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Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım  
Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet  

Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları

 Safiye Aşcı1, Rabin Saba2, Şirin Elmi3, Zeynep Tuncel4, Murat Yılmaz5, Akın Bıyık5

1 Medstar Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Antalya
2 Medstar Antalya Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları, Antalya
3 Memorial Antalya Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları, Antalya
4 Medstar Antalya Hastanesi, Merkez Laboratuvar, Antalya
5 Medstar Antalya Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon, Antalya

Yoğun bakımımızda alet kullanımı ile ilişkili hastane infeksiyon sıklığının, etkenlerinin dağılımının ve direnç 
profilinin saptanması amaçlanmıştır.

Sürveyans sistemi olarak; klinik ve laboratuvar verilerine dayalı, aktif, prospektif sürveyans yöntemi kul-
lanılmıştır. Hastane infeksiyonu tanımları için “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri 
kullanılmıştır. İnfeksiyon hızlarımızı Türkiye - Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) verileri ile 
kıyaslayarak yorumlanmıştır. 

Çalışmamızda; 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasındaki bir yıllık veriler değerlendirilmiştir. Bu süre bo-
yunca hastanemiz yoğun bakımlarında 895 hasta; 5.943 hasta günü yatarak tedavi görmüş olup toplam 58 adet 
hastane infeksiyonu tespit edilmiştir.

Sürveyansı yapılan hastane infeksiyonları 1000 alet gününe göre; ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) için 9.08, 
santral venöz kateter ilişkili bakteremi (SVK-B) için 2.12, üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (ÜKİ-ÜSİ) 
için 2.72 bulunmuştur. UHESA verilerine göre invaziv alet kullanım oranlarımız üriner kateter için %50, ventilator 
ve santral kateter için %75, infeksiyon hızlarımız ise her bir infeksiyon bölgesi için %50 persentilde bulunmuştur.

Hastane infeksiyon etkeni olarak en sık Acinetobacter baumannii %36, Escherichia coli 14, Enterecoccus faecium %10 
izole edilmiştir.

Sonuç olarak; hastanemiz YBÜ’de alet kullanım oranlarımız hafif derecede yüksek olsa bile infeksiyon oran-
larımız ortanca değerlerdedir. YBÜ’de ağırlı olarak kanser tanılı geriatrik hastaların izlemi yapılmaktadır. Bu 
grup hastalarda daha sıklıkla invaziv alet kullanımı gerekebilmektedir. Yine de alet kullanımının tekrar gözden 
geçirilmesi, hizmet içi eğitimlerin artırılması, personelin hastane kaynaklı infeksiyonlar konusunda bilinçlendiril-
mesinin hastane infeksiyonu hızlarımızı düşürme konusunda katkısı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, hastane infeksiyonları, alet kullanımı
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İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi Temizlik 
İşçilerinin İnfeksiyon Kontrol ve Hastane  
Temizliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi

Bilge Kayhan1, Zerrin Kara1, Emel Pervanlar1

1 Ödemiş Devlet Hastanesi, İzmir

Bu çalışma temizlik işçilerinin işe alınmadan önce hastane temizliği ve hasta bakımı konusunda sertifika alıp 
daha sonra temizlik ve bakım işine başlamaları gerektiğini düşündüğümüz ve bu konuda derneğimiz üyelerinin 
dikkatini çekmek ve çözüm üretmek amacıyla planlandı. Kamu hastanelerinde 2005 yılından sonra sağlıkta hizmet 
kalite standartları uygulanmaya başlanmasından bu yana “hastane puanı“ kaygısıyla denetim öncesinde mutlaka 
ve sürekli olarak çeşitli (hastane temizliği, el hijyeni ve eldiven kullanım, atık yönetimi, hasta bakımı) konularında 
eğitim verilmektedir. Ödemiş Devlet Hastanesinde temizlik işi yapan 64 temizlik işçisine; hastanemiz kalite stan-
dartları talimatlarında yazılı olan Hastane temizliği (6 soru), el hijyeni ve eldiven kullanım (1 soru), atık yönetimi 
(3 soru) konularında yıllar içinde verilen eğitimler çerçevesinde toplam 10 soru soruldu. Sorulara verilen yanıtlar, 
soru içeriği, işçilerin eğitim seviyelerine ve işçilerin çalışma yıllarına göre değerlendirildi. Hastane temizliği içerikli 
sorularda yanlışların fazla olduğu ( %44), lise mezunlarının doğru yanıtlarının ( %84) yüksek olduğu, çalışma yıllarına 
göre ise temizlik sorularına verilen yanlış yanıtların bir yılın altında çalışanlarla 10 yılın üzerinde çalışanlarda 
benzer olduğu (sırasıyla %66 ve %58 )saptandı. Temizlik işçilerinin, halk eğitim gibi bir kurumdan sertifika aldıktan 
sonra işe başlamaları, bilinçli davranış değişikliği geliştireceğinden dolayı sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonların 
oluşumu ve yayılmasının önlenmesinde önemli bir faktör olabileceği görüşüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hastane temizliği, temizlik işçisi, eğitim
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Şekil 1. Sorulara göre yanıtların doğru/yanlış oranları.

Tablo 1. Çalışma yılları baz alınarak sonrulara verilen yanıt oranları

Temizlik sorusu Atık sorusu El hijyeni sorusu
Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

1 yılın altında %34 %66 %100 - %100 -

1-5 yıldır %66 %44 %97 %3 %90 %10

6-10 yıldır %60 %30 %82 %18 %82 %18

10 yılın üzerinde %42 %58 %78 %22 %67 %33
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Enterococcus faecalis’in Neden Olduğu Şant  
İnfeksiyonu ve İntraventriküler Gentamisin 

Tedavisi

Serpil Mızrakçı1

1 Özel Medline Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Antalya

Giriş: Santral sinir sistemi şantları; beyin omurilik sıvısı (BOS) drenajı, akım yönünün değiştirilmesi veya 
basınç monitörizasyonu gibi nedenlerle kalıcı veya geçici olarak uygulanmaktadır. Hidrosefalinin uzun süreli 
kontrolünde en sık ventriküloperitoneal şantlar tercih edilmektedir. Şant infeksiyonları; proksimal infeksiyonlar 
(menenjit, ventrikülit, apse), cerrahi alan infeksiyonu (yara infeksiyonu, selülit, osteomiyelit) ve distal infeksiyon-
lar (bakteriyemi, plörit, peritonit) şeklinde görülebilir. Aşağıda menenjit kliniği ile seyreden şant infeksiyonu ve 
intraventriküler gentamisin tedavisi verilen olgu sunulmuştur.

Olgu: Kırk dokuz yaşında kadın hasta yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma şikayetleriyle acil servise geti-
rilmiş. Beş ay önce beyin tümörü nedeniyle opere olmuş ve radyoterapi görmüş. Hasta bir aydır artan baş ağrısı 
şikayeti ile beyin cerrahisi polikliniğine (NRŞ) başvurmuş. Rezidü glial tümör nedeniyle tekrar opere edilmiş. Bir 
buçuk ay sonra başın sağ tarafında şişlik, baş ağrısı, ameliyat yerinden su gelmesi şikayetleri ile NRŞ polikliğine 
gitmiş. Cilt altında BOS koleksiyonu ve hidrosefali saptanması üzerine yatırılmış ve ventriküloperitoneal şant ta-
kılmış. Taburcu edildikten 6 gün sonra yüksek ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma olmuş. Hasta değerlendirildiğinde, 
deliryum tablosunda idi. Ateş 39°C, ense sertliği pozitifti ve diğer sistem muayeneleri normaldi. Hastaya yapılan 
lomber ponksiyonda (LP) BOS berrak, basıncı artmış, direkt mikroskobide 500 lökosit/mm³, glukoz: 28 mg/dL 
(eş zamanlı kan şekeri 104 mg/dL), BOS proteini 68 mg/dL, sedimentasyon 96 mm/h, CRP 198 mg/L saptandı. 
BOS örneği, aerobik pediatrik otomatize kan kültürü şişesine 0.5 cc inoküle edildi. Hastaya seftazidim 6 g IV ve 
vankomisin 2 g IV başlandı. Yatışının 4. gününde BOS kültüründe Enterococcus faecalis üredi. Penisilin, gentamisin 
ve vankomisine hassastı. Seftazidim ve vankomisin kesildi. Ampisilin sulbaktam 6 x 2 g IV, gentamisin 40 mg 3 x 
1 IV başlandı. Tedavinin 6. gününde ateş yüksekliğinin olması, BOS kültüründe üremenin devam etmesi üzerine 
tedaviye intraventriküler gentamisin 20 mg eklendi. İntraventriküler tedavinin 3. gününde ateş düştü. Tedavinin 
12. gününde LP yapıldı. BOS incelemesinde; lökosit 15/mm³, glukoz 57 mg/dL (kan şekeri 116 mg/dL), protein 
22 mg/dL olarak saptandı. BOS kültüründe üreme olmadı. Klinik bulguları düzelen, tedavisi tamamlanan hasta 
taburcu edildi. İntravenöz tedaviye yanıtsız olgularda intraventriküler tedavi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enterococcus faecalis, şant infeksiyonu, intraventriküler gentamisin tedavisi
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Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve Onkoloji  
Hastanelerinde Yatan Hastalarda Saptanan 
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus 

(MRSA) Bakteremisi Risk Faktörleri  
(2004-2011): Yuvalandırılmış Olgu Kontrol 

Araştırması

Özgür Atmaca1, Pınar Zarakolu2, Ceren Karahan3, Banu Çakır4, Serhat Ünal2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) bakteremisi saptanan hastalarda risk faktörleri, anti-
biyotik kullanımı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. Eş zamanlı olarak aynı servislere yatan ve kan 
kültüründe MRSA üremeyen hastalar kontrol grubu olarak incelenmiştir.

Materyal ve Metod: Doksan dokuz olgu ve kontrol grubu olmak üzere 198 hastanın demografik özellikleri, 
kronik hastalıkları, MRSA bakteremisi için olası risk faktörleri hasta dosyaları ve hastane online veri sistemin-
den elde edilmiştir. S. aureus izolatları Phoenix otomatize sistemi (BD, ABD) ile tanımlanmış, PCR ile mec-A varlığı 
saptanmıştır. Antibiyotiklere duyarlılık disk difüzyon ve E-test (AB Biodisk, İsveç) ile belirlenmiştir.

Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, kronik hastalık, yanık, hemodiyaliz, malignansi, immünsüpresyon 
açısından anlamlı bir fark yoktur. Tek değişkenli analizde obezite, serebrovasküler olay, hastanede ve yoğun 
bakımda yatış öyküsü, santral kateter, mekanik ventilatör, trakeostomi, nazogastrik/üriner sonda, gastrostomi, 
total parenteral beslenme, akut organ hasarı ve cerrahi operasyon varlığı; proton pompa inhibitörü, hidrojen re-
septör blokeri kullanımı olgu grubunda istatistiksel olarak anlamlıdır. Çok değişkenli analizde obezite (OR: 7,98; 
p= 0.013), santral kateter varlığı (OR: 6.65; p= 0.005), hidrojen reseptör blokeri kullanımı (OR: 4.41; p= 0.010), 
nazogastrik sonda varlığı (OR: 16.58; p< 0.001) bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuştur. Sulbaktam-ampisi-
lin, florokinolon, aminoglikozid, piperasilin-tazobaktam, karbapenem, vankomisin, sefalosporinler, teikoplanin 
kullanımı tek değişkenli analizde olgu grubunda istatistiksel olarak anlamlıdır. Çok değişkenli analizde pipera-
silin-tazobaktam (OR: 6.82; p< 0.001), imipenem (OR: 3.97; p= 0.023), vankomisin (OR: 8.46; p= 0.001) kullanımı 
bağımsız risk faktörleri olarak saptanmıştır. Çalışmaya alınan tüm mec-A geni pozitif MRSA izolatları trimetop-
rim-sülfametoksazol, tigesiklin, vankomisin, teikoplanin, daptomisin ve linezolide duyarlıdır. Vankomisin MİK 
değeri > 4 µµg/mL olan suş yoktur. MİK ≤ 1.0 µg/mL olan 49 hastanın 17 (%34.7) ’si, MİK değeri > 1.0 µµg/mL 
olan 50 hastanın 30‘u (%60) ölmüştür. 

Sonuç: MRSA bakteremisi risk faktörlerinin bilinmesi tedavi ve infeksiyonun kontrolünde önem taşımakta-
dır. Vankomisin MİK değeri artışı mortalite üzerinde risk oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, antibiyotik kullanımı, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 
MRSA, risk faktörleri
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Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildiriminde  
Eğitimin Etkisi

Gülbahar Erden1, Aslı Nur Özkaya Parlakay1, Muhammet Asarkaya1

1 Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, 
  Ankara

Giriş: Bilindiği gibi hastane çalışanlarının sağlığı ve korunması infeksiyon kontrol komitesi çalışmaları arasında yer alır. 
Kesici delici alet yaralanmaları; bildiriminin yapılması ve kaydedilmesi, konuyla ilgili eğitimler, tetkik ve tedavilerinin izlemi 
infeksiyon kontrol ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Ancak bildirimlerde sorun yaşadığımız bir gerçektir. 2005 yılından bu 
yana kayıt alınan kesici delici alet yaralanmalarının bildirim sayısının artırılması için eğitimlere ağırlık verip konu üzerine sık 
sık uyarılarda bulunduk.

CDC (Amerika Hastalıkları Önleme merkezi)’ ye göre Amerika’da yılda her 100 yatağa 30 iğne batma olayı bildirilmektedir. 
En sık bildirilen yaralanma %68.4 oranında kullanılmış enjektör iğneleridir. Çalışmamızda; 2013 yılında kesici delici alet yara-
lanmaları konusunda yılda 6 kez klinik çalışmalarında bulunan risk altındaki personele eğitim verilmiştir. Tüm kliniklerimize 
ve sanal kütüphaneye ilgili formlarımız dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır. Mesai saatleri içinde infeksiyon kontrol hemşire 
veya hekimine, mesai saatleri dışında süpervizör veya nöbetçi uzman hekime başvurular sağlanmıştır. Kaynak araştırması 
yapılıp personel ve kaynak tetkikleri yapılıp geri bildirimde bulunulmuştur.

Bulgular: Bildirimler sırasıyla; %44 hemşireler, %30.4 temizlik personeli, %17.6 doktor, % 4 stajyer hemşire, %2.4 labo-
ratuvar personeli, %1.6 anestezi teknisyeni olarak belirlenmiştir. Yaralanmaya neden olan materyaller sırasıyla iğne batması 
(enjektör iğnesi, port iğnesi, intraket iğnesi) %89.6, bisturi kesisi %3.2, diğer yaralanmalar (makas kesisi, serum seti başının 
batması vs.) %7.2 olarak belirlenmiştir. Yapılan personel ve kaynak (yaralanmaya neden olan materyal sahibi hasta) tara-
malarında bulaşa neden olabilecek infeksiyon saptanmamıştır. Kaynağın bilindiği ya da bilinmediği durumlarda personelin 
HCV ve HIV tetkikleri 3. ve 6. aylarda da bakılmıştır. Hepatit tetkikleri yaralanmayı takiben ilk anda yapılıp gereğinde aşıları 
hastanemizde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Sonuç: Tabloda da görüldüğü gibi 2013 yılında kesici delici alet yaralanmaları bildirimlerinde yaklaşık iki kat artışın gö-
rülmesi eğitimin etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Amacımız; bu çalışmayı sürdürerek yaralanmada bildiriminin %100 
yapılmasının sağlanması, hastane personelimizde duyarlılık oluşturmak ve personel sağlığının korunmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet, yaralanma, yaralanma materyali

Tablo 1. Yıllara göre bildirimi yapılan kesici delici aletle yaralanan personel sayısı

Personel/Yıl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam

Hemşire 2 5 3 4 6 8 5 22 55

Temizlik elemanı 4 4 6 4 4 4 1 5 6 38

Doktor 3 2 4 3 2 8 22

Stajyer öğrenci 1 1 1 2 5

Laboratuvar personeli 1 1 1 3

Anestezi teknikeri 1 1 2

Toplam 4 6 11 11 12 16 14 14 37 125

 

Tablo 1. Yıllara göre yaralanmaya neden olan kesici delici alet materyalleri

Yaralanma  
materyali/Yıl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam

İğne batması 4 4 9 8 11 13 14 14 35 114

Bisturi kesisi 1 1 1 1 4

Diğer 2 2 2 2 1 9

Toplam 4 6 11 11 12 16 14 14 37 125

P-005
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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Sağlık  

Personelinin Meslek Gruplarına ve Yıllara Göre 
El Hijyeni Uyumu ve El Hijyeni Eğitimi  
Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi

Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Deniz Taşdelen Öğülmen1, Cennet Yalçın Topbaş1, Berrin Düş1, Sibel Doğan Kaya1, 
Zerrin Beykal1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Bu çalışmanın amacı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık per-
sonelinin el hijyeni uyumunu incelemektir. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
tüm klinikler ayrı ayrı değerlendirilmiş olup, hastane geneli verileri esas alınmıştır. 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin 
el antiseptiği tüketimi ve el hijyeni eğitimi karşılaştırılmıştır. Araştırma boyunca, el yıkama veya el dezenfektanı 
kullanımı, hastanenin tüm kliniklerinde görevlendirilen el hijyeni gözlem üyeleri tarafından meslek gruplarına 
göre gözlemlenerek 3 ayda bir ilgili formlara kayıt edilerek gerçekleştirilmiştir. Hekim, hemşire, yardımcı sağlık 
personeli, temizlik personeli gruplarında el yıkama oranları 2011 yılı için sırasıyla %58, %77, %45, %70 olarak 
bulundu. 2012 yılı için ise sırasıyla %70, %87, %79, %71 olarak saptandı. 2011 yılında tüm hastane çalışanlarına 
yılda en az bir kez verilen el hijyeni eğitimi, 2012 yılı içerisinde en az 3 ayda bir olacak şekilde düzenlenmiştir. 
Eğitimin yanı sıra hastane otomasyon sistemi üzerinden tüm kullanıcılara her ay düzenli olarak el hijyeni önemi-
ni vurgulayan mesajlar gönderilerek farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Tüm meslek gruplarında 2011 ile 
2012 yılı kıyaslandığında; düzenli yapılan eğitimlerle el hijyeni uyumunun orantılı olarak arttığı gözlenmiştir. El 
yıkama ve el dezenfektanı kullanım oranlarının artmasında el hijyeni eğitim programlarının arttırılması anlamlı 
bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: El yıkama, el hijyeni, eğitim, meslek, otomasyon 

P-006
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Ankara Ulus Devlet Hastanesi Uzamış Süreç 
Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Alet İlişkili 
İnfeksiyon Hızları ve Etken Mikroorganizmalar

Elif Çayıroğlu Gümüş1, Şükran Örnek2

1 Ankara Ulus Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hemşireliği, Ankara
2 Ankara Ulus Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Ankara

Giriş: Bu çalışmada Ocak 2013 - Aralık 2013 arasındaki dönemde hastanemiz yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) in-
vaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarını, alet kullanım oranı ve sık görülen infeksiyon etkenlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSE), santral 
venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SVKİ-KDİ) tanısı olan olgular, alet kullanım oranları (AKO) ve Hİ hızları 
incelendi. AKO = Alet günü/hasta günü, Hİ hızı = (Alet kullanımı ilişkili Hİ sayısı/alet günü) x 1000 formülleri kullanılarak 
hesaplandı. Verilerimiz, UHESA Türkiye geneli 2012 ön raporu ile karşılaştırıldı.

