan hasta say›s› 118 208

Toplam hasta yat›fl günü say›s› 1706 1355

Ortalama yat›fl süresi 14.45 6.51 < 0.001

H‹ insidans dansitesi 24.61 7.38 < 0.001

H‹ h›z› 35.59 4.8 < 0.001

Üriner kateter kullan›m oran› (persentil de¤eri) 0.92 *(%25) 0.84 *(%10-%25) 0.07

Üriner kateter iliflkili ÜS‹ h›z› (persentil de¤eri) 10.71 *(%50-%75) 1.75 *(%10-%25) < 0.01

Ventilatör kullan›m oran› (persentil de¤eri) 0.04 *(%10-%25) 0.08 *(%10-%25) < 0.001

Ventilatör kullan›m›yla iliflkili V‹P h›z› (persentil de¤eri) 11.9 *(%25-%50) 8.26 *(%25-%50) 0.99

Santral kateter kullan›m oran› (persentil de¤eri) 0.14 *(%25-%50) 0.14 *(%25) 0.67

Santral kateter iliflkili KD‹ h›z› (persentil de¤eri) 25 *(%90) 5.05 *(%25-%50) 0.13

H‹ mortaliteye katk›s› Katk› yok: 40 Katk› yok: 47 0.08
Dolayl› katk›: 8 Dolayl› katk›: 5 0.44
Direkt katk›: 2 Direkt katk›: 2 0.99

Toplam H‹ say›s› 42 10
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Yo¤un Bak›mda ‹zole Edilen Gram-Negatif 
‹nfeksiyon Etkenlerinde Metallobeta-Laktamaz

(MBL) S›kl›¤›n›n Araflt›r›lmas›

Kutbettin Demirda¤1, Mehmet Cabalak1, Müge Özgüler1

1F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Elaz›¤
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Bu çal›flmada ço¤ul antibiyotik dirençli gram-negatif sufllarda metallobeta-laktamaz (MBL) üretim s›kl›¤›n›n
araflt›r›lmas› amaçland›. Haziran 2008-Aral›k 2008 tarihleri aras›ndaki, yaklafl›k 6 ayl›k süre içerisinde, hastane-
miz yo¤un bak›m ünitesinden infeksiyon tan›s› konulan hastalar›n al›nan kültür örneklerinden infeksiyon etke-
ni olarak izole edilen Pseudomonas spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Acinetobacter spp., Patofa agglomerans suflla-
r› çal›flmaya al›nd›. Bunlardan disk difüzyon yöntemi ile yap›lan antibiyotik duyarl›l›k testinde saptanan ço¤ul
antibiyotik direnci s›rayla ; 43 (%86) Pseudomonas, 3 (%6) Serratia spp., 2 (%4) Citrobacter spp., 1 (%2) Acinetobacter, 1
(%2) Patofa agglomerans fleklinde bulundu. Sufllar›n MBL üretimi, Modifiye hodge testi ve çift disk sinerji (IPM-
EDTA disk) yöntemi ile araflt›r›ld›. IPM-EDTA disk testi ile 50 suflun 40 (%80)’›nda MBL üretimi, Modifiye hodge
testi ile 50 suflun 17 (%34)’sinde MBL üretimi tespit edildi. Modifiye hodge testi ile pozitif olan 2 sufl IPM-EDTA
disk testi ile negatif tespit edildi. 

Sonuç olarak, hastanelerde, fenotipik yöntemlerle gram-negatif bakterilerde MBL üretiminin tespitiyle bu
etkenlerin yay›lmalar›n› kontrol alt›na alacak, kontrol önlemleriyle daha erken infeksiyon kontrolü sa¤lanm›fl
olacakt›r.

Laboratuvara Dayal› Sürveyans ile Saptanan
Vankomisine Dirençli Enterokok ‹nfeksiyonu

Sonras› Aktif Sürveyans Analizi

Fatma Ayd›n1, Sevilay Saral1, Ali Acar1, Vedat Turhan1, Oral Öncül1, fiaban Çavufllu1, 

Tunçer Haznedaro¤lu1, U¤ur Demirpek1, Levent Görenek1

1Gülhane Askeri T›p Akademisi Haydarpafla E¤itim Hastanesi, ‹stanbul
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Amaç: Vankomisine dirençli enterokok (VRE) d›fl ortamda kolonize olmas› ve uzun süre canl› kalabilmesi ne-
deniyle özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde ciddi hastane infeksiyonlar›na neden olabilmektedir. Bu çal›flmada
baflka hastaneden nakil ile hastanemiz yo¤un bak›m ünitesine yat›r›lan ve laboratuvara dayal› sürveyansta kan-
dan VRE izole edilen bir olgu (indeks olgu) sonras› yap›lan aktif sürveyans sonuçlar› irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Kan kültüründe VRE izole edilmesinin ard›ndan 6 yatakl› yo¤un bak›m ünitesinde aktif
sürveyans yap›ld›. Yatan hastalardan kan, koltuk alt›, kas›k, rektal sürüntü kültürleri al›nd›. Çevre temizli¤i yük-
sek düzey dezenfektanlarla yap›ld› ve kullan›lan aletler dezenfekte edildi. ‹zolasyon önlemleri ve el y›kama ko-
nusunda tüm personel ve temizlik firmas› elemanlar›na e¤itim verildi. Aktif sürveyans alt› hafta sürdürüldü ve
arka arkaya iki kültürde VRE izole edilmeyince sonland›r›ld›.

Bulgular: Aktif sürveyans süresince YBÜ’de toplam 53 hasta yat›r›larak tedavi edildi. Sürveyans süresince ta-
kip edilen olgular›n 27’sinden 62 kültür al›nd›. Alt›s› rektal, 3’ü koltuk alt›, 6’s› kas›k sürüntüsü ve 2’si kan kültür
olmak üzere 17 VRE izole edildi. Bunlar›n 2 (%33)’si invaziv sufl, di¤erleri kolonizasyon olarak iliflkilendirildi.
Rektal sürüntü, koltuk alt› ve kas›k kültürlerinin s›ras›yla 6 (%35), 3 (%18), 6 (%35) VRE izole edildi. VRE izole edi-
len olgulardan 3 tanesi eksitus oldu. Ancak, eksitus olan olgulardan ikisinde VRE infeksiyonunun mortaliteye
katk›s› “dolayl› katk›” idi. ‹kinci haftadan sonra al›nan hiçbir kültürde VRE izole edilmedi.

Sonuç: Dirençli bakterilerin neden oldu¤u hastane infeksiyonlar›n›n erken belirlenmesi için laboratuvara
dayal› aktif sürveyans yap›lmal›d›r. Dirençli bakteri izole edilmesinden sonra yap›lacak aktif sürveyans bu bak-
terilerin neden olabilece¤i ikincil infeksiyonlar›n önlenmesinde önemlidir.
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Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde 
Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n 2008-2009 Y›llar› 

Personel Yaralanma Oranlar› ve 
‹yilefltirme Çal›flmalar›

Sevim fien1, Meral Sönmezo¤lu1, Elif Akbal1

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹stanbul
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Sa¤l›k çal›flanlar›, infekte kan ve vücut s›v›lar›na maruz kalarak hepatit B, hepatit C ve HIV virüslerine
ba¤l› infeksiyon hastal›klar›na yakalanma aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Bu çal›flma ile hastanemizde görev ya-
pan sa¤l›k çal›flanlar›n›n delici-kesici aletlerle yaralanma deneyimleri ve yaralanma durumunda ald›klar›
önlemlerin belirlenmesi ve çal›flan güvenli¤i programlar› için temel oluflturmas› amaçland›. 

Yaralanma durumunda çal›flan›n mesle¤i, çal›flt›¤› bölümü, seroloji sonuçlar›, maruz kald›¤› yaralanma
flekli, yaralanan bölge ve kaynak kiflinin seroloji sonuçlar› personel yaralanma bildirim formlar›na kay›t
edildi. Çal›flanlar hemflire, hekim, yard›mc› sa¤l›k ve temizlik personeli, tekniker olarak de¤erlendirildi.

2008 y›l›nda 84 yaralanma meydana geldi. Bu yaralanmalar›n %97’si perkütan yaralanma, %3'ü mukoz
membran yaralanma olarak tespit edildi. Meslek gruplar›na göre %53’ü hemflire, %13’ü hekim, %10’u yar-
d›mc› sa¤l›k personeli, %14’ü temizlik personeli ve %10’u tekniker oldu¤u görüldü. Yaralanmalar›n %75’i in-
vaziv ifllemlerde, %22’si uygunsuz at›k esnas›nda oldu. ‹nfeksiyon Kontrol, Kalite ‹yilefltirme ve Gelifltir-
me, Transfüzyon ve Çal›flan E¤itimi Komiteleri ile ifl birli¤i yap›larak iyilefltirme planland›. Bu komite üye-
lerinden oluflan personel yaralanmalar› e¤itici grubu belirlendi ve e¤itici e¤itimi verildi. Ayr›ca e¤itim ma-
teryali olarak afifl, e¤itim kitapç›¤› ve rozet haz›rland›. Oluflturulan bu ekibe tüm personel paylaflt›r›ld›. Yüz
yüze görüflme yöntemiyle e¤itim materyallerini kullanarak çal›flanlar›n e¤itimi verildi. Fark›ndal›k yarata-
bilmek için e¤itim sonras›nda her bir çal›flan›n yakas›na rozet tak›ld›. 

Bunlara ek olarak; uygunsuz at›k nedeniyle olan yaralanmalar› önlemek amac›yla polikliniklerdeki tu-
valetlere hastalar için uyar›c› yaz›lar haz›rland›, poliklinik bankolar›na kesici-delici at›k kutular› konuldu.
Yap›lan iyilefltirme çal›flmalar›n› takiben 2009 y›l› boyunca toplam 54 yaralanma rapor edildi. Bunlar›n
%79’u perkütan yaralanma, %15’i mukoz membran yaralanma olarak belirlendi. Meslek gruplar›na göre de-
¤erlendirildi¤inde %46’s›n›n hemflire, %26’s›n›n hekim, %13’ünün yard›mc› sa¤l›k personeli, %11’inin temiz-
lik personeli ve %4’ünün tekniker oldu¤u tespit edildi. Yaralanmalar›n %76’s›n›n invaziv ifllem s›ras›nda,
%22’sinin uygunsuz at›k esnas›nda oldu¤u görüldü. Yaklafl›k 6 ay süren bu çal›flma sonucunda 2009 y›l›n-
da %36 iyileflme sa¤land›. 

Bu sonuçlar konunun öneminin gündemde tutulmas›n›n ve sürekli e¤itimin gereklili¤ini göstermek-
tedir.
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Protez Ameliyatlar›nda Dirençli Gram-Negatif
Mikroorganizmalar Bir Tehdit mi?
Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi

Emine Alp1, Mehmet Hal›c›1, Bilge K›ran1, Mahmut Argün1, Mehmet Do¤anay1

1Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Kayseri
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Girifl: Protez ameliyatlar› sonras›nda geliflen infeksiyonlar hastalar için önemli morbidite nedenidir. Hasta-
nelerde infeksiyon kontrol önlemlerine uyumdaki problemler ve profilaktik antibiyotik uygulamalar›ndaki yan-
l›fll›klar geliflen infeksiyonlarda etken mikroorganizmalar›n da¤›l›m›n› ve duyarl›l›klar›n› etkiler. Bu çal›flmada
amac›m›z hastanemizde uygulanan protez ameliyatlar› sonras›nda geliflen protez infeksiyonlar› oranlar›n›n ve
mikrobiyolojik özelliklerinin de¤erlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Çal›flmada 1 Nisan 2007-31 Mart 2009 tarihleri aras›nda, ortopedi ve travmatoloji bölü-
münde yap›lan protez ameliyatlar› prospektif olarak izlendi. Ameliyat sonras› geliflen protez infeksiyonlar› ve
etken mikroorganizmalar kaydedildi. Protez ameliyat›ndan sonraki 3 ayl›k dönemde geliflen infeksiyon erken,
3-24 ay aras›nda geliflen infeksiyon gecikmifl ve 24 aydan sonra geliflen infeksiyon geç infeksiyon olarak tan›m-
land›. 

Bulgular: 1 Nisan 2007-31 Mart 2009 tarihleri aras›nda 717 kalça protezi, 395 diz protezi ve 10 di¤er protez
ameliyat› yap›lm›flt›. Hastalar›n yafl ortalamas› 61.41 ± 15.64 idi. Profilakside en s›k kullan›lan antibiyotikler se-
fazolin (%80) ve ampisilin-sulbaktam (%18) idi. Profilaksi süresi 610 hastada 1-5 gün, 170 hastada 6-10 gün, 15
hastada > 10 gün ve 4 hastada 1 gün idi. Kalça protezi ameliyatlar›ndan sonra hastalar›n 15 (%2)’inde, diz pro-
tezi ameliyatlar›ndan sonra ise hastalar›n 12 (%3)’sinde protez infeksiyonu tespit edildi. Kalça protezi sonras›
geliflen infeksiyonlar›n %80’i, diz protezi sonras› geliflen infeksiyonlar›n ise %67’si erken infeksiyon idi (Tablo 1).
Protez infeksiyonu geliflen hastalarda yafl ortalamas› 63.25 ± 10.36 idi. On befl olguda 21 etken mikroorganizma
tespit edildi. Etkenlerin %71’ini gram-negatif mikroorganizmalar oluflturuyordu (Tablo 2). ‹zole edilen gram-ne-
gatif bakteriler pek çok ilaca dirençli mikroorganizmalard›. 

Sonuç: Hastanemizde protez ameliyatlar› sonras› geliflen infeksiyon oranlar›m›z yüksek olmamakla birlikte,
literatürdeki bilgilerin aksine, dirençli gram-negatif bakteriler s›kl›kla izole ediliyordu. Bunun sebebinin infek-
siyon kontrol önlemlerine uyumdaki problemler ve yanl›fl antibiyotik profilaksisi uygulamalar› oldu¤u düflünül-
dü. Bu çal›flmalar›n sonuçlar› ›fl›¤›nda ortopedi ve travmatoloji bölümünde infeksiyon kontrol önlemlerine uyum
ve do¤ru antibiyotik profilaksisi konusunda çal›flmalar planland›.

Tablo 1.

‹nfeksiyon/ Erken Gecikmifl Geç
Operasyon toplam (%) inf inf inf

Kalça protezi 15/717 (2) 12 3 -

Diz protezi 12/395 (3) 8 4 -

Di¤er protez 0/10 (0) - - -

‹nf: ‹nfeksiyon.

Tablo 2.

Etken mikroorganizma Say›

Gram-pozitif bakteriler      6
Enterococcus spp. 3
Staphylococcus aureus 2
Koagülaz-negatif stafilokok 1

Gram-negatif bakteriler 15
Escherichia coli 5
Pseudomonas aeruginosa 1
Acinetobacter baumannii 1
Enterobacter cloacae 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella oxytoca 1
Gram-negatif basil 1
Klebsiella spp. 1
Enterobacter spp. 1

Etken tespit edilemeyen 8
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Alkol Bazl› El Dezenfektan› Kullan›m› 
El Y›kamay› Etkiliyor mu?

Rahflan Uzpak1, Nilüfer Kazanc›1, Fatma Küçükerenköy1, Seçil Aksayan1, Nuray Erdemir1, Birsen Çetin1

1Amerikan Hastanesi, ‹stanbul
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2002 y›l›nda CDC/HICPAC k›lavuzlar›nda alkol bazl› el dezenfektan› kullan›m› sa¤l›k hizmeti verilen
yerlerde el hijyeni uygulamalar› için bak›m standard› olarak tan›mland›. 

Amerikan Hastanesinde de CDC/HICPAC 2002, “Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings”
rehber al›narak hijyenik ve cerrahi el y›kama, alkol bazl› el dezenfektan› kullan›m›yla ilgili politika ve pro-
sedürler haz›rlan›p güncellenmektedir.

Ekim 2007 tarihinde hastane genelinde yatan hasta servisleri, baz› polikliniklerdeki sa¤l›k çal›flanlar›-
n›n el y›kamaya uyumlar›n› ve etkilili¤ini ölçmek, etkili el y›kama oran›n› %65’e yükseltmek amac›yla “El
Y›kama Etkilili¤inin Art›r›lmas› Projesi” bafllat›ld›. 

Proje çal›flmalar›n› gerçeklefltirmek üzere multidisipliner bir Proje Ekibi oluflturuldu. Yap›lan pilot ça-
l›flmada; belirlenen gözlemciler taraf›ndan, hasta bak›m ve tedavisinde görevli meslek grup üyelerinin
etkili el y›kama durumlar› gözlenip, oluflturulan “El Y›kama Gözlem Formu”na kaydedilerek mevcut du-
rum belirlendi. Pilot çal›flma sonuçlar›na göre; kullan›lan form öneriler do¤rultusunda revize edildi, pro-
jenin gerçeklefltirilece¤i servisler ve yap›lacak aktiviteler planland›. Gözlem yap›lmas› planlanan servis-
lerde gözlem yapacak kifliler belirlendi ve pilot çal›flmadan farkl› olarak uygun olmayan el y›kamayla kar-
fl›lafl›ld›¤›nda kifliler uyar›lmaya baflland›. Yap›lmas› devam eden gözlemler sonucunda hastane geneli,
bölümler ve meslek grubu baz›nda ayl›k olarak el y›kama oranlar› belirlenmekte ve çal›flanlarla paylafl›l-
maktad›r.

Bu proje kapsam›nda Nisan 2009 tarihinde alkol bazl› el dezenfektan› kullan›m›n›n art›r›lmas› için bü-
tün hasta odalar› ve poliklinik muayene odalar›na dispenser montajlar› yap›larak üzerlerine kullan›m reh-
berleri as›ld› ve tüm çal›flanlar bilgilendirildi. 

Alkol bazl› el dezenfektan›n›n kullan›lmaya bafllamas›yla proje kapsam›nda kullan›lan forma alkol baz-
l› el dezenfektan› kullan›m›yla ilgili bölüm eklenerek Temmuz 2009 tarihinden itibaren yap›lan gözlemle-
rin kaydedilmesine ve sonuçlar›n takibine baflland›.

Yap›lan gözlemler sonucunda, alkol bazl› el dezenfektan› kullan›m› ortalama %69, alkol bazl› el dezen-
fektan› kullan›lmadan önceki el y›kama oran› ortalama %66.5 iken, el dezenfektan› kullan›m sonras›nda or-
talama %70’e yükselmifltir. 

Sonuç olarak; alkol bazl› el dezenfektan› kullan›m›n›n hastanemizdeki el y›kama oran›n› olumsuz yön-
de etkilemedi¤i, el y›kama oran›nda art›fl oldu¤u ve el y›kaman›n yerine de¤il, politika ve prosedürlere
uygun flekilde kullan›ld›¤› gözlenmifltir.
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Bir Üniversite Hastanesinin Beyin Cerrahisi 
Yo¤un Bak›m ‹nfeksiyonlar›: 4 Y›ll›k Veri
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Beyin cerrahisi yo¤un bak›m hastalar›nda görülen infeksiyonlar›n da¤›l›m›, h›zlar› ve etken mikroorga-
nizmalar›n tespiti amac›yla 2006-2009 y›llar› aras›nda bu birimde hedefe yönelik sürveyans uygulanm›flt›r.

Toplam 21.340 hasta gününde 359 infeksiyon tespit edilmifltir (hastane infeksiyon insidans dansitesi,
%16.82). ‹nfeksiyon insidans dansitelerinin ve araç iliflkili infeksiyonlar›n y›llara göre da¤›l›m› Tablo 1’de
gösterilmifltir. En düflük katetere ba¤l› kan dolafl›m› infeksiyonu h›z›n› (KAT-KD‹) 2007 y›l›nda görürken,
katetere ba¤l› üriner sistem infeksiyonu (KAT-ÜS‹) h›z›n› 2009, ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P) h›z›n› ise
2008 y›l›nda görmekteyiz. ‹nfeksiyon h›zlar› 2008 y›l› yo¤un bak›m ünitelerine göre a¤›rl›kl› Türkiye ortala-
malar› ve persentilleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; KAT-KD‹ h›z›n›n 2008 y›l›ndaki art›fl hariç %25-50 persentil
aras›nda oldu¤unu, KAT-ÜS‹ h›z›n›n %75-90 persentil aras›ndan %50-75 persentile düfltü¤ünü, V‹P h›z›n›n
ise %75-90 persentil aras›ndan %25-50 persentile düfltü¤ünü görmekteyiz. ‹nfeksiyon h›zlar›ndaki bu dü-
flüfller hastane genelindeki infeksiyon kontrol önlemlerine ve 2008 y›l›nda yaflanan salg›n sonras› yap›lan
toplant› ve önerilere ba¤land›. Özellikle kan dolafl›m› sistemi infeksiyonlar›nda femoral venöz kateter kul-
lan›m›n›n azalt›lmas›yla yar› yar›ya olan düflme dikkati çekmifltir. 

Birimde görülen en s›k infeksiyon çeflidi üriner sistem infeksiyonu olarak tespit edilmifltir, bunu alt so-
lunum yolu infeksiyonlar› ve kan dolafl›m sistemi infeksiyonu takip etmektedir. 2008 ve 2009 y›llar›nda kan
dolafl›m sistemi infeksiyonlar›n›n oransal olarak artt›¤› dikkati çekmifltir. 

Etken da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa’n›n en s›k etkenler ara-
s›nda tüm y›llarda görüldü¤ünü ancak y›llar içinde Staphylococcus aureus’un azal›rken Candida’lar›n etken ola-
rak artt›¤›n› görüyoruz (Tablo 2). 

Sonuç olarak beyin cerrahisi yo¤un bak›mda infeksiyon kontrol önlemlerinin ve yap›lan e¤itimlerin so-
nuçlar› bir miktar görülmüfltür. Ancak ülke ortalamalar›ndan sonra dünya ortalamalar›n› yakalamak bir son-
raki hedefimiz olmal› ve infeksiyon kontrol çal›flmalar› ayn› h›zla devam etmelidir.

Tablo 1. Beyin cerrahisi yo¤un bak›m ünitesinde hedefe yönelik sürveyans sonuçlar›n›n y›llara göre da¤›l›m›

2006 2007 2008 2009

Epizot say›s›/hasta günü 95/5528 94/5737 91/5468 79/4607

‹nfeksiyon h›z›/hasta günü 17.18 16.38 16.64 17.15

KAT-ÜS‹/1000 kateter günü 12.06 9.88 11.45 9.13

Üriner kateter kullan›m oran› (%) 72 85 79 78

KAT-KD‹/1000 kateter günü 4.79 2.34 7.25 4.46

Santral venöz kateter kullan›m oran› (%) 23 22 25 24

V‹P/1000 ventilatör günü 41.12 32.49 23.42 24

Ventilatör kullan›m oran› (%) 10 12 10 14

KAT-ÜS‹: Kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu, KAT-KD‹: Kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu, V‹P: Ventilatörle iliflkili pnömoni.
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Tablo 2. Y›llara göre etken da¤›l›m›

2006 2007 2008 2009
Say› % Say› % Say› % Say› %

Acinetobacter baumannii 18 22.5 15 19 16 19.5 15 19

Pseudomonas aeruginosa 14 17.5 23 29.1 16 19.5 17 21.5
Staphylococcus aureus 11 13.8 4 5.1 4 4.9 3 3.8

Escherichia coli 10 12.5 6 7.6 11 13.4 10 12.6

Klebsiella pneumoniae 7 8.8 6 7.6 8 9.8 6 7.6

Koagülaz-negatif stafilokok 7 8.8 2 2.5

Enterococcus faecalis 4 5.0 2 2.5 1 1.2 5 6.3

Enterococcus faecium 4 5.0 2 2.5 4 4.9

Candida türleri 3 3.8 7 8.9 18 22 16 20.2

Di¤er 2 2.6

Toplam 80 100 79 100 82 100 79 100

2008-2009 Y›llar›nda Yo¤un Bak›m D›fl›
Kliniklerdeki Kan Kültüründe ‹zole Edilen, 

‹nfeksiyon Etkeni Olan Mikroorganizmalar›n
Da¤›l›m› ve Direnç Oranlar›

Asl›han Candevir1, Behice Kurtaran1, Derya Gürel1, Gülcan Musaev1, Naime Aksoy1, Emine Çakmak1,

Hasan Salih Zeki Aksu1, Yeflim Taflova1

1Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Adana
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Hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesinde etken mikroorganizmalar›n ve antibiyotik direnç oranlar›n›n belirlen-
mesi ve de¤ifliminin izlenmesi gereklidir. Bu çal›flma Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi 2008-2009 y›llar› ara-
s›nda yo¤un bak›m d›fl› kliniklerdeki; kan kültüründe izole edilen, infeksiyon etkeni mikroorganizmalar›n da¤›l›m›-
n› ve direnç oranlar›n› tespit etmek amac›yla yap›lm›flt›r. 