Bulgular: YBÜ’lerimiz yeni olup son bir yıldır faaliyet göstermektedir. Bir yıllık çalışma döneminde anestezi ve rea-
minasyon yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz toplam 250 hastanın 3 VİP, 21 Kİ-ÜSİ, 4 SVKİ-KDİ gelişmiştir. Karma 
yoğun bakımda takip ettiğimiz toplam 95 hastanın 2 VİP, 12 Kİ-ÜSE, 3 SVKİ-KDİ gelişmiştir. AKO’ları ve Hİ hızları Tablo 
1’de verilmiştir. YBÜ en sık izole edilen mikroorganizmalar Tablo 2’de verilmiştir.

Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında karma YBÜ’sinde ventilatör kullanım oranı %90’nın üzerinde, VİP hızı %10-25, 
üriner kateter kullanım oranı %90, Kİ-ÜSİ hızı %75, santral kateter kullanım oranı %90’nın üzerinde, SKİ-KDİ hızı %50-
75 persentiller arasındadır. Anestezi ve reaminasyon YBÜ’de ventilatör kullanım oranı %50-75, VİP hızı %10 altında, 
üriner kateter kullanım oranı %75-90, Kİ-ÜSİ hızı %50-75, santral kateter kullanım oranı %90’nın üzerinde, SKİ-KDİ hızı 
%25 persentiller arasındadır.

Sonuç: Hastanemizde invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarının sonuçları değerlendirildiğinde özellikle Kİ-ÜSİ hızla-
rın yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun azaltılması gereksiz kateter kullanımından kaçınılması, kateter uygulama endi-
kasyonların doğru konulması ve kapalı drenaj sisteminin kullanılmasıyla olacağı düşünülmektedir. Hastanemiz invaziv 
araç ilişkili infeksiyon hızlarının VİP hızı hariç UHESA 2012 verilerine göre yüksek olduğu saptanmıştır. İnfeksiyon et-
kenlerine bakıldığında, gram-negatif bakteri olan E. coli’nin ve çok ilaca dirençli Acinetobacter spp. sık tespit edilen etken-
ler arasında yer alması, ciddi tablosu olan hastalarda ampirik tedavi seçiminde dikkatli olunmasını gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, mikroorganizmalar, yoğun bakım

Tablo 1. Alet kullanım oranları ve hastane İnfeksiyonu hızı oranları

Açıklama
Anestezi ve reanimasyon 

yoğun bakım
Karma 

yoğun bakım
Hasta sayısı 250 95

Hasta günü 5340 2753

Ventilatör günü 3689 2342
VİP (sayı) 3 2

Ventilatör kullanım oranı 0.69 0.85

VİP hızı (%) 0.81 0.85

Üriner kateter günü 5358 2752

Kİ-ÜSİ (sayı) 21 12

Üriner kateter kullanım 
oranı

1.00 1.00

Kİ-ÜSİ hızı (%) 3.92 4.36

Santral venöz kateter 
(SVK) günü

4975 2630

SVKİ-KDİ (sayı) 4 3

SVK kullanım oranı 0.93 0.96

SVKİ-KDİ hızı (%) 0.80 1.14

  

Tablo 2. İzole edilen mikroorganizmalar

Açıklama
Etken 
sayısı

Oranı 
(%)

Karma yoğun bakım 17 36.96
Diğer Acinetobacter türleri 4 8.70

Diğer Klebsiella türleri 1 2.17
Diğer Proteus türleri 1 2.17

Diğer Pseudomonas türleri 2 9.09
Escherichia coli 11 23.91

Anestezi ve reaminasyon 
yoğun bakım

29 63.04

Diğer Acinetobacter türleri 5 10.87

Diğer Klebsiella türleri 4 8.70

Diğer Proteus türleri 2 4.35

Diğer Pseudomonas türleri 2 4.35

Escherichia coli 16 34.78

P-007
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Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi

Adnan Tezel1, Serpil Karaoğlanoğlu1, Ayşegül Karakuş1, Bilgen Kibaroğlu1

1 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 75. Yıl Ağız 
ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ankara

Giriş: Sağlık hizmeti verilen alanlarda atıkların kontrolü ve özellikle tıbbi atıkların yönetiminin düzenlenmesi 
çalışan, hasta ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Ağız ve diş sağlığı hasta-
neleri için örnek ünite içi atık yönetimi planını sunmak, bu plan doğrultusunda yapılan çalışmaların etkinliğini 
değerlendirmektir. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için oluşturulan ünite içi atık yönetim 
planı sunuldu. Bu plan doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda dişhekimliği kliniklerinde ve diğer yardımcı 
birimlerde oluşan tıbbi atık ve tehlikeli atık miktarları değerlendirildi. Üç yıllık periyottaki hasta başına düşen 
tıbbi atık miktarının değerlendirilmesi için tek örnek t testi kullanıldı, hasta sayısı ile tıbbi atık miktarı arasındaki 
korelasyon analizi yapıldı.

Bulgular: Hasta sayısı ile tıbbi atık miktarı arası ilişki incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki olmadığı (p> 0.05) bulunmasına rağmen korelasyon katsayısının r= 0.961 olduğu ve tıbbi atık miktarın-
daki artışın %92’sinin hasta sayısının artışı ile açıklanabileceği (R2= 0.92) tespit edildi.

Sonuç: Ünite içi atık yönetim planının oluşturulması, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımındaki artış, bö-
lüm bazında ve birebir eğitimlerin yapılması ve atık konusunda farkındalık yaratılması atık miktarındaki artışın 
nedeni olarak açıklanabilir. 

Diş tedavileri yapılan sağlık kuruluşlarında etkin bir atık yönetim planı oluşturulmalıdır. Hastanemiz tara-
fından oluşturulan bu plan ve yapılan çalışmaların örnek niteliği taşıması nedeniyle diğer ağız ve diş sağlığı 
hastanelerin de uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amalgam, diş kliniği, tıbbi atık
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Şekil 1. Yıllara göre hasta sayısı, atık miktarı arası oran.

P-008
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Üniversite Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım 
Ünitesinde İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyonların 

Değerlendirilmesi

Dilek Özten1, Cennet Ertürk1, Çiğdem Banu Çetin2, Seyhun Kürşat3, Şebnem Şenol2, Özlem Tünger2

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa

Giriş: Hastane infeksiyonları morbidite, mortalite ve maliyeti yüksek olan, hastaların güvenliğini tehdit eden 
önemli bir sağlık sorunudur. Uygulanan çok sayıda invaziv girişimler ve yandaş hastalıkları nedeniyle yoğun ba-
kımda yatan hastalar yüksek hastane infeksiyonu (Hİ) riski altındadır. Bununla birlikte temel infeksiyon kontrol 
önlemleri uygulamaları ile önlenebilir olması etkili infeksiyon kontrol programını önemini ortaya koymaktadır.

Amaç: Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, altı yataklı ve %100 doluluk ile çalışan dahiliye yo-
ğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde 2012-2013 yıllarında gelişen alet ilişkili infeksiyon hızlarının, insidans dansiteleri-
nin ve alet kullanım oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, 2012 ve 2013 yıllarında, altı yataklı dahiliye YBÜ’de yatan aktif sürveyans 
yöntemi ile izlenen hastalarda gelişen hastane infeksiyonlarının retrospektif olarak incelenmesiyle hazırlanmış-
tır. Hİ tanısı koymada “ Ulusal Hastane İnfeksiyonları Rehberi” kullanılmıştır. Sonuçlar ki-kare testi ile analiz 
edilmiştir.

Bulgular: Dahiliye YBÜ’de 2012 ve 2013 yıllarına göre sırasıyla yatan hasta sayısı 305, 301 ve hasta günü 
2379 ve 2169 olarak belirlenmiştir. Hİ hızı, insidans dansitesi, alet ilişkili infeksiyonlar ve alet kullanım oranları 
Tablo 1’de özetlenmiştir. Dahiliye YBÜ’de 2013 yılında santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 
(SVKİ-KDİ), kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) ve ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) hızlarının bir 
önceki yıla göre anlamlı oranda azaldığı saptanmıştır (p< 0.05).

Sonuç: Dahiliye yoğun bakım ünitesinde iki yıllık sürveyans çalışmasında invaziv araç ilişkili infeksiyon hız-
larında düşme izlenmesi sevindiricidir. Yoğun bakım ünitelerinde invaziv araç ilişkili infeksiyonların önlenme-
sinde etkili kontrol önlemlerinin alınması, standartların iyi belirlenmesi ve konuyla ilgili eğitim çalışmalarının 
devamlılığının sağlanması infeksiyon oranlarını daha da düşürecektir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, sürveyans, yoğun bakım

Tablo 1. Dahiliye YBÜ’de hastane İnfeksiyonlarının 
yıllara göre dağılımı

Dahiliye YBÜ 2012 2013

Hİ hızı 14.43 11.63

Hİ dansitesi 18.50 16.14

Kİ-ÜSİ hızı* 12.43 6.36

Üriner kateter kullanım oranı 0.78 0.96

SVKİ-KDİ hızı* 1.62 4.17

Santral kateter kullanım oranı 0.26 0.33

VİP hızı* 15.86 -

Ventilatör kullanım oranı 0.05 0,06

Toplam infeksiyon sayısı 44 35

*p< 0.05, ki-kare testi.

P-009
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Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarda  
Antibiyotik Kullanımının Nokta Prevalans  

Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Dilek Özten1, Cennet Ertürk1, Şebnem Şenol2, Çiğdem Banu Çetin2, Ebru Akçam3

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eczane Birimi, Manisa

Giriş: Hastanelerde gereksiz ve uygun olmayan antibiyotik kullanımı mikroorganizmalarda direnç geliştirmek-
te, hastalarda istenmeyen yan etkiler ortaya çıkarmakta, tedavi maliyeti artmakta ve dolayısıyla antibiyotik tedavi-
sinden beklenen yararlar sağlanamamaktadır. Bu konuda önlem almak için politikalar geliştirmek gerekmektedir. 
Yatan hastalarda antibiyotik kullanım politikalarını oluşturmak infeksiyon kontrol komitesinin görevleri arasındadır.

Amaç: Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde çocuk klinikleri ve acil birim dışın-
da, yatan tüm hastalarda antibiyotik kullanım oranları ve maliyeti incelemek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Toplam 550 yataklı hastanemizde çocuk klinikleri ve acil birim dışında, dahili ve cerrahi 
klinik ve yoğun bakımlarda yatan 418 hastanın antibiyotik kullanımları, infeksiyon kontrol hemşireleri tarafın-
dan 28.01.2014 tarihinde, bir günlük nokta prevalans yöntemiyle incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma gününde, araştırma kapsamına alınan birimlerde yatan 418 hastanın %33.97’sinin en az 
bir antibiyotik aldığı, toplam 217 adet antibiyotiğin %34.6’sının yoğun bakım ünitelerinde kullanıldığı belirlen-
miştir. Hasta başına antibiyotik tedavi maliyeti yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde sırasıyla 37.53 TL ve 
57.65 TL olarak bulunmuştur. Kullanılan antibiyotiklerin birimlere göre dağılımı Tablo 1’de ve antibiyotiklerin 
sayısı ve oranları Tablo 2’de belirtilmiştir. 

Sonuç: Hastanemizde karbapenem kullanımının yüksek oranda olduğu, bunu birinci-ikinci kuşak sefalospo-
rinler ve penisilin grubu antibiyotiklerin takip ettiği belirlenmiştir. Tüm hastalara etkili tedaviyi verebilmek, pro-
filaktik antibiyotik kullanımını sınırlamak, yan etkileri azaltmak, maliyet etkin bir strateji geliştirmek ve antibiyo-
tik direnç gelişimini önleyebilmek için uygun ve akılcı antibiyotik kullanımını yerleştirmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, hastane, maliyet

Tablo 1. Birimlere göre antibiyotik kullanım ve 
maliyet dağılımı

Birimler
Antibiyotik 
sayısı (%) Maliyeti

Servisler 142 (65.4) 5591.72

Yoğun bakımlar 75 (34.6) 1688.63

Toplam 217 (100) 7280.35

     

Tablo 2. Birimlerde kullanılan antibiyotiklerin dağılımı

Antibiyotikler Sayı %

Birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler 33 15.2
Üçüncü kuşak sefalosporinler 12 5.6
Penisilin grubu 33 15.2
Aminoglikozit 1 0.5
Linezolid 6 2.8
Metronidazol 16 7.3
Glikopeptit 13 6.0
Karbapenem 40 18.4
Kinolon 30 13.8
Makrolit 4 1.8
Antifungal 9 4.2
Antiviral 2 0.9
Kolistin 8 3.7
Tigesiklin 7 3.2
Sefoperazon/sulbaktam 3 1.4
Toplam 217 100

P-010
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanların Grip 
Aşısına Yaklaşımları

Cennet Ertürk1, Dilek Özten1, Şebnem Şenol2, Çiğdem Banu Çetin2, Özlem Tünger2

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Sağlık çalışanlarının iş ortamından ya da toplumdan kazanacağı infeksiyonlar diğer hastalar, diğer 
sağlık çalışanları, aile bireyleri ve toplum için risk oluşturmaktadır. Aşı ile önlenebilir hastalıklarda sağlık çalı-
şanlarının bağışıklığının sağlanması ele alınması gereken önemli konulardan biridir. İnfluenza aşısı da, Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP)’in 1997 yılında hazırladıkları raporda ve Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık 
Personelinin Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Tarama Protokolü”nde sağlık personelinin immünizasyonu için öne-
rilmektedir. Hastanemizde ise 2011-2012-2013 yıllarında sırasıyla 114, 46, 25 kişiye grip aşısı uygulanmış olup 
grip aşısı yaptıran kişi sayısında azalma dikkat çekicidir. Bu çalışma sağlık çalışanlarının grip aşısına karşı tutum-
larının araştırılması, aşı olmama nedenlerinin irdelenmesi ve sonraki yıllarda aşı taleplerimize yol göstermesi 
amacıyla yapılmıştır. 

Materyal ve Metod: 01-30 Eylül 2013 tarihleri arasında yürütülen ve tanımlayıcı olarak planlanan araştır-
manın evrenini, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde çalışan 1253 kişi oluşturmaktadır. Sağlık 
çalışanlarından rastgele örnekleme yapılarak 353 kişiye aşı olmama nedenlerine yönelik anket uygulanmış, so-
nuçlar ki-kare testi ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 32 ± 6.73 olup, %72.8’ini kadınlar, 
%27.2’sini erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya alınan grubun %55.5’ini hekim ve hemşirelerden oluşan sağlık 
personeli, %44.5’ini diğer personeller (hasta bakıcı, memur, sekreter, teknisyen vb.) oluşturmaktadır. Çalışan-
ların %36’sı riskli birimde, %64’ü risksiz birimde çalışmakta olup, %6.8’inin kronik bir hastalığı mevcuttur. Aşı 
olmama nedenlerine bakıldığında sağlık personellerinde “aşının gerekliliğine inanamıyorum”, diğer personelde 
ise “diğer korunma önlemlerini tercih ediyorum” yanıtlarının anlamlı oranda yüksek olduğu saptanmıştır (p< 
0.05). Sağlık çalışanlarının influenza aşısı yaptırmama nedenleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Öncelikle sağlık personeline influenza geçişi, aşının etkinliği, yan etkileri konusunda ve aşılanmamış 
personelin kendisi ve hasta için doğuracağı sonuçları, sorumlulukları konusunda eğitim verilmeli ve aşılar uygun 
zamanda yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, grip, hastane

Tablo 1. İnfluenza aşısı yaptırmama nedenleri

Aşı yaptırmama nedeni Sayı %

Gerekliliğine inanmıyorum 158 44.8

Aşıyı güvenli bulmuyorum 66 18.7

Allerjim var 9 2.5

Aşı için zamanın geç olduğunu 
düşünüyorum

21 6.0

Aşıdan önce grip oldum 40 11.3

Hastanede aşı yapıldığından 
haberim olmadı

19 5.4

Gripten korunmada diğer 
önlemleri tercih ediyorum

88 22.9

Diğer* 29 8.2

*Gebelik, korku, fırsat bulamama.

P-011
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Nozokomiyal Vankomisin Dirençli  
Enterococcus (VRE) İnfeksiyonlarının ve  
Kolonizasyonlarının Değerlendirilmesi

Cennet Ertürk1, Dilek Özten1, Hörü Gazi2, Şebnem Şenol3, Çiğdem Banu Çetin3, Özlem Tünger3

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde son bir yıl içinde yatarak tedavi 
gören hastalardan izole edilen vankomisin dirençli Enterococcus spp. (VRE) infeksiyon ve kolonizasyon oranlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmada, 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında hastanemiz anestezi, cerrahi, da-
hiliye, göğüs hastalıkları, nöroloji yoğun bakım ünitelerinde yatarak tedavi gören ve rektal sürüntü aldırmayı 
kabul eden immünsüpresyon, diyalize girme gibi bulaş açısından yüksek risk taşıyan 204 hastanın sonuçları 
retrospektif olarak değerlendirilmiştir. VRE kolonizasyonunun tespiti için tüm hastalardan ayda bir kez tarama 
kültürü alınmıştır. Üreme olması durumunda kültürler her hafta olmak üzere tekrarlanmıştır. Nozokomiyal infek-
siyon tanısı, “Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Rehberi”nde yer alan kriterleri temel alınarak yapılmıştır. 
Üreyen bakteriler konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistemle (Phoenix Becton Dickinson ID), antibiyotik 
duyarlılıkları ise CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) kriterleri temel alınarak Kirby-Bauer disk 
difüzyon yöntemi ve otomatize sistem ile (Phoenix Becton Dickinson ID) belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 59.35 ± 20.27 ve %58.8’i erkektir. Belirlenen süre içerisinde 
alınan 348 örneğinin %38.9’unda vre izole edilmiştir. Rektal sürüntü örneği alınan toplam 204 hastanın %22.5 
‘inde VRE kolonizasyonu saptanmış olup, bunların %5.9’unda VRE infeksiyonu geliştiği tespit edilmiştir.