2008 ve 2009 y›llar›nda toplam 622 (n= 337 ve n= 285) hastane infeksiyonunda 749 mikroorganizma izole edil-
mifltir. Geliflen hastane infeksiyonu epizodlar›n›n 2008 ve 2009 y›llar›nda s›ras›yla %52.2 ve %53.3’ü laboratuvar ta-
raf›ndan kan›tlanm›fl kan dolafl›m› infeksiyonu %34.7, %35.1’i ise kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu idi. En s›k
sekonder bakteremi kayna¤› olarak üriner sistem infeksiyonu tespit edilmifltir (s›ras›yla %5.3 ve %6.7). Bunu alt so-
lunum yolu infeksiyonu takip etmifltir (s›ras›yla %5 ve %2.2). 

‹zlenen y›llardaki etken mikroorganizmalar›n s›ras›yla %27.1’i gram-pozitif, %62.9’u gram-negatif ve %10’u man-
tard›r. Mikroorganizmalar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda Escherichia coli (%15.8 ve %17.7) ve Klebsiella türleri (%12.1 ve %13)
her iki y›lda da ilk iki s›rada yer alm›flt›r. 

Dirençli mikroorganizmalar incelendi¤inde 2008 y›l›nda GSBL pozitif Klebsiella pneumoniae %50’den 2009 y›l›nda
%61.1’e ç›km›flt›r. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus %57.1’den %28’e ve vankomisine dirençli Enterococcus faeci-
um oran›n›n %66.7’den %30.4’e düfltü¤ü saptanm›flt›r. Bu düflüflün nedeni olarak infeksiyon kontrol önlemleri tali-
matlar›n›n art›r›lmas›n› ve personelin izolasyon kurallar›na uyumunu gösterebiliriz. Mikroorganizmalar›n antibiyo-
tik hassasiyeti incelendi¤inde de özellikle karbapeneme dirençli Acinetobacter baumannii oran›n›n art›fl› (%11.1’den
%55.6) dikkati çekmektedir. Bu oran hastane geneli A. baumannii’deki karbapenem direnci ile orant›l› olarak artm›fl-
t›r. K. pneumoniae (%33.3’ten %92.3’e) ve Pseudomonas aeruginosa’daki (%13’ten %82.8’e) piperasilin-tazobaktam diren-
ci yükselmifltir. Escherichia coli’de ise piperasilin-tazobaktam (%63.2’den %52’ye), imipenem (%47.4’ten %0’a), siprof-
loksasin (%68.4’ten %32.4’e) ve seftriakson (%91’den %42.1’e) dirençlerinin 2009 y›l›nda düfltü¤ü saptanm›flt›r.

Sonuçlar›n tamam› göz önüne al›nd›¤›nda kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonlar›n›n s›k görüldü¤ü ve bu in-
feksiyonlar ile artan direncin önlenmesine yönelik uygulamalar›n hastane genelinde yap›lmas› gereklili¤i ortaya
ç›km›flt›r.
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Meral Sönmezo¤lu1, Sevim fien1, Yeflim Gürol1, Sibel Temur1, Sibel Afacan1, Gülden Y›lmaz1

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹stanbul

P071

Yo¤un bak›m üniteleri; hasta bak›m ve tedavisinde kompleks ifllemlerin ve invaziv giriflimlerin s›kl›k-
la uyguland›¤›, bu nedenle özellikle alet iliflkili hastane infeksiyonlar›n›n s›k görüldü¤ü ünitelerdir. Hasta-
nelerde oluflturulan infeksiyon kontrol programlar› ile hastane infeksiyonlar›n›n önlenebildi¤i bilinmekte-
dir. Bu çal›flma Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi yo¤un bak›m ünitesinde Ocak-Aral›k 2009
tarihleri aras›nda geliflen alet iliflkili infeksiyon h›zlar›n› inceleyerek önlemler gelifltirmek, önlenebilir risk
faktörlerini en aza indirmek ve bu konuda sa¤l›k çal›flanlar›n›n üzerine düflen rolleri belirlemek amac›yla
yap›ld›.

2009 y›l› içerisinde yo¤un bak›m ünitesinde hastaya dayal› sürveyans yap›larak üriner kateter iliflkili
üriner sistem infeksiyonu, santral venöz kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu, ventilatörle iliflkili pnö-
moni h›zlar› izlendi. Yo¤un bak›m ünitelerinde toplam 1697 hasta gününde 493 hasta izlendi. Ortalama in-
feksiyon h›z› 1.22, insidans dansitesi ise 3.54 olarak saptand›. Saptanan infeksiyonlarda kan dolafl›m› in-
feksiyonu h›z› 0.41, insidans dansitesi 1.18 olarak, ventilatörle iliflkili pnömoni h›z› 0.81, insidans dansite-
si 2.36 olarak bulundu. 1290 üriner kateter günü, 407 ventilatör hasta günü, 1172 santral kateter günü takip
edildi. Üriner kateter alet kullan›m oran› ilk üç ay 0.70, 2. üç ay 0.50, 3. üç ay 0.98, 4. üç ay 0.85 olarak he-
sapland›. Santral venöz kateter kullan›m oran› ilk üç ay 0.69, 2. üç ay 0.47, 3. üç ay 0.75, 4. üç ay 0.83 ola-
rak hesapland›. Ventilatör kullan›m oran› ilk üç ay 0.20, 2. üç ay 0.47, 3. üç ay 0.75, 4. üç ay 0.30 olarak he-
sapland›. 

NNIS 2004 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda %25 persentilde olan infeksiyon h›zlar›, %50 persentilin alt›nda bu-
lundu. Hastanemizde uygulad›¤›m›z infeksiyon kontrol program› olan el hijyeni, izolasyon yöntemleri, ka-
teter infeksiyonlar›n›n önlenmesi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalar›, at›klar›n kontrolü, özel
alanlar›n temizli¤i, uygun antibiyotik kullan›m› prosedürlerinin belirlenmesi, tüm çal›flanlara bu konularla
ilgili e¤itimlerin verilmesinin düflük infeksiyon h›z›nda etkili oldu¤u görüldü.
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Amaç: Yatakl› tedavi kurumlar›nda görev alan sa¤l›k çal›flanlar› (SÇ)’n›n kesici-delici alet yaralanmas› (KDAY)
ile ilgili bilgilerini, hepatit B (HBV) afl›s›n› yapt›rma durumlar›n›, standart önlemlere uyumlar›n›, KDAY deneyim-
lerini, yaralanmaya neden olan durumlar›, yaralanmay› rapor etme durumlar›, yaralanma sonras› yaralanmay› ra-
por etmeme nedenlerini saptamak ve bildirimlerin art›r›labilmesi için yap›labilecekleri belirlemektir.

Materyal ve Metod: Tan›mlay›c› ve kesitsel tipte olan bu çal›flma Nisan 2009-May›s 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul ‹linde bulunan Sa¤l›k Bakanl›¤›na ait e¤itim ve araflt›rma hastanesinde yap›ld›. Ba¤c›lar E¤itim ve Arafl-
t›rma Hastanesinde (BEH) aktif çal›flan 143 personele tan›mlay›c› tipte anket uyguland›. Anket, 38 adet çoktan
seçmeli sorudan oluflturuldu. Anket verileri SPSS 15 istatistik paket program› ile analiz edildi.

Bulgular: KDAY ile ilgili anket BEH’de 143 SÇ üzerinde yap›ld›. Ankete kat›lanlar›n %40.6’s› çal›flma hayat›n-
da en az bir kere KDAY’a, %52.4’ü vücut s›v› sekresyonlar›n›n s›çramas›na maruz kald›¤› görüldü. KDAY’a maruz
kalma nedenleri incelendi¤inde; yaralanmalar›n %37.8’inin i¤ne ucunu kapatmaya çal›fl›rken, %23.8’inin kan al-
ma esnas›nda, %18.2’sinin enjeksiyon s›ras›nda, %11.9’unun IV kanül takarken meydana geldi¤i saptand›. Yara-
lanmalarda hasta kayna¤› belli olanlar %54.5’lik k›sm› olufltururken, %45.5’lik k›sm›n›n kayna¤› bilinmemektedir;
kayna¤› belli olan hastalardan HBV pozitif olan hasta say›s› %7, HCV pozitif olan hasta say›s› %4.2, HIV pozitif
olan hasta say›s› %0.7 bulundu. BEH’de 2009 y›l› içerisinde KDAY’a maruz kalan SÇ’den (n= 65), hasta kayna¤›
belli olan %75.3; hasta serolojisi negatif olan %52.3; kayna¤› belli olan hastalardan HBV pozitif olan hasta %16.9,
HCV pozitif olan hasta %6.1; hasta kayna¤› belli olmayan %24.6 tespit edildi.

KDAY sonras› bildirimlere bak›ld›¤›nda, ankete kat›lanlar›n yaralanma sonras› bildirim formunu doldurup
kay›t al›nanlar›n oran› %23.12’dir. BEH’de 2009 y›l› içerisinde KDAY’a maruz kalan ve resmi olarak bildirim for-
munu dolduran 65 kiflidir. Hastanede yap›lan ankete göre bu oran sadece %23 olarak tahmin edilmektedir. Yak-
lafl›k olarak %77’sinin yani 218 kiflinin yaralanma sonras› bildirimde bulunmad›¤› tahmin edilmektedir. 

Sonuç: Bu çal›flma; KDAY hakk›nda SÇ’nin bilgi sahibi oldu¤unu ancak KDAY sonras› bildirim yapmad›¤›n›;
Türkiye genelinde de KDAY’a maruz kalanlar›n çok daha yüksek oranda oldu¤unu, bildirim yapanlar›n ise sade-
ce Buzda¤›’n›n üst k›sm›n› gösterdi¤i sonucunu verir.

Bildirim formu
dolduran
%23.1

Bildirim formu
doldurmayan

%76.9

fiekil 1. Kesici-delici alet yaralanmas› sonras› bildirim oranlar›.

Tablo 1.

Say› %

Yaralanma sonras› yap›lan ifllemler
Yaralanan bölgeyi sabun ve su ile y›kad›m 91 63.6
Yaralanan bölgeyi antiseptikli solüsyonla y›kad›m 51 35.7
Yaralanan bölgeyi s›karak kanatt›m 10 7
Kan ald›r›p test yapt›rd›m 53 37.1
Kayna¤› belli olan hastan›n testlerini yapt›rd›m 40 28

Yaralanmay› rapor etme durumlar›
Birim sorumlusuna haber verdim 49 34.3
‹nfeksiyon kontrol hemfliresine haber verdim 28 19.6
‹nfeksiyon kontrol hekimine haber verdim 17 11.9
Süperv›ser/nöbetçi hemflireye haber verdim 10 7
Hiçbir bildirimde bulunmad›m 40 28.0
Bildirim formunu doldurdum 33 23.1



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243 205

POSTERLER

Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde 
Görev Yapan Sa¤l›k Personelinin 

El Hijyeninde 5 Endikasyona Uyumu

Sevim fien1, Meral Sönmezo¤lu1, Elif Akbal1, Esra U¤ur1, Sibel Afacan1

1Yeditepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi, ‹stanbul

P073

Hastane infeksiyonu etkenleri olan mikroorganizmalar›n, hastalarla do¤rudan temas veya hasta çevre-
si ile temas s›ras›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n elleriyle etrafa tafl›nd›¤› bilinmektedir. Bu çal›flma el hijyeni ge-
rektiren 5 endikasyon durumunda sa¤l›k çal›flanlar›n›n uyumunu inceleyerek iyilefltirme planlar› gelifltir-
mek amac›yla yap›ld›.

Aral›k 2009-Ocak 2010 tarihleri aras›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n el hijyeni uygulamalar›na iliflkin mevcut
durum tespiti amac›yla ve gözlenecek gruba haber verilmeden, e¤itim hemflireleri taraf›ndan toplam 112
“El Gözlem Formu” doldurularak yap›ld›. Toplam gözlem süresi 17.805 dakika idi. 

El gözlem formunun %53’ü hemflire, %27’si hekim, %13’ü yard›mc› sa¤l›k personeli, %7’si di¤er sa¤l›k
personeli için dolduruldu. El hijyeni endikasyonlar›n› de¤erlendirdi¤imizde %25’i hasta ile temas öncesi,
%14’ü aseptik ifllem öncesi, %15’i vücut s›v›lar›na temas sonras›, %27’si hasta ile temas sonras›, %19’u has-
ta çevresine temas sonras› oldu¤u görüldü. El hijyeni endikasyonlar›nda yap›lan eylemlere bak›ld›¤›nda
%46’s›n›n el y›kad›¤›, %22’sinin el ovdu¤u, %7’sinin hem el ovdu¤u hem de el y›kad›¤›, %25’inin ise el hij-
yenini sa¤lamad›¤› belirlendi. Mesleklerine göre el hijyenine uyumun hemflirelerde %78, hekimlerde %70,
yard›mc› sa¤l›k personellerinde %74 ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›nda %75 oldu¤u tespit edildi. El hijyeni
uyum hastane genelinde %75 olarak bulundu. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n el hijyeni uyumunun sa¤lanmas›, has-
tane infeksiyonlar›n›n önlenmesi aç›s›ndan infeksiyon kontrol program›n›n ilk ad›m›d›r. Bu konuda yap›-
lan çal›flmalar›n uygulanabilir olmas›, gerekli alt yap›n›n oluflturulmas› ve fark›ndal›¤›n sa¤lanmas› baflar›-
da önemli faktörlerdir. 

Bu veriler do¤rultusunda hastanemizde, el hijyeni uyumunu art›rmaya yönelik çal›flmalar bafllat›ld›.
Hastanenin fizik koflullar› de¤erlendirilerek hasta bak›m alanlar›nda ilave el y›kama lavabolar› yap›ld›.
Tüm hasta odalar›n›n kap›lar›na, bankolara ve el y›kama lavabosu bulunmayan alanlara el dezenfektanla-
r› yerlefltirildi. Gerekli alt yap› haz›rlan›rken bir yandan da fark›ndal›¤› art›rmaya ve programa uyumu sa¤-
lamaya yönelik olarak tüm hastane çal›flanlar›na el hijyeni e¤itim program› uyguland›. Gözlem sonuçlar›
çal›flanlara çeflitli toplant›lar arac›l›¤›yla aktar›ld›. Sa¤l›k çal›flanlar›na yönelik, çal›flma alanlar›na as›lmak
üzere el hijyeni afiflleri tasarland›, el hijyeni bilgilendirme broflürleri oluflturuldu. Yap›lan iyilefltirme fa-
aliyetlerinin sonuçlar›n› de¤erlendirmek üzere 2010 y›l› ilk 6 ay› içerisinde gözlemlerin tekrarlanmas› plan-
land›.
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Çal›flmam›zda 1180 yatakl› hastanemizde 2008-2009 y›llar›nda tespit edilen hastane infeksiyonlar›, s›k
karfl›lafl›lan etkenler ve antibiyotik direnci de¤erlendirilmifltir. 

Hastanemizde yo¤un bak›m ünitelerinde hastaya dayal›, dahili kliniklerden; hematoloji, t›bbi onkolo-
ji, kemik ili¤i transplantasyon ünitesi ve nefroloji kliniklerinde, cerrahi kliniklerin ise hepsinde laboratu-
vara dayal› sürveyans yöntemi ile hastane infeksiyonlar› izlenmektedir. Hastane infeksiyonlar›n›n tan›m-
lanmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri kullan›lm›flt›r. Elde edilen veri-
ler Ulusal Hastane Enfeksiyonlar› Sürveyans Sistemi Program› ile de¤erlendirilmifltir. 

Hastanemizde 2008 y›l›nda 37.574 hasta toplam 253.924 hasta gününde, 2009 y›l›nda ise 36.690 hasta
237.910 hasta gününde yatm›flt›r. Bu hastalarda 2008 y›l›nda 1096, 2009 y›l›nda ise 847 hastane infeksiyo-
nu saptanm›flt›r. Hastane infeksiyonu dansitesi 2008 y›l›nda 1000 hasta gününde 4.32, 2009 y›l›nda ise 3.56
olarak hesaplanm›flt›r. Sistem tutulumuna göre 2008 y›l›nda ilk s›rada kan dolafl›m› infeksiyonlar› daha
sonra cerrahi alan ve üriner sistem infeksiyonlar› görülürken, 2009 y›l›nda ilk s›ray› cerrahi alan infeksiyon-
lar› alm›fl olup daha sonra solunum ve kan dolafl›m› infeksiyonlar› görülmüfltür.

Hastanenin sürveyans yap›lan dahili kliniklerinde 2008 y›l›nda hastane infeksiyonu insidans dansitesi
4.41 (109/24.691), 2009 y›l›nda 1.94 (37/18.986)’tür. Ayn› dansite cerrahi kliniklerde 2008 y›l›nda 1.42
(334/235.171), 2009 y›l›nda 2.01 (418/208.396) olarak saptanm›flt›r. Hastane genelinde 2008 y›l›nda 1241 et-
ken saptanm›fl bunlar›n aras›nda ilk s›ralarda Staphylococcus spp. (%21.84), Escherichia coli (%16.44) ve Acineto-
bacter spp. (%14.5) yer alm›flt›r. 2009 y›l›nda etken say›s› 979 olarak belirlenmifl en s›k izole edilen etken-
ler flöyle s›ralanm›flt›r. Acinetobacter spp. (%27.78), Staphylococcus spp. (%15.02) ve E. coli (%14.20). Hastane in-
feksiyonu etkenleri içinde ilk s›ray› alm›fl olan Acinetobacter sufllar›n›n 2008-2009’daki dirençleri flöyledir:
Gentamisin %77.1-%60.5, seftazidim %74.8-%84.5, sefepim %92.-96.3, siprofloksasin %89.2-%94.5, piperasi-
lin-tazobaktam %91.6-%95.9 ve imipenem %71.2-%90.4, meropenem %73.7-%90.1’dir. 2008 ve 2009 y›l›nda,
Acinetobacter spp.’ye en duyarl› antibiyoti¤in netilmisin (%89.3) oldu¤u görülmüfltür.

Bu sonuçlar göstermifltir ki; hastane infeksiyon h›zlar›n›n hesaplanmas›, y›llar içinde takip edilmesi
hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n önemli basamaklar›ndan birisidir.

Tablo 1.

Yo¤un bak›m ünitesi 2008 2009

Reanimasyon 42.43 39.15

Cerrahi 41.74 23.00

Dahili 22.41 23.40
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Amaç: Acinetobacter türleri son y›llarda özellikle sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili infeksiyonlarda önde gelen
etkenlerden biri olarak ortaya ç›kan, yüksek oranda morbidite ve mortalite nedeni olan f›rsatç› bir pato-
jendir. Bu çal›flmada Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde çal›flmakta olan uzman doktor, asis-
tan doktor ve hemflirelerin bilgi düzeylerinin araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. 

Materyal ve Metod: Araflt›rma Kas›m-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesinde yap›ld›. Cerrahi ve dahili bilimlerde görevli doktor ve hemflirelerden gönüllü olanlara an-
ket uyguland›. Anket formu, Acinetobacter spp. yap›s›, bulaflma yollar›, infeksiyonun özellikleri, antibiyotik
kullan›m›, etkili infeksiyon kontrol önlemleri gibi konularda toplam 10 soru ve ayn› zamanda ankete kat›-
lanlar›n yafl›, cinsiyeti, çal›flt›klar› birim, meslek ve çal›flma süreleri hakk›nda sorular içermekteydi.

Bulgular: Araflt›rmaya 243 (%57.4)’ü doktor, 180 (%42.6)’i hemflire olmak üzere toplam 423 kifli kat›ld›.
Araflt›rmaya kat›lanlardan 133 (%31.4)’ü erkek, 290 (%68.6)’› kad›nd›. Çal›flmaya kat›lanlar›n 262 (%61.9)’si
dahili bilimlerde, 161 (%38.1)’i cerrahi bilimlerde görevliydi ve yafl ortalamalar› 30.49 ± 5.177 idi. Acineto-
bacter infeksiyonlar›n›n yo¤un bak›m ünitelerinde salg›nlara yol açabilmesi, genifl spektrumlu antibiyotik-
lerin yayg›n kullan›m› ile dirençli hale gelmesi ve hastanemizdeki çoklu ilaca dirençli Acinetobacter türleri-
nin oran› ile ilgili bilgi düzeyi düflüktü. Bu sorulara iliflkin çal›flanlar›n do¤ru cevaplama yüzdesi s›ras›yla
%50, %79 ve %65 idi.

Sonuç: Acinetobacter türlerinin oluflturdu¤u infeksiyonlar ile ilgili bulafl yollar›, antibiyotik kullan›m›, an-
tibiyotik direnci, korunma yollar› hakk›nda hastanemiz personeline e¤itim verilmesi infeksiyon kontrolü-
ne önemli bir katk› sa¤layacakt›r.
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Girifl: Hastane infeksiyonlar›nda en önemli sorunlardan biri dirençli bakterilerdir. Bu bakteriler oluflturduk-
lar› morbidite ve mortalite yan›nda yüksek ekonomik kay›plara neden olmaktad›r. Gastrointestinal florada bu-
lunan enterokoklar, yak›n zamana kadar infeksiyon oluflturma potansiyelleri düflük bakteriler olarak kabul edil-
mifl, günümüzde ise önemli hastane infeksiyonu etkenleri aras›nda yer alm›flt›r. 1986 y›l›ndan beri glikopeptid
direnci gözlenmeye bafllanm›flt›r. Çal›flmam›z, hastanemizde tespit etti¤imiz VRE kolonizasyonlar›ndaki ortak
özellikleri tan›mlamak amaçl› yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metod: Araflt›rmam›zda hastanemiz VRE takip formlar› taranm›fl, 2004-2009 y›llar› aras› tespit
edilen VRE kolonizasyonlar› retrospektif olarak çal›fl›lm›flt›r. Veriler istatistiksel yöntemlerle de¤erlendirilmifltir. 

Bulgular: Çal›flmam›za VRE kolonizasyonu mevcut 140 vaka al›nm›flt›r. Vakalar›n (n= 75) %53.6’s› erkek, 46.4
(n= 65)’ü kad›n, minimum yafl 0, maksimum yafl 15’tir. Vakalar›n %62.1 (n= 87)’i çocuk ve bebek yataklar›nda,
%37.9 (n= 53)’u küvözdedir ve %68.6 (n= 118)’s› tedavi amaçl› antibiyotik alm›fl, %92.9 (n= 130)’una vasküler gi-
riflim uygulanm›flt›r.

Vakalar›n %26.4 (n= 37)’ü ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl, malign hastal›¤a sahiptir. %13.6 (n= 19)’s› preterm bebek-
lerdir. Vakalar›n %86.4 (n= 121)’ü hastanede uzun yat›fl› mevcuttur. Vakalar›n %10.7 (n= 15)’sinde daha önce VRE
pozitifli¤i tespit edilmifl, tedavide %46.4 (n= 65)’ü ampisilin-sulbaktam ve %27.9 (n= 39)’u ampirik amikasin al-
d›¤› görülmüfltür. Vakalar›n %36.4 (n= 51)’ü sefotaksim, %30.7 (n= 43) vankomisin ve meropenem alm›fllard›r.