Sonuç: VRE saptanan birimlerde el hijyenine uyumunun artırılması, sıkı temas önlemlerine yönelik eğitim-
lerin verilmesi ve VRE kolonizasyonunun erken tespiti, nozokomiyal enterokok infeksiyonlarının önlenmesinde 
yaralı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, kolonizasyon, VRE

P-012



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 187

POSTERLER

Diyabetik Hastada Katarakt Operasyon Sonrası  
Gelişen Rino-Orbito-Serebral Mukormikozis 

Olgusu

Fatma Öztürk1, Mustafa Gökhan Gözel1, Derya Seven2, Havva Kaya3, Nazif Elaldı1,  
Aynur Engin1, Mehmet Bakır1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Mukormikozis nadir görülen, invaziv ve fulminan seyirli bir fungal infeksiyondur. Genellikle diyabetli, 
immün sistem bozukluğu olan veya immünsüpresif tedavi alan hastalarda görülür. Bu çalışmada katarakt ope-
rasyonu sonrası rino-orbito-serebral mukormikozis gelişen hastanın klinik, laboratuvar ve görüntüleme özellik-
leri ile sunulması amaçlanmıştır.

Olgu: Yetmiş yaşında diyabetik kadın hasta, iki hafta önce sağ gözde gelişen katarakt nedeniyle opere olmuş, 
sonrasında aynı gözde proptozis, çevresinde ödem ve hiperemi gelişmesi üzerine periorbital selülit tanısı ile 
antimikrobiyal tedavi başlanmış. Antimikribiyal tedaviye rağmen hastada konfüzyon ve uykuya meyil gelişmesi 
nedeni ile hastanemizin acil ünitesine sevk edilmiş. Hastanın fizik muayenesinde kooperasyon ve oriyantasyo-
nunda kısıtlılık, proptozis, sağ göz çevresinde ödem, hiperemi ve ısı artışı saptandı. Hastanın kabulünde kan 
glukozu 440 mg/dL, tam idrar tetkikinde 2+ keton, ph: 7.30, CHCO3: 15 mg/dL CRP: 438, eritrosit sedimantasyon 
hızı: 96 mm/saat saptandı. Hastanın kontrolsüz diyabetik olması (diyabetik ketoasidoz) bilinç kaybı gelişmesi ve 
antimikrobiyal tedaviye rağmen klinik bulguların düzelmemesi nedeni ile rino-orbito-serebral mukormikozis ön 
tanısı ile kranial MR, konjunktiva ve nazal kaviteden kültür örneklemeleri yapıldı. Alınan kültürlerde Mucor spe-
cies mantarları üremesi ve kranial MR görüntülemesinde tüm paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşma, sağda 
çiğneme kaslarında ve yumuşak doku alanlarında ve sağ frontalskalpte ödem ile uyumlu sinyal artışları ve mi-
nimal volüm artışı, sağ bulbus okuli duvarında kalınlaşma, tonus azalmasına bağlı sferik görünümde kaybolma, 
pons sağ yarısında, sağ orta serebellar pedinkülde, sağ temporal lob medial kısımda, sağda MCA ve ACA sınır 
sulama alanlarında daha çok kortikal ve subkortikal alanı etkileyen yer yer beyaz cevherde yer alan yamasal 
ve nodüler sinyal değişikliği, sağ İCA duvarında kalınlaşma ve yer yer obstrüksiyon mevcuttur şeklinde rapor-
lanmıştır. Hastaya 5 mg/kg/gün dozunda lipozomal amfoterisin B tedavisi başlandı. Hastada yaygın serebral 
tutulum nedeni ile cerrahi tedavi uygulanmadı ve tedavinin onuncu gününde hasta kaybedildi.

Sonuç: Mukormikozis nadir görülmekle birlikte ölümcül bir mantar infeksiyonudur. İmmün sistemi zayıf 
hastalarda, özellikle kontrolsüz diyabetik hastalarda görülür. Acil medikal ve cerrahi tedavi yaşam kurtarıcı 
olabilir. Tanı koymak için öncelikle hastalıktan şüphelenmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Mukormikozis, rino-orbito-serebral tutulum, kontrolsüz diyabet, amfoterisin B
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Reanimasyon YBÜ’de Gelişen İnfeksiyonların 

Cinsiyet Üzerinden Analizi

Derya Yıldız1, Gönül Şengöz2, Cafer Korkut1, Emine Güngör Özdemir1, Meryem Kocuk1,  
Rıfat Yıldız1, Kerem Erkalp1

1İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Hastane infeksiyonları önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Hastane infeksiyonu insidansı hasta 
özelliklerine göre değişmektedir. 

Amaç: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2013 
yılında yatan ve hastane infeksiyonu gelişen hastaların cinsiyete göre irdelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi otomasyon programı “Medin 3” ve hastane in-
feksiyonlarının kayıt edildiği “Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı” incelenerek, kullanılacak olan veriler 
toplanmış ve düzenlenmiştir.

Bulgular: 2013 yılında, 20 yataklı reanimasyon yoğun bakım ünitesine 433 hasta yatışı yapılmıştır. Seksen 
üç kişide (%19) hastane infeksiyonu gelişmiştir.

Seksen üç kişinin 49 (%59)’u erkektir. Erkeklerin yaş ortalaması 52, hastanede kalış süresi 52 gün ve infeksi-
yon gelişme süresi 29 gün olarak tespit edilmiştir. Erkeklerde yatış sebebi olarak ilk sırada malignite (%20) yer 
almaktadır. Kırk dokuz kişide 82 infeksiyon gelişmiş ve 87 etken izole edilmiştir. Otuz üç (%40) ventilatör ilişkili 
pnömoni, 20 (%24) santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu sayıca yüksek olan infeksiyonlardır. 
Seksen yedi etkenin 39 (%45)’u Acinetobacter baumannii, 10 (%11)’u Klebsiella pneumoniae’dır. Klinikte gelişen infek-
siyonlarda 7 (%8) MRSA izole edilmiş ve mikroorganizmalarının tümü erkek hastalarda görülmüştür. 13 (%27) 
hastada sekonder kan dolaşımı infeksiyonu gelişmiştir. Erkek hastalardan 25’i (%51) eksitus olmuştur.

İnfeksiyon gelişen 83 kişinin 34 (%41)’ü kadındır. Kadınların yaş ortalaması 66, hastanede kalış süresi 36 gün 
ve infeksiyon gelişme süresi 26 gün olarak tespit edilmiştir. Kadınlarda yatış sebebi olarak ilk sırada solunum 
yetmezliği (%24) gelmektedir. Otuz dört kişide 48 infeksiyon gelişmiş ve 51 etken izole edilmiştir. On dokuz 
hastada 21 (%44) ventilatör ilişkili pnömoni, 13 hastada 14 (%29) üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu 
gelişmiştir. Elli bir etkenin 18 (%35)’i A. baumannii, 9 (%18)’u Candida spp.’dir. 12 (%35) hastada sekonder kan do-
laşımı infeksiyonu gelişmiştir. Kadın hastalardan 27 (%79)’i eksitus olmuştur. 

Sonuç: Hastaların YBÜ’de kalış süreleri arttıkça infeksiyon gelişme olasılığı da artmaktadır. İnfeksiyon geli-
şen hastalardan kadın olanlarda yaş ortalaması daha yüksek, hastanede kalma süresi daha kısa, mortalite daha 
yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, mortalite, yoğun bakım ünitesi
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Reanimasyon YBÜ’de Beş Yılda VİP Hızı ve  
İnfeksiyon Etkenlerinin Değişiminin İncelemesi

Cafer Korkut1, Gönül Şengöz2, Derya Yıldız1, Emine Güngör Özdemir1, Meryem Kocuk1, Kerem Erkalp1,  
Mehmet Salih Sevdi1

1 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Reanimasyon yoğun bakım üniteleri hastane infeksiyonlarının en sık izlendiği, hastanelerin en yoğun 
antibiyotik kullanılan bölümleridir. Etkenlerin ve antibiyotik dirençlerinin takibi her ünite için ampirik tedaviyi 
belirlemede önemlidir. 

Amaç: Beş yıllık periyotta 20 yataklı reanimasyon yoğun bakım ünitesi’nde ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) 
hızı ve etken mikroorganizmalarının yıllara göre değişimlerinin incelenmesi amacıyla sürveyans verileri gözden 
geçirilmiştir.

Materyal ve Metod: Retrospektif olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım 
Ünitesinde yatan hastalarda gelişen VİP infeksiyonları, CDC kriterlerine göre laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif 
sürveyans sistemi ile belirlendi. İzole edilen etkenlerin tanımlanmaları ve antibiyotik duyarlılıkları kriterlerine 
uygun olarak yapıldı. 

Bulgular: VİP hızı 2009 yılında 11 iken artış göstererek 17’ye ulaşmış, 2013 yılında yapılan çalışmalar sonucu 
12 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1).

2009 yılında VİP etkenleri içinde Acinetobacter baumannii oranı %46’dan 2013 yılında %64’e, Pseudomonas aerugi-
nosa ise %30‘dan %8’e değişim göstermiştir. 2009 yılında Staphylococcus aureus %2’den artarak 2013 yılında %8.6’ya 
ulaşmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre 2013 yılında karbapenam direnci A. baumannnii’de %100, P. 
aeruginosa’da %80, metisilin direnci S. aureus’ta %100 oranında saptanmıştır.

Sonuç: Yoğun bakım üniteleri genel durumu bozuk hastaların en sık yattığı, invaziv girişimlerin yoğun uy-
gulandığı, hastane infeksiyonları bakımından riskli alanlardır. Yoğun bakımlarda sürveyans verilerinin analizi, 
izole edilen mikroorganizmaların dağılımı, antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, infeksiyon kontrolü açısından 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, VİP, YBÜ

Tablo 1. Yıllar içinde VİP hızında görülen değişimler

2009 2010 2011 2012 2013

VİP hızı 11 16 17 14 12

P-015
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Reanimasyon YBÜ’de Bir Yıllık İnvaziv  
Araç İlişkili İnfeksiyonların İncelenmesi

Cafer Korkut1, Gönül Şengöz2, Derya Yıldız1, Meryem Kocuk1, Emine Güngör Özdemir1, Kerem Erkalp1,  
Mehmet Salih Sevdi1

1İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada 2013 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım ünite-
sinde invaziv araç ilişkili infeksiyon değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Retrospektif olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 2013 yılı içinde yatan hastalarda gelişen invaziv araç ilişkili infeksiyonlar, CDC 
kriterlerine göre laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif sürveyans sistemi ile belirlendi. İzole edilen etkenlerin tanım-
lanmaları ve antibiyotik duyarlılıkları CLSI kriterlerine uygun olarak yapıldı. 

Bulgular: Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) hızı ve kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu hızı 1. döneme 
göre yıl sonunda artmıştır (Tablo 1).

İnvaziv araç ilişkili infeksiyon etkeni sayısı 4. dönem diğer dönemlere göre yaklaşık iki kat artış göstermiştir. 
Acinetobacter baumannii tüm etkenlerin %50’sini oluşturmuştur. 4. dönemde YBÜ’de çalışan personel sayısının ye-
terli olmadığı ve 20 yatak sayısı olması gerekirken bu dönemde bazı günlerde 23-24 yatak kapasitesine çıkıldığı 
tespit edilmiştir. Yapılan hastane içi çalışmalarla yataklar arasında bulunması gereken boşluklara dikkat çekil-
miş, personel desteği sağlanmış ve eğitimler tekrarlanmıştır. 

Sonuç: Yoğun bakım üniteleri genel durumu bozuk hastaların en sık yattığı, invaziv girişimlerin yoğun uy-
gulandığı, hastane infeksiyonları bakımından riskli alanlardır. Bu alanlarda çalışan personel sayısı yeterli olma-
lıdır. YBÜ’de çalışan personelin sık yer değiştirmemesi, eğitimlerin sık güncellenmesi infeksiyon kontrolü için 
gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, invaziv araç ilişkili infeksiyonlar, YBÜ

Tablo 1. İnfeksiyon hızları

İnfeksiyon 
türü

2013/1.
dönem

2013/2.
dönem

2013/3.
dönem

2013/4.
dönem

VİP 10.1 4.2 13.6 18.8

Kİ-ÜSİ 2.3 5.6 4.2 4.3

SVKİ-KDİ 4.4 8.0 4.1 5.0

VİP: Ventilatör ilişkili pnömoni, Kİ-ÜSİ: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, 
SVKİ-KDİ: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu.

P-016
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Kardiyovasküler YBÜ’de 5 Yıllık Periyotta  
Saptanan Hastane İnfeksiyonlarının  

İrdelenmesi

Emine Güngör Özdemir1, Gönül Şengöz2, Cafer Korkut1, Derya Yıldız1, Meryem Kocuk1, Adil Polat1

1İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonlarının (Hİ) en sık görüldüğü birimlerdir. YBÜ’ler an-
tibiyotiklere dirençli bakterilerin sık olması nedeni ile ayrıca önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu 
çalışmamızda 2009-2013 yılları arasında kardiyovasküler YBÜ’de gelişen Hİ’lerin oranları, mortalitesi ve direnç 
durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Retrospektif olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde 5 yıllık periyotta yatan hastalarda gelişen Hİ’ler incelendi. Hİ’ler CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention) kriterlerine göre laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif sürveyans sistemi ile belirlendi. İzole 
edilen etkenlerin tanımlanmaları ve antibiyotik duyarlılıkları CLSI (Clinical and Laboratory Standarts Instıtute) 
kriterlerine uygun olarak yapıldı. Veriler, Ulusal Hastane Sürveyans Ağı’na (UHESA) kaydedildi.

Bulgular: Beş yılda 4184 hasta yatışı, 12.107 hasta günü oldu. Hİ tanısı alan hastaların sayısı 134, kadın 
cinsiyet %41 olarak saptandı. Bu hastaların hastanede kalış süresi ortalama 34 gündü. Yirmi iki (%16.4) hastaya 
birden fazla Hİ tanısı kondu. Hİ olarak en sık cerrahi alan infeksiyonu (CAİ- %46) ve pnömoni (%28) saptandı. 
Kardiyovasküler YBÜ’de 5 yılda 169 Hİ tanısı kondu ve 192 mikroorganizma tespit edildi. A. baumannii %16, KNS 
%13, S. aureus %11, E. coli %11, P. aeruginosa %9, E. faecalis %7, Candida albicans %5 oranında saptandı. Bu mikroor-
ganizmaların direnç durumlarına bakıldığında; A. baumannii’nin %73’ü karbapenem dirençli, KNS’lerin %72’si 
MRKNS, S. aureus’un %64’ü MRSA, E. coli’nin %62’si ESBL pozitif olarak bulundu. Hastaların %31’i eksitus oldu. 
Eksitus olan hastalardan izole edilen mikroorganizmalardan %29’u A. baumannii olarak tespit edildi. 

Sonuç: Beş yıllık çalışma incelendiğinde 134 hastanın 169 Hİ tanısı aldığı; en sık CAİ ve pnömoni tanısı kon-
duğu tespit edildi. Hastaların birden fazla Hİ yakalanma durumu, antibiyotiklere direnç durumu, hastanede kalış 
süresi ve mortalitenin yüksek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, mortalite, YBÜ
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Nozokomiyal Stenotrophomonas maltophilia  
Bakteriyemi ve Pnömoni Gelişen Hastaların  

Demografik ve Klinik Özelliklerinin  
Karşılaştırılması

Mustafa Gökhan Gözel1, Cem Çelik2, Nazif Elaldı1, Aynur Engin1, Mehmet Bakır1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Stenotrophomonas maltophilia birçok ilaca dirençli, nonfermentatif, gram-negatif bir basildir. Özellikle 
immünsüprese, komorbid hastalığı olanlarda nozokomiyal infeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada S. 
maltophilia’nın etken olduğu nozokomiyal bakteriyemi ve pnömoni gelişen hastaların demografik ve klinik özel-
liklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmaya Ocak 2006 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde yatan ve nozokomiyal S. maltophilia primer bakteriyemi ve pnömoni gelişen hastalar dâhil 
edildi. S. maltophilia primer bakteriyemi ve pnömoni tanısı hastanenin klinik mikrobiyoloji raporlarına ve İnfeksi-
yon Kontrol Komitesi kayıtlarına göre yapıldı.

Bulgular: Ocak 2006 ile Aralık 2013 tarihleri arasında S. maltophilia’nın etken olduğu 35 primer bakteriyemi 
ve 36 pnömoni gelişen toplam 71 hasta tespit edildi. Primer bakteriyemi gelişen hastaların yaş ortalaması 61.9 
iken pnömoni gelişen hastaların 68.4 olarak tespit edildi. Primer bakteriyemili hastaların 13 (%37.1)’ü kadın, 
pnömonili hastaların 11 (% 30.6)’i kadın idi. Nozokomiyal S. maltophilia bakteriyemi ve pnömoni gelişen hasta-
ların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. İki grup arasında yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı 
ve hastaneye yatış tanılarında istatistiksel farklılık saptanmadı. Bakteriyemi gelişen hastalarda immünsüpresif 
tedavi, pnömoni gelişen hastalarda ise KOAH daha yüksek oranda tespit edildi. Pnömoni gelişen hastalarda 
APACHE II ve SOFA skorlarının daha yüksek olduğu gözlendi. Bakteriyemi gelişen hastalarda invaziv işlemlerin 
daha yüksek oranda uygulandığı saptandı. Bununla birlikte genel mortalite oranlarında farklılık saptanmadı. 

Sonuç: S. maltophilia nadir görülen nozokomiyal infeksiyon etkenlerinden biridir. Özellikle yoğun bakım üni-
teleri gibi komorbid hastalığı olanlarda, sıklıkla primer bakteriyemi ve pnömoniye neden olmaktadır. Çalışma-
mızda her iki hasta grubu kaba mortalite oranlarında farklılık saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, nozokomiyal infeksiyon, primer bakteriyemi, pnömoni, mor-
talite

P-018
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Tablo 1. Nozokomiyal Stenotrophomonas maltophilia bakteriyemi ve pnömoni gelişen hastaların demografik 
ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması.

Özellikler Primer bakteriyemi n= 35 Pnömoni n= 36 p

Yaş, ortalama ± SD 61.9 ± 18 68.4 ± 11 0.071

Cinsiyet

Kadın 13 (37.1) 11 (30.6) 0.557

Erkek 22 (62.9) 25 (69.4)

Hastane yatış tanı 12 (34.3) 13 (36.1) 0.265

Solunum yetmezliği 6 (17.1) 7 (19.4)

SVH 6 (17.1) 9 (25.0)

İnfeksiyon 
Diğer

11 7

Komorbidite

HT 18 (51.4) 16 (44.4) 0.556

KKY 6 (17.1) 3 (8.3) 0.265

SVH 10 (28.6) 4 (11.1) 0.079

KOH 13 (37.1) 23 (63.9) 0.024

KBY 4 (11.4) 2 (5.6) 0.374

DM 11 (31.4) 10 (27.8) 0.736

Malignite 10 (28.6) 9 (25) 0.734

İmmünsüpresif tedavi 9 (25.7) 0 (0) 0.001

Yatış yeri

Servis 14 (40.0) 16 (44.4) 0.705

Yoğun bakım 21 (60.0) 20 (55.6)

İnfeksiyon ağırlığı*

APACHE II 23.7 ± 5.9 28.8 ± 3.4 0.002

SOFA 6.7 ± 2.4 8.5 ± 3.1 0.048

CCI 2.7 ± 1.9 2.3 ± 1.7 0.519

Ampirik tedavi uygun mu?

Evet 1 (2.9) 0 (0) -

Hayır 34 (97.1) 36 (100)

Etkin tedavi almış mı?

Evet 31 (88.6) 26 (72.2) 0.083

Hayır 4 (11.4) 10 (27.8)

Antimikrobiyal tedavi

Levofloksasin 16 (51.6) 15 (57.7) 0.646

TMP-SMT 15 (48.4) 11 (42.3)

Mortalite

14. gün 8 (22.9) 14 (38.9) 0.144

28. gün 13 (37.1) 16 (44.4) 0.531

İnvaziv işlem

Evet 33 (94.3) 23 (63.9) 0.003

Hayır 2 (5.7) 13 (36.1)

İnvaziv işlem

SVK 33 (94.3) 20 (55.6) 0.001

Foley 30 (85.7) 23 (63.9)  0.055

NG 19 (54.3) 19 (52.8) 0.899

Endotrakeal entübasyon 18 (51.4) 17 (47.2) 0.723
* Hasta ağırlığı skorları yoğun bakımda yatan hastalar için hesaplanmıştır. 
SVH: Serebrovasküler hastalık, HT: Hipertansiyon, KKY: Konjestif kalp yetmezliği, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 
KBY: Kronik böbrek yetmezliği, DM: Diabetus mellitus, APACHE II: Acute physiology and chronic health evaluation, SOFA: 
Sepsis related organ failure, CCI: Charlson comorbidity index, CRP: C-reaktif protein, TMP-SXT: Trimetoprim-sülfametoksazol, 
SVK: Santral venöz kateter, NG: Nazogastrik.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye 
Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2013 Yılında Gelişen 

Hastane İnfeksiyonları

Funda Gözütok1, Fatma Mutlu Sarıgüzel2, Elif Bolat3, Berna Aydın1, Deniz Kamalak Güzel1, Tuğba Üstüner3, 
İlhami Çelik1

1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Kayseri
2 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Kayseri
3 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Kayseri

Amaç: Bu çalışmada Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’nde yürütü-
len sürveyans çalışmasının 2013 yılı sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında YBÜ’de yatan 1070 hasta, hastane infeksiyon-
ları açısından aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlendi

Bulgular: Dahiliye YBÜ, 12 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Çalışma boyunca YBÜ’de 1070 hasta, 
3590 hasta günü izlendi. Bu sürede 190 hastane infeksiyonu tanımlandı. Hastane infeksiyonu hızı %17.7; hasta-
ne infeksiyon insidans dansitesi binde 52.9 olarak hesaplandı. Ventilatör kullanım oranı %19, ventilatör ilişkili 
pnömoni (VİP) hızı binde 31.3, üriner kateter kullanım oranı %82, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-Ü-
Sİ) hızı binde 26.9, santral venöz kateter kullanım oranı %38, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksi-
yonu (SVKİ-KDİ) hızı binde 23.5 olarak bulundu. Gelişen hastane infeksiyonlarının %41.5’i kateter ilişkili üriner 
sistem infeksiyonu, %27.8’si laboratuvar kanıtlı kan dolaşımı infeksiyonu, %16.8’i santral venöz kateter ilişkili 
kan dolaşım infeksiyonu ve %11’i ventilatör ilişkili pnömoni olarak tespit edilmiştir. Hastane infeksiyonu tanı-
sı alan hastalardan 190 mikroorganizma izole edilmiş, bunların 83 (%43.7)’ünü gram-pozitif bakteriler, 77’sini 
(%40.5) gram-negatif bakteriler ve 30 (%15.7)’unu kandida türleri oluşturmuştur. İzole edilen 30 Candida suşunun 
7’si kandan izole edilip tür düzeyinde tiplendirilerek antifungal duyarlılık testi yapılmıştır. Bu suşların 4’ü Candida 
albicans, birer taneside Candida parapsilosis, Candida crusei ve Candida glabrata olarak tanımlanmıştır.

Metisilin direnci KNS’ lerde %95, S. aureus’larda %66.6 tespit edilmiştir. Gram-pozitif koklarda en etkili anti-
biyotikler olarak linezolid, vankomisin ve teikoplanin olarak saptanmıştır. 

E. coli suşlarının %82.7’sinde, K. pneumoniae’ların ise %83.3’ında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) 
pozitif bulunmuştur. A. baumannii ve P. aeruginosa’da en etkili antibiyotik kolistin, E. coli’de imipenem ve merope-
nem, K. pneumoniae’da gentamisin ve siprofloksasin bulunmuştur.

Sonuç: Tüm servislerde ve özellikle YBÜ’lerinde sürveyans verilerinin takip edilmesi ve infeksiyon kontrol 
önlemleri açısından çok önemlidir Mikroorganizmaların direnç oranlarını takip etmek uygun antibiyotik tedavi-
sinin başlanmasında önemlidir.

 Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, hastane infeksiyonu, surveyans, yoğun bakım ünitesi

P-019
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Tokat Devlet Hastanesinde 2013 Yılı Kesici- 
Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Özcan Genç1, Fatih Erkmen1, Gönül Görgülü2

1 Tokat Devlet Hastanesi, Tokat
2 Ünye Devlet Hastanesi, Ordu

Giriş: Hastaneler infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar. Sağlık personeli, verdiği 
sağlık hizmeti sırasında sıklıkla bu infeksiyon etkenleriyle temas eder ve bu temas ciddi infeksiyonlara yol açar. 
HCV infeksiyonunun risk faktörlerini değerlendiren bir çalışmada, iğne batması kazası öyküsünün bağımsız 
olarak anti-HCV ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Aygün, 2007:385).

Amaç: Kurumumuzda 2013 yılı içerisinde gerçekleşen kesici-delici alet yaralanmalarını değerlendirerek çalı-
şan güvenliği açısından alınacak önlemleri geliştirmektir.

Materyal ve Metod: Kalite birimine bildirimi yapılan kesici-delici alet yaralanmalarının yıl içerisindeki dağı-
lımları incelenerek, veriler retrospektif olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Tüm yıl içerisinde toplam 73 personel yaralanması gerçekleşmiş olup, bunların %41’ini hemşire, 
%40’ını stajyer, %14’ünü temizlik personeli, %3’ünü doktor ve %2 diğer personel teşkil etmektedir. Yıl içerisin-
deki yaralanmaların oranı, personele ve yaralanmaya neden olan alet türüne göre dağılımları Tablo 1’de göste-
rilmiştir. Toplam 73 yaralanmanın %89’unda kişisel koruyucu ekipman kullanımı söz konusudur. Yaralanmanın 
gerçekleştiği yere göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Hastanemizde yaralanma sonrası infeksiyon kontrol 
komitesi tarafından takip edilen çalışanların hiçbirinde 1 yıllık takip sonrasında hepatit B, C ve anti-HIV pozitif-
liği saptanmamıştır. Yaralanmaların en yüksek oranının klinikte iğne ucu yaralanması olarak gerçekleştiği ve en 
çok yaralanan meslek grubunun hemşireler olduğu tespit edilmiştir. Yaralanmaların %35.6’sı hastadan alet/en-
jektör çıkarırken, %13.7’si hastaya alet/enjektör takarken, %12.3’ü ameliyat sırasında, %16.4’ü çöp toplama-bo-
şaltma ve taşıma sırasında, %21.9’u diğer tıbbi işlemler sırasında gerçekleşmiştir. 

Sonuç: Hasta yatağı başında yaralanmaların tüm yaralanmalara oranla daha fazla olması bu tür yaralanma-
lar için ayrıca bir tedbir alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda delici-kesici alet kutusu bulunan 
tedavi tepsilerinin kullanımının artırılması gereklidir. Kontamine iğne uçları kesici-delici alet kutusuna atılırken 
enjektörden ayrılmamalıdır. Karşılaşılması muhtemel bir HCV/HIV bulaşı durumunda ilgili çalışanın tedavi mali-
yeti ile kesici-delici alet kutularının kurumlara getireceği maliyetin karşılaştırılması için çok merkezli çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Ayrıca yaralanmaya maruz kalan meslek grubunun iş yoğunluğunun azaltılması kesici-delici alet 
yaralanmaları bakımından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici alet, yaralanma, infeksiyon

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLÜM BAZINDA DAĞILIM

Diğer; 4; %6

Acil; 4; %6

Ameliyathane
11; %15

Hasta odası; 8; %11

Klinik/Servis 41; %56

Klinik/servis;
41; 56%

Acil

Ameliyathane

Yoğun bakım

Laboratuvar

Hasta odası

Klinik/servis

Sterilizasyon ünitesi

Diğer

Yoğun bakım; 3; %4
Laboratuvar; 1; %1

Sterilizasyon
ünitesi; 1; %1

Şekil 1.

P-020
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Çevre Temizliğinde Buharlı Asepsi Yöntemiyle 
Standart Temizlik Yöntemlerinin Etkinliğinin 

Mikrobiyolojik ve Biyoluminesans  
Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Nefise Öztoprak1, Filiz Kızılateş1, Gülsüm Karakuş2, Sevgi Şahin1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) çevre temizliği infeksiyon kontrolü açısından çok önemlidir. Bu çalış-
mada üç farklı temizlik yönteminin etkinliği karşılaştırıldı. 

Materyal ve Metod: Çalışma 15 Ocak 2014’te Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) Dahiliye 
YBÜ’de iki hasta odasında yapıldı. İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği laboratuvar stoklarından 
taze pasaj yapılan bakterilerden 0.5 McFarland konsantrasyonda hazırlanan solüsyonlar kullanıldı. Bu bakteriler 
MRSA, VRE, P. aeruginosa ve A. baumannii idi. Bakteri solüsyonlarından monitör düğmeleri, hasta sehpası, yatak 
kumandası, yatak kenarları ve zeminde belirlenmiş dört ayrı bölgede 2.5 cm2’lik alanlara 0.1 mL sürüldü, kuru-
ması beklendi. Steril swabla alınan tüm örnekler %5 koyun kanlı agar plaklara ekildi, 37°C’de 24 saat inkübe 
edildi ve koloni sayımı yapıldı. ATP biyoluminesans ölçümleri, luminometreyle (3M™ Clean-Trace™ NG Lumi-
nometre) yapıldı. YBÜ temizliği; klor tablet kullanılarak hazırlanan 1000 ppm ve 5000 ppm klor solüsyonuyla 
standart temizlik ve buharlı asepsi cihazıyla (Tecnovap Evo 304) 174°C ısı ve 8 bar buharla 30 sn süreyle yapıldı. 
Bu cihazda sadece musluk suyu kullanıldı herhangi bir dezenfektan madde eklenmedi.

Çalışmanın yapıldığı odalarda temizlik yapıldıktan sonra toplam 20 bölgede 2.5 cm2’lik alanlara hazırlanmış 
olan bakteri solüsyonları sürüldü ve steril swablarla örnekler alındı. Sonra birinci odada 1000 ppm klor solüsyo-
nu; ikinci odada ise 5000 ppm klor solüsyonu kullanılarak temizlik yapıldı. Temizlik sonrasında steril swablarla 
örnekler alındı. Daha sonra birinci odada 20 bölgeye bakteri solüsyonları tekrar sürüldü. Buharlı asepsi cihazıy-
la temizlik yapıldı, sonra steril swablarla örnekler alındı. 

Bulgular: Çalışmamızda kontamine edilen tüm yüzeylerde hem mikrobiyolojik hem de ATP biyoluminesans 
ölçümünün korelasyon gösterdiği, buharlı asepsi cihazı ile temizliğin diğer iki temizlik yöntemine göre daha 
etkin olduğu tespit edildi (Tablo 1).

Tartışma: ATP cihazı mikrobiyolojik yöntemlerle karşılaştırıldığına hastane temizliğinin kontrolünde ve 
çevre kontaminasyonun saptanmasında oldukça pratik ve hızlı bir yöntemdir, dakikalar içinde sonuç alınabil-
mektedir. Hastane temizliğinde standart yöntem olarak kullanılan kimyasal dezenfektanlarla karşılaştırıldığında 
buharlı asepsi cihazı hem kimyasal kullanımını ortadan kaldırması hem de kısa etki süresi nedeniyle avantajlıdır. 
Ancak bu yöntemde yüzeyler nemli kalabildiğinden kurulama gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Buhar, çevre temizliği, klor, ATP biyoluminesans

P-021
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Tablo 1. Temizlik öncesi ve üç farklı yöntemle temizlik sonrası mikrobiyolojik inceleme ve ATP biyoluminesans ölçüm sonuçları

Temizlik 
öncesi 
ATP 

sonucu
Temizlik öncesi  

mikrobiyolojik sonuç 

1000 
ppm klor 
solüsyonu 
ile temizlik 
sonrası ATP 

sonucu

1000 ppm 
klor solüsyonu 

ile temizlik  
sonrası  

mikrobiyolojik 
sonuç

5000 
ppm klor 
solüsyonu 
ile temizlik 
sonrası ATP  

sonucu

5000 ppm klor 
solüsyonu ile  

temizlik  
sonrası  

mikrobiyolojik 
sonuç

Buharlı 
asepsi 

cihazı ile 
temizlik 
sonrası 

ATP  
sonucu

Buharlı 
asepsi cihazı 

ile  
temizlik 
sonrası  

mikrobiyolo-
jik sonuç

Monitör 1 722 10.000 CFU/ml 
Acinetobacter bau-

mannii

5 Üreme yok 6 1000 CFU/mL 10 Üreme yok

Monitör 2 512 10.000 CFU/mL P. 
aeruginosa

8 Üreme yok 14 Üreme yok 9 Üreme yok

Monitör 3 474 10.000 CFU/mL MRSA 7 Üreme yok 9 Üreme yok 6 Üreme yok

Monitör 4 159 10.000 CFU/mL VRE 6 1000 CFU/ml 51 Üreme yok 9 Üreme yok

Yatak 
kenarı 1

887 10.000 CFU/mL Aci-
netobacter baumannii

131 Üreme yok 28 Üreme yok 10 Üreme yok

Yatak 
kenarı 2

612 10.000 CFU/mL  
P. aeruginosa

82 Üreme yok 67 Üreme yok 7 Üreme yok

Yatak  
kenarı 3

435 10.000 CFU/mL MRSA 29 Üreme yok 178 Üreme yok 15 Üreme yok

Yatak 
kenarı 4

251 10.000 CFU/mL VRE 97 Üreme yok 97 Üreme yok 7 Üreme yok

Sehpa 1 312 10.000 CFU/mL Aci-
netobacter baumannii

65 Üreme yok 128 Üreme yok 37 Üreme yok

Sehpa 2 262 10.000 CFU/mL P. 
aeruginosa

85 Üreme yok 232 20.000 CFU/mL 6 Üreme yok

Sehpa 3 1146 10.000 CFU/mL MRSA 48 Üreme yok 56 Üreme yok 12 Üreme yok

Sehpa 4 614 10.000 CFU/mL VRE 24 Üreme yok 15 Üreme yok 7 Üreme yok

Yatak 
kumandası 1

326 10.000 CFU/mL Aci-
netobacter baumannii

57 Üreme yok 110 Üreme yok 8 Üreme yok

Yatak 
kumandası 2

322 10.000 CFU/mL P. 
aeruginosa

19 1000 CFU/mL 75 Üreme yok 5 Üreme yok

Yatak 
kumandası 3

422 10.000 CFU/mL MRSA 53 Üreme yok 39 Üreme yok 6 Üreme yok

Yatak 
kumandası 4

544 10.000 CFU/mL VRE 66 Üreme yok 187 Üreme yok 13 Üreme yok

Zemin 1 320 10.000 CFU/mL Aci-
netobacter baumannii

42 Üreme yok 87 Üreme yok 24 Üreme yok

Zemin 2 266 10.000 CFU/mL P. 
aeruginosa

5 Üreme yok 96 Üreme yok 15 Üreme yok

Zemin 3 314 10.000 CFU/mL MRSA 9 Üreme yok 39 Üreme yok 11 Üreme yok

Zemin 4 400 10.000 CFU/mL VRE 31 Üreme yok 82 Üreme yok 17 Üreme yok
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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi Üç Farklı Yoğun Bakım  
Ünitesinde 2011-2012 Yıllarında Hastane  

İnfeksiyon Hızı ve Yıllık El Antiseptiği Tüketim 
Miktarları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Sibel Doğan Kaya1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Deniz Taşdelen Öğülmen1, Zerrin Beykal1,  
Berrin Düş1, Bülent Arınç1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 3 
farklı yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyon hızı ile el antiseptik tüketim miktarları arasındaki ilişkiyi ince-
lemektir. Çalışma retrospektif olup, 2011 ve 2012 yılları değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Hastanemiz bünyesinde 3 farklı yoğun bakım ünitesinde 2011 ve 2012 yıllarına ait 
hastane infeksiyonu hızı, yatan hasta sayısı ve hasta günü verileriyle ilgili birimin el antiseptiği tüketim verileri 
karşılaştırıldı.

Bulgular: 2011 yılında kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım-pediyatrik kardiyovasküler cerrahi yoğun ba-
kım-koroner yoğun bakım ünitesi yatan hasta sayıları sırasıyla 3502, 290, 4289, 2012 yılında ise 3280, 385, 
4565’tir. Aynı yoğun bakım ünitelerinde, hasta günü sırasıyla 14007, 1766, 9896; 2012 yılında ise sırasıyla 12964, 
2393, 9937’dir. 2011 yılı için hastane infeksiyon hızları sırasıyla 8.08, 6.55, 1.28 olup, 2012 yılında sırasıyla 4.51, 
4.94, 0.66’dır. 2011 ve 2012 verileri karşılaştırıldığında genelinde yatan hasta sayısı ve hasta gününün 2012 yı-
lında arttığı hastane infeksiyon hızının ise azaldığı görülmüştür. El antiseptik tüketimi 3 ayda bir kontrol edilmiş 
olup 3 farklı yoğun bakım ünitesinde sırasıyla 2011 yılına kıyaslandığında 2012 yılında %51,% 48, %20’lik artış 
olduğu görülmüştür.

Sonuç: El antiseptiği kullanımının artışıyla hastane infeksiyon hızının azaldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyon hızı, el antiseptik, yoğun bakım üniteleri, hasta günü, yatan hasta 
sayısı

P-022
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Yoğun Bakım Ünitelerinde Haftalık  
Klorheksidinli Duş Kan Dolaşım Yolu  

İnfeksiyonlarını Azaltır mı?