Vankomisin ve meropenem kullan›m› ile hastanede uzun yat›fl aras›nda (p 0.00) anlaml› bir iliflki bulun-
mufltur.

Sonuç: VRE kolonizasyon ve infeksiyonlar›nda uzun süreli yat›fl, yo¤un antibiyotik tedavisi, ba¤›fl›kl›¤›n bas-
k›lanmas› en önemli ortak özelliklerdir. Beraberinde personel tafl›y›c›l›¤›, ortam kontaminasyonu da önemlidir.
Çal›flmam›zda insan faktörünü; VRE yay›l›m›n› önlemede, tedaviden önce el hijyeni, do¤ru izolasyon vb. gibi or-
tak özelliklerin önemi istatistiksel olarak saptanm›flt›r. VRE yay›l›m›n› önlemede tedaviden önce el hijyeni, do¤-
ru izolasyon yapmak önemlidir. VRE tespit edilen vaka s›k› temas izolasyonuna al›nmal› ekip ve ekipman di¤er
hastalardan ayr› olmal›d›r.

Enterekoklar ayn› zamanda d›fl ortam koflullar›na da dayan›kl› olduklar›ndan, bir servisten izole edildiklerin-
de gerekli önlemler al›nmad›¤›nda h›zla hastane ortam›nda yay›larak, birçok hastan›n infekte olmas›na neden
olmaktad›r.
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Girifl: Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE), birçok ülkede oldu¤u gibi ülkemiz için de giderek artan s›kl›klarda bildirilmektedir (1). Has-
tanede yatan hastalar›n gastrointestinal sisteminden kaynaklanan VRE’ler d›fl ortam koflullar›na oldukça dayan›kl› bakteriler olup, hastane or-
tam›nda personelin elleri ve kontamine olmufl yüzeyler arac›l›¤› ile bulaflmaktad›r (1). VRE kolonizasyon oranlar› genel olarak infeksiyon oran-
lar›n›n oldukça üzerinde olup; uzun süreli hospitalizasyon, yo¤un bak›m ünitesinde yat›fl, hastane içinde üniteler aras›nda hasta nakli, karaci-
¤er transplantasyonunu takiben cerrahi reeksplorasyon gereksinimi, enteral beslenme tüpü veya sükralfat kullan›m›, immünyetmezlik ve nöt-
ropeni, özellikle sefalosporin ve vankomisin baflta olmak üzere önceden antibiyotik kullan›m› kolaylaflt›r›c› faktörler olarak bilinmektedir (1).
Sundu¤umuz bu çal›flmada hastanemiz genelinde 7 y›ll›k zaman dilimindeki VRE salg›nlar›n›n irdelenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi genelinde 2002-2009 y›llar› aras›nda görülen VRE salg›nlar› ret-
rospektif olarak de¤erlendirilmifltir. Enterokoklar›n izolasyonunda VITEK-2 ve Phoneix sistemleri dönüflümlü olarak kullan›lm›fl olup, vankomi-
sin direncinin saptanmas›nda disk difüzyon ve E-test yöntemi kullan›lm›flt›r. “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” önerileri baz
al›narak, vankomisin için M‹K ≥ 32 µg/mL olmas› durumunda enterokok sufllar› vankomisin dirençli olarak kabul edilmifltir (2). VRE saptanan has-
talara infeksiyon kontrol ekibinin haz›rlam›fl oldu¤u VRE takip k›lavuzu önerileri do¤rultusunda s›k› temas izolasyonu ve dezenfeksiyon tedbir-
leri sa¤lanm›fl, servisteki di¤er hastalardan rektal sürüntü kültürleri al›narak, çevre-yüzeyler ve sa¤l›k personeli VRE aç›s›ndan taranm›flt›r.

Bulgular: VRE izole edilen toplam 27 olgunun 19’u erkek, 8’i kad›n olup, yafl ortalamas› 25.7 ± 28.11 (1-75) idi. Hastalar›n tan›lar›; ALL, KLL,
AML, MDS, mide ca, akci¤er ca, respiratuar distres sendromu (RDS), kronik böbrek yetmezli¤i, serebrovasküler obstrüksiyon, sepsis, diabetes
mellitus, genel vücut travmas› idi. Hastalar›n tamam›na yak›n›nda iki hafta ile 7.5 ay aras›nda de¤iflen hastanede uzun yat›fl süreleri söz konu-
su idi. ‹zole edilen enterokoklar›n 21 (%77.7)’i Enterococcus faecium, 4 (14.8)’ü Enterococcus faecalis, 2’si (%7.4) Enterococcus spp. olarak identifiye edil-
di (fiekil). VRE’lerin izole edildi¤i klinik örnekler ve bunlar›n servislere göre da¤›l›m› Tablo 1 ve 2’de gösterilmifltir. Hastalar›m›z›n tümünde
üçüncü kuflak sefalosporinler, piperasilin-tazobaktam, klindamisin, ikinci ve üçüncü kuflak kinolonlar ve glikopeptid (vankomisin/teikoplanin)
antibiyotiklerinden bir veya birkaç›n› kullanma hikayesi mevcuttu. VRE ile infekte olan 11 hastam›z›n tedavisinde linezolid kullan›lm›fl olup, sa-
dece 1 hastam›z›n tedavisinde yara kültüründe polimikrobiyal üreme (GSBL + Escherichia coli, Acinetobacter spp. ve E. faecium) olmas› nedeniyle ti-
gesiklin + amikasin kombinasyonu kullan›lm›flt›r. VRE ile infekte olan 11 hastan›n 6 (%54.5)’s› klinik ve laboratuvar olarak iyileflmifl olup, 4
(%36.3) hasta ise eks olmufltur. Eks olan hastalar›n 2’si YDYBÜ’de RDS tan›s›yla, 1’i pediatri-adölesan servisinde AML-M4, 1’i dahiliye-onkoloji
servisinde metastatik mide ca tan›lar›yla izlenen genel durumlar› kötü olan hastalard›. 

Sonuç: Hastalar›m›z VRE kolonizasyonu/infeksiyonuna zemin haz›rlayan faktörler aç›s›ndan de¤erlendirildiklerinde; olgular›n büyük ço¤un-
lu¤unun yo¤un bak›m hastalar› oldu¤u, tamam›na yak›n›nda uzun süreli hastanede yat›fl ve hepsinin sefalosporinler ve glikopeptidler baflta ol-
mak üzere uzun süreli antibiyotik kullan›m hikayesinin mevcut oldu¤u görüldü. Sonuç olarak VRE kolonizasyonu aç›s›ndan risk tafl›yan hastala-
r›n yak›n takibi, kolonizasyon/infeksiyon tespit edildi¤inde infeksiyon kontrol ekibiyle yak›n iflbirli¤i içinde hareket edilerek izolasyon ve di¤er
infeksiyon kontrol önlemlerine azami uyumun sa¤lanmas›, bu bakterilerin di¤er hastalara ve sa¤l›k personeline geçiflini engelleyerek, salg›nla-
r›n çok daha büyük boyutlara ulaflmas›n› önleyecektir.
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Tablo 1. VRE’lerin izole edildi¤i örnekler

n= 27 %

‹drar ve idrar sonda ucu kültürü 12 44.4
Rektal sürüntü kültürü 9 33.3
Kan kültürü 2 7.4
Yara kültürü 2 3.7
Trakeal aspirat kültürü 1 3.7
Apse materyali kültürü 1 3.7
Toplam 27 100

Tablo 2. ‹zole edilen VRE’lerin servislere göre da¤›l›m›

n= 27 %

YDYBÜ 10 37
Pediatri ve pediatrik cerrahi servisi 5 18.5
Dahiliye servisi 5 18.5
CYBÜ 3 11
DYBÜ 1 3.7
Ortopedi 1 3.7
Üroloji 1 3.7
‹nfeksiyon 1 3.7
Toplam 27 100

%14.8
%7.4

%77.7
Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Enterococcus spp.

fiekil 1. Klinik örneklerden izole edilen VRE türleri.
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Girifl: Yo¤un bak›m hastalar›, altta yatan ciddi hastal›klar› olan, invaziv giriflimlerin s›k olarak uyguland›¤› hastalar olup, bu
nedenle bu hastalarda infeksiyonlar di¤er hastane ünitelerine göre daha fazla görülmekte ve daha ciddi seyretmektedir (1).
Bu ünitelerdeki infeksiyon h›zlar›n›n azalt›lmas›nda baflta fiziki koflullar›n uygunlu¤u olmak üzere infeksiyon kontrol önlemle-
rine uyum büyük önem tafl›maktad›r. Sundu¤umuz bu çal›flmada hastanemiz anesteziyoloji ve reanimasyon ünitesi (ARY-
BÜ)’ndeki fiziksel koflullarda sa¤lanan iyilefltirmenin alet-iliflkili infeksiyon h›zlar› üzerine olan etkisinin de¤erlendirilmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Sa¤l›k Bakanl›¤› Yo¤un Bak›m Bilim Kurulu ideal olarak her bir hasta yata¤› için YBÜ’de 20 m2 yer ay-
r›lmas›n›n gerekli oldu¤unu, ancak ülkemiz flartlar› göz önüne al›nd›¤›nda bu alan›n en az 15 m2 olmas› gerekti¤ini belirtmek-
tedir (2). Karadeniz Teknik Üniversitesi ARYBÜ üçüncü derece yo¤un bak›m hizmeti veren sekiz yatakl› bir ünite olup, bu üni-
tede hasta bafl›na düflen alan 8 m2 ile s›n›rl›d›r. ARYBÜ’de fiubat 2009-May›s 2009 tarihleri aras›nda hasta bafl›na düflen ala-
n›n standartlara uygun hale getirilmesi amaçl› fiziksel de¤ifliklik yap›larak bu alan 15 m2’ye ç›kar›lm›flt›r. Hasta bafl›na düflen
alan›n infeksiyon h›z›na etkisini de¤erlendirmek amaçl› fiziksel de¤ifliklik yap›lmadan önceki üç ayl›k zaman dilimindeki (Dö-
nem 1) invaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar› ile de¤iflikli¤in yap›ld›¤› üç ayl›k zaman dilimindeki (Dönem 2) invaziv alet iliflki-
li infeksiyon h›zlar› retrospektif olarak incelenmifltir. 

‹nvaziv alet-iliflkili infeksiyon h›zlar›, “National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)” önerileri do¤rultusunda; (invaziv
aletle iliflkili infeksiyon say›s›/alet günü) x 1000 formülüne göre hesaplanm›flt›r (3). Her iki döneme ait invaziv alet-iliflkili infeksi-
yon h›zlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda istatistiksel olarak ki-kare testi kullan›lm›fl olup, p< 0.05 olmas› anlaml› kabul edilmifltir.

Bulgular: Dönem 1’de takip edilen 63 hastan›n 29 (%46)’unda alet iliflkili infeksiyon geliflti. Bunlar›n 18 (%62)’i V‹P, 7
(%24)’si SVK-KD‹, 4 (%13.7)’ü K‹-ÜS‹ iken, dönem 2’de takip edilen 88 hastan›n 18 (%20.4)’inde alet iliflkili infeksiyon tespit
edildi ve bunlar›n 7 (%38.8)’si V‹P, 8 (%44.4)’i SVK-KD‹, 3 (%16.6)’ü K‹-ÜS‹ idi. Dönem 1 ve 2’de invaziv-alet kullan›m oranlar›-
na bak›ld›¤›nda mekanik ventilatör için 0.55-0.59, SVK için 0.53-0.66, üriner kateter için 0.84-1.00 idi. Dönem 1 ve 2’de 1000 in-
vaziv-alet gününde görülen total alet-iliflkili infeksiyon h›zlar› 21.57-14.91 bulunmufltur (p< 0.05). Her iki dönem için invaziv
alet tipine göre bu oranlara bak›ld›¤›nda; V‹P için 47-22, SVK-KD‹ için 18.7-22.7, K‹-ÜS‹ için 6.8-5.6 olarak bulundu (her üç in-
feksiyon için de p> 0.05). 

Çal›flma bulgular›m›z Tablo 1’de özetlenmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›z sonucunda hasta bafl›na düflen birim alan standartlara uygun olacak flekilde art›r›ld›¤›nda, V‹P’lerde
daha belirgin olmak üzere alet-iliflkili infeksiyon h›zlar›m›zda genel bir azalma oldu¤u görülmüfltür. Bu azalma istatistiksel ola-
rak anlaml› bulunmamakla beraber, daha çok say›da hasta içeren çal›flmalar›n gerekli oldu¤u düflünülmüfltür.
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3. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) system report, data summary from january 1992 through june 2004, issued october 2004. Am J In-
fect Control 2004;32:470-85.

Tablo 1.

Dönem 1 Dönem 2 p

1000 alet gününde V‹P 47 22.01 0.081
1000 alet gününde SVK-KD‹ 18.72 22.73 0.708
1000 alet gününde K‹-ÜS‹ 6.81 5.59 0.791
Total alet-iliflkili infeksiyon h›z› 21.57 14.91 0.210
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Amaç: Bu çal›flma ile Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi yo¤un bak›m servislerine çeflitli ne-
denlerle yatan 65 yafl ve üstü hastalarda görülen sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili infeksiyonlar irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Ocak 2004-Aral›k 2008 tarihleri aras›nda yo¤un bak›m servislerinde yatan 65 yafl
ve üstü bireylerde, sa¤l›k hizmetleriyle iliflkili infeksiyon tan›s› alan 237 hasta çal›flmaya dahil edildi. Ça-
l›flma retrospektif olarak gerçeklefltirildi. Hastalar›n altta yatan hastal›klar›, mevcut invaziv giriflimleri, risk
faktörleri, infeksiyonlar› ve etkenleri de¤erlendirildi. ‹zlenen hastalarda geliflen sa¤l›k hizmetleriyle iliflki-
li infeksiyon tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre konuldu.

Bulgular: Çal›flmaya dahil edilen 237 hastan›n 141 (%59)’i erkek, 96 (%41)’s› kad›nd›. Hastalar›n yafl or-
talamas› 73.18 ± 5.82 olarak bulundu. Ortalama yo¤un bak›mda yat›fl süresi 25.02 ± 17.80 gündü. En s›k gö-
rülen infeksiyonlar s›ras›yla kan dolafl›m› infeksiyonu (%35), pnömoni (%31) ve üriner sistem infeksiyonu
(%26) olarak saptand›. 

En s›k görülen etkenler Pseudomonas aeruginosa (%20), Acinetobacter baumannii (%13), Candida spp. (%11),
Klebsiella pneumoniae (%11) idi. 

Yo¤un bak›ma yatan hastalarda efllik eden hastal›klar s›ras›yla kalp hastal›¤› (%23), serebrovasküler
hastal›k (%17), malignite (%17), akci¤er hastal›¤› (%8), infeksiyon (%7), travma (%7), akut bat›n (%6), kronik
böbrek yetmezli¤i (%6), diabetes mellitus (%5) ve hipertansiyon (%4) olarak saptand›. Hastalarda birden
fazla altta yatan hastal›k olabilmektedir. Risk faktörleri incelendi¤inde ise idrar sondas› (%98), entübasyon
(%93), santral kateter (%92), trakeostomi (%51), total parenteral nütrisyon (%51), cerrahi operasyon (%35),
branül (%10) ve hemodiyaliz (%10) uygulamalar› tespit edildi. Yüz k›rk dört hasta (%60) kaybedilmifltir.

Sonuç: Yafll›l›k ve bu sürece ba¤l› geliflen infeksiyonlarda morbidite ve mortalite s›kl›kla yüksektir. ‹le-
ri yafl grubu hastalar›n sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili infeksiyonlar›n›n önlenmesi için mümkün oldu¤unca yo-
¤un bak›mda kal›fl sürelerinin k›salt›lmas›, invaziv giriflimlerden kaç›n›lmas›, uygun ve ak›lc› antibiyotik
kullan›lmas› amaçlanmal›d›r.
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Girifl: Sphingomonas paucimobilis, nadiren hastane infeksiyonlar›na yol açan nonfermentatif, sar› pigment
oluflturan, sporsuz, gram-negatif basildir. Bu çal›flmada farkl› zamanlarda iki hematolojik maligniteli olgu-
da ortaya ç›kan, biri primer di¤eri pnömoniye sekonder oldu¤unu düflündü¤ümüz S. paucimobilis’e ba¤l› iki
nozokomiyal bakteremi olgusu sunulmufltur.

Olgu 1: T-hücreli akut lenfositik lösemi (ALL) nedeniyle takip edilen 30 yafl›ndaki kad›n hastada, 5
günlük (IDAF-LAG) kemoterapi rejimi sonras› 4. günde atefl (38.7°C) ve nötropeni geliflti. Febril nötrope-
ni tan›s›yla iki set kan kültürü al›nd›ktan sonra ampirik olarak piperasilin-tazobaktam (3 x 4.5 g/gün IV) ve
amikasin (1 x 1 g/gün IV) kombinasyonu baflland›. ‹ki kan kültürü örne¤inde de S. paucimobilis üredi. Antibi-
yogramda ampirik bafllanan antibiyotiklere duyarl› oldu¤u görüldü. Üçüncü günde atefl yan›t› al›nan has-
tan›n antibiyoterapisi 14 güne tamamlanarak, komplikasyonsuz flekilde tedavi edildi.

Olgu 2: Altm›fl iki yafl›nda kad›n hastada, akut miyeloblastik lösemi (AML) nedeniyle uygulanan 7 gün-
lük kemoterapi sonras› 4. günde, atefl, solunum s›k›nt›s›, öksürük flikayetleri geliflti. Klinik ve radyolojik
olarak sa¤ akci¤er alt lob pnömoni tan›s› konuldu. ‹ki set kan kültürü ve balgam Gram inceleme kültür ör-
nekleri al›nd›ktan sonra ampirik olarak piperasilin-tazobaktam (3 x 4.5 g/gün IV) baflland›. Kan kültürleri-
nin 4. gününde iki fliflede de S. paucimobilis üredi. Antibiyogram›nda piperasilin-tazobaktam duyarl› görül-
mesine ra¤men tedavinin 5. gününde klinik yan›t al›namad›¤›ndan, tedavi antibiyogram sonucuna göre
imipenem (4 x 500 mg/gün IV) ve amikasin (1 x 1 g/gün IV) kombinasyonu ile de¤ifltirildi. Alt›nc› günde atefl
ve solunum yak›nmalar› düzelen hastan›n antibiyoterapisi 14 güne tamamlanarak baflar›l› flekilde tedavi
edildi.

Sonuç: S. paucimobilis immünyetmezli¤i olan özellikle de hematolojik maligniteli hastalarda nozokomi-
yal infeksiyonlara yol açabilece¤i dikkate al›nmal›d›r. Tedavide antibiyotik seçimi kültür-antibiyogram so-
nuçlar›na göre belirlenmeli ancak ileri derecede immünsüpresif hastalarda ve sepsis gibi a¤›r infeksiyon-
larda genifl spektrumlu kombinasyon rejimleri tercih edilmelidir.
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Girifl: Acinetobacter türleri baflta yo¤un bak›m üniteleri olmak üzere, hastanelerin çeflitli birimlerinde ciddi hastane infeksi-
yonlar›na neden olan ve çeflitli direnç mekanizmalar› ile farkl› gruptan antimikrobiyal ilaçlara karfl› kolayca direnç gelifltirebi-
len f›rsatç› patojenlerdir. 

Bu çal›flmada hastane infeksiyonu tan›s› alan hastalar›n çeflitli klinik örneklerinden son befl y›lda izole edilen Acinetobacter
sufllar›n›n klinik örneklere göre da¤›l›m›, antibiyotiklere direnç durumlar› ve direncin y›llara göre de¤ifliminin gösterilmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre hastane infeksiyonu tan›s› alan
hastalardan al›nan örnekler Haydarpafla Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda incelenmifltir. Tüm örnekler kanl›
agar ve EMB agara ekim yap›larak 37°C’de 18-24 saat inkübe edilmifltir. Kültürde üreyen mikroorganizmalar konvansiyonel
yöntemlerle identifiye edilmifltir. ‹zole edilen Acinetobacter spp. sufllar›n›n in vitro antibiyotik duyarl›l›klar› Kirby-Bauer disk di-
füzyon yöntemiyle saptanm›flt›r.

Bulgular: 2147 Acinetobacter spp. suflu de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. ‹zole edilen Acinetobacter spp. sufllar›n›n 2005-2009 y›lla-
r› aras› klinik örneklere göre da¤›l›m› ve antibiyotiklere direnç oranlar› Tablo 1 ve 2’de sunulmufltur.

Sonuç: Acinetobacter spp. sufllar›n›n trakeal aspirat örneklerinden izolasyon oran›nda 2005 y›l›na göre 2009 y›l›nda art›fl ol-
du¤u; idrar örneklerinden izolasyon oran›nda 2005 y›l›na göre 2009 y›l›nda azalma oldu¤u; yara ve hemokültür örneklerinden
izolasyon oranlar›nda belirgin bir de¤ifliklik olmad›¤› belirlenmifltir. 2009 y›l›nda gentamisine karfl› direnç oran› azal›rken; am-
pisilin-sulbaktam, sefoperazon-sulbaktam, imipenem, meropenem, amikasin, siprofloksasin için direnç oranlar›nda 2005 y›l›-
na göre art›fllar oldu¤u saptanm›flt›r.

Tablo 1. ‹zole edilen Acinetobacter spp. sufllar›n›n 2005-2009 y›llar› aras› klinik örneklere göre da¤›l›m›

Y›llara göre da¤›l›m
2005 2006 2007 2008 2009 Toplam

Örnek tipi Say› % Say› % Say› % Say› % Say› % Say›

‹drar 34 13 19 5 36 9 53 11 40 6 182
Hemokültür 25 10 43 11 58 15 60 12 61 10 247
Trakeal aspirat 149 57 260 68 220 56 274 56 396 63 1299
Yara (püy) 52 20 59 16 76 20 104 21 128 21 419
Toplam (n) 260 381 390 491 625 2147

Tablo 2. ‹zole edilen Acinetobacter spp. sufllar›n›n 2005-2009 y›llar› aras›ndaki direnç oranlar›

Y›llara göre direnç oranlar› (%)
Antimikrobiyaller 2005 2006 2007 2008 2009

Ampisilin-sulbaktam 22 68 79.2 76.3 83.9
Seftazidim 80 87 88.7 89.8 93.7
Sefoperazon-sulbaktam 9.7 6.8 6.6 23 54.6
‹mipenem 33 59.5 46.5 54.3 73.7
Meropenem 25 59.4 49.4 55.6 76.5
Gentamisin 56 83.9 74.7 55.1 54.3
Amikasin 36.8 54.6 49.5 61.5 69.1
Siprofloksasin 67 68.3 60 74.3 82.1
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Hastaneler infeksiyon etkenleri bak›m›ndan zengin ortamlar olmakla birlikte, sa¤l›k çal›flanlar› mesle-
ki nedenlerle infekte kan ve vücut s›v›lar›na maruz kalabilirler. Böyle bir durumu takiben sa¤l›k çal›flanla-
r›, önemli mortalite ve morbiditeye neden olabilen hepatit B, hepatit C ve insan immünyetmezlik virüsü
(HIV)’ne ba¤l› infeksiyon hastal›klar›na yakalanma aç›s›ndan risk alt›ndad›r. 

Özellikle kontamine delici-kesici aletler hem sa¤l›k çal›flanlar›n›n hem de hastalar›n güvenli¤ini tehdit
eden infeksiyonlara sebep olmaktad›r. 

Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda kan ile bulaflan ajanlar ile karfl›laflma olas›l› en yüksek olan hemflireler, he-
kimler, difl hekimleri, yard›mc› sa¤l›k personeli ve temizlik personeli fleklinde s›ralanmaktad›r. 

Hastanelerde delici-kesici alet yaralanmalar› s›kl›kla karfl›lafl›lan bir durum olmakla birlikte çeflitli yön-
temlerle olaylar›n olufl s›kl›¤› azalt›labilir.

Bu çal›flma özel bir hastanede çal›flan hemflirelerdeki delici-kesici alet yaralanma oranlar›n›n azalt›l-
mas›na yönelik yap›lan iyilefltirmeleri ve yaralanma oranlar›ndaki azalmalar› içermektedir. 

Bu çal›flmada 200 yatak kapasiteli özel bir hastanede 2008-2009 y›llar›nda meydana gelen delici-kesi-
ci alet yaralanmalar› incelenmifltir. Yap›lan inceleme sonucunda hemflirelik personelinin tüm yaralanma-
lar içindeki oran› 2008 y›l›nda %32, 2009 y›l›nda %63 olarak tespit edilmifltir. 

Hemflirelik personelinin yaralanma nedenleri detayl› olarak incelendi¤inde 3 faktörün yüksekli¤i dik-
kat çekmektedir. Bunlar; damar yolu açma uygulamalar›, i¤ne ucu imhas› ve kan flekeri ölçümleri s›ras› ve
sonras› kullan›lan malzemenin imhas›d›r.

Yaralanmalar›n incelenmesi için bir çal›flma grubu kuruldu. Bu grup üyeleri kliniklerde gözlemler ya-
p›p, çal›flanlar ile görüfltüler. Yap›lan görüflme ve gözlemler sonras›nda hemflirelerin hasta odas›ndan ç›k-
madan delici-kesicileri imha edemedikleri, kullan›lan insülin kaleminin i¤ne ucunun ve lansetin elle mü-
dahale edilmeden ç›kar›lamamas› sorunlar›n›n oldu¤u tespit edildi. Bu sorunlar›n giderilmesine yönelik
olarak çeflitli numune çal›flmalar› seçilen pilot bölgelerde yap›ld› ve ürünler kullan›lmaya baflland›. 

Tüm alanlarda kullan›ma Temmuz 2009 itibariyle bafllanm›flt›r. Bu tarihten sonra say›lan nedenlere
ba¤l› olarak yaln›zca bir hemflire delici-kesici alet yaralanmas›na maruz kalm›flt›r. Delici-kesici alet yara-
lanmalar›n›n sa¤l›¤› ciddi anlamda tehdit etti¤i sürekli göz önünde bulundurularak, azalt›lmas›na yönelik
iyilefltirme çal›flmalar› devam ettirilmelidir.
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Amaç: Bu çal›flma ile; 10 y›ll›k kronik yara flikayeti olan ve Acinetobacter baumannii üreyen hastan›n uygun izolasyon teknik-
leri, asepsi/antisepsi, hemflirelik bak›m› ve cerrahi yöntem ile iyileflmesi sa¤lanan hasta sunuldu.

Materyal ve Metod: On y›ll›k sol kruris ön yüzünde 17 x 28 cm ölçülerinde kronik ülser flikayeti ile 08 A¤ustos 2008 tari-
hinde hastanemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi poliklini¤ine baflvuran hastan›n gelifl kültürü al›nd›. A. baumannii tes-
pit edildi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisine yat›fl› yap›l›p “Temas ‹zolasyonu” uygulanan hasta tek kiflilik oda-
ya al›nd›, tüm pansuman malzemeleri hastaya özel olarak kullan›ld›. Hastan›n yara bak›mlar› 10 gün boyunca infeksiyon kont-
rol hemflireleri taraf›ndan asepsi/antisepsi tekniklerine uygun olarak yap›ld›. Pansumanda %0.01 poliheksanid etken madde-
si içeren solüsyon ve jel kullan›ld›. Hastaya ek olarak antibiyoterapi verilmedi. Pansumanlar süresince hastan›n yara bölgesi-
nin ölçümleri yap›larak iyileflme durumu izlendi. Hastaya 27 A¤ustos 2008 tarihinde debridman› takiben deri grefti uygulan-
d›.

Bulgular: Sol kruris ön yüzünde 17 x 28 cm ölçülerinde kronik yara mevcuttu. Yara bölgesel eritemli, kirli granülasyon do-
kulu, etraf› endüre, düzensiz s›n›rl› aç›k yara fleklinde idi. 08 A¤ustos 2008 tarihinde gelifl kültürü al›nan kültür sonucunda A.
baumannii üremesi oldu¤u tespit edildi. 18 A¤ustos 2008 tarihinde al›nan kontrol kültüründe üreme olmam›flt›r. Hastan›n 22-23
A¤ustos 2008 tarihinde al›nan son iki kültüründe de üreme geliflmemifltir. Hastan›n 17 x 28 cm ölçülerinde olan yara boyutla-
r›n›n 13 x 20 cm’e indi¤i tespit edilmifltir. Hastaya 27 A¤ustos 2008 tarihinde uygulanan deri grefti %100 tutmufltur. 

Sonuç: Hastan›n yaras›nda infeksiyon etkeni olan A. baumannii üremesi durduruldu. ‹yileflme süresince çekilen foto¤raflar
ile objektif olarak yara yeri iyileflmesi kay›t alt›na al›nd›. Yap›lan debridman ve deri greftinin baflar›l› oldu¤u tespit edildi. Has-
tan›n erken ve geç dönem takiplerinde herhangi bir sorunla karfl›lafl›lmad›. 

‹yileflmesi güç olan kronik yaralar›n bak›m ve pansumanlar›nda asepsi/antisepsi tekniklerine dikkat edilmesi, kültür so-
nucunda üremesi olan hastalar›n izolasyona al›nmas›, poliheksanid etken maddesi içeren solüsyon-jel kullan›lmas› ve do¤ru
cerrahi teknik ile yap›lan ameliyatlar›n yara iyileflmesinde baflar› oran›n› art›rd›¤› sonucuna ulafl›ld›.

Resim 1. On y›ll›k kronik yaran›n bak›m ve greft öncesi görünümü.
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Amaç: ‹nfeksiyon kontrol yöntemleri ile hastane infeksiyonlar›n›n önlenebilirli¤i, infeksiyon geliflen olgular
ve t›bbi bak›ma ait risk faktörlerinin de¤erlendirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Bu çal›flmada dört y›ll›k hastane in-
feksiyonlar› de¤erlendirilerek infeksiyon kontrolüne yol göstermesi amaçland›.

Materyal ve Metod: Ac›badem Bursa Hastanesi dört yo¤un bak›m (genel, kardiyovasküler cerrahi, koroner,
yenido¤an) ünitesinde 31, kliniklerde 157 yatak ile hizmet sunan bir hastanedir. Çal›flmada 01 fiubat 2006/31
Aral›k 2009 tarihleri aras›nda hastane infeksiyonu geliflen olgular›n risk faktörleri, infeksiyon türleri ve etkenle-
rin da¤›l›m› de¤erlendirildi. Olgular›n izlem, fizik bak› ve laboratuvar bulgular›ndaki de¤ifliklikler de¤erlendiri-
lerek, hastane infeksiyonlar› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ölçütlerine göre tan›land›. Sür-
veyans infeksiyon kontrol hemfliresi taraf›ndan hastaya ve laboratuvara dayal› yürütüldü.

Bulgular: Dört y›lda 75 (%40)’i yo¤un bak›m ünitelerinde olmak üzere 187 (171 olgu) hastane infeksiyonu
saptand›. ‹nfeksiyonlar›n 63 (%33.7)’ü invaziv alet iliflkili (18 V‹P, 16 SK‹-KD‹, 29 K‹-ÜS‹), 53 (%28.3)’ü cerrahi alan
infeksiyonu (22 yüzeyel, 25 derin, 6 organ boflluk), 71 (%37.9)’i di¤er (23 solunum yolu, 17 yumuflak doku, 6 sant-
ral sinir sistemi, 6 flebit, 3 sepsis, 1 mukozit, 1 vajinit) infeksiyonlar olarak belirlendi. ‹nfeksiyonlu olgular›n özel-
likleri Tablo 1’de verilmifltir. Olgular›n %88.8 (152 olgu)’inde en az bir risk faktörü bulundu. Etyolojide dört in-
feksiyonda iki, 130 infeksiyonda tek olmak üzere 138 mikroorganizma izole edildi. ‹nfeksiyonlar›n %28.3 (53)’ün-
de antibiyotik bask›s› ve kültür yoklu¤u nedeniyle etken saptanamad›. Mikroorganizmalar›n %39.6 (21/53)’s›
GSBL pozitif, %52.9 (18/34)’u MD stafilokok idi (Tablo 2).

Sonuç: Hastane infeksiyonlar›nda olguya ait risk faktörleri, tedavi yaklafl›mlar› infeksiyon geliflimini belirle-
yicidir. Olgular›m›zda infeksiyon riskini art›ran faktörler aras›nda, invaziv giriflim ve geçirilmifl operasyon oran›
yüksekti. Onkolojik olgular›n yo¤un izlenmeye baflland›¤› 2009 y›l›nda invaziv giriflimli ve diabetes mellituslu
olgu say›s› artm›flt›r. Ayn› y›l artan GSBL üretimi, maligniteli olgular›n s›k-genifl spektrumlu antibiyotik kullan-
malar› ve yat›fl oranlar›n›n yüksek olmas› ile iliflkilendirilmifltir. Sonuç olarak; infeksiyon kontrolünde dirençli
mikroorganizmalara yönelik önlemlerin (tarama kültürleri ve izolasyon gibi) daha yak›n takibi ve invaziv alet kul-
lan›m düzeylerinin azalt›lmas› çal›flmalar› hastanemiz için önceliklidir.

Tablo 1. Hastane infeksiyonu geliflen olgular›n özellikleri

2006 2007 2008 2009 Toplam

H‹ h›z› %0.74 %0.55 %0.55 %0.41 %0.56
Kad›n/Erkek 20/23 26/26 16/29 13/18 75/96
Ortalama yafl 55 55 59 65 58
Risk faktörleri 29 (%67) 39 (%75) 15 (%33) 19 (%61) 102 (%60)

Operasyon 8 (%19) 5 (%10) 7 (%17) 10 (%32) 33 (%19)
Malignite 15 (%35) 16 (%31) 8 (%18) 13 (%42) 52 (%30)
Diabetes mellitus 9 (%21) 4 (%8) 11 (%24) 6 (%19) 30 (%18)
Solunum yolu hastal›¤› 10 (%23) 8 (%15) 11 (%24) 5 (%16) 34 (%20)
Nörolojik hastal›k 15 (%35) 17 (%33) 12 (%27) 10 (%32) 54 (%32)
Kardiyovasküler hastal›k 32 (%74) 31 (%60) 30 (%67) 28 (%90) 121 (%71)
‹nvaziv giriflim* 10 (%23) 7 (%13) 10 (%22) 2 (%6) 29 (%17)
Di¤er**

Risk faktörü olmayan 3 (%7) 6 (%11) 2 (%4) - 8 (%5)
Ortalama yat›fl günü 36 21 32 43 32

* Santral venöz kateter, üriner kateter, ventilatör kullan›m›, gastrostomi, port kateter.
** Steroid kullan›m›, travma, organ yetmezli¤i.
H‹: Hastane infeksiyonu.
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Tablo 2. Hastane infeksiyonlar›nda izole edilen mikroorganizmalar

Mikroorganizmalar 2006 2007 2008 2009 Toplam

Klebsiella spp. 5 (1 GSBL) 1 9 (4 GSBL) 5 (4 GSBL) 20 (9 GSBL)

Escherichia coli 8 (1 GSBL) 10 (4 GSBL) 10 (3 GSBL) 5 (4 GSBL) 33 (12 GSBL)

Pseudomonas aeruginosa 6 2 3 2 13

Acinetobacter baumannii 1 - 2 2 5
Gram-negatif di¤er 6 5 2 1 14

Staphylococcus aureus 2 8 (3 MR) 1 4 (1 MR) 15 (4 MR)
Koagülaz-negatif stafilokok 4 (MR) 8 (4 MR) 5 (4 MR) 2 (MR) 19 (14 MR)
Gram-pozitif di¤er 4 1 3 3 11

Candida spp. 1 3 - 4 8

GSBL: Genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz, MR: Metisiline dirençli.

Vankomisine Dirençli Enterokoklar›n Tespitinde
Konvansiyonel Kültür ve Moleküler Tarama

Yöntemlerinin Etkinli¤i 

Faruk Karakeçili1, Cüneyt Özak›n2, Fatma Dinç2, Melda S›n›rtafl2, Emel Y›lmaz1, Halis Akal›n1, 

Suna Gediko¤lu2

1Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
2Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Bursa
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Girifl: Vankomisine dirençli enterokoklar›n (VRE) gastrointestinal sistem kolonizasyonu nozokomiyal infek-
siyon geliflimi aç›s›ndan önemlidir. Hastaneye yat›flta VRE aç›s›ndan risk faktörleri olan hastalarda erken dö-
nemde kolonizasyonun saptanmas›, di¤er hastalara yay›l›m ve nozokomiyal infeksiyon geliflimini engellemede
gereklidir. Çal›flmam›zda hastanemizde yat›r›lan, kliniklerden yo¤un bak›ma nakledilen ve VRE kolonizasyonu
aç›s›ndan riskli hastalarda Konvansiyonel Kültürle Tarama Yöntemi (KKTY) ve Real Time PCR (RT-PCR) ile VRE
varl›¤›, sonuçlar› ve izolasyon uygulamas› ile RT-PCR maliyetinin k›yaslanmas› amaçland›.

Materyal ve Metod: Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Kurulufllar› Hastanelerine 1 Haziran-30 Kas›m 2009 tarihleri
aras›nda yat›r›lan, kliniklerden yo¤un bak›ma nakledilen ve VRE kolonizasyon riski tafl›yan (öncesinde genifl
spektrumlu antibiyotik tedavisi alm›fl, önceden VRE kolonizasyonu veya infeksiyonu saptanm›fl, VRE kolonizas-
yonu oldu¤u bilinen hastane veya klinikten gelen) hastalardan 2 perianal sürüntü örne¤i al›nd›. Örneklerden biri
KKTY için 6 µg/mL vankomisin içeren enterococcosel brot’a ekilirken, di¤eri BD-GeneOhm VanR kiti ile çal›fl›ld›.

Bulgular: Her iki yöntemle taranan 1130 hastan›n 75 (%6.63)’inde VRE saptand›. RT-PCR ile 69 (%6.1), KKTY
ile 32 (%2.8) hastada VRE saptand›. KKTY ile VRE üreyen 6 hastada RT-PCR sonucu negatifti. RT-PCR ile geno-
tip vanA olan 26 hastan›n hepsinde KKTY ile VRE üredi. RT-PCR ile vanB direnci olan 43 hastan›n hiçbirinde
KKTY’de VRE üremedi. Yat›fl›n›n ilk 48 saatinde örnek al›nan 170 hastan›n 11’inde, 48 saatten uzun süredir ya-
tan 960 hastadan al›nan örneklerin 58’inde RT-PCR ile VRE saptand›.

Sonuç: Çal›flmam›zda KKTY ile VRE üreyen ancak RT-PCR sonucu negatif 6 hasta, KKTY’nin VanA direncini
saptamada daha üstün oldu¤unu göstermekle beraber testlerin optimizasyonu ayr›ca de¤erlendirilmelidir. VanB
tipi direnci saptamada RT-PCR, KKTY’ye göre üstün bulunmufltur. KKTY ile saptanamayan vanB tipi dirence sa-
hip enterokok sufllar›n›n kolonizasyon ve infeksiyon riski devam etmektedir. Yat›flta örnek al›nan 170 hastan›n
11’inde RT-PCR ile VRE pozitif saptanmas› olgulara erken dönemde izolasyon uygulanmas› hastane içi yay›l›m›n
önlenmesine olanak sa¤larken, KKTY’nin geç sonuçlanmas›, VanB tipi direnci saptayamamas› ek bir dezavantaj
oluflturmaktad›r. VRE kolonizasyon riski olan hastalara VRE tarama sonucu ç›kana kadar izolasyon uygulanmas›
halinde hastane giderleri ve test maliyeti k›yasland›¤›nda RT-PCR ile VRE taramas› maliyet etkin bulundu.
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Sa¤l›k Hizmetleri ile ‹liflkili ‹nfeksiyonlar: 
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi 

Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Sistemi 
2009 (SEMTH‹S) Sonuçlar›

‹brahim Erayman1, Bahar Kandemir1, Nejdet Genç1, Mehmet Bitirgen1, Emel Türk Ar›bafl1, 

Melike Kocalar2, Elif Dumanl›2

1Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
2Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, Konya
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Girifl: Sa¤l›k bak›m› ile iliflkili infeksiyonlar dünyada milyonlarca insan› etkileyen büyük bir hasta gü-
venli¤i problemidir. Bu komplikasyon geliflmifl ülkelerde hastaneye kabulde %5-10 aras›nda görülürken;
geliflmekte olan ülkelerde bu risk 2-20 kat daha fazla ve infekte hasta oran› %25’lere ulaflmaktad›r. Hasta-
nede kal›fl s›ras›nda en s›k geliflen bu komplikasyonlar hastanede kal›fl süresini uzat›rken, önemli oranda
morbidite ve mortalite nedenidirler. Bu infeksiyonlar›n etkin bir sürveyans yöntemi ile takip edilmesi, ve-
rilerin hesaplanmas› ve analizi; risk s›n›flamalar›n›n yap›larak infeksiyon kontrol programlar›n›n gelifltiril-
mesi, hastane iyilefltirme programlar›n›n yap›land›r›lmas›nda öncülük edecektir.

Bu sunumda 2009 y›l› Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Siste-
mi (SEMTH‹S) verilerinin tart›fl›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Siste-
mi (SEMTH‹S); “National Healthcare Safety Network (NHSN)” sistemindeki standart yöntem, “Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)” 2008 infeksiyon tan› kriterleri ve Ulusal Hastane Enfeksiyonlar›
Sürveyans Kontrol Birimi (UHESKB) gerekliliklerine uygun sürveyans sistemini kapsamaktad›r.

Bulgular: 1251 yatak kapasiteli hastanemizde 2009 y›l› süresince yatan 65.212 hastada 988 sa¤l›k bak›-
m› ile iliflkili infeksiyon geliflmifl ve infeksiyon h›z› %1.51 olarak saptanm›flt›r. 269.037 hasta yat›fl gününde
infeksiyon insidans dansitesi 3.67/1000 hasta yat›fl günü olarak saptan›rken, bu infeksiyonlar›n 716
(%72.4)’s› yo¤un bak›mlarda, 306 (%27.6)’s› yo¤un bak›m d›fl›nda saptanm›flt›r. En s›k geliflen infeksiyonlar
Kan Dolafl›m› ‹nfeksiyonlar› (%33.8) olurken, 988 infeksiyona neden olan 983 patojen klinik örneklerden
izole edilmifltir. ‹zolatlar›n %29.9’u gram-pozitif, %66’s› gram-negatif ve %3.8’i Candida türleri idi. Tüm izo-
latlar içerisinde en s›k saptanan etken ise Acinetobacter türleri (%18) idi.

Sonuç: 2009 y›l› sürveyans verilerimizde; sa¤l›k hizmetleri ile iliflkili infeksiyonlar›n s›kl›kla yo¤un ba-
k›mlarda geliflti¤i, en s›k etkenlerin gram-negatif patojenler olarak saptand›¤›; en s›k geliflen infeksiyonla-
r›n ise kan dolafl›m› infeksiyonlar› (KD‹) oldu¤u saptanm›flt›r.
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Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde El Hijyeni Uyum Oranlar› ve 
El Hijyeni Uyumunu Etkileyen Faktörler
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Amaç: El y›kama, hastane kaynakl› infeksiyonlar›n önlenmesinde etkili, ekonomik ve basit bir yöntemdir.
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n el hijyeni uyumunun art›r›lmas›, infeksiyon oranlar›nda azalma sa¤lamaktad›r. Bu çal›flma-
da, hastanemizdeki sa¤l›k çal›flanlar›nda el hijyeni uyum oranlar›n›n ve el hijyeni uyumuna etki eden faktörle-
rin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. 

Materyal ve Metod: Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde 2009 y›l› Kas›m ay›nda 64 sa¤-
l›k personelindeki 307 el hijyeni endikasyonu gözlemlenmifl, 2009 Aral›k ay›nda 136 sa¤l›k çal›flan›nda el hijye-
ni uyumunu etkileyen faktörler, anket formlar›n›n doldurulmas› yoluyla de¤erlendirilmifltir.

Bulgular: Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde çal›flan 64 sa¤l›k personelinde 307 el hij-
yeni endikasyonu gözlemi yap›ld›. Genel uyum oran› %62.2 olarak belirlendi. Bu oran; doktorlarda ortalama
%52.2, hemflirelerde %72.5, personelde %61.9 olarak saptand›. Hasta temas› öncesi %17.2, aseptik teknik öncesi
%48.5, vücut s›v›lar› ile temas sonras› %72.8, çevre temas› sonras› %47.6 el hijyeni sa¤land›¤› belirlendi. 

El hijyeni uyumu anketine kat›lan sa¤l›k personelinin 85 (%62.5)’i kad›n, 51 (%37.5)’i erkek, 56 (%41.4)’s› dok-
tor, 60 (%44)’› hemflire, 7 (%5)’si ö¤renci, 13 (%9.5)’ü personel idi. El hijyeni uyumunu etkileyen faktörler için dol-
durulan anket formlar›n›n sonuçlar› Tablo 1’de belirtildi.

Sonuç: Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda el hijyeni uyumunun art›r›lmas› için, uyumu olumsuz yönde etkileyen fak-
törlerin düzeltilmesi, el hijyeni e¤itimlerinin yap›lmas› ve e¤itimin süreklili¤i gereklidir.

Tablo 1.

El hijyenini etkileyen faktörler Say› %

1. El hijyeni sa¤lamak için kullan›lan ajanlar ciltte kuruluk ve irritasyon yap›yor. 87 64
2. El hijyeni ürünlerine ulaflam›yorum. 49 36
3. Lavabo uzakta kal›yor ulaflam›yorum. 36 26
4. Zaman bulam›yorum, çok meflgulüm. 36 26
5. ‹fl yükü fazla, personel az. 63 46
6. Hasta öncelik tafl›yor. 85 63
7. El hijyeni hasta-sa¤l›k çal›flan› iletiflimini etkiliyor. 53 39
8. Eldiven kulland›¤›m için gerek görmemekteyim. 26 19
9. Unutuyorum, hat›rlam›yorum. 23 17
10. El hijyeni önemi hakk›nda yeterince bilgilendirilmedim. 16 12
11. Hastane infeksiyonlar›n›n azalt›lmas›nda el hijyeninin yararl› olaca¤›n› düflünmüyorum. 29 21
12. El hijyeni yeterince özendirilmiyor. 66 49
13. Rol modelim yok. 45 33
14. El hijyenine yeterince önem verilmiyor. 77 57
15. Herhangi bir ödüllendirme yok. 79 58
16. Hastadan kazan›lan infeksiyon riski düflük. 26 19
17. Hafta içi el hijyeni uyum oran› art›yor. 101 74
18. Hafta sonu el hijyeni uyum oran› art›yor. 30 22
19. Nöbette el hijyeni uyum oran› art›yor. 37 27
20. Mesai saatinde uyum oran› art›yor. 98 72
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Yo¤un Bak›m Ünitelerinde Hasta Güvenli¤i
Problemi Olarak ‹nvaziv Araç ‹liflkili ‹nfeksiyonlar:
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Hastane
‹nfeksiyonlar› Sürveyans Sistemi (SEMTH‹S) 2009 
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Girifl: Sa¤l›k bak›m› ile iliflkili infeksiyonlar bütün dünyada ve özellikle geliflmekte olan ülkelerde mil-
yonlarca hastan›n güvenli¤ini tehdit eden önemli bir sa¤l›k problemidir. Bu infeksiyonlar›n %10-35’i yo¤un
bak›m üniteleri (YBÜ)’nde görülmektedir. Geliflmifl invaziv teknik ve araçlar›n kullan›m›na ba¤l› bakteriyel
kolonizasyon ve konak immün yan›t›n›n zay›flamas› YBÜ’lerde bu infeksiyonlar›n geliflmesinde anahtar rol
oynayan fizyopatolojik faktörlerdir. YBÜ’lerde en s›k geliflen araç iliflkili infeksiyonlar; ventilatörle iliflkili
pnömoni (V‹P), kateter iliflkili-kan dolafl›m› infeksiyonlar› (K‹-KD‹), kateter iliflkili üriner sistem infeksiyon-
lar› (K‹-ÜS‹)’d›r ve cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹) ile beraber tüm sa¤l›k bak›m› ile iliflkili infeksiyonlar›n
%80’den fazlas›n› oluflturmaktad›r. Amerika Birleflik Devletleri’nde her y›l 1.7 milyon kiflinin bu komplikas-
yonlara maruziyetine, 100.000 ölüm ve yaklafl›k 6.5 milyar dolarl›k ek sa¤l›k harcamalar›na neden olan,
YBÜ’lerde s›kl›kla görülen bu infeksiyonlar›n; geliflmekte olan ülkelerde daha büyük bir sorun oldu¤u dü-
flünüldü¤ünde etkin sürveyans yöntemi ile izlenmesi ve kontrolü gelecekte büyük endiflelerin do¤mas›-
na engel olacakt›r.