Derya Seyman1, Nefise Öztoprak1, Hande Berk1, Filiz Kızılateş1, Mestan Emek2

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya
2 Antalya Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya

Giriş: Kan dolaşım yolu infeksiyonu (KDYİ), yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalar için ciddi bir prob-
lemdir. Günlük klorheksidinli (KH) banyo, özellikle YBÜ hastalarında KDYİ oranlarını azaltmak için önerilen ön-
lem basamaklarından biridir. Ancak KH’li banyonun uygulama sıklığı ile ilgili yapılmış karşılaştırmalı çalışmalar 
olmadığından, uygulama sıklığı konusunda net veri yoktur. Bu çalışmada, YBÜ’de yatan hastalarda KH duş jeli 
ile yapılan haftalık tüm vücut duşunun KDYİ oranları üzerine etkisi araştırıldı. 

Materyal ve Metod: Bu çalışma, prospektif, üç periyotlu bir müdahale çalışmasıdır, Antalya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi dahiliye, cerrahi ve reanimasyon YBÜ’lerinde Haziran 2011-Kasım 2012 tarihleri arasında yü-
rütüldü. 

Çalışma öncesinde YBÜ’lerin bulunduğu kata özel bir banyo ünitesi yapıldı. Banyo ünitesi için horizantal 
hasta yatakbaşı ünitesi kuruldu, ventilator cihazı ve iki adet hasta yıkama sedyesi temin edildi. Çalışmanın birin-
ci periyodunda, hastalara non-medikal bezler kullanılarak su ve sabun ile günlük yatak banyosu yapıldı. İkinci 
periyotta su ve sabun kullanılarak haftalık duş; üçüncü periyotta ise KH duş jeli ile haftalık duş uygulandı. Poison 
regresyon analiz kullanılarak üç periyottaki KDYİ oranları kıyaslandı 

Bulgular: Santral venöz kateter ilişkili KDYİ infeksiyon oranlarında her üç periyotta da azalma olmakla bir-
likte istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= .76). Laboratuvar tarafından kanıtlanmış (LTK) KDYİ oranlarında her 
periyotta bir öncekine göre azalma tespit edildi (Tablo1) LTK-KDYİ oranları 2. periyotta 1. periyoda göre %43.7 
azaldı (p= .03); 3. periyotta 2. periyoda göre %57.5 azaldı (p<.001); 3. periyotta 1. periyoda göre %76.1 azalma 
saptandı (p< .002).

LTK-KDYİ etkeni olarak izole edilen patojenlerin dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. Enterokoklar en sık 
izole edilen gram-pozitif bakteri iken Acinetobacter baumannii en sık izole edilen gram negatif bakteriydi.

Tartışma: KDYİ oranlarının azaltılması, finansal ve kaynak tasarrufu sağlamasının yanı sıra hastanelerin 
kalite gösterge kriterlerinden biridir. LTK-KDYİ önlemede YBÜ’de yatan hastaların vücut temizliği için haftalık 
vücut duşu günlük silme işlemlerine göre daha başarılı bulunmuştur.Özellikle KH duş jeli ile haftalık duş uygu-
landığında LTK-KDYİ oranlarında belirgin bir düşüş gözlenmiştir.Bu çalışma KH duş jeli ile haftalık vücut duşu-
nun etkinliğini gösteren ilk çalışmadır. Ancak KH duş jeli ile vücut duşunun hangi sıklıkta uygulanırsa daha etkili 
olacağı ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Klorheksidinli jel, haftalık tüm vücut duşu, kan dolaşım yolu infeksiyonu

P-023
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Tablo 1. Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşım yolu infeksiyon hızlarının çalışma periyotlarına göre kıyaslanması

YBÜ Tipi

1. 
periyotta  
LTK-KDYİ 
sayısı (n)

1. 
periyotta 
LTK-KDYİ 

hızı

2. 
periyotta 
LTK-KDYİ 
sayısı (n)

2. 
periyotta 
LTK-KDYİ 

hızı

1. ila 2.  
periyot  

(p değeri)

3. 
periyotta 
LTK-KDYİ 
Sayısı (n)

3. 
periyotta 
LTK-KDYİ 

hızı

2. ila 3. 
periyot 

(p değeri)

1. ila 3. 
periyot  

(p değeri)

Cerrahi YBÜ 16 8.09 7 3.45 10 5.14

Dahiliye YBÜ 11 6.91 8 5.03 8 5.16

Reanimasyon 
YBÜ

11 5.51 15 7.32 3 1.48

Toplam 38 8.4 30 6.1 0.03 21 4 < .001 < .002

Ayarlanmış 
oran

7.1 4 1.7

Tablo 2. Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşım yolu infeksiyon ataklarındaki etkenlerin dağılımı

Patojenler
Birinci periyotta 
izolatların sayısı

İkinci periyotta  
izolatların sayısı

Üçüncü periyotta 
izolatların sayısı

Gram-pozitif bakteriler 10 12 5

Metisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokok 0 2 3

Metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok 3 2 1

Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus 0 0 0

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus 2 0 1

Vankomisine duyarlı Enterococcus spp. 4 7 0

Vankomisine dirençli Enterococcus spp. 1 1 0

Gram-negatif bakteriler 20 16 10

Karbapeneme duyarlı Acinetobacter spp. 6 1 1

Karbapeneme dirençli Acinetobacter spp. 8 6 5

Klebsiella spp. 4 5 3

Pseudomonas spp. 1 0 1

Escherichia coli 1 2 0

Enterobacter spp. 0 1 0

Proteus spp. 0 1 0

Candida spp. 8 3 5

Toplam 38 31 20
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun 
Bakım Ünitelerinde Saptanan Nozokomiyal 

İnfeksiyonlar: Dört Yıllık Deneyim

Filiz Kızılateş1, Hande Berk1, Derya Seyman1, Melahat Sarıca2, Nefise Öztoprak1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) tedavi edilen hastalar uzun süre hastanede yatan ve invaziv girişimlerin sık uygu-
landığı hastalardır. Nozokomiyal infeksiyonlar (Nİ); hastanın hastaneye başvuru sırasında inkübasyon döneminde olmayan, 
yatıştan 48-72 saat sonra gelişen infeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada; Ocak 2010-Aralık 2013 tarihleri arasın-
da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde YBÜ’lerde gelişen nozokomiyal infeksiyonlar incelendi

Materyal ve Metod: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yılda ortalama 71.371 yatan hastaya hizmet veren, yılda orta-
lama 2790 YBÜ hastasının takip edildiği 3. basamak bir hastanedir. YBÜ 4 ayrı üniteden ve toplam 39 yataktan oluşmaktadır. 
Reanimasyon YBÜ 12, dahiliye YBÜ 9, cerrahi YBÜ 12 ve kalp damar cerrahisi YBÜ 6 yataklıdır. Hastanemizde YBÜ’lerde in-
feksiyon kontrol komitesi (İKK) tarafından aktif, hastaya ve laboratuvara dayalı sürveyans yürütülmektedir.Sürveyans verileri 
infeksiyon kontrol hekimi ve infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada; Ocak 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında YBÜ’de yatan 11549 hastanın İKK sürveyans verileri retrospek-
tif olarak değerlendirildi. Nİ tanısı, Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) tanımlarına göre 
konuldu. İnfeksiyon hızı; (Nİ sayısı/Hasta sayısı X 100) ve Nİ dansitesi; (Nİ sayısı/hasta günü) X 1000 formülü ile hesaplandı.

Bulgular: Dört yıllık süreçte, tüm YBÜ’lerde 11.549 hasta toplam 48.531 gün yattı ve bu hastalarda 695 Nİ gelişti. Nozo-
komiyal infeksiyonların yıllara göre dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. Nİ’lerin dağılımı incelendiğinde; YBÜ’lerde en fazla 
primer bakteremi (%32.1) saptandı (Tablo 2). İkinci sıklıkta ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) (%21.1) gözlenirken, bunu sırası 
ile kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) (%21.0), santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SVKİ-KDİ) 
(%16.5) ve pnömoni (%5.6) izledi

Tartışma: Nİ, hastanede kalış süresini uzatan ve ek tedavi maliyetlerini artıran, morbidite ve mortalitesi yüksek infeksi-
yonlardır. Son yıllarda ülkemizde yapılan bir çalışmada hastane genelinde Nİ oranını %3.5, YBÜ’de %18.3 olarak bildirilmiştir. 
Çalışmamızda hastanemiz YBÜ’de dört yıllık süreçte Nİ oranı ortalama %6 olarak saptanmıştır. Hastanemizin Nİ oranlarının 
ülkemizdeki pek çok hastaneye göre daha düşük olması ve yıllar içinde Nİ oranlarında bir artış görülmemesi hastanemizde 
etkin uygulanan infeksiyon kontrol önlemlerinin ve İKK ekibinin etkin çalışmasının bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal infeksiyon, yoğun bakım ünitesi, sürveyans

Tablo 1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ’lerde 2010-2013 yılları arasında gelişen nozokomiyal infeksiyonlar

Yatan hasta sayısı Hasta günü Nİ sayısı Nİ % Nİ dansitesi
2010 2295 11.051 179 7.84 16.29
2011 2952 12.456 144 4.95 11.72
2012 3124 12.463 183 5.86 14.78
2013 3178 12.561 189 5.95 15.05
Genel 11.549 48.531 695 6.04 14.38
Nİ: Nozokomiyal infeksiyon.

Tablo 2. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ’lerde 2010-2013 yılları arasında gelişen nozokomiyal infeksiyonların sistem-
lere göre dağılımı

Kİ-ÜSİ 
n (%)

VİP 
n (%)

VİP dışı pnömoni 
n (%)

SVKİ-KDİ 
n (%)

Primer bakteremi  
n (%)

Diğer  
n (%) Toplam

2010 42 (4.82) 37 (3.57) 12 (1.44) 42 (5.21) 46 (4.89) - 179
2011 16 (2.30) 18 (2.54) 4 (0.50) 27 (3.71) 73 (10.01) 6 (0.50) 144
2012 41 (5.57) 51 (6.88) 12 (1.62) 20 (2.50) 54 (7.34) 5 (0.66) 183
2013 47 (3.74) 41 (3.26) 11 (0.88) 26 (2.07) 53 (4.22) 11 (0.88) 189
Genel 11549 48531 695 6.04 14.38
Kİ-ÜSİ: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, Pn: Pnömoni, VİP: Ventilatör ilişkili pnömoni, KDİ: Kan dolaşımı infeksiyonu, SVKİ-KDİ: 
Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu.

P-024
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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan 
Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus 

aureus Suşlarının Metisilin Direnç Oranlarının 
Dağılımı

Şükran Köse1, Süheyla Serin Senger1, Gülsün Çavdar1, Melda Türken1

1 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir

Giriş: Kan dolaşımı infeksiyonları yüksek mortalite ve morbidite nedeni olan, erken tanı konup, tedavi edil-
diğinde oranlarının azaldığı klinik tablolardır. Bu infeksiyonlarda en sık etken stafilakok suşlarıdır. Metisiline 
dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ile gelişen kan dolaşımı infeksiyonlarına yüksek mortalitesi olan önemli 
komplikasyonlar da eşlik edebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kan kültürlerinden izole edilen S. aureus 
suşlarında metisilin direnci sıklığının yıllara göre değişiminin saptanmasıdır.

Materyal ve Metod: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak takibi yapılan hastaların kan-
larında üreyen S. aureus suşları değerlendirildi. 

Bulgular: 2009 yılında 29, 2010 yılında 23, 2011 yılında 9 ve 2012 yılında 8 hastanın kanından S. aureus izole 
edildi. Metisilin direnç oranları sırasıyla %65.5, %66.7, %11.1 ve %0 idi.

Tartışma: Hastane kökenli S. aureus izolatlarında metisilin direnci önemli bir sorun olarak karşımıza çık-
maktadır. European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) 2008 verilerine göre MRSA oranları 
ülkeden ülkeye değişmekle beraber Türkiye’de %25’in üzerinde tespit edilmiştir. Ülkemizde metisilin direnci 
açısından çeşitli çalışmalarda değişik oranlar bildirilmiştir. Dündar ve arakdaşları S. aureus izolatlarında metisilin 
direncini 2005, 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla %34, %14 ve %21 olarak saptamıştır.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre hastanemizden kan kültürlerinden izole edilen S. aureus suşlarının metisiline 
direnç oranlarının yıllar içinde düşüş gösterdiği gözlenmiştir. Bu düşüşün sebebi büyük olasılıkla hastane infek-
siyon kontrol önlemlerinin artmasına bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Prevalans, S. aureus, metisilin direnci

P-025
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Üroloji Kliniğinde 4 Yıllık Periyotta Saptanan  
Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Meryem Kocuk1, Gönül Şengöz2, Derya Yıldız1, Emine Güngör Özdemir1, Cafer Korkut1

1 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: Hastane infeksiyonları gelişiminde hastaya ait özellikler son derece önemlidir. Üroloji kliniklerinde 
özellikle ileri yaştaki hastalarda tanı ve tedavi amacıyla sıklıkla uygulanan girişimler hastane infeksiyonu gelişi-
mi açısından takip edilmelidir. 

Amaç: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde 2010-2013 yılları arasında yatan hastalar-
da gelişen hastane infeksiyonlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışma, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi otomasyon sistemi ve hastane 
infeksiyonlarının kayıt edildiği “Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı” verileri retrospektif incelenerek 
yapılmıştır.

Bulgular: Üroloji kliniğinde dört yıllık periyotta yatan hastaların 109 (%1.4)’unda hastane İnfeksiyonu 
gelişmiştir. Bu hastaların 89 (%82)’u erkek ve 46 (%42)’sı 65 yaş ve üzerindedir. İnfeksiyon gelişen hastalarda yatış 
sebebi olarak ilk sırada (%24) mesanenin malign neoplazmı ve bening prostat hiperplazisi (%19) saptanmıştır. 
109 hastada toplam 117 hastane İnfeksiyonu gelişmiştir. Gelişen hastane infeksiyonları arasında üriner sistem 
infeksiyonu %56 ile ilk sırada yer almaktadır (Tablo 1).

İnfeksiyon gelişen hastaların yaş ortalaması 59, hastanede ortalama kalış süresi 22 gün olarak bulunmuştur. 
117 infeksiyonda 115 etken tespit edilmiştir. 109 hastanın 99 (%91)’unda tek etken tespit edilirken, bu etkenle-
rin 49 (%49)’u Escherichia coli olarak tanımlanmıştır. İnfeksiyon gelişen hastaların %36’sında altta yatan hastalık 
öyküsünün bulunmadığı saptanmıştır. Hastaların %2’si hayatını kaybetmiştir.

Sonuç: Üroloji klinikleri özellikle ileri yaştaki, altta yatan hastalıkları olan hastaların takip edildiği kliniklerdir 
ve hastalara ait özellikler kadar uygulanan üro-endoskopik girişimlerden kaynaklanan infeksiyonlar da görül-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, hastane infeksiyonu, mortalite, yaş

Tablo 1. İnfeksiyon görülme sıklığı

Dört yıllık periyotta infeksiyon gelişen hasta sayısı 109 (%1.4)

Gelişen infeksiyon sayısı 117

Üriner sistem infeksiyonu 65 (%56)

Yumuşak doku infeksiyonu 26 (%22)

Cerrahi alan infeksiyonu 16 (%14)

Laboratuvar tarafından kanıtlanmış bakteremi 6 (%5)

P-026
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2006 ile 2013 Yılları Arasında Çeşitli Klinik  
Örneklerden İzole Edilen  

Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının  
Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Mustafa Gökhan Gözel1, Cem Çelik2, Münevver Şen1, Edip Bayrak1, Ömür Gündağ1, Özlem Gülgeç1,  
Fatma Öztürk1, Mehmet Bakır1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Stenotrophomonas maltophilia giderek önem kazanan patojenlerden biridir ve klinik örneklerden izole 
edilen en sık üçüncü nonfermentatif gram-negatif basildir. Düşük virülansı olmasına rağmen özellikle immun-
kompromize ve düşkün hastalarda infeksiyon oluşturmakta ve birçok antibiyotik grubuna dirençli olması teda-
viyi güçleştirmektedir. Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. maltophilia suşlarının antimikribiyal 
duyarlılıklarının ve yıllar içerisinde direnç oranlarındaki değişimin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Ocak 2006 ile Aralık 2013 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinde yatan hastaların çeşitli örneklerinden izole edilen S. maltophilia suşları incelendi. Üreme 
saptanan örneklerdeki bakteri tanımlaması otomatize sistemle (BD, Phoenix, USA) yapılmıştır ve bu sistemde 
UNMIC/ID 83 ve NMIC/ID 82 tanımlama ve antimikrobiyal duyarlılık panelleri kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 264 klinik örnekte S. maltophilia tespit edildi, bunların 131 (% 49.6)’i  yoğun bakım ünite-
lerinde 133 (%50.4)’ü ise servislerde yatan hastalardan alındı. Bu örneklerin 125 (% 47.4, 54 balgam, 61 trakeal 
aspirat ve 10 bronş lavajı)’i solunum yolu örneği, 65 (%24.6)’i kan, 42 (% 15.9)’si idrar ve 32 (%12.1)’si diğer ör-
neklerden oluşmakta idi. Tedavide önerilen trimetoprim-sulfametoksazol ve levofloksasin bizim çalışmamızda 
da en duyarlı antibiyotikler olarak tespit edildi (sırası ile % 89.0 ve %85.2, Tablo 1). 2006 - 2009 yılları arasındaki 
duyarlılık ile 2010-2013 yılları arasındaki duyarlılık karşılaştırıldığında; trimetoprim-sülfametoksazol duyarlılık 
oranlarının ikinci dört yılda azaldığı, levofloksasin duyarlılık oranlarının ise arttığı, bununla birlikte bu farklılık-
ların istatistiki anlamlılık düzeyinde olmadığı görüldü (Tablo 1). 

Sonuç: Trimetoprim-sülfametoksazol ve levofloksasin S. maltophilia suşlarına karşı en etkili antibiyotikler 
olarak bildirilmektedir. Trimetoprim-sülfametoksazol yıllardır bu infeksiyonların tedavisinde ilk seçenek olarak 
kullanılmasına rağmen, yıllar içerisinde duyarlılık oranlarında bir miktar azalma saptanmasına rağmen bizim 
çalışmamızda da in vitro en etkili antibiyotik olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, antimikrobiyal duyarlılık, trimetoprim-sülfametoksazol, levof-
loksasin

Tablo 1. 2006 ile 2013 yılları arasında çeşitli klinik örneklerde üreyen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antimikrobiyal 
duyarlılıkları

Duyarlı suş sayısı (%) Duyarlı suş sayısı (%) Duyarlı suş sayısı (%)

Antibiyotik
2006-2009  

(n= 124)
2010-2013  

(n= 140)
2006-2013  

(n= 264) p

Amikasin 0 (0) 0 (0) 0 (0) -

Seftazidim 34 (27.4) 64 (45.7) 98 (37.1) 0.002

Sefepim 0 (0) 0 (0) 0 (0) -

Siprofloksasin 11 (8.9) 2 (1.4) 13 (4.9) 0.008

Levofloksasin 103 (83.1) 122 (87.1) 225 (85.2) 0.351

Piperasilin-tazobaktam 20 (16.1) 32 (22.9) 52 (19.7) 0.170

İmipenem 0 (0) 0 (0) 0 (0) -

Trimetoprim-sülfametoksazol 112 (90.3) 123 (87.9) 235 (89.0) 0.523

P-027
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Hastanelerde Mutfak ve Yemekhanelerin  
İnfeksiyon Açısından Önemi

Sevim Karaçorlu1, Zeynep Kaya1, Süleyman Deniz1, Gülden Ersöz1

1 Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi), İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Mersin

Amaç: Hastane mutfak ve yemekhaneleri, standartlara uyulmadığı takdirde çalışan ve hastalar açısından 
risk taşıyabilir. Hastane çalışanlarında ateş, ishal şikayetleri olması üzerine olası bir salgın açısından hastane 
yemekhanesinde kaynak araştırması başlatıldı. Bu çalışmada hastanelerde yemekhanelerin infeksiyon kontrolü 
yönünden önemi vurgulanmıştır. 