Bu sunumda 2009 y›l›nda Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans
Sistemi (SEMTH‹S) ile YBÜ’lerde saptanan invaziv araç iliflkili infeksiyonlar, infeksiyon h›zlar› ve alet kul-
lan›m oranlar›n›n tart›fl›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: SEMTH‹S; “National Healthcare Safety Network (NHSN)” sistemindeki standart
yöntem, “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” 2008 infeksiyon tan› kriterleri ve Ulusal Has-
tane Enfeksiyonlar› Sürveyans Kontrol Birimi (UHESKB) gerekliliklerine uygun sürveyans sistemini kapsa-
maktad›r. 2009 y›l›nda YBÜ’lerde izlenen hastalarda geliflen V‹P, K‹-KD‹ ve K‹-ÜS‹ oranlar›, infeksiyon h›z-
lar›, alet kullan›m oranlar› ve infeksiyon etkeni patojenler de¤erlendirildi.

Bulgular: 2009 y›l›nda hastanemiz YBÜ’lerinde yatan 5462 hastada, 22.900 yat›fl gününde ve 24.051 alet
kullan›m gününde 716 infeksiyon geliflirken, infeksiyon insidans dansitesi 31.2/1000 yat›fl günü olarak sap-
tand›. Bu infeksiyonlar›n 290’› invaziv araç iliflkili infeksiyonlar (%40.5);  invaziv araç iliflkili infeksiyon h›z›
12.05/1000 araç günü ve alet kullan›m oran› 1.05 olarak saptand›. En s›k saptanan invaziv araç iliflkili infek-
siyon V‹P (%60.6) ve infeksiyon h›z› 37.8/1000 ventilatör günü idi. V‹P’de en s›k etken olarak Acinetobacter
türleri saptand› (%40.34).

Tablo 1. ‹nvaziv araç iliflkili infeksiyonlar ve araç kullan›m›

100 hastada 1000 araç gününde
‹nvaziv Araç Araç ‹nfeksiyon ‹nfeksiyon infeksiyon infeksiyon

‹nfeksiyon araç günü kullan›m oran› say›s› oran› (%) h›z› h›z›

V‹P Mekanik ventilatör 4644 0.20 176 60.6 3.2 37.8

K‹-KD‹ Santral venöz kateter 5291 0.23 11 3.9 0.2 2.0

K‹-ÜS‹ Üriner kateter 14.116 0.61 103 35.5 1.8 7.2

V‹P: Ventilatörle iliflkili pnömoni, K‹-KD‹: Kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu, K‹-ÜS‹: Kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu.
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Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde Çal›flan Sa¤l›k Personelinin 

Delici-Kesici Alet Yaralanmalar›, Kontamine 
Kan-Vücut S›v›lar› ile Temas Durumlar› 
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Girifl: Sa¤l›k personeli delici-kesici alet yaralanmas›, kontamine kan ve vücut s›v›lar›na temas aç›s›ndan risk
alt›ndad›r. Bu tür yaralanmalar, personelin moral ve motivasyonunu etkilemesi yan›nda ekonomik yük getirmesi
bak›m›ndan da önemlidir. Bu çal›flmada, sa¤l›k çal›flanlar›n›n delici-kesici alet yaralanmalar›, kontamine kan ve
vücut s›v›lar› ile temas durumlar›n›n incelenmesi ve izlem sonuçlar›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: 1 Aral›k 2007 ve 31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›r-
ma Hastanesi’nde delici-kesici alet yaralanmas›, kontamine kan ve vücut temas› nedeniyle baflvuran 74 sa¤l›k
personeline ait kay›tlar retrospektif olarak incelenmifltir. 

Bulgular: Delici-kesici alet yaralanmas›, kontamine kan ve vücut s›v›lar› ile temas nedeniyle 2007 y›l›nda üç,
2008 y›l›nda 30, 2009 y›l›nda 41 sa¤l›k personeli poliklini¤imize baflvurmufltur. Sa¤l›k personelinin 43 (%58)’ü er-
kek, 31 (%41.8)’i kad›n, yafl ortalamas› 30 (17-48) olarak belirlenmifltir (Tablo 1). Delici-kesici alet yaralanmas› ve
poliklini¤imize baflvuru aras›nda geçen süre ortalama 40 dakika (10 dakika-22 gün) olarak saptanm›flt›r.

Kaynak hastalar›n sonuçlar› irdelendi¤inde; 23 (%31) hastan›n mark›r sonucu elde edilmifltir. Bu hastalar›n 12
(%52)’sinde HBsAg, birinde anti-HBs birinde de anti-HCV pozitif bulunmufl, 9 (%39)’unda ise seroloji sonucu ne-
gatif olarak de¤erlendirilmifltir. Sa¤l›k personelinin yap›lan testlerinde; 57 (%77)’sinde anti-HBs pozitif (52 afl›l›, 5
do¤al ba¤›fl›k), 10 (%14)’unun afl›s›z ve seroloji sonuçlar›n›n negatif oldu¤u bulunmufltur. Personelin yedisinde
afl›lama devam ederken yaralanma oluflmufl, afl› flemas›na devam edilmifl ve antikor yan›t› sa¤lanm›flt›r. Daha ön-
ce afl›s›z üç sa¤l›k personeline HBsAg pozitif hasta kan› ile temas nedeniyle immünglobulin ve afl› uygulamas› ya-
p›lm›flt›r. Personelden 5 (%6.7)’i hastaneden ayr›lma nedeniyle takipsiz kalm›flt›r. Takip sonras› personelin hiçbi-
rinde ALT de¤erinde yükselme olmam›flt›r.

Sonuç: Sa¤l›k personeli, kan ve vücut s›v›lar›n›n kontamine oldu¤u bilinci ile hastalara yaklaflmal›, t›bbi at›k-
lar kurallar›na uygun flekilde kullan›lmal›, hepatit B’ye yönelik afl›lama program›na uyulmal›d›r.

Tablo 1.

Say› % Say› %

Cinsiyet
Erkek 43 58
Kad›n 31 42

Meslek
Doktor 6 8
Hemflire 22 30
Ö¤renci 12 16
Sa¤l›k memuru 8 11
Personel 20 27
Di¤er 6 8

Çal›flt›¤› birim
Cerrahi klinikler 24 32
Dahiliye klinikleri 20 27

Acil 16 22
Ameliyathane 9 12
Yo¤un bak›m klini¤i 5 7

Yaralanma flekli
‹¤ne batmas› 31 42
Çöpteki i¤nenin batmas› 16 22
‹¤ne kapa¤›n› kapatmaya çal›flma 12 16
‹ntravenöz kanül yaralanmas› 6 8
Göze kan s›çramas› 5 7
Di¤er (neflter, bistüri, kafa çivisi, sütür) 4 5



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243222

POSTERLER

Ayaktan Takipli Kronik Hastal›¤› Olan Hastalar›n
T›bbi At›k Konusunda Bilgilerinin Sorgulanmas›
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Girifl: T›bbi at›klar sa¤l›k kurumlar›, araflt›rma merkez ve laboratuvarlar› taraf›ndan oluflturulan at›klard›r. Ayn›
zamanda evde uygulanan tedavi sonucu oluflan at›klar ve di¤er (muayenehane vb.) t›bbi at›klar bu gruba girer.
Hastaneler, araflt›rma kurumlar› ve laboratuvarlar bu at›klar› di¤er at›klardan ayr›flt›rarak toplamakta, bertaraf›n›
sa¤lamaktad›r. T›bbi at›klar›n hepsi güvenli olarak toplanamamaktad›r. Bu çal›flma, hastanemizde tedavi gören ve
evde tedavilerini sürdüren hastalar›m›z›n meydana getirdikleri t›bbi at›klar hakk›nda e¤itim alma durumunu, t›b-
bi at›k bilgisi ve periton diyaliz at›klar›n›n dilekçe ile baflvuruldu¤unda belediyeler taraf›ndan evden al›nmas› ko-
nusunda bilgi seviyelerini sorgulamak amac›yla yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metod: Hastanemizde tedavi gören ve tedavilerini evlerinde devam ettiren hastalar›m›zla, yüz-
yüze ve telefon irtibat› ile bilgi al›nm›flt›r. Toplanan bilgiler istatistiki yöntemlerle analiz edilmifltir.

Bulgular: Çal›flmam›za hastanemizde ayaktan periton diyalizi tedavisi gören ve diabetes mellitus tan›s› ile ta-
kip edilen 62 hasta dahil edilmifltir. Hastalar›m›z›n %56.5 (n= 35)’i erkek, %43.5 (n= 27)’i kad›nd›r.  Çocuklar›n %69.2
(n= 36)’si ilkö¤retim düzeyinde e¤itim almaktad›r, yafl ortalamalar› 12.8 ± 4.7’dir. Çocuklarla hastaneye gelen veli-
lerinin %82.3 (n= 51)’ünü kad›nlar oluflturmaktad›r. Velilerin %77.2 (n= 44)’si ilkö¤retim okulu mezunu ve yafl orta-
lamalar› 36.8 ± 6.5’tir. T›bbi at›k bilgisi sorguland›¤›nda hastalar›n %85.5 (n= 53)’inin t›bbi at›k bilgisinin oldu¤u, be-
lediyelerce baflvuru halinde özellikle periton dializi at›klar›n›n evlerinden al›nd›¤›n› hastalar›n %64.5 (n= 40)’inin
bildi¤i görülmüfltür.

Hastalar›m›z›n %14.5 (n= 9)’i hastanemiz d›fl›nda baflka hastanelerde hastal›klar› ile ilgili tedavi ald›klar› ama
%95.2 (n= 59)’si t›bbi at›kla ilgili herhangi bir e¤itim almad›klar› görülmüfltür. Hastanemizde takip edilen hastalar,
t›bbi at›k ile ilgili e¤itim ald›n›z m› sorusuna %72.6 (n= 45) oran›nda evet cevab› vermifllerdir.

Sonuç: T›bbi at›klar›n di¤er tüm at›klardan ayr› toplanmas› gerekmektedir. T›bbi at›klar yerinde ayr›flt›r›lmaz
ise çevre kontaminasyonu oluflturmakta insan sa¤l›¤›na zarar vermekte, özellikle evlerde oluflan at›klar ciddi infek-
siyon ve yaralanma riski oluflturmaktad›r. Tek kullan›ml›k malzeme, kesici-delici araç vb. nas›l toplanmas› gerekti-
¤i hastalara anlat›lmal›d›r. Hastalara verilen e¤itimlerde özellikle t›bbi at›k ile di¤er at›klar aras›ndaki farklar anla-
t›lmal› geri bildirim al›narak bilgilerin do¤ru anlafl›ld›¤› de¤erlendirilmelidir.
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fiekil 1. T›bbi at›k e¤itim alma durumu.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243 223

POSTERLER

‹nfluenza A H1N1 Afl›lama Sonuçlar›

Ebru Cavun1, Ümran Durmufl1, Sariye Karadeniz1, Halis Akal›n2
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UÜ-SK’de 03 Kas›m 2009-13 Ocak 2010 tarihleri aras›ndaki influenza A H1N1 afl›lama program› ve so-
nuçlar›n› sunmay› amaçlad›k. Afl› çal›flmalar› 3 Kas›m 2009 tarihinde bilgilendirme toplant›s› ile bafllad›.
Toplant›ya gelenlere hastal›k, tedavisi, afl›lar ve yan etkisi konusunda bilgi verildi. Yan etki bildirimi is-
tendi. Daha sonra 3 bilgilendirme toplant›s› daha yap›ld›. Toplam olarak 1124 (%28.8) personel afl›land›.
Afl›lanan gruplar›n da¤›l›m ve oranlar› Tablo 1’de verilmifltir. Afl›lama oranlar› en yüksek ö¤retim üyesi ve
doktorlarda saptand›.

Afl› yap›lan 1124 kifliden 997 (%88.7) kifli yan etki bildirimi için bilgi verdi. 259 kiflide yan etki saptan-
d›. Yan etki da¤›l›m› Tablo 2’de verilmifltir.

Sa¤l›k kuruluflumuzda tüm çabalar›m›za karfl›n, özellikle doktorlar d›fl›ndaki sa¤l›k çal›flanlar›nda yük-
sek afl›lama oranlar›na ulaflamad›k. Bu konuda bas›nda ç›kan olumsuz haberlerin de etkili oldu¤unu dü-
flünüyoruz. ‹lk afl›lama gününden bu yana, yaklafl›k 4 ay geçmesine karfl›n ciddi bir yan etki saptanmad›.

Tablo 1.

Görev Çal›flan say›s› Afl› olan say›s› Oran (%)

Ö¤retim üyesi 248 137 55.2

Hemflire 663 204 30.8

Doktor 600 299 49.8

Sa¤l›k teknisyeni 217 50 23.0

Ö¤renci (4. 5. ve 6. s›n›flar) 662 230 34.7

Di¤er sa¤l›k çal›flan›* 114 24 21.1

Di¤er** 163 77 47.2

Sözleflmeli firma çal›flan› 1265 103 8.1

Toplam 3932 1124 28.8

Tablo 2.

Yan etkiler Say›

Yan etki yok 738

Grip benzeri hastal›k* 104

Lokal a¤r› 83

Miyalji 26

Bafl a¤r›s› 16

Di¤er** 30

Toplam 997
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Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
‹nvaziv Alet ‹liflkili ‹nfeksiyon H›zlar›
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Girifl: Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ) invaziv alet kullan›m›n›n ve buna ba¤l› geliflen nozokomiyal infek-
siyonlar›n en yüksek oranda görüldü¤ü birimlerdir. ‹nvaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar›n› etkileyen birçok
faktör vard›r. Bu çal›flmada hastanemiz invaziv alet kullan›m oran› ve invaziv alet iliflkili nozokomiyal in-
feksiyonlar›n yo¤un bak›m tipine göre y›llar içindeki de¤iflimini de¤erlendirmek amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Hastanemiz genel yo¤un bak›m, nöroloji-nöroflirürji YBÜ’lerindeki hastalar 2006,
koroner ve kalp damar cerrahisi YBÜ'lerindeki hastalar ise 2008 y›l›ndan itibaren aktif, prospektif sürve-
yans yöntemi ile izlenmifltir. Nozokomiyal infeksiyon tan›s›nda ve invaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar›n›n
belirlenmesinde CDC/NHSN kriterleri kullan›lm›flt›r. ‹nvaziv alet kullan›m oran›= Alet kullan›m günü/Has-
ta günü, alet iliflkili infeksiyon h›z›= Alet iliflkili infeksiyon say›s›/Alet kullan›m günü x 1000 formüllerine gö-
re hesaplanm›flt›r.

Bulgular: Hastanemiz invaziv alet kullan›m oranlar› ve infeksiyon h›zlar› bir bütün halinde tabloda su-
nulmufltur. Genel olarak bak›ld›¤›nda ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P) h›z›n›n yüksekli¤i, kateter iliflkili
üriner sistem infeksiyonu h›zlar›n›n tüm YBÜ’lerde y›llar içinde giderek azald›¤›, santral kateter iliflkili kan
dolafl›m infeksiyonu (SK‹-KDE) h›zlar›n›n ise anestezi, nöroloji-nöroflirürji ve koroner YBÜ’de yüksek oldu-
¤u görülmektedir. Kalp damar cerrahisi invaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar›n›n en düflük oldu¤u ünitedir.

Sonuç: Hastanemiz YBÜ'lerde genel olarak V‹P ve SK‹-KD‹ ciddi bir problem olmaya devam etmekte-
dir. ‹nvaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar› ilgili ünitelerin çal›flanlar› ile düzenli olarak paylafl›lmakta, infek-
siyon kontrol önlemlerine yönelik uygulamalar ve e¤itim çal›flmalar›yla infeksiyon h›zlar›n›n düflürülmesi-
ne çal›fl›lmaktad›r.

Tablo 1.

2006 2007 2008 2009

YBÜ tipi ‹nvaziv alet AKO A‹‹H AKO A‹‹H AKO A‹‹H AKO A‹‹H

Anestezi YBÜ MV 0.50 28.20 0.60 24.50 0.64 37.64 0.67 31.63
ÜK 0.96 7.60 0.70 6.00 0.97 7.06 0.97 0.00
SK 0.58 7.90 0.60 8.20 0.69 13.31 0.63 12.92

Nöroloji ve nöroflirürji YBÜ MV 0.32 20.4 0.50 20.4 0.56 29.0 0.58 25.17
ÜK 0.85 8.70 0.80 7.80 0.97 4.48 0.98 3.91
SK 0.31 5.20 0.50 10.30 0.72 9.63 0.66 7.67

Koroner YBÜ MV 0.10 21.13 0.09 30.08
ÜK 0.26 2.78 0.28 1.25
SK 0.09 7.91 0.08 4.67

Kalp damar cerrahisi YBÜ MV 0.58 5.03 0.70 1.72
ÜK 0.98 1.48 1.00 0.00
SK 0.93 0.00 0.98 0.00

YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, AKO: Alet kullan›m oran›, A‹‹H: Alet iliflkili infeksiyon h›z›, MV: Mekanik ventilasyon, ÜK: Üriner kateter, SK: Sant-
ral kateter.
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Nozokomiyal Kandidemi Saptanan 
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Girifl: Nozokomiyal kandidemi, s›kl›¤› son y›llarda giderek artan ve özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde önemli mortalite ve mor-
bidite nedeni olan bir klinik tablodur. Kandida infeksiyonlar› için bafll›ca risk faktörleri uzun süreli ve genifl spektrumlu antibiyotik kul-
lan›m›, uzun süreli hospitalizasyon, geçirilmifl cerrahi, total parenteral nütrisyon, immünsüpresyon, mekanik ventilasyon, santral kate-
ter kullan›m›d›r. Bu çal›flmada; nonnötropenik hasta grubunda saptad›¤›m›z kandidemi ataklar› risk faktörleri, prognozlar› ve tedavile-
ri aç›s›ndan irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: 01 Ocak 2007-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yat›r›larak izlenmekte iken, kan kültüründen Candida spp. izole
edilmifl olan, nozokomiyal kandidemi tan›l› nonnötropenik 23 vaka retrospektif olarak incelenmifltir.

Bulgular: Vakalar›n 12 (%52)’si erkek, 11 (%48)’i kad›n, yafl ortalamas› 69 (25-85 yafl) idi. Hastalar›n 18 (%78)’i yo¤un bak›m ünitesin-
de takip edilmekteydi. On bir vakada etken olarak Candida albicans, 9’unda nonalbicans Candida, 3 hastada ise her ikisi birden izole edil-
di. Risk faktörü olarak, genifl spektrumlu antibiyotik kullan›m› %95.6, mekanik ventilasyon %65, santral venöz kateter kullan›m› %87, ste-
roid kullan›m› %35, diabetes mellitus %22, geçirilmifl cerrahi %65‘inde mevcuttu. Cerrahi ifllemlerin %66’s› abdominaldi. Hastalar›n
%70’ine TPN tedavisi uygulanmakta idi. Hastaneye yat›fltan kan kültüründe kandida üremesine kadar geçen süre ortalama 32 gün, üre-
meden tedavi bafllang›c›na kadar geçen süre ortalama 0.9 gün (0-2 gün)’dü. Kaba mortalite oran› %65 olup, mortal seyreden 15 vakan›n
12 (%80)’sinde mortalite kandidemi iliflkili idi. On dokuz hastan›n 8’ine antifungal tedavi ampirik bafllanm›flt› ve en s›k tercih edilen ajan
flukonazol (5 hasta) idi. Ampirik tedavi bafllanan hastalar›n 6’s›nda tedavinin klinik veya mikrobiyolojik veriler do¤rultusunda modifiye
edilmesi gerekti.

Sonuç: Kandida türleri yüksek mortaliteye neden olan nozokomiyal infeksiyon etkenleri olup, risk alt›nda olan hastalar›n yak›n
olarak izlenmesi ve bu hastalarda ampirik tedavinin lokal epidemiyolojik veriler do¤rultusunda uygun antifungal ajanla yap›lmas›
önemlidir.

Sa¤l›k Çal›flanlar›nda Hepatit B Serolojik Profili ve
Profilaksi Sonuçlar›

Nurgül Ceran1, Esma Dolu1, Asuman fiengöz ‹nan1, Derya Öztürk Engin1, Emin Karagül1, 

Jale Kaynar1, ‹lknur Erdem2, Pafla Göktafl1

1Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
2Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Tekirda¤
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Girifl: Sa¤l›k çal›flanlar›nda kan ve kan ürünleriyle bulaflan infeksiyonlar aras›nda bulafl riski ve s›kl›¤› aç›s›ndan hepatit B ilk s›ra-
da yer almaktad›r. Çal›flmam›z›n amac› öncelikli olarak hastane çal›flanlar›m›z›n hepatit B’ye karfl› ba¤›fl›kl›¤›n›n sa¤lanmas›; ikinci ola-
rak ise hepatit B infeksiyonu için risk grubunda yer alan çal›flanlar›n serolojik profilinin belirlenmesi ve sonuçlar›n irdelenmesidir.

Materyal ve Metod: 2005-2007 y›llar› aras›nda hastanemizde çal›flmakta olan veya yeni çal›flmaya bafllayan 1520 kifli çal›flmaya
al›nd›. Çal›flma öncesi tüm çal›flanlar için hepatit B de¤erlendirme formu dolduruldu. Bu formda mesleki çal›flma süresi, kendisi ve
çevresiyle ilgili sar›l›k geçirme öyküsü, hepatit B mark›rlar›n› bilip bilmedi¤i ve afl› olup olmad›¤› sorguland›. Hepatit mark›rlar› bilin-
meyen, hastal›k geçirme ve afl› olma öyküsü olmayan çal›flanlara HBsAg, anti-HBs, anti-HBcIgG, anti-HCV bak›ld›. Sonuçlar› negatif
olanlara 0, 1 ve 6. ayda afl› uyguland›. Son afl›dan bir ay sonra anti-HBs antikor düzeyi belirlendi.

Bulgular: Çal›flmaya al›nan 1520 çal›flan›n 653 (%43)’ü doktor, 387 (%25.4)’si hemflire, sa¤l›k memuru, 312 (%20.5)’si yard›mc› per-
sonel olarak görev yapmaktayd›. Tüm çal›flanlar›n 578 (%38)’i daha önce afl›land›¤›n› 105 (%6.9)’i do¤al ba¤›fl›k, 16 (%1.05)’s› tafl›y›c› ol-
du¤unu bildirdi. 821 (%54) çal›flana hepatit taramas› yap›ld›. Tarama sonucunda 100 (%12.1) kiflide yaln›z anti-HBcIgG pozitifli¤i, 224
(%27.2) kiflide anti-HBs antikor titresinin koruyucu düzeyde oldu¤u, 16 (%1.9) kiflinin de tafl›y›c› oldu¤u belirlendi. Anti-HBcIgG pozi-
tifli¤i olanlar›n 32 (%32)’si doktor, 26 (%26)’s› hemflire, 42 (%42)’si yard›mc› personeldi. Anti-HBs antikor titresinin koruyucu düzeyde
olanlar›n 82 (%36)’si doktor, 89 (%39.7)’u hemflire, sa¤l›k memuru, 53 (%23.6)’ü yard›mc› hizmetliydi.Tafl›y›c›lar de¤erlendirildi¤inde 32
hepatit B tafl›y›c›s›n›n 8 (%25)’i doktor, 4 (%12.5)’ü hemflire, 20 (%62.5)’si yard›mc› personeldi. ‹ki kifli d›fl›nda tafl›y›c›lar›n tümü de¤iflik
cerrahi birimlerde çal›flmaktayd›. Kalan 481 (%58.5) çal›flanda afl› gerekmekteydi. Bunlardan 342 (%71)’si tam olarak afl›land›. Anti-HBs
sonucu bak›lan 310 kiflinin 300 (%97)’ünde koruyucu düzeyde antikor yan›t› elde edildi. Anti-HCV pozitif çal›flan saptanmad›. 

Sonuç: Sa¤l›k personelinde hepatit B ile infeksiyon oran› %30.2 (461 kifli)’dir. Burada çal›flan say›s› ve infekte kifli say›s› dikkate
al›nd›¤›nda yard›mc› personel grubu en riskli grubu oluflturmaktad›r. Tüm çal›flanlarda hepatit B’ye yönelik ilgi ve kayg›lar yo¤un olsa
da profilaktik önlemlere uyumun yetersiz oldu¤u gözlenmifltir.
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Gram-negatif nonfermentatif aerop bakteriler içerisinde Acinetobacter türleri ciddi hastane infeksiyonlar›ndan sorumlu et-
kenler aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r. Cerrahi giriflimler, kateter uygulamalar› gibi eksternal faktörlere ya da immün sis-
temin bask›lanmas› gibi kiflinin kendisine ba¤l› faktörlerle f›rsatç› patojen olarak yara ve deri infeksiyonu, pnömoni, üriner sis-
tem infeksiyonu, sepsis ve menenjit yapmalar› ve antimikrobiklere h›zla direnç gelifltirmeleri bu bakterileri klinik aç›dan son
derece önemli k›lmaktad›r. 

Burada çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii ile oluflan ve kolistin ile tedavi edilen hastanemiz beyin cerrahisi yo¤un
bak›m ünitesinde takip edilen menenjitli toplam alt› hasta sunulmufltur. Hastalar›n üçü subaraknoidal kanama, biri posttrav-
matik rinore ve di¤eri dev hücreli tümör nedeniyle ameliyat edilmifl, bir di¤eri ise serebral infarktüs sonucu yap›lan dekomp-
resyon ameliyat› sonras› oluflan hidrosefali nedeniyle takip edilmekteydi.

Klinik olarak menenjit bulgular› gözlenen tüm hastalar›n BOS drenaj setinden al›nan BOS tetkiklerinde polimorfonükleer
lökosit hakimiyeti ve BOS proteinlerinin yüksek saptanmas› nedeniyle BOS kültürleri sonuçlanana kadar ampirik olarak me-
ropenem 3 x 2 g (IV) ve vankomisin 4 x 500 mg (IV) tedavileri baflland›. BOS sedimentinin Gram boyamas›nda gram-negatif ko-
kobasiller görülüp BOS kültüründe Acinetobacter baumannii üremesi ve disk difüzyon yöntemi ile yap›lan antibiyogramda suflla-
r›n karbapenem ve aminoglikozidlere dirençli ve kolistine duyarl› oldu¤unun belirlenmesi üzerine hastalara kolistin 3 x 2 MU
(IV) ve 1 x 100.000 U (intratekal) tedavisi verildi. Hastalardan biri yat›fl›n›n 16. gününde kaybedildi. Di¤er hastalar›n tedavile-
ri 21 güne tamamlanarak kesildi ve 3 hasta flifa ile taburcu edildi. ‹ki hasta ise halen yo¤un bak›m ünitesinde takip edilmek-
tedir.

Nozokomiyal Primer Kan Dolafl›m›
‹nfeksiyonlar›nda Gram-Negatif Etkenlerin 

Da¤›l›m› ve Antimikrobiyallere Direnç Oranlar›

Derya Yapar1, Ayfle Kaya1, Suna fierbetçi2, Tu¤ba Arslan1, Rahmet Güner1, Mehmet Taflyaran1

1Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i, 
2Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
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Girifl: Nozokomiyal etkenlerde antibiyotiklere direnç, özellikle hastane kökenli infeksiyonlar›n tedavisini zorlaflt›rmakta-
d›r. Çal›flmam›zda hastanemizde, nozokomiyal primer kan dolafl›m› infeksiyonu etkeni olarak saptanan gram-negatif mikroor-
ganizmalar›n da¤›l›m› ve antibiyotik direnç paternleri incelenmifltir.

Materyal ve Metod: Hastanemizde 01 Ocak 2007-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yat›r›larak izlenen, nozokomiyal primer
kan dolafl›m› infeksiyonu tan›s› alan hastalar›n kan kültürlerinden izole edilen gram-negatif nozokomiyal primer kan dolafl›m›
infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarl›l›k paternleri prospektif olarak kaydedildi. Bakteri identifikasyonunda klasik yön-
temlere ilaveten BBL-Crystal bakteri identifikasyon yöntemi kullan›ld›. Antibiyotik duyarl›l›¤› Kirby-Bauer disk difüzyon yön-
temi ile CLSI standartlar› do¤rultusunda yap›ld›. Primer kan dolafl›m› infeksiyonu tan›s›nda CDC NHSN kriterleri kullan›ld›. 

Bulgular: Toplam 261 primer kan dolafl›m› infeksiyonu etkenleri aras›ndan 151 (%57)’inin gram-negatif patojenlere ait ol-
du¤u görüldü. Gram-negatif patojenler aras›nda Klebsiella spp. en s›k etkendi (%22.5). Acinetobacter baumannii %17.9 (n= 27), Pse-
udomonas aeruginosa ve Escherichia coli %17 (n= 17), Proteus spp. %9.9 (n= 15), Enterobacter spp. %6.6 (n= 10) ve di¤er gram-negatif
etkenler %20.5 (n= 31) olarak saptand›. Genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretiminin E. coli’de %47 (n= 8), Klebsiel-
la spp.’de %67.6 (n= 23) oldu¤u görüldü. GSBL üretimi saptanmayan izolatlarda ampisilin d›fl›ndaki antimikrobiyallere direnç
gözlenmedi. Antimikrobiyal direnç oranlar› de¤erlendirildi¤inde A. baumannii’de, imipenem, sefoperazon-sulbaktam ve netil-
misin direncinin yüksek oldu¤u görüldü. P. aeruginosa’da ise seftazidim, piperasilin-tazobaktam, imipenem ve amikasin diren-
ci s›ras›yla %11.7, %11.7, %23.4, %17.7 oran›nda saptand›.

Sonuç: Antibiyotik direnç paternleri hastanelere ve etkenlere göre de¤ifliklik göstermesi sebebiyle lokal olarak mikroor-
ganizmalar›n antibiyotik direncinin aktif sürveyans ile izlenmesi, hem ampirik tedavinin bu veriler ›fl›¤›nda düzenlenmesine
hem de infeksiyon kontrol önlemlerinin al›nmas›nda yararl› olacakt›r.
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2009 Y›l›nda Yo¤un Bak›m Ünitelerinde Saptanan

Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n De¤erlendirilmesi
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Girifl: Bu çal›flmada 2009 y›l› süresince hastanemizde yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde geliflen hastane
infeksiyonlar› (H‹) irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Çal›flma 600 yatakl› Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde 1 Ocak-31 Aral›k 2009
tarihleri aras›nda yap›ld›. Hastane bünyesinde dahiliye yo¤un bak›m (DYBÜ), anestezi ve reanimasyon yo-
¤un bak›m (ARYBÜ), nöroloji yo¤un bak›m (NYBÜ), nöroflirürji yo¤un bak›m (NRfi-YBÜ) ve yenido¤an yo¤un
bak›m üniteleri (YD-YBÜ) olmak üzere 5 adet YBÜ’de hastaya dayal› aktif sürveyans yap›lmaktad›r. ‹zole
edilen mikroorganizmalar hastanemiz Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda identifiye
edilmektedir. ‹dentifikasyon ve antimikrobiyal duyarl›l›k saptanmas›nda VITEC II (BioMerio, Fransa) oto-
matize sistemi kullan›lmaktad›r. Hastane infeksiyonlar›n›n tan›lar› CDC kriterlerine göre konulmaktad›r.

Bulgular: Bir y›ll›k sürveyans süresince yo¤un bak›m ünitelerine yatan hasta say›s›n›n 2305 ve hasta gü-
nünün 13.843 oldu¤u görüldü. Bu hastalarda 524 hastane infeksiyonu saptand›. YBÜ’lerde H‹ oran› %21.7 ve
H‹ dansitesi 37.23/1000 hasta günü olarak hesapland›. Bu oran NYBÜ’de en yüksek (%54.5) ve YD-YBÜ’de
en düflük (%5.5) idi. YBÜ’lerde alet kullan›m ve alet iliflkili infeksiyon oranlar› Tablo 1’de gösterilmifltir.
YBÜ’lerde en s›k görülen bölge spesifik infeksiyon üriner sistem infeksiyonu (%38.5), pnömoniler (%38.3) ve
kan dolafl›m› infeksiyonlar› (%18.4) idi. Ancak ARYBÜ’de en s›k saptanan infeksiyonlar pnömonilerdi.

Saptanan bu hastane infeksiyonlar›nda 503 mikroorganizma etken olarak izole edildi. Genel olarak ba-
k›ld›¤›nda en s›k saptanan mikroorganizmalar, Acinetobacter baumannii (%19.7), Candida spp., (%17.9, %50’si
Candida albicans) ve Klebsiella pneumoniae (%14.3) idi. ‹zole edilen mikrooganizmalar›n 12 tanesi ise Staphylococ-
cus aureus (%2.4) idi. YBÜ’lere göre en s›k saptanan etkenler DYBÜ’de Enterococcus spp., NYBÜ ve ARYBÜ’de
A. baumannii, NRfi-YBÜ’de Escherichia coli ve YD-YBÜ’de Candida spp. idi.

S. aureus izolatlar›nda metisilin direnci %41.6 idi. Koagülaz-negatif stafilokoklarda ise metisilin direnci-
nin %68 oldu¤u görüldü. Gram-negatif bakterilerde GSBL oran› %51 idi. En s›k saptanan mikroorganizmala-
r›n üriner sistem infeksiyonlar›nda Candida spp., pnömoni ve kan dolafl›m› infeksiyonlar›nda A. baumannii ol-
du¤u görüldü.

Sonuç: Hastanemizde farkl› yo¤un bak›m ünitelerinde farkl› infeksiyon ve mikroorganizma paternleri
saptanm›flt›r. ‹nfeksiyon oranlar›n›n yüksek oldu¤u YBÜ’ler ve etken profili al›nmas› gereken kontrol önlem-
lerine ›fl›k tutmaktad›r.

Tablo 1.

Ventilatör V‹P Üriner kateter K‹-ÜS‹ SVK SVK‹-KD‹
Aç›klama kullan›m oran› h›z› kullan›m oran› h›z› kullan›m oran› h›z›

Anestezi ve reanimasyon yo¤un bak›m 0.48 36.8 0.88 17.7 0.61 15.79

Beyin cerrahisi yo¤un bak›m 0.12 48.91 0.89 13.03 0.5 5.87

Dahiliye yo¤un bak›m 0.09 23.26 0.46 15.14 0.29 6.8

Nöroloji yo¤un bak›m 0.23 26.48 0.97 22.03 0.4 19.84

Yenido¤an yo¤un bak›m 0.12 8.18 0.02 46.88 0.05 15
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Girifl: Hastanemizde aktif sürveyans yap›lan prematüre yo¤un bak›m ünitesi (PYBÜ) ve yenido¤an yo-
¤un bak›m ünitesi (YDYBÜ)’nde 12 ayl›k dönem içinde geliflen invaziv alet iliflkili infeksiyon h›zlar› ve alet
kullan›m oranlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›. 

Materyal ve Metod: Toplam 21 yatakl› YDYBÜ ve 16 yatakl› PYBÜ’de 1 May›s 2008-30 Nisan 2009 tarih-
leri aras›nda izlenen hastalarda günlük olarak, hastaya ve laboratuvar verilerine dayal› aktif sürveyans ya-
p›ld›. Hastane infeksiyonu (H‹) tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine gö-
re konuldu. Alet iliflkili infeksiyon h›zlar› “National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)” sistemi
önerileri do¤rultusunda hesapland›. Etken olarak izole edilen bakterilerin tan›mlanmas›nda klasik yön-
temler ve gerekti¤inde tam otomatize sistem kullan›ld› (BD Phoenix System). 

Bulgular: Bir y›ll›k dönemde YDYBÜ ve PYBÜ’de toplam 991 hasta, 10.318 hasta gününde takip edildi.
Hastane infeksiyonlar› aras›nda YDYBÜ’de pnömoni (%38.8), PYBÜ’de sepsis (%31.7) ilk s›rada yer ald›. Her
iki YBÜ’de toplam 8 invaziv alet iliflkili H‹ ata¤› saptand› ve bunlar›n tümü ventilatörle iliflkili pnömoni
(V‹P) idi. Do¤um a¤›rl›klar›na göre H‹ da¤›l›m bölgeleri Tablo 1’de, alet kullan›m oranlar› ve alet iliflkili in-
feksiyon h›zlar› Tablo 2’de sunuldu. Her iki yo¤un bak›m ünitesinde geliflen infeksiyonlardan toplam 18
mikroorganizma izole edildi. Bu bakterilerin 11’i gram-negatif (5 Klebsiella spp., 5 Escherichia coli, 1 Citrobacter
spp.), 5’i gram-pozitif (4 metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok, 1 metisiline dirençli Staphylococcus
aureus), 2’si Candida spp. idi.

Sonuç: Günümüzde YDYBÜ ve PYBÜ’lerdeki sürveyans çal›flmalar›nda, do¤um a¤›rl›klar›na göre H‹ ve
invaziv alet kullan›m oranlar›n›n saptanmas› standart bir yaklafl›md›r. Yurt içi ve yurt d›fl› verilerle karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda yüksek olarak saptad›¤›m›z V‹P oran›m›z, çal›flma periyodumuzun ilk 5 ay›n› yans›tmaktad›r. Bu
ünitelerde V‹P nedenlerinin saptanmas›,bunlara yönelik kontrol önlemlerinin al›nmas› ve e¤itim çal›flma-
lar›n›n ard›ndan, sonraki 7 ayda V‹P tespit edilmemifltir.

Tablo 1.

‹nfeksiyon tipi-Say› (%)

YBÜ Pnömoni Sepsis ‹Y‹ NEK K‹ G‹

YDYBÜ
≤ 1000 g 1 (2.3)
1001-1500 g 2 (4.7) 1 (2.3)
1501-2500 g 6 (14.2) 7 (16.6) 3 (7.1) 1 (2.3)
>  2500 g 10 (23.8) 5 (11.9) 1 (2.3) 1 (2.3) 3 (7.1) 1 (2.3)
Toplam (42) 16 (38.0) 15 (35.7) 4 (9.5) 3 (7.1) 3 (7.1) 1 (2.3)

PYBÜ
≤ 1000 g 6 (7.3) 7 (8.5) 3 (3.6) 1 (1.2) 3 (3.6)
1001-1500 g 13 (15.8) 15 (18.2) 3 (3.6) 9 (10.9) 1 (1.2) 8 (9.7)
1501-2500 g 1 (1.2) 4 (4.8) 1 (1.2) 2 (2.4) 5 (6.0)
Toplam (82) 20 (24.3) 26 (31.7) 7 (8.5) 12 (14.6) 1 (1.2) 16 (19.5)
YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, YDYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi, PYBÜ: Prematüre yo¤un bak›m ünitesi, ‹Y‹: ‹drar yolu infeksiyonu,
NEK: Nekrotizan enterokolit, K‹: Kateter infeksiyonu, G‹: Göz infeksiyonu.
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Tablo 2.

Ventilatör Üriner kateter SVK/UBL
YBÜ kullan›m oran› V‹P h›z› kullan›m oran› K‹-ÜS‹ kullan›m oran› K‹-KD‹

YDYBÜ
1001-1500 g 0.08 0 0 0 0.06 0
1501-2500 g 0.08 11.49 0.009 0 0.02 0
> 2500 g 0.09 14.7 0.04 0 0.02 0

PYBÜ
≤ 1000 g 0.21 9.25 0.004 0 0.05 0
1001-1500 g 0.13 0 0.01 0 0.02 0
1501-2500 g 0.09 0 0.0007 0 0.02 0

YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, YDYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi, PYBÜ: Prematüre yo¤un bak›m ünitesi, SVK: Santral venöz kateter,
UBL: Umblikal kateter, K‹-ÜS‹: Kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu, K‹-KD‹: Kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu.

Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde 
2009 Y›l›nda Yo¤un Bak›m Üniteleri D›fl›ndaki

Servislerde Saptanan Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n
De¤erlendirilmesi

Cemal Bulut1, F. fiebnem Erdinç1, Çi¤dem Ataman Hatipo¤lu1, Günay Tuncer Ertem1, Ayflegül Mutlu1, 

Esra Karakoç1, Ali Pekcan Demiröz1

1SB Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
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Girifl: Bu çal›flmada 2009 y›l› süresince hastanemizde yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ) d›fl›nda geliflen hastane
infeksiyonlar› (H‹) irdelenmifltir.

Materyal ve Metod: Çal›flma Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde 1 Ocak-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›n-
da yap›ld›. Hastane bünyesinde yer alan 5 adet yo¤un bak›m ünitesinde hastaya dayal› aktif sürveyans yap›l-
maktad›r. Di¤er tüm servislerde kan dolafl›m› infeksiyonu, nöroloji, beyin cerrahisi ve üroloji servislerinde üri-
ner sistem infeksiyonu ve cerrahi servislerde operasyon spesifik cerrahi alan infeksiyonu sürveyanslar› labora-
tuvara dayal› olarak yap›lmaktad›r. ‹zole edilen mikroorganizmalar›n identifikasyon ve antimikrobiyal duyarl›l›k
saptanmas›nda VITEC II (BioMerio, Fransa) otomatize sistemi kullan›lmaktad›r. Hastane infeksiyonlar›n›n tan›-
lar› CDC kriterlerine göre konulmaktad›r. 

Bulgular: Bir y›ll›k sürveyans süresince YBÜ d›fl› servislerde yatan hasta say›s› 29471 ve hasta gününün
181.499 oldu¤u saptand›. Bu hastalarda 186 hastane infeksiyonu saptand›. H‹ oran› %0.6 ve H‹ dansitesinin
1.02/1000 hasta günü idi. Bu infeksiyonlar›n 119’u cerrahi alan infeksiyonu (%66.1), 34’ü üriner sistem infeksiyo-
nu (%18.8) ve 27’si kan dolafl›m› infeksiyonu (%15) idi. Üriner sistem infeksiyonlar› en s›k üroloji servisinde, kan
dolafl›m› infeksiyonlar› iç hastal›klar› kliniklerinde görüldü. Cerrahi alan infeksiyonlar› ise genel cerrahi ve be-
yin cerrahisi kliniklerinde idi. Saptanan bu hastane infeksiyonlar›nda 212 mikroorganizma etken olarak izole
edildi. En s›k saptanan mikroorganizmalar, Escherichia coli (%19.8), Acinetobacter baumannii (%15.1), Klebsiella spp.
(%12.7), Enterococcus spp. (%13.7), S. aureus (%9.0), Pseudomonas aeruginosa (%8.0) ve Candida spp. (%6.6) idi. Metisi-
lin direncinin Staphylococcus aureus izolatlar›nda %32, koagülaz-negatif stafilokoklarda ise %83 oldu¤u görüldü.
Gram-negatif bakterilerde GSBL oran› %59 idi. En s›k saptanan mikroorganizmalar›n üriner sistem ve cerrahi
alan infeksiyonlar›nda E. coli, kan dolafl›m› infeksiyonlar›nda S. aureus oldu¤u görüldü.

Sonuç: Hastane infeksiyonlar›n›n izlenmesi, her bir hastanenin kendi bünyesinde almas› gereken kontrol ön-
lemlerine ›fl›k tutmakta ve y›ll›k ya da ayl›k belirlenen periyodlarla kendi içinde k›yaslanmas›na olanak sa¤lamak-
tad›r. Hastanelerde uygulanan sürveyans sistemleri için kliniklerin ve infeksiyon tiplerinin önceliklendirilmesi
söz konusudur. Seçilen kliniklerde, seçilen infeksiyonlar›n izlenmesi önleme ve kontrol önlemlerinin hedeflen-
mesi ve antibiyotik kullan›m›n›n yönlendirilmesi için yol gösterici olmaktad›r.
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Girifl: Nozokomiyal infeksiyonlar içinde, Candida türlerine ba¤l› kan dolafl›m› infeksiyonlar›n›n önemi
giderek artmaktad›r. Kandidemi ataklar›n›n %33-55’i yo¤un bak›m ünitelerinde gözlenmekte ve kandide-
miye atfedilen mortalite oran› %30-62 olarak bildirilmektedir. Bu çal›flmada hastanemiz yo¤un bak›m üni-
tesinde izlenen hastalarda geliflen kandidemi olgular›n›n epidemiyolojik özellikleri, risk faktörleri ve te-
davi sonuçlar› ile de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. 

Materyal ve Metod: 1 Ocak 2007-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda hastanemiz anesteziyoloji ve reani-
masyon klini¤inde izlenen ve nozokomiyal kandidemi tan›s› alan 55 olgu retrospektif olarak de¤erlendi-
rilmifltir.

Bulgular: Toplam 2573 olgunun 55 (%2.1)’inde, 58 kandidemi ata¤› gözlendi ve kandidemi insidans›
2.6/1000 hasta günü olarak belirlendi. Olgular›n 22 (%40)’si kad›n, 33 (%60)’ü erkek olup; yafl ortalamas› 57.7
(15-82), ortalama yat›fl günü 50.7 (10-143), kan kültüründe kandida üremesi için geçen süre 23.4 (3-83) gün idi.

Olgular›n tümü genifl spektrumlu antibiyotik tedavisi alm›flt›. Diabetes mellitus 16 (%29.0), bat›n içi
operasyon öyküsü 14 (%25.4), malignite 9 (%16.3), kandidemi öncesinde idrar kültüründe kandida üre-
mesi 30 (%54.5) olguda saptand›. Elli iki (%94.5) olguda üriner kateter, 51 (%92.7) olguda santral venöz
kateter, 50 (%90.07) olguda mekanik ventilasyon, 48 (%87.2) olguda total parenteral nütrisyon uygulama-
s› vard›.

Laboratuvar incelemelerinde, anemi 51 (%92.7), trombositopeni 20 (%36.3), transaminazlarda yüksel-
me 28 (%50.9), albumin de¤erlerinde düflme 48 (%87.2) olguda belirlendi. ‹zole edilen etkenlerin 15
(%25.8)’ini Candida albicans, 43 (%74.2)’ünü non-albicans Candida türleri oluflturmaktayd›. Olgular›n 30’una
amfoterisin B, 28’ine flukonazol, 8’ine kaspofungin, ikisine vorikonazol tedavisi uyguland›. Kaspofungin ve
vorikonazol alan olgular, öncesinde flukonazol veya amfoterisin B tedavisi alm›flt›. Kandidemi geliflen ol-
gular›n 23 (%41.8)’ü kaybedildi. 

Sonuç: Hastanemiz yo¤un bak›m ünitesinde geliflen kandidemi olgular›nda non-albicans Candida tür-
leri daha s›k olarak izole edilmektedir. Genifl spektrumlu antibiyotik kullan›m›, üriner kateter, santral ve-
nöz kateter, total parenteral nütrisyon uygulamalar›, diyabet, malignite gibi altta yatan hastal›klar, ileri
yafl, hastanede uzun süreli yat›fl, dikkat çeken risk faktörleridir. Yüksek mortalite oranlar› nedeniyle, özel-
likle yo¤un bak›m ünitelerinde, risk faktörü olan hastalar kandideminin önlenmesi, erken tan› ve tedavisi
aç›s›ndan dikkatle izlenmelidir.
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Girifl: Hastanemizde beyin cerrahisi yo¤un bak›m ünitesi (BCYBÜ)’nde 2006-2009 y›llar› aras›nda sap-
tanan hastane infeksiyonlar›n›n ve etken mikroorganizmalar›n de¤erlendirilmesi amaçland›.