Materyal ve Metod: Şikayetleri olan 11 çalışanın aynı vardiyada yemekhanede yemek yedikleri tespit edil-
mesi üzerine, mutfak ve yemekhaneye gözlem ziyareti yapıldı. Kontaminasyon olabileceği düşünülen yüzeyden 
örnekler alındı. Üreme tespit edilen alanlar deterjan ve klor içeren dezenfekten ile temizlendikten sonra örnek-
lem tekrarlandı. Alınan örnekler sıvı buyyon içinde 37°C’de 24 saat inkübe edildikten sonra %5 kanlı agar ve 
EMB’ye pasajlandı. Üreme olan plaklardan aynı gün klasik yöntemlerle isimlendirme yapıldı. 

Bulgular: Hastanemizin yemek hizmetleri tedarikçi firma tarafından 59 kişi ile yapılmaktadır. Hastanede 
ortalama günlük 1100 çalışan ve 300 hasta olmak üzere 1400 kişiye yemek hazırlanmaktadır. Yemekhane, stan-
dartların dışında küçük bir alanı kaplamaktadır. Bir mutfak, bir bulaşıkhane ve üç depodan oluşmaktadır. Aylık 
periyodlarla Hastane Yemekhane Kontrol Teşkilatı ve diyetisyeni tarafından denetlenmektedir. Gözlemsel ça-
lışmada ortam ısısı, nem, özellikle de yer ve yüzeylerin standartlara uygun olmadığı görüldü. Kirli olduğu düşü-
nülen yüzeylerden alınan 40 örnekten 10’unda (%25) gram-negatif basil, 20’sinde ise (%50) gram-pozitif üreme 
tespit edildi. Bunların içinde epidemiyolojik önemi olanlar; kesme tahtasında Acinetobacter baumannii, Klebsiella oxy-
toca, Klebsiella pnemoniae, Enterobacter cloacae, kıyma makinesinde Citrobacter freundi, Acinetobacter spp. üremesidir. Kültür 
sonuçları sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması için yemekhane hizmetlerine iki gün ara 
verildi. Üremelerin devam etmesi üzerine kesim tahtaları yenilendi, kıyma makinesi kullanımdan kaldırıldı. Ye-
mekhane çalışanlarına eğitim verildi. Yemekhanenin günlük ve haftalık temizliğinde düzenlemeler yapıldı.

Sonuç: Hastane infeksiyon etkeni benzer fenotipik özellikteki epidemiyolojik açıdan önemli olan bu mikro-
organizmaların farklı ünitelerde görülmesi ve taşınmasında; personelin, ortak cihaz ve hizmetlerin de etkili ola-
bileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle tedarikçi firmalar tarafından verilen hizmetlerin hasta ve çalışan güvenliği 
açısından standartlara uyumu, periyodik aralıklarla denetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, denetleme, mutfak, temizlik, yemekhane

P-028



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 207

POSTERLER

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun 
Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili  

İnfeksiyon Hızlarının Değerlendirilmesi: Dört 
Yıllık Deneyim

Filiz Kızılateş1, Derya Seyman1, Hande Berk1, Melahat Sarıca2, Nefise Öztoprak1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) en sık uygulanan invaziv girişimler entübasyon, mekanik ventilasyon, 
trakeostomi, santral intravasküler kateterizasyon ve üriner kateterizasyondur. Bu girişimler hayat kurtarıcı ol-
makla birlikte nozokomiyal infeksiyonların gelişimi için giriş kapısı da olmaktadır. Bu çalışmada; Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi (AEAH) YBÜ’lerde dört yıllık invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları değerlendirildi.

Materyal ve Metod: AEAH yılda ortalama 71.371 hastaya yataklı hizmet veren, yılda ortalama 2790 YBÜ 
hastası takip eden ve üçüncü basamak bir hastanedir. YBÜ dört ayrı ünitede ve toplam 39 yataktan oluşmak-
tadır. YBÜ’lerde infeksiyon kontrol komitesi (İKK) tarafından hastaya ve laboratuvara dayalı aktif sürveyans 
yürütülmektedir. Bu çalışmada; Ocak 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında YBÜ’de yatan 11.549 hastanın İKK 
sürveyans verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İnvaziv araç ilişkili infeksiyon hızları, invaziv araç ilişkili 
infeksiyon sayısı/invaziv araç kullanım günü x 1000 formülü kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Yıllara göre invaziv araç kullanım oranları ve invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları Tablo 1 ve 2’de 
yer almaktadır. En sık kullanılan invaziv araç üriner kateterdi ve kullanım oranı son iki yılda azalmış olmakla 
birlikte yine de 0.94 üzerindeydi. ÜKİ-ÜSİ hızlarına bakıldığında 2013 yılında ortalama 6.29 ile en yüksek hıza 
çıkıldığı görülmektedir. Bu durumu önlemek için üriner kateter takılması sırasında kullanılmak üzere steril örtü 
temin edilmesi ve eğitimlerin artırılması planlandı. KDC YBÜ’de SVK kullanım oranı yüksekti (0.90’ın üzerinde), 
SVKİ-KDİ hızındaki artış dikkat çekici idi. Bu ünitede SVK takımı sırasında bariyer önlemlerine tam uyum sağ-
lanmadığı gözlendi. KDC YBÜ dışında SVK kullanım oranları ortalama 0.33 ile 0.44 arasında değişmekteydi, 
SVKİ-KDİ hızları da yıldan yıla azaldı. Ventilatör kullanım oranı KDC YBÜ’de 0.14 ile 0.21 arasındaydı, diğer 
YBÜ’lerde ventilatör kullanım oranları yıllar içinde artış gösterdi, VİP hızları UHESA verilerine göre çok yüksek 
olmamakla birlikte halen yüksek seyretmektedir. 

Sonuç: YBÜ’lerde mümkün olduğunca invaziv araç kullanım oranlarının azaltılmasıyla, daha önemlisi infek-
siyon kontrol önlemlerine uyumla invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarını azaltmak mümkündür. Çalışmamızın 
sonuçlarına göre hastanemizde invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları halen hedeflenen düzeylere indirilemiştir. 
Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, üriner kateter ilişkili üriner sis-
tem infeksiyonu, ventilatör ilişkili pnömoni, yoğun bakım ünitesi

P-029
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Tablo 1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ’lerde 2010-2013 yılları arasında invaziv araç kullanım oranları ve invaziv araç 
ilişkili infeksiyon hızları

YBÜ-Yıl

Ventilatör 
kullanım 

oranı
VİP 
hızı

UHESA 
VİP hızı

ÜK 
kullanım 

oranı
ÜKİ-ÜSİ 

hızı

UHESA 
ÜKİ-ÜSİ 

hızı

SVK 
kullanım 

oranı
SVKİ-KDİ 

hızı

UHESA  
SVKİ-KDİ 

hızı

KDC 2010 yılı 0.14 0.00 Veri yok 0.91 1.56 Veri yok 0.75 0.00 Veri yok

Reanimasyon 2010 yılı 0.60 4.87 Veri yok 0.94 4.93 Veri yok 0.55 12.16 Veri yok

Dahiliye 2010 yılı 0.38 10.23 Veri yok 0.98 3.68 Veri yok 0.39 6.98 Veri yok

Cerrahi 2010 yılı 0.38 10.23 Veri yok 0.98 3.68 Veri yok 0.39 6.98 Veri yok

KDC 2011 yılı 0.16 0.00 %10 0.98 0.00 %10 0.93 2.72 %50

Reanimasyon 2011 yılı 0.56 3.08 %10 0.98 1.87 %10 0.39 5.14 %50

Dahiliye 2011 yılı 0.43 4.38 %25 0.93 1.91 %10 0.34 6.35 Veri yok

Cerrahi 2011 yılı 0.47 2.63 Veri yok 0.98 0.76 Veri yok 0.41 5.41 Veri yok

KDC 2012 yılı 0.21 7.30 %25 0.97 2.41 %75 0.91 0.85 %25

Reanimasyon 2012 yılı 0.58 7.56 %10 0.91 3.77 %50 0.37 5.37 %50

Dahiliye 2012 yılı 0.41 10.73 %25 0.95 4.00 %25 0.28 2.25 %25

Cerrahi 2012 yılı 0.43 10.00 %25 0.96 3.16 %50 0.35 6.49 %50

KDC 2013 yılı 0.19 3.94 Veri yok 0.97 0.00 Veri yok 0.90 4.25 Veri yok

Reanimasyon 2013 yılı 0.61 8.06 Veri yok 0.90 5.48 Veri yok 0.52 3.81 Veri yok

Dahiliye 2013 yılı 0.47 8.66 Veri yok 0.94 5.01 Veri yok 0.37 5.93 Veri yok

Cerrahi 2013 yılı 0.38 4.52 Veri yok 0.96 3.11 Veri yok 0.41 3.65 Veri yok

KDC: Kalp damar cerrahisi, ÜK: Üriner kateter, VİP: Ventilatör ilişkili pnömoni, ÜKİ-ÜSİ: Üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, SVK: Santral 
venöz kateter, SVKİ-KDİ: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu

Tablo 2. Antalya Eğitim ve Araştırdma Hastanesi YBÜ’lerde 2010-2013 yılları arasında 
İnvaziv araç ilişkili infeksiyon hızları ortalamaları

İnfeksiyon hızları ortalamaları 2010 2011 2012 2013

VİP 6.3 2.5 8.8 6.3

ÜKİ-ÜSİ 3.5 1.1 3.3 6.3

SVKİ-KDİ 6.5 4.9 3.7 4.4

VİP: Ventilatör ilişkili pnömoni, ÜKİ-ÜSİ: Üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, SVKİ-KDİ: 
Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu
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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon  
Ünitesi Çalışanlarının Etilen Oksit Cihazı  

Kullanım Bilgisi ve Riskleri Hakkında Bilgi  
Düzeylerinin Ölçülmesi

Cennet Yalçın Topbaş1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Asiye Güleşen1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Hastanemiz merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanlarının etilen oksit cihazı ile ilgili risk durumlarında 
farkındalık düzeylerini ölçmeyi, farkındalık bilincini ve bilgi düzeyini arttırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: On altı merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanının eğitim öncesinde 8 çoktan seçmeli soru 
ile bilgi düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Eğitim verildikten yaklaşık 1 ay sonra tekrarlanan anketle karşılaştır-
ma yapılarak prospektif incelemeyi amaçladık.

Bulgular: Etilen oksit gazının yanıcı patlayıcı ve toksik olma özelliği, etilen oksit cihazının bulunduğu odanın 
ayrı bir havalandırmasının olması gerekliliği ve cihaz çalıştırıldıktan sonra havalandırma sürelerine uyulması, 
cihazın dedektör ile düzenli takibi, dedektör alarm verdiğinde yapılması gerekenler, cihazı çalıştıran personelin 
mutlak koruyucu ekipman kullanımı, etilen oksit cihazının kartuşundan doğabilecek bir patlamanın yaratacağı 
olumsuzluklar ve maruziyet oluştuğunda ilkyardım bilgisi gibi öncelikle bilgi düzeyinin arttırılması amaçlanan 
konular 8 çoktan seçmeli soru olarak hazırlanmıştır. Merkezi sterilizasyon ünitesi personeli tarafından eğitim 
öncesinde anket cevaplanmıştır. Anket değerlendirildiğinde merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan personel; 
etilen oksit gazının yanıcı, patlayıcı ve toksik özelliği personelin %40’ı, koruyucu ekipman gerekliliği %30’u, de-
dektör takibi ve önemi %50’si, havalandırma süresi %50’si, etilen oksit cihazındaki patlamanın yaratacağı hasar 
%20’si, maruziyet sonrası ilkyardım bilgisi %50’si tarafından doğru cevaplanmıştır. ‘Etilen Oksit Cihazının Kul-
lanımı ve Risk Durumları’ konulu eğitim hastanemiz çalışan güvenliği hemşiresi ve infeksiyon kontrol hemşiresi 
tarafından personele demonstrasyon, soru-cevap teknikleriyle slayt eşliğinde sunulmuştur. Eğitim verildikten 1 
ay sonra aynı anket merkezi sterilizasyon ünitesi personelleri tarafından yeniden cevaplanmıştır. Tekrarlanan 
anketle merkezi sterilizasyon ünitesi personelinin bilgi düzeyi ölçülmüş ve tüm sorularda %80’nin üzerinde doğ-
ru yanıt verildiği, bilgi düzeylerinin verilen eğitimle arttığı görülmüştür.

Sonuç: Merkezi sterilizasyon ünitesinde etilen oksit cihazı bulunması, çalışan güvenliği açısından büyük 
risk oluşturmaktadır. Periyodik eğitimlerle çalışanların bilgi düzeylerinin artırılabileceği ve farkındalık bilincinin 
oluşturulabileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etilen oksit cihazı, merkezi sterilizasyon ünitesi, çalışan güvenliği, bilgi düzeyi, eğitim

P-030
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi 
Alan İnfeksiyonu Oranlarının İrdelenmesi

Filiz Kızılateş1, Hande Berk1, Derya Seyman1, Esma Dursun2, Fatoş Elmas2, Nefise Öztoprak1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ), hastanede yatış süresini uzatan, mortalite ve morbiditeyi artıran ciddi bir problem-
dir. CAİ, hastane infeksiyonları arasında üçüncü sıklıkta görülürken, operasyon sonrasında gelişen infeksiyonlar arasında ise 
birinci sırada yer alır. CAİ gelişim riski, uygulanan cerrahi prosedürlere, cerrahi tipine ve cerrahi profilaksi (CP) uyumuna göre 
hastaneler arasında değişiklik gösterir. Bu çalışmada, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (AEAH) 2012 ve 2013 yılları 
CAİ oranları karşılaştırıldı.

Materyal ve Metod: AEAH yılda ortalama 23.000 ameliyatın yapıldığı 900 yataklı üçüncü basamak bir hastanedir. CAİ 
sürveyansı dokuz ameliyat tipine göre yapılmaktadır. Bu çalışmada 01 Ocak 2012 ve 31 Aralık 2013 arasında AEAH’de gelişen 
CAİ’ler retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Dokuz ameliyat tipine ameliyat tiplerine göre CAİ sayı ve oranları Tablo 1’de, CP uyum oranları Tablo 2’de yer 
almaktadır. 2013’te CAİ oranları kardiyak cerrahide azalırken, kraniyotomi, batın operasyonları ve protez operasyonlarında 
artmıştır. 2012’deki oranlar UHESA verileri ile karşılaştırıldığında çoğunlukla %50-75 persentilde yer aldığımız görülmektedir. 
Kraniyotomi operasyonlarında ise %75-100 persentilde yer almaktayız. Bu durumun CP uyumsuzluğuna bağlı olduğu düşünül-
mektedir. Bu operasyondaki CP uyumsuzluğu çoğunlukla CP uygulanması gerekirken uygulanmaması şeklindeydi. Diz ve kal-
ça protezi ameliyatlarında CP uyum oranları daha da düşük olmasına rağmen CP uyumsuzluk nedeni çoğunlukla CP süresinin 
uzun tutulması şeklinde olduğu için CP uyumsuzluğuna göre CAİ oranları yüksek değildi. 

Tartışma: CAİ gelişimi mortalite, morbidite oranlarını artırdığı gibi hastanede yatış süresi ve tedavi maliyetini artırması 
bakımından da ciddi bir problemdir. CAİ’nin önlenmesi için gereken uygulamalar bilinmektedir. Bunların içinde doğru CP 
uygulaması en önemli önlemlerdendir. Sağlık Bakanlığı tarafından CAİ oranları ve CP uyum oranları hastanelerin performans 
göstergeleri arasına alınmıştır. Ancak buna rağmen ülkemizde CP doğru şekilde uygulanmamaktadır. Bu konuda cerrahi bilim 
dalları ile ortaklaşa rehberler hazırlanmalı ve ortak bir bilinç oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonu, cerrahi profilaksi, ameliyat tipi

Tablo 1. 2012-2013 yıllarında AEAH ameliyat tipine göre CAİ sayısı ve oranları
Ameliyat 

sayısı 2012
İnfeksiyon sayısı 

2012
İnfeksiyon 
oranı (%) 

2012

UHESA 
2012

Ameliyat 
sayısı 2013

İnfeksiyon sayısı 
2013

İnfeksiyon 
oranı (%) 

2013
CARD 147 4 2.72 %25-50 122 1 0.82
CBGB 390 9 2.31 %50-75 384 4 1.04
CBGC 43 1 2.33 Veri yok 35 0 0.00
CHOL 933 1 0.11 %50-75 1005 5 0.50
CRAN 78 0 0.00 %10 180 8 4.44

HPRO 202 3 1.49 %50-75 246 5 2.03
HYST 450 16 3.56 %50-75 565 24 4.25

KPRO 396 4 1.01 %50-75 522 5 0.96
VSHN 14 0 0.00 Veri yok 24 1 4.17
CARD: Kardiyak cerrahi, CBGB: Koroner arter bypass cerrahisi -göğüs ve bacak insizyonu ile yapılan, CBGC koroner arter bypass cerrahisi-sadece 
göğüs insizyonu ile yapılan, CHOL: Kolesistektomi, CRAN: Kraniyotomi, HPRO: Kalça protezi, HSYT: Abdominal histerektomi, KPRO: Diz protezi, 
VSHN: Ventriküler shunt.