Materyal ve Metod: BCYBÜ’ye yatan hastalarda laboratuvar ve hastaya dayal› prospektif aktif sürve-
yans yap›ld›. Hastane ‹nfeksiyonu (H‹) tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterle-
rine göre konuldu. Alet iliflkili infeksiyon h›zlar› May›s 2006 tarihinden itibaren hesapland›. Etken bakte-
rilerin tan›mlanmas›nda klasik yöntemler ve gerekti¤inde tam otomatize sistem kullan›ld› (BD Phoenix
System). Antibiyotik duyarl›l›klar› Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle çal›fl›ld›. ‹statistikler Pearson ki-
kare analizi ile yap›ld›.

Bulgular: Dört y›lda toplam 2501 yatan hasta izlendi, 274 hastane infeksiyonu tespit edildi. En s›k gö-
rülen hastane infeksiyonu %55.8 ile pnömoni idi, bunu %17.8 ile üriner sistem infeksiyonu izledi. Hastane
infeksiyonlar›n›n infeksiyon bölgesine göre da¤›l›m› Tablo 1’de sunuldu. Pnömoni ve üriner sistem infek-
siyonu görülme oranlar› yönünden y›llar aras›nda fark yoktu (s›ras›yla p= 0.229, p= 0.743). Sepsis görülme
oranlar› yönünden ise y›llar aras›nda farkl›l›k saptand› (p= 0.003). En s›k aletle iliflkili infeksiyon 1000 alet
gününde %49.0 ile ventilatörle iliflkili pnömoni idi. Üriner kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu %4.2 ve
kateter iliflkili kan dolafl›m› infeksiyonu %3.3 olarak saptand›. Toplam 152 mikroorganizma izole edildi.
Bunlar›n 121 (%79.6)’i gram-negatif bakteriler, 31 (%20.3)’i gram-pozitif bakteriler ve 10 (%6.5)’u Candida
spp. idi. En s›k izole edilen bakteriler Pseudomonas spp. 40 (%26.3), Escherichia coli 31 (%20.3), Acinetobacter
spp. 21 (%13.8), metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) 16 (%10.5), Klebsiella spp. 15 (%9.8) idi. Mik-
roorganizmalar›n y›llara göre da¤›l›m› Tablo 2’de gösterildi. Pseudomonas spp. için en duyarl› antibiyotikler
amikasin (%92.3) ve siprofloksasin (%87.1) olarak bulundu. Acinetobacter sufllar› oldukça dirençliydi, en du-
yarl› olduklar› antibiyotikler imipenem (%57.1) ve meropenem (%57.1) idi. E. coli ve Klebsiella türlerinde ge-
nifllemifl spektrumlu beta-laktamaz oran› %47.8 olarak saptand›.

Sonuç: BCYBÜ’de 2007 y›l›nda pnömoni oran›n›n çok yüksek olmas› nedeniyle, bu ünitede sorunlar›n
tespitine yönelik gözlemsel çal›flmalar yap›ld›. El hijyeni ve izolasyon önlemlerine uyumun art›r›lmas›, uy-
gun antibiyotik kullan›m politikalar›n›n gelifltirilmesi, personel e¤itimi ile, sonraki y›llarda pnömoni h›zla-
r›nda istatistiksel olarak anlaml› olmamakla birlikte azalma saptand›.

Tablo 1. Hastane infeksiyonlar›n›n da¤›l›m›

‹nfeksiyon tipi

Pnömoni ÜS‹ Sepsis SSS Kateter Di¤er
Say› % Say› % Say› % Say› % Say› % Say› % Toplam

2006 23 48.9 9 19.1 10 21.2 2 4.2 3 6.3 0 47

2007 60 62.5 20 20.8 3 3.1 3 3.1 4 4.1 4#, 2* 6.2 96

2008 46 59.7 12 15.5 9 11.6 2 2.5 3 3.8 2#, 3* 6.4 77

2009 24 47.0 8 15.6 10 19.6 4 7.8 1 1.9 1#, 3* 7.8 51

Toplam 153 55.8 49 17.8 32 11.6 14 5.1 11 4.0 15 5.4 274
# Cerrahi alan infeksiyonu.
* Yumuflak doku infeksiyonu.
ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu, SSS: Santral sinir sistemi.
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Tablo 2. Mikroorganizmalar›n y›llara göre da¤›l›m›

2006 2007 2008 2009
Say› % Say› % Say› % Say› %

Pseudomonas 9 25.7 8 22.2 14 27.0 9 30.0
Acinetobacter spp. 4 11.4 5 13.9 8 15.7 4 13.3
Escherichia coli 4 11.4 7 19.4 14 27.5 6 20.0
Klebsiella spp. 3 8.6 3 8.3 6 11.8 3 10.0
MRSA 5 14.3 5 13.9 4 7.8 2 6.7
Enterokok 4 11.4 3 8.3 2 3.9 1 3.3
Candida 4 11.4 2 5.6 1 2.0 3 10.0
Di¤er 2 3 2 2
Toplam 35 36 51 30

Yo¤un Bak›m Ünitelerinde ‹nfeksiyon Kontrol
Önlemleri ile VRE Salg›n›n›n Önlenmesi

Leyla Günay1, Bülent Durdu1, Esra fievketo¤lu1

1Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
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Vankomisine dirençli enterokoklar, kritik bak›m ünitelerinde kolay üreyen, çapraz bulafllarla salg›nla-
ra neden olabilen patojenlerdir. Enterokoklar›n hastanelerde uzun süre canl› yaflayabilmeleri, kolay yay›-
l›mlar› antibiyotiklere intrensek direnç oluflturmalar›, kullan›lan birçok antibiyoti¤e de direnç gelifltirebil-
me özelli¤ine sahip olmalar›, infeksiyon kontrol program›nda önemli konulardan birini oluflturmaktad›r.
VRE infekte/kolonize hasta odalar›ndaki yüzeyler, t›bbi ekipman bu mikroorganizmalarla kontamine olur-
lar ve sa¤l›k personeli, temizlik personeli, elleriyle çapraz bulafllara salg›nlara neden olurlar. Bu çal›flma-
m›zda hastanemizin yo¤un bak›m ünitelerinde takip edilen VRE ile infekte/kolonize hastalar› VRE infek-
siyon kontrol önlemlerini tart›flt›k. 

Materyal ve Metod: Hastanemize baflka bir hastaneden gelen ve/veya bir haftadan uzun süre hasta-
nede yat›fl öyküsü olan tüm hastalarda perirektal sürüntü al›nmaktad›r. VRE pozitif tespit edilen hasta-
lar Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesinin izolasyon önlemleri protokolüne göre izole edilir. ‹zolasyon
odalar›n›n yetersiz kald›¤› durumlarda kohortlama yap›lmaktad›r. VRE pozitif hastalarla VRE negatif has-
talar ünite içinde ayr› bölgeye yerlefltirilir. Bu hastalara yat›fl süresince her flifte tek hemflire hizmet ver-
mektedir.

Hasta odalar›n›n temizli¤i infeksiyon kontrol komitesi izolasyon odalar› temizlik talimat›na göre yap›l-
maktad›r. VRE kolonizasyonu olan hastalar taburcu oldu¤unda hasta odalar› tüm yüzeyler EPA onayl› de-
zenfektanlarla dezenfekte edilir. Oda temizli¤i yeni hasta kabulüne uygun olacak flekilde tüm yüzeylerin
ayr›nt›l› dezenfeksiyonu fleklinde yap›lmaktad›r. Temizlik sonras›nda al›nan örnekler enterokok besiyer-
lerine ekimi yap›ld›¤›ndan zaman kayb› önlenmektedir.

VRE kolonizasyonu ve yay›l›m›n›n yafland›¤› birimler ile VRE sürveyans› yap›lan birimler karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda 6 yatak kapasiteli ko¤ufl sistemi yerine tek kiflilik oda sistemi olan çocuk yo¤un bak›m ünitesinde
3 y›l sürecinde bir hastadan di¤er hastaya VRE yay›l›m› görülmemifltir. Oda sistemi yerine ko¤ufl sistemi
ile hizmet veren yo¤un bak›m ünitelerinde iki yatakl› izolasyon odalar›n›n salg›nlarda yetersiz kald›¤› gö-
rülmüfltür. Kohort yönteminin etkin olarak kullan›m›n›n yay›l›m› engelledi¤i görülmüfltür.

Sonuç: ‹nfeksiyon kontrol önlemleri ve etkin izolasyon uygulamalar› ile yo¤un bak›mlarda büyük sorun
oluflturan ve mortalite art›fl›na sebep olan VRE salg›nlar› önlenebilir.
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Karbapenem Dirençli Pseudomonas ve
Acinetobacter Türlerinde Metallo-Beta-Laktamaz

(MBL) Varl›¤›n›n Araflt›r›lmas› ve Etkileyen 
Risk Faktörlerinin ‹ncelenmesi
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Girifl: Hastane infeksiyonu etkeni olarak s›k izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter türleri aras›nda son
y›llarda artan karbapenem direnci ço¤unlukla karbapenemazlar yoluyla oluflmaktad›r. Karbapenemazlar
içinde en önemli grubu oluflturan metallo-beta-laktamazlar (MBL), tedavi baflar›s›zl›¤› ile sonuçlanan cid-
di infeksiyonlara ve salg›nlara neden olmaktad›r. Bu infeksiyonlar›n kontrolünün sa¤lanmas› için MBL üre-
ten bakterilerin h›zla belirlenmesi gereklidir. Bu çal›flmada, imipenem ve/veya meropenem dirençli Pse-
udomonas ve Acinetobacter türlerinde MBL s›kl›¤›n›n E-test yöntemi ile araflt›r›lmas› ve bu örneklerin izole
edildi¤i olgular›n demografik ve klinik özelliklerinin de¤erlendirilmesi amaçland›.

Materyal ve Metod: Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde 2007-2008 y›llar› aras›nda ya-
tan hastalardan izole edilen ve disk difüzyon yöntemi ile imipenem ve/veya meropenem dirençleri belir-
lenen Acinetobacter ve Pseudomonas izolatlar› incelendi. ‹mipenem-EDTA E-test yöntemi kullan›larak fenoti-
pik olarak MBL varl›¤› araflt›r›ld›. Olgular, MBL üretimini etkileyebilecek demografik özellikler, hospitali-
zasyon süreleri, önceki antibiyotik kullan›mlar›, altta yatan hastal›k varl›¤›, kateterizasyon, t›bbi giriflim,
operasyon ve yo¤un bak›m ünitesinde yat›fl öyküsü, mekanik ventilasyon kullan›m› gibi özellikler aç›s›n-
dan incelenerek istatistiksel olarak de¤erlendirildi. 

Bulgular: Toplam 65 Acinetobacter ve Pseudomonas izolat› çal›flmaya al›nd›. Acinetobacter izolatlar›n›n 41
(%89)’i ve Pseudomonas izolatlar›n›n 5 (%26)’i MBL pozitif olarak bulundu. ‹zolatlar›nda MBL pozitifli¤i sap-
tanan olgular›n de¤erlendirilmesinde; yo¤un bak›mda yat›fl öyküsü olmas›, öncesinde mekanik ventilas-
yon kullan›m› ve sefalosporin grubu antibiyotik kullan›m› istatistiksel olarak anlaml› risk faktörleri olarak
bulundu (p< 0.05). Mekanik ventilasyon kullan›m› ve yafl mortaliteyi art›ran faktörler olarak tespit edilir-
ken (p< 0.05), MBL pozitifli¤inin mortaliteyi art›rmad›¤› belirlendi. 

Sonuç: Acinetobacter ve Pseudomonas türlerinde karbapenem direncinden MBL üretimi sorumlu olabilir.
Tarama amaçl› fenotipik yöntemlerin kullan›lmas›, MBL üreten sufllar›n yay›l›m›n›n kontrolünü sa¤layabi-
lir. Yay›l›m›n ve dirence neden olabilecek risk faktörlerinin önceden bilinmesi, h›zl› infeksiyon kontrolü-
nün sa¤lanmas›nda ve ampirik antibiyotik kullan›mlar›nda yol gösterici olacakt›r.
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Amaç: Cerrahi profilaksinin amac› cerrahi alan infeksiyonunu önlemektir. Hastanelerde uygun olmayan
antibiyotik kullan›m›ndan en fazla sorumlu olan durumlardan biri cerrahi profilaksidir. Bu çal›flmada cer-
rahi profilakside kullan›lan antibiyotiklerin saptanmas› amaçland›.

Materyal ve Metod: Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Kurulufllar› (UÜ-SK)’nda akreditasyon çal›flmalar› için-
de Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi üyeleri olarak ilgili cerrahi kliniklerle birlikte IDSA, Sanford Gu-
ide, SIS cerrahi profilaksi k›lavuzlar› gözden geçirilerek UÜ-SK Cerrahi Profilaksi K›lavuzu oluflturuldu ve
elektronik ortamda yay›nlanarak tüm hastanenin kullan›m›na sunuldu. CA‹’leri ve kullan›lan antibiyotikle-
ri takip için komite taraf›ndan bilgisayar program› planland›. Oluflturulan programda hasta bilgileri ve pro-
filakside kullan›lan antibiyotiklerin sisteme girilmesi flart› getirildi. Program 01 Mart 2009 tarihinden itiba-
ren kullan›ma sunuldu. 01 Mart 2009-31Aral›k 2009 tarihleri aras›nda yap›lan ameliyatlar ve profilakside
kullan›lan antibiyotikler incelendi.

Bulgular: 01 Mart 2009-31 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda 18.980 operasyon gerçekleflti¤i belirlendi.
11.316 (% 59.7) operasyonda profilaktik antibiyotik kullan›ld›¤› saptand›. Hastanemizde cerrahi profilaksi
amac›yla kullan›lan antibiyotikler ve kullan›m oranlar› Tablo 1’de gösterilmifltir.

Sonuç: Hastanemizde cerrahi profilakside en fazla kullan›lan antibiyotik k›lavuzlarda da önerilen sefa-
zolindir. ‹kinci s›rada yer alan ampisilin-sulbaktam ise floral› bölgeden yap›lan giriflimlerde kullan›lmak-
tad›r. Hastanemizde cerrahi profilaksi için kullan›lan antibiyotiklerin seçiminde majör bir sorun olmad›¤›
aç›kt›r. Ancak profilakside kullan›lan antibiyotiklerin birço¤u infeksiyon hastal›klar› uzman› kontrolünde
de¤ildir. Bu yüzden profilaksinin gereksiz uzat›l›p uzat›lmad›¤› her zaman takip edilememektedir. Yap›la-
cak operasyon tipine göre antibiyotik seçimini belirleyecek ve süreyi s›n›rlayacak bilgisayar program› ile
bu sorunun afl›laca¤›n› düflünmekteyiz.

Tablo 1. Cerrahi profilakside kullan›lan antibiyotikler ve
oranlar›

Profilaktik antibiyotik
Antibiyotikler kullan›lan ameliyat say›s› %

Sefazolin 7833 69.2
Ampisilin-sulbaktam 967 8.5
Seftriakson 238          2.1
Sefuroksim 418         3.7
Siprofloksasin 47        0.5
Vankomisin 45        0.4
Klindamisin 374       3.3
Teikoplanin 9     0.07
Gentamisin 656 5.8
Metronidazol 140   1.23
Di¤er 589 5.2
Toplam 11.316 100
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Girifl: Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Kurulufllar›nda 30 Eylül 2009-02 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda izole
edilen hastalar ve izolasyon uygulamalar› s›ras›nda yaflanan sorunlar› ve uyum oranlar›n› prospektif olarak
inceledik. 

Materyal ve Metod: Hastanemizde 2007 y›l›ndan beri CDC kriterlerine göre izolasyon uygulanmakta-
d›r. ‹zolasyon uygulamalar›nda standardizasyon amac›yla izolasyon talimat›, izolasyon kartlar›, bilgilendir-
me kartlar›, takip formu ve izolasyon çizelgesi kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada hastanemizde izolasyon
kartlar›n›n kullan›lmas›, personelin uyumu, izolasyon için gerekli koruyucu ekipmanlar› uygun kullan›l›p
kullan›lmad›¤›, hastane infeksiyon kontrol komitesi ile iletiflim kurup kurmad›klar› araflt›r›ld›. Bunun için
izolasyon takip formu oluflturuldu ve 1 ay boyunca kliniklerde aktif sürveyans s›ras›nda dolduruldu.

Bulgular: Hastanemizde 30 Eylül 2009-02 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda izole edilen 186 hasta saptan-
d›. ‹zolasyon uygulanan klinikler ve izole edilen hasta say›lar› Tablo 1’de verilmifltir. Bulafla yönelik izolas-
yon ve say›lar› ve izolasyona uyum oranlar› ve uyumsuzluk nedenleri Tablo 2’de gösterilmifltir.

Tablo 1. ‹zole edilen hastalar›n bulundu¤u klinikler

Klinikler Say› %

Çocuk klini¤i 68 36.6

Cerrahi klinikler 25 13.5

Dahili klinikler 39 20.98

Dahili yo¤un bak›mlar 13 6.92

Cerrahi yo¤un bak›mlar 41 22
Toplam 186 100

Tablo 2. Bulafla yönelik izolasyon tipleri ve izolasyona uyum

‹zolasyona
‹zolasyon tipi Say› % uyum Say› % Uyumsuzluk nedenleri

Temas ‹zolasyonu 103  55.5 Tam uyum 119 63.9

Temas + damlac›k izolasyonu 81 43.5 K›smi uyum 9 4.9 Önemsememe

Solunum izolasyonu 1 0.5 Uyumsuz 58 31.2 55’i bilgi eksikli¤i, 2’si bilgi ve 
malzeme eksikli¤i,
1’i malzeme eksikli¤i

Damlac›k 1 0.5

Toplam 186 100 Toplam 186 100
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Girifl: Hastane infeksiyonlar› neden oldu¤u morbidite ve mortalite nedeniyle önemli bir sa¤l›k sorunu-
dur. Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Kurulufllar›nda 01 Mart-31 Ekim 2009 tarihleri aras›nda geliflen alan spesi-
fik cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹) oranlar› prospektif olarak izlenmifltir.

Materyal ve Metod: Uluda¤ Üniversitesi Sa¤l›k Kurulufllar›nda 01 Mart-31 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
geliflen prosedür spesifik CA‹ oranlar› CDC kriterlerine göre izlendi ve 100 ameliyat bafl›na düflen infeksi-
yon oranlar› hesapland›. 

Bulgular: Hastanemizde prosedür spesifik CA‹’lerin izlendi¤i klinikler ve y›llara göre CA‹ oranlar› Tab-
lo 1’de sunulmufltur. 

Sonuç: Yurt içi ve yurt d›fl› merkezlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda CA‹ oranlar›m›z yüksek olmamakla birlikte
daha da afla¤›lara çekilebilece¤ini düflünmekteyiz.

Tablo 1. CA‹ tan›s› konulan klinikler ve prosedür spesifik CA‹ (100 ameliyat bafl›na)

Yüzeyel CA‹ Derin CA‹ Organ/boflluk Toplam CA‹
Klinikler Operasyon tipi (n) Say› % Say› % Say› % Say› %

Genel cerrahi Apendektomi (96) 1 1.04 0 0 1 1.04
Kolesistektomi (248) 0 1 0.4 0 1 0.4
Biliyer sistem (110) 7 6.4 3 2.7 3 2.7 13 11.8
Herni (271) 1 0.46 2 0.74 0 3 1.1
Karaci¤er transplant (4) 0 0 1 25 1 25
Kolon (126) 1 0.7 5 4 5 4 11 8.7
Rektum (50) 3 6 1 2 2 4 6 12

Beyin cerrahisi Kraniyotomi (487) 1 0.2 0 9 1.83 10 2.05
Laminektomi (852) 3 0.3 4 0.5 0 7 0.8

Kalp damar cerrahisi By-pass (137) 7 5.1 10 7.3 0 17 12.4
Kalp kapa¤› (53) 4 7.5 0 1 1.9 5 9.4

Üroloji         Renal transplant (17) 0 0 1 5.8 1 5.9
Nefrektomi (95) 0 0 0 0
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Girifl: Bu çal›flma, anesteziyoloji yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde geliflen alet ile iliflkili hastane infeksiyonlar›n›n
s›kl›¤›n›n, alet kullan›m oranlar›n›n ve infeksiyon etkenlerinin de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metod: Ocak 2008-Aral›k 2009 tarihleri aras›nda hastanemiz anesteziyoloji YBÜ’de yatan hastalar,
prospektif olarak, laboratuvar ve klini¤e dayal› aktif sürveyans sistemi ile izlendi. Alet ile iliflkili hastane infeksiyonla-
r›n›n tan›lar› “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre konuldu. Hesaplamalarda; invaziv
alet kullan›m oran›= invaziv giriflim gün say›s›/hasta yat›fl gün say›s›, alet iliflkili hastane infeksiyon h›z›= invaziv aletle
iliflkili infeksiyon say›s›/invaziv alet giriflim gün say›s› x 1000 formülleri kullan›ld›.

Bulgular: ‹ki y›ll›k dönemde, 455 hasta 6963 hasta gününde izlendi. Yüz doksan üç alet iliflkili hastane infeksiyonu
saptand›. Alet iliflkili infeksiyonlar›n 105 (%54)’i ventilatörle iliflkili pnömoni (V‹P), 48 (%25)’i santral venöz kateterle ilifl-
kili kan dolafl›m› infeksiyonu (SVK-KD‹) ve 40 (%21)’› üriner kateter iliflkili üriner sistem infeksiyonu (ÜK-ÜS‹) olarak
saptand›. Bin ventilatör gününe göre V‹P h›z› 16.4, 1000 santral venöz kateter (SVK) gününe göre SVK-KD‹ h›z› 7.4 ve
1000 üriner kateter (ÜK) gününe göre ÜK-ÜS‹ h›z› 5.8 olarak saptand›. Ventilatör, SVK ve ÜK kullan›m oranlar› s›ras›y-
la 0.92, 0.92 ve 0.99 olarak bulundu. Alet ile iliflkili ‹nfeksiyonlardan elde edilen klinik örneklerde en s›k saptanan mik-
roorganizmalar, Pseudomonas aeruginosa (%28), Klebsiella pneumoniae (%14) ve Acinetobacter baumannii (%14) idi. 

Sonuç: Alet iliflkili hastane infeksiyon h›zlar›m›z ve invaziv alet kullan›m oranlar›m›z, T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Refik
Saydam H›fz›ss›hha Merkezi Baflkanl›¤› Ulusal Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Kontrol Birimi 2008 verileri ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda; ventilatör kullan›m oran› 90. persentilin üzerinde, V‹P h›z› 50. persentile yak›n, SVK kullan›m oran› 90.
persentilde, SVK-KD‹ h›z› 50-75. persentil aras›nda, ÜK kullan›m oran›n›n ve ÜK-ÜS‹ h›z›n›n 50-75. persentil aras›nda
oldu¤u görüldü. Alet iliflkili hastane infeksiyonlarda gram-negatif etkenlerin ilk s›rada yer ald›¤› saptand›.

Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n De¤erlendirilmesi

Meltem Avc›1, Onur Özgenç1, Ayten Coflkuner2, Sabiha Atmaca2, Neslihan Genç2, Gülflen Gülo¤lu2
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2SB ‹zmir Bozyaka E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi, ‹zmir
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Girifl: Bu çal›flmada, hastanemiz ‹nfeksiyon Kontrol Ekibi’nin saptad›¤› hastane infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›n›n, bu in-
feksiyonlar›n kliniklere, infeksiyon bölgesine ve etkenlere göre da¤›l›m›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Ocak 2007- Aral›k 2009 tarihleri aras›nda hastanemizde yat›r›larak tedavi gören tüm hastalar
laboratuvar ve klini¤e dayal›, aktif sürveyans yöntemi ile izlendi. Hastane infeksiyonlar›, “Centers for Diseases Cont-
rol and Prevention (CDC)” kriterlerine göre tan›mland›. Hastane infeksiyon h›z› “bir y›ll›k süre içinde saptanan hasta-
ne infeksiyonu say›s›/ayn› dönemde yatan hasta say›s› x 100 ve bir y›ll›k süre içinde saptanan hastane infeksiyonu sa-
y›s›/ayn› dönemde saptanan hasta günü x 1000” formülleri ile hesapland›. 

Bulgular: Çal›flma süresince, 86.826 hasta ve 620.762 hasta gününde, 1237 hastane infeksiyonu gözlendi. Hastane
infeksiyonu h›z› 100 hasta ve 1000 hasta gününe göre s›ras›yla, %1.4 ve %2 olarak bulundu. Y›llara göre hastane infek-
siyonu h›z› s›ras›yla, %1.4 (2/1000 hasta günü), %1.4 (1.8/1000 hasta günü) ve %1.5 (2.2/1000 hasta günü) olarak belirlen-
di. Tüm y›llarda, hastane infeksiyonlar›n›n en s›k görüldü¤ü klinik anestezi yo¤un bak›m ünitesi idi. En s›k saptanan
infeksiyonlar, cerrahi alan infeksiyonlar› (%26), üriner sistem infeksiyonlar› (%24) ve pnömoni (%23) idi. En s›k izole edi-
len etkenler s›ras›yla; Escherichia coli (%21), Pseudomonas aeruginosa (%15), Klebsiella pneumoniae (%12) olarak saptand›. 

Sonuç: Hastane infeksiyonlar›, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde önemli bir halk sa¤l›¤› problemidir. Hastane
infeksiyonlar›na ba¤l› morbidite, mortalite ve maliyetin azalt›lmas› için sürekli bir sürveyans sistemiyle, her merkez
kendi hastane infeksiyonu etkeni mikroorganizmalar›n›, direnç paternlerini, bölümlere göre infeksiyon s›kl›¤›n› ve da-
¤›l›m›n› belirlemelidir.
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Girifl: Bu çal›flman›n amac›, hasta/hasta yak›n›na bak›m hizmeti sunan sa¤l›k profesyonellerinin el hijyenine
uyumunu de¤erlendirmek ve saptanan bulgular›n ›fl›¤›nda politikalar belirlemektir.

Materyal ve Metod: Bu gözlemsel çal›flma Cerrahpafla T›p Fakültesi Hastanesinde 1 Mart 2009-31 Aral›k 2009
tarihleri aras›nda yap›lm›flt›r. Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi (YDYBÜ) ve eriflkin yo¤un bak›m ünitesi (EYBÜ)’nde
görev yapan sa¤l›k çal›flanlar›nda hasta ile temas öncesi ve sonras›nda uygulanan el hijyeni gözlemlenmifltir.

Bulgular: YBÜ’lerde çal›flan hemflire, hekim ve personelde hastaya temas öncesi ve sonras›nda el hijyenine
uyumu Tablo 1’de, YBÜ’lerde personelin temas öncesi ve sonras› el y›kama, el ovalama prosedürlerine uyumu
Tablo 2’de gösterilmifltir. YDYBÜ’de sa¤l›k çal›flanlar›n›n hasta ile temastan önce el y›kama oranlar›n›n temas
sonras›na göre benzer, EYBÜ’de ise temas sonras› el y›kama oranlar›n›n öncesinden yüksek oldu¤u gözlenmifl-
tir. Her iki ünitede de alkol bazl› el antisepti¤i ile el ovalaman›n hasta ile temas öncesi ve sonras›nda benzer
ve çok düflük oldu¤u gözlenmifltir. Hasta ile temas öncesi ve sonras› el hijyenine uyum hekimlerde ve perso-
nelde daha düflük oranda bulunmufltur. Ayr›ca YDYBÜ’de hemflire, hekim ve personelde el hijyenine uyumun,
EYBÜ’de her 3 grubun çal›flanlar›ndan anlaml› derecede yüksek oldu¤u belirlenmifltir. 

Sonuç: Bu çal›flman›n sonucunda biliflsel, duyuflsal ve davran›flsal ö¤renme sa¤lama amaçl›, gereksinime yö-
nelik YDYBÜ’de öncelikle alkol bazl› el antiseptiklerin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, EYBÜ’de el hjjyenine (el
y›kama ve el ovalama) uyumu art›racak e¤itim programlar›n›n organize edilmesi için çal›flmalar yap›lmas› plan-
lanm›flt›r.

Tablo 1. YDYBÜ ve EYBÜ'de yap›lan el hijyeni gözlemleri ve sa¤l›k çal›flan›n›n uyumu

YDYBÜ EYBÜ
Hemflire Hekim Personel Hemflire Hekim Personel

El El El El El El
Gözlem hijyeni Gözlem hijyeni Gözlem hijyeni Gözlem hijyeni Gözlem hijyeni Gözlem hijyeni
say›s› uyum % say›s› uyum % say›s› uyum % say›s› uyum % say›s› uyum % say›s› uyum %

188 164 81.2 66 45 68.2 14 13 92.8 433 182 42.0 133 25 18.1 103 44 42.7

YDYBÜ: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi, EYBÜ: Eriflkin yo¤un bak›m ünitesi.

Tablo 2. YDYBÜ ve EYBÜ personelinde temas öncesi ve temas sonras› el y›kama ve el ovalama uyum

YDYBÜ Say› (%) EYBÜ Say› (%)
Temas Temas Temas Temas Temas Temas Temas Temas
öncesi sonras› öncesi sonras› öncesi sonras› öncesi sonras›

el y›kama el y›kama el ovalama el ovalama el y›kama el y›kama el ovalama el ovalama

Hekim 25/38 18/28 1/38 1/28 2/62 21/71 0/62 2/71
(65.7) (64.2) (2.6) (3.6) (3.2) (29.6) (2.8)

Hemflire 84/100 63/88 6/100 11/100 22/193 137/240 3/193 20/240
(84) (71.6) (6) (11) (11.4) (57) (1.5) (8.3)

Personel 10/12 1/2 0/12 0/2 0/47 7/56 0/47 0/56
(12.5)
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Girifl: Bu yaz›da, tigesiklin ile baflar›l› bir flekilde tedavi edilen çok ilaca dirençli Acinetobacter baumannii menenjit
olgusu sunulmas› amaçlanm›flt›r.

Olgu: Bir ay önce intraserebral kanama nedeniyle opere edilen ve beyin cerrahisi yo¤un bak›m ünitesinde izle-
nen 36 yafl›nda erkek hastada, atefl yüksekli¤i ve yara yerinden beyin omurilik s›v›s› (BOS) ak›nt›s› geliflmifltir. BOS
kaça¤› nedeniyle,  mevcut eksternal lomber drenaj ç›kar›larak, eksternal ventriküler drenaj sistemi uygulanan has-
ta, atefl yüksekli¤inin devam etmesi üzerine infeksiyon hastal›klar› uzman› taraf›ndan de¤erlendirilmifltir. Yedi gün-
dür meropenem tedavisi almas›na ra¤men klinik düzelme olmayan hastada kan ve BOS kültürleri al›narak tedavi
sefoperazon-sulbaktam (3 x 2 g IV) ve vankomisin (4 x 500 mg IV) olarak de¤ifltirildi. BOS direkt bak›s›nda mm3’te
200 lökosit, > %90 nötrofil saptand›. BOS kültüründe, disk difüzyon yöntemi ile sadece tigesiklin ve netilmisine du-
yarl›l›¤› olan A. baumannii üremesi olmas› üzerine tedavi tigesiklin (bafllang›ç 100 mg, 12 saat sonra günde iki kez 50
mg IV) ve netilmisin (8 saatte bir 150 mg IV) olarak düzenlendi. Tedavinin 2. gününden sonra BOS kültüründe üre-
me olmad›. Tedavi üç haftaya tamamland›.

Sonuç: Çok ilaca dirençli A. baumannii menenjit olgular›nda kurtarma tedavisinde tigesiklin bir seçenek olabilir.

Nozokomiyal Stenotrophomonas maltophilia
‹nfeksiyonlar›n›n Epidemiyolojik Özellikleri

Ali Acar1, Oral Öncül1, Mustafa Özyurt2, Vedat Turhan1, Sinem Budak1, Tunçer Haznedaro¤lu2, 

Levent Görenek1
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Girifl: Stenotrophomonas maltophilia, hastane ortam›nda yayg›n kolonizasyonu nedeniyle bir yandan tan›sal güçlük-
lere di¤er taraftan artan s›kl›kla nozokomiyal infeksiyonlara yol açan, yüksek oranda ilaç direnci nedeniyle eradikas-
yonu güç, mortalitesi yüksek infeksiyonlara yol açan gram-negatif, nonfermentatif bir basildir. Bu çal›flmada nozo-
komiyal S. maltophilia infeksiyonlar›n›n epidemiyolojik özellikleri ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: 2008-2009 y›llar› aras›nda saptanan S. maltophilia infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›, risk faktörleri, kli-
nik özelikleri, tedavi baflar›s›, antibiyotik duyarl›l›¤› gibi veriler retrospektif olarak sürveyans verilerinden elde edi-
lerek incelendi. 

Bulgular: Yat›r›larak izlenen 39.409 [2470 yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ), 36.939 servis] hastan›n 24 (13 YBÜ, 11 ser-
vis)’ünde 25 S. maltophilia kaynakl› nozokomiyal infeksiyon ata¤› geliflti. Yumuflak doku infeksiyonu (%36), kan dola-
fl›m› infeksiyonu (%32) ve pnömoni (%28) en s›k görülen infeksiyonlard›. Olgular›n %50’sinde son üç ay içerisinde
hastanede yat›fl, %25’inde son üç ay içerisinde antibiyotik kullan›m› mevcuttu. Demans (%41.6), konjestif kalp yet-
mezli¤i (%37.5) ve malignite (%29.2) en s›k efllik eden kronik hastal›klard›. Olgular›n tamam›n›n yat›fl süresi 14 gün-
den uzun, %79.1’inda genifl spektrumlu antibiyotik kullan›m› ve %60’›nda invaziv alet kullan›m› mevcuttu. Olgular›n
%75’inde S. maltophilia izole edilmeden önce baflka bir etkenin neden oldu¤u bir veya daha fazla hastane infeksiyo-
nu saptand›. Trimetoprim-sülfametoksazol, levofloksasin ve doksisiklin en duyarl› antibiyotiklerdi. Olgular›n
%37.5’inde mortalite geliflti.

Sonuç: S. maltophilia infeksiyonu saptanan olgularda; kronik hastal›k, uzun süre hastanede yat›fl, invaziv alet kul-
lan›m oran› ve genifl spekturumlu antibiyotik kullan›m›n›n yüksek oldu¤unu belirledik. Vaka-kontrol çal›flmalar›n›n
yap›larak risk faktörlerinin belirlenmesi ve bunlar›n önlenmesine yönelik stratejilerin gelifltirilmesi gerekmektedir.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243240

POSTERLER

Tara ve Yok Et Politikas›n›n Hastanemiz 
Beyin Cerrahi Klini¤indeki Metisiline Dirençli

Staphylococcus aureus ‹nfeksiyon Oranlar›na Etkisi

O¤uz Reflat Sipahi1, Bilgin Arda1, Arzu Bayram2, fiöhret Aydemir2, Tuncer Turhan3, Feriha Çilli2, 

Hilal Sipahi4, Sercan Ulusoy1

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
3Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dal›,
4Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, ‹zmir

P112

Girifl: Staphylococcus aureus hastane kökenli infeksiyonlar›n en önemli etkenlerinden biridir. Tara ve yok
et politikas› düflük MRSA oran›na sahip hastanelerde S. aureus infeksiyonlar›n›n önlenmesi aç›s›ndan
önemli bir yöntemdir. Bu çal›flmada tara ve yok et politikas›n›n hastanemiz beyin cerrahisi klini¤indeki S.
aureus bakteremisi, menenjit ve genel MRSA infeksiyon oranlar›na etkisi incelenmifltir. 

Materyal ve Metod: Bu çal›flma 16’s› yo¤un bak›mda olmak üzere toplam 78 yatakl› üçüncü basamak
e¤itim hastanesi beyin cerrahisi klini¤inde gerçeklefltirilmifltir. 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren, yo-
¤un bak›ma girifl yapan hastalara burun sürüntüsü kültürü yap›lm›fl ve burun tafl›y›c›l›¤› araflt›r›lm›flt›r. Bak-
teriyolojik kültür ve tan›mlama konvansiyonel yöntemlerle yap›lm›flt›r. Antibakteriyel duyarl›l›k disk difüz-
yon testi ile araflt›r›lm›fl ve CLSI kriterlerine göre de¤erlendirilmifltir. S. aureus burun tafl›y›c›l›¤› tespit edi-
len olgular basitrasin pomat (günde 3 kez üç gün) ile tedavi edilmifl, kontrol kültürü ise 5-6 gün sonra al›n-
m›flt›r. MRSA burun tafl›y›c›l›¤› olanlar temas izolasyonuna al›nm›flt›r. Gönderilmifl klinik örneklerin bakte-
riyel direnç paternleri ve beyin cerrrahisi klini¤indeki toplam hasta ve hasta yat›fl günü say›s› hastane ve-
ri taban›ndan elde edilmifltir. Uygulama öncesi dönem Ocak 2007-Haziran 2008, uygulama sonras› dönem
ise  Temmuz 2008-Ekim 2009 olarak kabul edilmifltir. 

Bulgular: ‹ki dönem karfl›laflt›r›ld›¤›nda toplam S. aureus bakteremi oran› anlaml› olarak düflmüfltür
(20/3651 olgu ve 0.41/1000 hasta günü karfl› 6/2959 olgu ve 0.2/1000 hasta günü, p= 0.02). Toplam menen-
jit oran› (4/3651 karfl› 8/2959, p< 0.05) ve klinik örneklerdeki genel MRSA oran› (her olgudan yaln›zca tek
köken hesaba kat›larak) anlaml› olarak de¤iflmemifltir (55/99’a karfl› 38/61, p> 0.05).

Sonuç: Tara ve yok et politikas› k›s›tl› kaynaklara sahip MRSA bakteremisinin ciddi bir problem oldu-
¤u merkezlerde faydal› olabilece¤ini düflündürmektedir.
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Girifl: Pandemik influenza dünya çap›nda bir halk sa¤l›k sorunudur. Afl›lama pandemik influenzan›n kontrolün-
de ve önlenmesinde en önemli yöntemdir. Sa¤l›k Bakanl›¤› Kas›m 2009 tarihinde sa¤l›k çal›flanlar›n› da içeren risk
gruplar›nda pandemik influenza afl›lama kampanyas›n› bafllatm›flt›r. Ancak tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de
afl›n›n güvenilirli¤i ve yan etkileri hakk›nda tart›flmalar vard›. Bu çal›flmada doktor, hemflire ve di¤er sa¤l›k çal›flan-
lar›n›n pandemik influenza hakk›ndaki tutum ve davran›fllar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: Sa¤l›k çal›flanlar›n›n afl›lama konusundaki düflünceleri sorgulayan 6 sorudan oluflan bir an-
ket uyguland›. Afl›lamaya karfl› tutumlar istiyorum, istemiyorum ve karars›z›m fleklinde grupland›. Kat›l›mc›lar›n
kendilerinin ve çocuklar›n›n afl›lanmaya karfl› tutumlar›nda cinsiyet, yafl, çal›flma grubu, uzmanl›k alan›, çal›flt›¤› bö-
lüm, daha önce mevsimsel grip afl›s› olup olmad›klar›n›n etkileri ve hastal›kla ilgili alg›lad›klar› risk  ANOVA ve ki-
kare testi ile analiz edildi. Anket çal›flmas› bittikten bir ay sonra afl› kay›tlar›ndan anket sonuçlar› ile gerçek afl›lan-
ma durumlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Bulgular: Anket hastanemizde afl›lama kampanyas› bafllamadan önce uyguland›. Toplam 2079 personelin 807
(%38.8)’sine ulafl›labildi. Kat›l›mc›lar›n %66.5’i kad›n, %33.5’i erkek, %45.3’ü doktor, %36.6’s› hemflire, %13.9’u teknis-
yen idi. Tüm kat›l›mc›lar›n %52.4’ü dahili bilimler, %36.2’si cerrahi bilimler, %9.2’si temel bilimlerde çal›flmaktayd›.
Son grip sezonunda mevsimsel grip afl›lama oran› %19 ve son 5 y›l için bu oran %37.9 olarak bulundu. Kat›l›mc›la-
r›n %78.8’i kendilerini pandemik influenza aç›s›ndan risk alt›nda alg›lamas›na karfl›n yaln›zca  %17.6’s› afl›lanmay›
istiyor, %38.1’i karars›z ve  %44.3’ü afl›lanmay› istemiyordu. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n 6 ay-24 yafl aras›ndaki çocuklar›n›
afl›latma konusundaki görüflleri: %11.5 olumlu, %38 karars›z ve %50.5 olumsuzdu. Pandemik influenza afl›lamas›yla
ilgili personelin tereddüt ve isteksizliklerinin sebepleri tabloda gösterilmifltir. Çal›flmaya kat›lan ve isim-soyad›n›
belirten 749 kiflinin afl›lama kampanyas› sonras›ndaki afl›lanma oranlar› %30.4’tü. Bizim anketimize afl›lanmay› dü-
flünüyorum, düflünmüyorum ve karars›z›m diyenlerin afl›lanma oranlar› s›ras›yla %59.9, %11.8 ve %37.1’di. 

Çok de¤iflkenli analizde kad›n cinsiyet, hemflire olma ve cerrahi bölümde çal›flma afl›lanmay› reddetme konu-
sunda anlaml› bulundu (p< 0.05).

Sonuç: Bu çal›flmada sa¤l›k çal›flanlar›n›n pandemik influenza afl›s›na karfl› özellikle yan etki ve afl› etkinli¤ine
güvensizlik nedeniyle olumsuz tutum içinde olduklar› belirlendi.

Tablo 1. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n pandemik influenza afl›lamas›yla ilgili görüflleri

Yapt›rmama nedeni ‹flaretleyenler %

Afl›n›n koruyucu etkinli¤ine güvenmedi¤im için 271 40.9

Afl›n›n olas› yan etkileri nedeniyle 518 78.1

Afl› piyasaya verilmeden önce yeterli saha çal›flmas› yap›lmad›¤› için 507 76.5

Di¤er ülkelerde yayg›n kullan›lmadan ülkemizde uyguland›¤› için 383 57.9

Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamalar›na güvenmedi¤im için 251 37.9

Ülkemizde kullan›lacak olan afl› Amerika’da kullan›lan afl›lardan farkl› oldu¤u için 290 43.8

Hastal›k hafif seyretti¤i için 93 14

Hastal›¤› geçirmek daha güvenli oldu¤u için 47 7.1

Afl›n›n kendisinden (afl›ya ba¤l› olarak) domuz gribi geliflme riski nedeniyle 137 20.7
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Hasta bak›m ve tedavisinde kullan›lan tüm t›bbi/cerrahi araçlar›n yeniden kullan›ma haz›rlanmas› süre-
ci son derece önemlidir. Boflluklu laparoskopik aletlerin tamam› kan, doku at›klar›, kimyasallar ve s›v› at›k-
lar› ile dolu olabilir. Steril vücut boflluklar› ile temas edecek bu aletlerin (yüksek riskli alanlar) kullan›lma-
dan önce steril edilmeleri gerekmektedir. Gözle görünür bir art›¤›n olmamas› güvenli kullan›m için yeterli
de¤ildir. Steril kir, kimyasal art›k ve korozyona u¤ram›fl alet, ciddi bir sa¤l›k tehlikesi oluflturabilir (1).

Laparoskopik aletleri di¤er çelik cerrahi aletler ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda, çok daha komplike oldu¤unu
görebiliriz (2). Yeniden haz›rlama sürecinde temizlik çok önemlidir (1). Yüksek seviyeli dezenfeksiyon
(HLD) ve sterilizasyondan önce malzemelerin tam olarak temizlenmesi gerekir. Çünkü alet yüzeyinde ka-
lan organik ve inorganik materyaller (kir) HLD ve sterilizasyon etkinli¤ini azalt›r (3).

Emniyeti sa¤lamak ve kontrol için aletler merkezi bir alanda toplanmal›, temizlik, dezenfeksiyon ve
sterilizasyon ifllemleri bu merkezde yap›lmal›d›r. Bu merkezler kendi içinde bölümlere ayr›lmal›d›r. Böy-
lece paketleme, sterilizasyon ve steril depolanmada kontaminasyon önlenmifl olur (2) (Tablo 1).

Hastaneler kendi olanaklar› do¤rultusunda y›kama sistemlerine sahip olabilirler. Malzemeler y›kay›c›
dezenfektörler veya ultrasonik y›kay›c›lar ile ifllemden geçirilebilece¤i gibi manuel olarak el ile de y›ka-
nabilir (4) (Tablo 2).

Endoskopik, laparoskopik aletler, kateter, reusable i¤neler, tüp ve minimal invaziv endoskopik malze-
meler daha farkl› özen gösterilmesi gereken lümenlere sahiptir. Bu aletlerin demontesi ve temizli¤i için
üretici talimatlar›na uyulmal›d›r. Lümenlerin içindeki kirleri gevfletmek ve temizlemek için uygun f›rça ile
f›rçalama ve ovmak gereklidir. Çal›flanlar 6 Aral›k 1991 tarihinde OSHA taraf›ndan belirlenen standart ko-
runma önlemlerini uygulamal›d›r (4) (Resim 1).

Sonuç olarak, HLD ve sterilizasyon, temizli¤i zorunlu k›lmas›na ra¤men, temizli¤in sa¤land›¤›n› kan›t-
layan, gerçek zamanl› klinik verilere ulaflmak mümkün de¤ildir. Yeterli temizli¤i kan›tlaman›n tek yolu tek-
rar iflleme sürecini denetlemektir (3).
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Tablo 1. Hastanelerin genel özellikleri (n= 38)

Özel Üniversite Devlet Askeri
hastane hastanesi hastanesi hastane Toplam

Özellikler (ortalama) (n= 7) (n= 9) (n= 20) (n= 2) (ortalama)

Hastanenizin yatak say›s› 175 868 469 550 494
Ameliyat salon say›s› 8 14 9 7 10
Günlük ortalama ameliyat say›s› 25 70 51 30 49
MSÜ’de toplam çal›flan say›s› 9 13 6 4 8
MSÜ’de sa¤l›k okulu mezunu 5 4 1 1 3
kaç kifli çal›fl›yor?



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14(1):137-243 243

POSTERLER

Resim 1. Laparoskopik aletin manuel y›kanmas› (lümen geniflliklerine uygun f›rçalama yap›lmal›d›r).

Tablo 2. Hastanelerin rijit ve fleksibl endoskoplar›n›n temizlik/dekontaminasyon uygulamalar› n= 38 (%)

Evet Hay›r Cevaps›z

Rijit ve fleksibl bronkoskopi aletlerini enzimatikli solüsyon ile y›k›yoruz. 50 31.6 13.2

Rijit ve fleksibl bronkoskopi aletlerini, temizleme özelli¤i olan dezenfektanl› 36.8 44.8 18.4
solüsyon ile temizliyoruz.

Bronkoskopi malzemelerinin dezenfeksiyonunda %2’lik gluteraldehidli 34.2 44.7 21.1
dezenfektan kullan›yoruz.

Bronkoskopi malzemelerinin dezenfeksiyonunda %0.55 ortafiteraldehid kullan›yoruz. 18.4 57.9 23.7

Bronkoskopi malzemelerinin dezenfeksiyonunda perasetik asit, hidrojen peroksitli 15.8 57.9 26.3
dezenfektan kullan›yoruz.