Tablo 2. 2012-2013 yıllarında AEAH ameliyat tipine göre profilaksi uyum oranları

CARD CBGB CBGC CHOL CRAN HPRO HYST KPRO VSHN

2012 Profilaksi 
uyum oranı %

35.12 34.45 35.67 29.28 16.44 8.50 15.58 5.64 33.33

2013 Profilaksi 
uyum oranı %

17.60 10.97 11.43 46.55 9.80 2.07 2.69 0.75 16.67

CARD: Kardiyak cerrahi, CBGB: Koroner arter bypass cerrahisi -göğüs ve bacak insizyonu ile yapılan, CBGC koroner arter bypass cerrahisi-sadece 
göğüs insizyonu ile yapılan, CHOL: Kolesistektomi, CRAN: Kraniyotomi, HPRO: Kalça protezi, HSYT: Abdominal histerektomi, KPRO: Diz protezi, 
VSHN: Ventriküler shunt.
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İnfeksiyonlu Malnütrisyon Hastalarında  
Diabetes Mellitusun Prognoza Etkisi:  

Retrospektif Analiz

Sebahat Aksaray1, Osman Ekinci1, Elvan Yılmaz1, Asuman Şengöz İnan1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: İnfeksiyon hastalarında yandaş hastalıkların prognozu olumsuz yönde etkiledikleri bilinmektedir. Bu 
çalışmada infeksiyonlu malnütrisyon hastalarında diabetes mellitusun (DM) hastanede kalış süresi ve prognoz 
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 48 saatten uzun süre yatan 
malnütrisyonlu (NRS ≥ 3) infeksiyon tanılı erişkin hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Demografik veriler, 
beden kitle indeksi (BKİ), NRS 2002 skoru, hastanede kalış süreleri, mortalite ve taburculuk durumları değer-
lendirilmiştir.

Bulgular: 2013 yılında malnütrisyonlu 1894 hastadan 369 (%18.7)’unun infeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü 
belirlendi. Cinsiyet ve yaş arasında anlamlı fark bulunmazken, kilo ve BKİ’ lerinin DM’li hastalarda daha yüksek 
olduğu görüldü. NRS skoruda DM’li hastalarda daha yüksekti. Hastanede kalış süresi ortalaması DM’li hasta-
larda (16.76 gün) DM’siz hastalardan (14.38 gün) daha uzundu. Mortalite oranı da DM’li hastalarda daha yüksek 
bulundu (%21.95’e karşın %19.11).

Tartışma ve Sonuç: DM’li hastaların daha uzun kalış süresine ve mortalite oranına sahip olduğu görülmüş-
tür. Benzer bir şekilde Hayer MK ve arkadaşlarının 2013’te infeksiyon diyabet ve mortalite ilişkisi üzerine yaptık-
ları araştırmada DM’li hastalarda mortalite oranının daha yüksek bulunduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak DM’nin 
infeksiyonlu malnütrisyon hastalarında prognozu olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nütrisyon, infeksiyon, diyabet

Malnütrisyonun İnfeksiyon Hastalarında  
Prognoza Etkisi: Retrospektif Araştırma

Osman Ekinci1, Sebahat Aksaray1, Elvan Yılmaz1, Asuman Şengöz İnan1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Malnütrisyonun immünsistemi zayıflatarak hastalığın iyileşmesini geciktirdiği, morbidite ve 
mortalite oranını artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada hastanemizdeki malnütrisyonlu infeksiyon hastalarında 
(MİH) hastanede kalış süresi ve mortalite oranını araştırdık.

Materyal ve Metod: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde 2013 yılında infeksiyon tanısı 
ile 48 saatten uzun süre yatan erişkin hastalar çalışmaya alındı. Hastaların yaş, beden kitle indeksi, malnütrisyon 
durumu, hastanede kalış süresi ve taburculuk durumu kaydedildi. Malnütrisyonu olan ve malnütrisyonu olma-
yan infeksiyon hastaları (MOİH) karşılaştırıldı.

Bulgular: 2013 yılında infeksiyon tanısıyla yatan 6759 hastanın 354‘ü malnütrisyonda idi. Cinsiyet ve yaş 
olarak gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Beden kitle indeksi MOİH’de daha yüksekti (24.43 vs. 26.32). 
Hastanede kalış süresi ortalaması Mİ: 15.57 gün iken MOİ: 5.08 gün bulundu. Mortalite oranı ise; Mİ: %20.53, 
MOİ: %2.11 bulundu.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda hastanede kalış süresinin Mİ hastalarında daha uzun, mortalite oranının 
ise daha yüksek olduğunu tespit ettik. 2013 yılında Kumar ve arkadaşlarının malnütrisyonlu ve infeksiyonlu has-
talarda yaptıkları çalışmada benzer şekilde mortalite riskinin yüksek olduğunu gösterdiler. Bu hastalarda yalnız 
infeksiyon hastalığının değil aynı zamanda malnütrisyonunda tanı ve tedavisinin önemli olduğu sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, infeksiyon, prognoz

P-032
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Erişkin Hastada Nadir Septik Artrit Etkeni:  
Salmonella enteritidis

Erkan Sanmak1, Naz Çobanoğlu1, Pınar Alagöz1, Nilgün Döşoğlu1, Seniha Akçay2, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul

Giriş: Salmonella infeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir halk sağlığı sorunudur. Kontamine 
gıda ve sularla bulaşan salmonella infeksiyonları; asemptomatik kronik taşıyıcılık, gastroenterit, enterik ateş, 
bakteriyemi ve ekstraintestinal lokalize infeksiyon olarak beş ayrı formda karşımıza çıkabilir. Salmonella infeksi-
yonları bağışıklığı baskılanmış hastalarda ciddi ve farklı tablolarla karşımıza çıkabilmekte olup nontifoid salmo-
nella artriti nadir olarak görülür. Burada kronik böbrek yemezliği nedeni ile takip edilen bir hastada Salmonella 
enteritidis’in etken olduğu septik artrit olgusunun sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: Nefrotik sendromlu, diabetes mellitusu olan 58 yaşında kadın hasta, deri tüberkülozu nedeniyle 5 
aydır cildiye tarafından izoniazid verilerek takip ve tedavi altındayken akciğer infeksiyonu nedeniyle nefroloji 
kliniğine yatırılmıştır. Hemokültüründe S. enteritidis üreyen hasta tedavi altındayken sol dizde ağrı ve şişlik ne-
deniyle ortopedi kliniği tarafından septik artrit tanısı konularak yapılan drenaj sonrası kliniğimize eklem mayii 
gönderilmiştir. Steril koşullarda alınan eklem mayii Bactalert (bioMerieux, Fransa) sistemine, koyun kanlı, çuku-
lata ve EMB agar besiyerlerine ekilerek 37°C’de inkübasyona alınmıştır. Eklem mayiden yapılan yaymada Gram 
boyamada bol PNL, gram-negatif basiller görülmüştür. Ertesi gün pozitiflik veren hemokültür örneğinden rutin 
besiyerlerine ekimler yapılmış her iki yöntemle üreyen mikroorganizmalar Vitek-2 (bioMerieux, Fransa)sistemi 
ile Salmonella sp. olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda SS agara pasaj yapılmış ve İMVİC bakılmıştır. Laktoz ne-
gatif kolonilerden antiserum ile yapılan incelemelerde polivalan, O: 1,9,12, h: g, m, pozitif olarak bulunmuş ve 
S. enteritidis olarak tanımlanmıştır. Vitek 2 (bioMerieux, Fransa) sistemi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testleri 
sonucu ampisilin ve trimethoprim-sülfametoksazole, disk difüzyon yöntemi ile de kloramfenikol ve siprofloksa-
sine karşı duyarlı bulunmuştur. Siprofloksasin tedavisi başlanan hasta klinik durumun düzelmesiyle izlenmek 
üzere taburcu edilmiştir.

Sonuç: Tifoid ve nontifoid salmonella infeksiyonları çok çeşitli klinik şekillerle karşımıza çıkabilmekte ve ba-
ğışıklığı baskılanmış bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedirler. Bu tip hastalarda salmonella 
infeksiyonlarının akılda tutulması, etkenin doğru tanımlanması ve uygun antimikrobiyal tedavinin belirlenmesi 
morbite ve mortalite oranlarını düşürecektir.

Anahtar Kelimeler: Artrit, enteritidis, salmonella
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Periferik Vasküler Kateter Uygulamalarında 
Flebit Gelişme Durumu ve Etkileyen  

Etmenlerin İncelenmesi

Neslihan Şebnem Çakın1, Saliha Koç2, Şehriban Serbest2

1 Acıbadem International Hastanesi, İstanbul
2 Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul

Flebit intravenöz tedavinin yaygın bir komplikasyonudur. Çalışmanın amacı, periferik vasküler kateter uy-
gulanan hastalarda flebit gelişme durumunu ve bunu etkileyen etmenleri saptamak, sahip olduğumuz bilgi ve 
yetkiyle hastalara zarar vermeden tedavi sürecini uygulamak ve devamlılığını sağlamak, flebit gelişme oranını 
kılavuzlarda belirtilen %5 seviyesinin altında tutmaktır. Çalışanların bilgi birikimi ve inisiyatifine bırakılan değer-
lendirmenin geçerli-güvenilir-standart bir skala kullanılarak yapılması, kayıtların elektronik ortamda tutulması 
ve değerlendirmelerin sistemden kişisel algı-bilgi farklılıkları-inisiyatif kullanmaktan uzak kalarak flebit derecesi-
ne göre tespit edilmesi, kalite gelişim faaliyetlerinde raporlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi hedeflendi. 
Özel bir sağlık grubunun 13 hastanesinde, özel olarak geliştirilen gözlem formu kullanılarak bir aylık prevalans 
çalışması yapıldı. Toplam 1477 hastada 1571 periferik kateter izlendi. 24 saatten kısa yatışlar hariç tüm yatan 
hastaların verileri toplandı, takibi yapması planlanan infeksiyon kontrol ve birim yönetici hemşirelerine çalışma 
öncesi form, standartlar, tanılama, hemşirelik bakımı ve skala hakkında eğitim verildi. Hastaların yatış günlerine 
göre periferik vasküler kateter günü oranının yılda %80 olduğu tespit edildi. Bu nedenle tüm periferik vasküler 
kateterler intravenöz hemşireler topluluğu’nun Flebit Değerlendirme Skalası (2011) kullanılarak değerlendirildi 
ve kaydedildi. Hemşirelik kayıtlarının yasalar karşısında kanıt niteliğinde olmasından dolayı periferik kateter 
takılması ve sıvı tedavisinin uygulama ve takibi için sağlık grubunun yazılı hale getirilmiş güncel talimat ve pro-
sedürlerine çalışanlar tarafından ne kadar bağlı kalındığı da kontrol edildi. Yapılan çalışmada, %2.1 oranında 
gelişen flebit daha çok 60-70 yaş aralığında, diyabet, kronik hastalığı veya immün yetmezliği olan hasta grubun-
da, acil serviste açılan, tekrarlı kullanılan ve günde 10’dan çok tedavi uygulanan, 4 günden uzun süre kullanılan 
damar yollarında tespit edildi. Periferik vasküler kateterin el bileğine yerleştirilmesinden kaçınılması, elektronik 
sıvı pompalarının sık kontrol edilmesi, flasterin kateter giriş yerine doğrudan temas etmemesi, intravenöz yolun 
uygun sürede değiştirilmesi, ilaç ve sıvıların uygun ortamda hazırlanıp yeterli seyreltilmesi, önerilen sürede 
verilmesi, elektronik kayıtlarda uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Anestezi uygulanan 
damar yollarının flebit yönünden ayrıca incelenmesi önerildi.

Anahtar Kelimeler: Flebit, flebit değerlendirme skalası, periferik vasküler kateter

İntravenöz Hemşireler Topluluğu’nun Flebit Değerlendirme Skalası (2011)

Flebit tanısı koymak için intravenöz Hemşireler Topluluğu’nun Flebit Değerlendirme Skalası kullanıldı.  
(Infusion Nursing Standards of Practice, 2011).
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Yoğun Bakım Hastalarının Trakeal Aspirat  
Örneklerinden İzole Edilen Etkenlerin Dağılımı

Gülçin Yiğit1, Nilgün Döşoğlu1, Simin Cevan1, Metin Küçükercan1, Naz Çobanoğlu1, Rıza Adaleti1,  
Efe Serkan Boz1, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım hastalarında nozokomiyal infeksiyon gelişme riski oldukça yüksektir. Bu infeksiyonlar 
arasında alt solunum yolu infeksiyonları en önemli yeri tutmaktadır. Çalışmamızda 01.01.2013 ile 01.01.2014 
tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji La-
boratuvarı’na yoğun bakım ünitesinden gönderilen trakeal aspirat örneklerinden, alt solunum yolu infeksiyon 
etkeni olarak izole edilmiş izolatların dağılımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na 01.01.2013 ile 01.01.2014 tarihleri arasındaki 12 aylık dö-
nemde yoğun bakım ünitesinden gönderilen 1209 trakeal aspirat örneğinden izole edilen bakteriler, konvansi-
yonel yöntemler ve/veya VITEK2 otomatik bakteri identifikasyon cihazı (Biomerieux, Fransa) ile tanımlanmıştır.

Bulgular: 2013 yılı içinde yoğun bakım ünitesinden gönderilen toplam 1209 trakeal aspirat örneğinin 
682’sinde anlamlı üreme saptanmıştır. Etkenlerin dağılımı; 223 (%32.7) Acinetobacter spp., 155 (% 22.7) Pseudomo-
nas spp., 90 (%13.2) Klebsiella spp., 45 (%6.6) Enterobacter spp., 41 (%6) MSSA, 37 (%5.4) MRSA, 31 (%4.5) Escherichia 
coli olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda anlamlı üremelerin büyük çoğunluğunu gram-negatif bakterilerin oluşturduğu görül-
müştür. Bunlar arasında da en sık Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., izole edilmiştir. Yoğun bakım 
ünitelerinde takip edilen hastalara ampirik antibiyotik başlarken bu sonuçların göz önünde bulundurulması 
kontrollü antibiyotik kullanımı açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal infeksiyon, solunum yolu infeksiyonları, trakeal aspirat örneği

Tablo 1. Trakeal aspiratlardan etken olarak izole edilen 
mikroorganizmaların dağılımı

Etken Sayı Oran

Acinetobacter spp. 223 %32.7

Pseudomonas spp. 155 %22.7

Klebsiella spp. 90 %13.2

Enterobacter spp. 45 %6.6

MSSA 41 %6

MRSA 37 %5.4

Escherichia coli 31 %4.5

Streptococcus pneumoniae 10 %1.5

Enterococcus spp. 9 %1.3

Stenotrophomonas maltophilia 6 %0.9

MRKNS 4 %0.6

Haemophilus influenzae 4 %0.6

Candida spp. 4 %0.6

Diğer 23 %3.4

Toplam 682 %100

P-036
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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve 
 Araştırma Hastanesi Personel Taraması  
Esnasında Temizlik Personelinde Aktif  

Tüberküloz Teşhisi Sonrası Deneyimlerimiz

Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Cennet Yalçın Topbaş1, Asiye Güleşen1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Ülkemizde sağlık çalışanlarında tüberküloz insidansının yüksek olduğu ve hastanelerde 
hemşire ve hizmetli personelin en fazla basil ile karşılaştığı bilinmektedir. Hastanede çalışan tüm personelin 
periyodik taramalarının düzenli yapılması bulaşıcı hastalıkların saptanmasında, bulaşın önlenmesi ve erken 
tedavisinin sağlanmasındaki rolü büyüktür. Bu çalışma ile hastanede çalışan tüm personelin personel taramasına 
katılımının artırılması amaçlanmaktadır. 

Materyal ve Metod: Hastanemiz 480 yataklı olup bünyesinde 238 adet temizlik personeli çalışmaktadır. 
Hastanemizde “Personel Sağlık Taramaları Talimatı” doğrultusunda tüm çalışanlara yılda bir kez rutin sağlık ta-
raması yapılmaktadır. Bu kapsamda 2012 Kasım ayında tüm personel sağlık taramasından geçirilmiştir. Temizlik 
personellerinden bir personelimiz (31 yaşında, erkek personel) 18.10.2012 tarihinde aile hekimliği polikliniğine 
başvurmuş ve yapılan fiziki muayenesinde tüberküloz şüphesi düşünülmüş, kurum içerisinde göğüs hastalıkları 
polikliniğine yönlendirilmiştir. Yapılan tetkiklerde balgamda Arb(+) bulunmuştur. Başka kuruma sevki ve teda-
visi sağlanmıştır. Bu aşamada personele infeksiyon kontrol hemşiresi ve çalışan güvenliği hemşiresi tarafından 
hastalık öyküsü alınmış ve çalıştığı birimlerde risk altında olan kişilerin tespiti sağlanmıştır. 19.10.2012 tarihinde 
tüberküloz pozifliğinin kesinleşmesi üzerine temasta bulunulan kişilerin göğüs hastalıkları polikliniğine başvur-
ması sağlanmıştır. Tüberküloz saptanan personelin çalıştığı birimde çalışan diğer personeller tüberküloz yönün-
den göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Bu birime “İnfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve 
Bulaş Yolları, Koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, Personel Taramasının Önemi” konulu eğitim İnfeksiyon 
Kontrol Hemşiresi ve Çalışan Güvenliği Hemşiresi tarafından verilmiştir. Tedavisi tamamlandığında hastane-
miz aile hekimliği polikliniğine yeniden başvurmuş tedavisinin tamamlandığına dair çalışabilir raporu istenmiş-
tir. Kurum hekimimiz tarafından yeniden akciğer filmi ve balgamda Arb tetkiki istenmiş ve değerlendirildiğinde 
hastalık halinin ortadan kalktığı (3 kez üst üste Arb negatif saptanmış) belirlenmiştir. Personel yeniden görevine 
başlamıştır.

Sonuç: Hastanemizde tüm personelin personel taramasına katılması sağlanmıştır. Tarama esnasında sap-
tanan bulaşıcı hastalıkların personel taramalarının önemini artırdığı ve kişilerde farkındalık bilinci oluşturduğu 
gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, personel taraması, infeksiyon kontrolü, koruyucu ekipman, eğitim
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İnfeksiyon Önlem Paketleri  
Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyonları  

Önlemede Yeterli mi?

Derya Seyman1, Filiz Kızılateş1, Melahat Sarıca2, Nefise Öztoprak1

1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Antalya
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya

Giriş: İnfeksiyon önlem paketi uygulaması invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarını azaltmaya yönelik bir yön-
tem olup çalışmalar ile infeksiyon hızını azalttığı gösterilmiştir 

Materyal ve Metod: Hastanemiz, 51’i yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) olmak üzere toplam 900 yataklı üçüncü 
basamak bir hastanedir. Hastanemizde UHESA tanımlarına göre hastaya ve laboratuvara dayalı aktif sürveyans 
yürütülmektedir. 01 Şubat 2012 tarihinden itibaren YBÜ’lerde invaziv araç ilişkili infeksiyonlar başta olmak üze-
re infeksiyon oranlarının düşürülmesi için infeksiyon önlem paketleri kullanılmaya başlandı. İnfeksiyon Kontrol 
Komitesi ve İnfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından infeksiyon önlem paketi formları hazırlandı (Resim 1). 
Uygulama öncesinde YBÜ hemşirelerine konunun önemi ve nasıl uygulanacağı hakkında eğitimler verildi. YBÜ 
hemşirelerinin günde iki kez bu forma uygun işaretlemeler yapması sağlandı. Hastanemizde infeksiyon önlem 
paketi etkinliğini değerlendirmek için;  infeksiyon önlem paketi uygulaması öncesindeki 2 yıl ile infeksiyon ön-
lem paketi uygulaması sonrasındaki 2 yılda gelişen invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları karşılaştırıldı.

Bulgular:  İnfeksiyon önlem paketi sonrası özellikle kalp damar cerrahisi (KDC) dışındaki tüm YBÜ’lerde SV-
Kİ-KDİ hızlarında azalma saptandı. VİP ve Kİ-ÜSİ hızları sadece cerrahi YBÜ’de azalırken diğer YBÜ’lerde arttı.

Tartışma: İnfeksiyon önlem paketi uygulamasından yaklaşık 8 ay öncesinde YBÜ hastalarına haftada bir 
klorheksidinli duş jeli ile tüm vücut duşu uygulanmaya başlanmıştı. Sadece KDC-YBÜ’de takip edilen hastalara, 
hasta sirkülasyonu hızlı olduğu için duş yaptırılmadı, bu grupta SVKİ-KDİ hızlarında artma oldu. Diğer grupta 
SVKİ-KDİ hızlarında azalma olması infeksiyon önlem paketinden ziyade duş uygulamasının bir başarısı olarak 
yorumlanabilir. VİP, Kİ-ÜSİ hızlarında düşme sadece CYBÜ’de saptandı. Bu durum infeksiyon önlem paketinden 
sonra bu üniteye sadece travma ve postoperatif hastaların kabul edilmesi ve hasta sirkülasyonunun artmasına 
bağlanabilir. YBÜ hemşirelerine eğitim verilmesine, denetlenmesine ve geri bildirim yapılmasına rağmen infek-
siyon önlem paketi formlarının amacı dışında sadece doldurulması gereken bir form olarak değerlendirildiği ve 
gelişigüzel çetelendiği saptandı.

Sonuç: İnfeksiyon kontrolünde infeksiyon önlem paketi önemli bir uygulamadır ancak tek başına yeterli 
değildir. İnfeksiyon önlem paketinin infeksiyon kontrol önlemleri konusunda YBÜ çalışanlarının farkındalığını 
artırıcı etkisi olabilir. YBÜ fedakarlık isteyen ve gönülden çalışma gerektiren bir birimdir. Sağlık çalışanlarının 
görevlerini bilmesi hiçbir zaman yeterli değildir, esas olan bilginin uygulamaya konulması yani davranışa dö-
nüştürülmesidir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon önlem paketi, invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları, sürveyans

P-038
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Resim 1. İnfeksiyon önlem paketi.
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Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımının  
Uygunluğu ve Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Güneş Şenol1, Kıymet Özer2, Şeyda Kaya3, Soner Gürsoy3, Sultan Kaftan2, Yücel Aksu2, Ahmet Erbaycu4

1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve  
   Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Kliniği, İzmir
3 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
4 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Bu çalışmada amaç, profilaktik amaçla kullanılan antibiyotiklerin kontrol altına alınması ile cerrahi alan 
infeksiyonları (CAİ) hızları ve total antibiyotik kullanımında oluşan farkın irdelenmesidir.

Cerrahi profilaksi uygunluğu, CAİ hızları ve izlenen kliniklerdeki antibiyotik kullanım miktarları incelenerek 
2012 ve 2013 yılları arasındaki veriler karşılaştırılmıştır. Tablo 1’de veriler karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 
Ameliyat sayıları 2012 ve 2013 yıllarında sırası ile 823 ve 816 olarak belirlenmiştir. Cerrahi profilakside uygunluk 
oranları Şekil 1’de dönemsel olarak verilmiştir.

2012 yılında profilaktik antibiyotik kullanımında yüksek uygunsuzluk oranlarını düşürmek üzere infeksiyon 
komitesi ve ilgili kliniklerle bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmıştır. Toplantılara idari birimlerin katılımı 
sağlanmış ve desteği alınmıştır. 

Sonuç olarak, bu çalışmada, profilaktik antibiyotik kullanımını iyileştirme çabalarında iletişim ve idari des-
teğin sağlanmasının önemi olduğu, beraberinde diğer infeksiyon kontrol parametrelerinin de düzelme olduğu, 
antibiyotik tüketiminde ciddi azalma gerçekleştiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik tüketimi, cerrahi alan infeksiyonları, profilaktik antibiyotik kullanımı

Tablo 1. Yıllar arasında profilaksi uygunluğu, CAİ hızları ve antibiyotik tüketiminin karşılaştırılması

Hasta sayısı Hasta günü Ameliyat sayısı
Profilaktik antibiyotik 

uygunluğu (%) CAİ hızları
Antibiyotik  

kullanım oranı*

2012 2144 18213 823 10.8 3.9 2.4

2013 1857 15984 816 76.1 1.23 1.3

p 0.0454 0.0585 0.987 < 0.0001 0.0009 0.0001

* Antibiyotik dozu/hasta günü.
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Sağlık Çalışanlarının Kan ve Vücut Sıvılarının 
Sıçramasına Maruziyeti; Son Altı Yılın Verileri

Gönül Çiçek Şentürk1, Asiye Asiye2, Nilgün Altun1, Ediz Tütüncü1, Yunus Gürbüz1, Fatma Aybala Altay1,  
Esengül Şendağ2, Ganime Sevinç2, Aysun Acun2, İrfan Şencan1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara

Amaç: Bu çalışmada hastanemizde sağlık çalışanlarının kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyeti(K-
VSM) irdelenmiş, maruziyet sonrası takiplerinde maruz kaldıkları etken ile infeksiyon geçirip geçirmedikleri 
araştırılmıştır. 

Materyal ve Metod: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesinde 2008-2013 yılları arasında kan 
ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyeti retrospektif olarak tarandı. Kan ve vücut sıvılarına maruziyeti olan 
sağlık çalışanı infeksiyon kontrol komitesi (İKK) tarafından “Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan ça-
lışan bildirim ve takip formu” ile kayıt altına alınmış ve sıçramaya neden olan materyalin kaynağının infeksiyon 
durumuna göre “ riskli yaralanma temas ve maruziyet izleme talimatı”na göre takip edilmişlerdir.

Bulgular: Hastanemiz 600 yataklı bir 3. basamak sağlık kuruluşudur. 1234 sayıda personel çalışmaktadır. 
Çalışmaya dahil edilen sürede toplam 31 sağlık çalışanı kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyeti ile baş-
vurmuştur. Çalışma süresi içinde başvuran kişilerin 3 (%10)’ü 2008, 1 (%3)’i 2009, 5 (%16)’i 2010, 4 (%13)’ü 2011, 
5 (%16)’i 2012 ve 13 (%42)’ü 2013 yılında başvurmuştur. Meslek grubu olarak KVSM ile başvuranların 11 (%36)’i 
hemşire, 5 (%16)’i temizlik personeli, 8 (%26)’i öğrenci hemşire, 2 (%6)’si doktor, 2 (%6)’si laborant, 3 (%10)’ü 
de diğer sağlık çalışanlarından oluşmakta idi. Sıçramaya neden olan materyallerden 23 (%74)’ü kan, 4 (%13)’ü 
balgam, 2 (%6.5)’si idrar, 2 (%6.5)’si de perkütan sıvı idi. Bu materyallerin neden olduğu kaynak hastaların 9 
(%29)’unda kan yoluyla bulaşan herhangi bir infeksiyon saptanmamış, 9 (%29)’unda kaynağın infeksiyon duru-
mu bilinmiyor, 11 (%35.5)’inde hepatit B, 2 (%6.5)’sinde hepatit C infeksiyonu saptanmıştır. Maruz kalan sağlık 
çalışanlarının takibinde hepatit B, hepatit C, HIV infeksiyonu saptanmamış. Maruziyet sonrası çalışanların hep-
sine uygun müdahale yapılmıştı. Ancak maruziyet öncesinde kişisel koruyucu ekipman kullanımı çoğunda eksik 
idi. Özellikle koruyucu gözlük ve önlük yalnızca bir kişi tarafından kullanılmıştı.

Tartışma: Veriler retrospektif olarak incelendiğinde kan ve vücut sıvılarına maruziyet nedeni ile İKK’ye baş-
vuran personel sayısının son iki yılda arttığı görülmektedir. Çünkü önceki yıllarda da kan ve vücut sıvılarına ma-
ruziyet olmasına rağmen İKK’ye başvuru sayısı az idi. Kişisel koruyucu ekipman kullanımına bakıldığında tüm 
kişisel koruyucu ekipmanın sadece bir kişi tarafından kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize kan ve vücut sıvılarına 
maruziyetin eğitim ve tedbirle önlenebilir bir durum olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan ve vücut sıvılarına maruziyet, sağlık çalışanı, kişisel koruyucu ekipman

P-040
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Hastanemizde Bulunan Sepsis ve SIRS  
Kliniğindeki Hastaların Mikrobiyolojik 

Değerlendirilmesi

Pınar Alagöz1, Feride Gökçe İnan2, Naz Çobanoğlu1, Metin Küçükercan1, Serpil Erol2, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Sepsis, birçok sistemi tutan, hemodinamik değişikliklere yol açan, şok, organ fonksiyon bozukluğu ve organ yet-
mezliğine kadar giden ölümcül bir tablodur. SIRS sistemik inflamatuvar yanıt sendromudur. Şiddetli sepsis ve septik 
şok her yıl dünyada yaklaşık 750.000 insanı etkileyen, bunların dörtte birinin ölümüne yol açan ve insidansı giderek 
artan önemli bir mortalite nedenidir. 

Kan kültürü, sepsis tanısı için her zaman altın standart olarak bildirilmek ile birlikte her sepsis olgusunda bakte-
riyemi olmayabilir. Sepsis tanısı konan hastaların %45’ inde bakteriyemi vardır. Her zaman mikrobiyolojik bulgular, 
klinik bulgularla eş zamanlı olarak ortaya çıkmamakta ve çeşitli nedenlerle çok sayıda infeksiyonda da mikrobiyolojik 
kanıta ulaşılamamaktadır. 

Sepsisin başlangıç dönemindeki özgün olmayan bulgular kimi zaman teşhisi ve doğru tedavi başlangıcını geciktir-
mektedir. Surviving Sepsis Campaign ( SSC) tarafından yayınlanan sepsis teşhisi ve tedavisi protokolünde erken teşhis 
ve etkili müdahalenin prognozu önemli ölçüde iyileştireceği ve ölüm oranını düşüreceği vurgulanmaktadır.

Bu çalışmamızda 2013 Temmuz-2014 Ocak ayları arasında hastanemizin ağırlıklı olarak yoğun bakım kliniğinde 
yatan 52’ si sepsis ve 38’ i SIRS kliniğine uyan 90 hasta prospektif olarak incelenmiştir. Hastalar sepsis ve SIRS açı-
sından 2001 yılında toplanan “Uluslararası Sepsis Tanımları Konferansı” kriterleri göz önünde bulundurularak de-
ğerlendirilmişlerdir. Kan kültürleri BacT/ALERT 3D (Biomerieux) otomatize kan kültürü sisteminde inkübe edilmiştir. 
Üreyen mikroorganizmalar, VITEK 2 Compact (Biomerieux,Fransa) otomatize identifikasyon sistemi ile tanımlanmış ve 
antimikrobiyal duyarlılıklarına bakılmıştır.

Sepsis hastalarının 38’inin kan kültüründe üreme olmuştur. Kan kültürlerinde 17 adet MRKNS, 6 adet E. coli, 6 adet 
A. baumannii, 6 adet K. pneumoniae, 2 adet MSSA, 2 adet E. cloacae, 1’er adet E. faecalis, C. albicans, Candida spp, C. tropicalis, P. 
aeruginosa, MSKNS, S. enteritidis ve Enterococcus spp. izole edilmiştir.

Sepsis ve SIRS, klinik bulgular eşliğinde pek çok tanı testi kullanılarak, tanısı hasta başında konulabilecek bir 
tablodur. Özellikle bakterilerle gelişen sepsiste altta yatan hastalık ne olursa olsun uygun antibiyotik tedavisi ile şok 
insidansının yarı yarıya azaldığı bilinmektedir. Etkenin bilinmesi, akılcı antibiyotik kullanımı ve ampirik tedavinin doğ-
ru planlanması hayat kurtarıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, SIRS, bakteriyemi

Tablo 1. Gruplara göre tanımlayıcı özelliklerin değerlendirmeleri

Sepsis (n= 52) Ort ± SD SIRS (n= 38) Ort ± SD p

Yaş 63.21 ± 15.83 65.71 ± 15.23 0.454a

Yatış süresi (gün); (Medyan) 32.70 ± 21.37 (25) 25.05 ± 14.19 (20) 0.110b

n (%) n (%) p

Cinsiyet

Erkek 29 (%55.8) 18 (%47.5) 0.566c

Kadın 23 (%44.2) 20 (%52.6)

Yaşayan/Ölen

Ölen 17 (%32.7) 5 (%13.2) 0.060c

Yaşayan 35 (%67.3) 33 (%86.8)

Kan kültürü

Negatif 14 (%26.9) 38 (%100) 0.001c,d

Pozitif 38 (%73.1) 0 (%0)

a: Student t-test, b: Mann Whitney-U test, c: Yates continuity correction test, d: p< 0.01

P-041
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Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  
Hastanesinde Rektal Sürüntü Örneklerinde 

Vankomisine Dirençli Enterokok Araştırılması

Kübra Özhan1, Rıza Adaleti1, Melike Yeşiller Bedir1, Nilgün Döşoğlu1, Metin Küçükercan1, Efe Serkan Boz1, 
Simin Cevan1, Naz Çobanoğlu1, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, Ocak 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında rektal sürüntü örneklerinden izole edilen 
vankomisine dirençli enterokokların (VRE) aylara göre dağılımı irdelenmiştir.

Materyal ve Metod: Çeşitli servislerden gönderilen rektal sürüntü örnekleri, EUCAST 2013 kriterlerine göre 
VRE agara (Oxoid- İngiltere ) ekim yapılmış ve inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda, gram-pozitif, katalaz 
negatif ve PYR reaksiyonları pozitif olan siyah koloniler, otomatize VITEK-2 (Biomerieux- Fransa) sisteminde 
tanımlanmış ve vankomisine karşı MİK değerleri saptanmıştır.

Bulgular: Taranan örnek sayısı ve VRE pozitif olan örneklerin servislere göre dağılımı Şekil 1’de; aylara göre 
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Sonuç: Hastanelerde VRE ile kolonize hastaların, VRE yayılımında son derece önemli bir kaynak olması 
nedeniyle sürveyans çalışmalarının yanı sıra, direnç gelişiminin ve yayılımının önlenmesinde, daha etkin önlem-
lerin alınması gerektiği kanaatindayız.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, rektal sürüntü, vankomisin
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Şekil 1. VRE pozitif sonuçların servislere göre dağılımları.

P-042



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 223

POSTERLER

Tablo 1. Taranan örnek sayısı ve VRE pozitif hasta sayısının 
aylara göre dağılımı

Ay
VRE pozitif  

hasta sayısı (%)
Taranan örnek 

sayısı

Ocak - 1

Şubat - 1

Mart 1 (5.6) 18

Nisan - -

Mayıs - -

Haziran 3 (5.5) 55

Temmuz 8 (5.1) 157

Ağustos 2 (1.2) 170

Eylül - 59

Ekim 3 (3.9) 77

Kasım 3 (2.8) 109

Aralık 5 (5.1) 97

Ocak 2014 32 (9.5) 335

Toplam 57 (5.3) 1079
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Çeşitli Örneklerden İzole Edilen ve Hastane 
İnfeksiyonu Olarak Kabul Edilen, Karbapenem 
Dirençli Acinetobacter baumannii ve Klebsiella 

pneumoniae Suşlarının Servislere Göre 
Dağılımının İncelenmesi

İsmail Davarcı1, Rıza Adaleti1, Metin Küçükercan1, Nilgün Döşoğlu1, Efe Serkan Boz1, Simin Cevan1,  
Naz Çobanoğlu1, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, Ocak 2012-Ocak 2014 tarihleri arasında izole edilen karbapenem dirençli Acinetobacter 
baumannii ve Klebsiella pneumoniae suşlarının dağılımı retrospektif olarak incelenmiştir. 

Materyal ve Metod: Bu süre içinde toplam 53.165 örnek “ American Society for Microbiology “ önerileri 
doğrultusunda incelenmiştir. Etken olduğu düşünülen koloniler, konvansiyonel yöntemler ve VITEK-2 (Biome-
rieux-Fransa) sistem ile tanımlanmış, antibiyotik duyarlılık testi CLSI M100-S23 kriterine göre yapılmıştır. Kar-
bapenem grubu antibiyotiklerden en az birine karşı dirençli bulunan suşlar, karbapenem dirençli olarak kabul 
edilmiştir. Hastaneye yatıştan en az 72 saat sonra gelişen infeksiyonlar, hastane infeksiyonu olarak tanımlan-
mıştır. Aynı hastadan gönderilen tekrarlı örneklerden izole edilen aynı bakteriler, bir suş olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Laboratuvarımıza gönderilen 53.165 örneğin 1727 (%3.3)’si trakeal aspirat, 5915 (%11.1)’i kan, 
41.864 (%78.7)’ü idrar ve 3659 (%6.9)’u yara/apse olarak saptanmıştır. Klinik örneklerden izole edilen karbape-
nem dirençli suşların örneğe göre, servislere göre ve yıllara göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, karbapenem dirençli suşların giderek artan oranda izole edildiği görülmektedir. 
Bilinçli antibiyotik kullanımı ve çoklu antibiyotik dirençli gram-negatif çomaklar için, standart izolasyon 
önlemleri yanında yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, karbapenem dirençli, Klebsiella pneumoniae

Şekil 1. Karbapenem dirençli A. baumannii ve K. pneumoniae üreyen hasta sayısı.
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan  
Yoğun Bakım Ünitesinde Son Dört Yıllık  
(2010-2013) Hastane İnfeksiyonları ve  

Etken Dağılımları

Çiğdem Eren1, Dilara İnan2, Sultan Akçimen1, Nurgül Günay1, Latife Mamıkoğlu2, Dilara Öğünç3

1 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Antalya
2 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
3 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Giriş: Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde gelişen son dört yıllık hastane infeksiyonları ve etken dağı-
lımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Hastalar prospektif, hastaya dayalı, laboratuvar temelli, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) Ulusal Hastane İnfeksiyonları 
Sürveyans Kontrol Birimi (UHESKB) önerileri doğrultusunda hasta günü, doğum ağırlığı ve invaziv araç kullanımına göre 4 yıllık aktif sürveyans ile takip 
edildi. Veriler RSHM Başkanlığı UHESKB programına kaydedildi. İstatistik sonuçları sistem üzerinden hesaplanmış olarak alındı. 

Bulgular: Hastanemiz yenidoğan YBÜ’nde 01.01.2010- 31.12.2013 tarihleri arasında takip edilen 17.853 hasta gününde 995 hasta izlendi. Bu sürede 
105 (%10.55) hastane infeksiyonu gelişti. Hastane infeksiyonları arasında kan dolaşımı infeksiyonları ilk sırada yer aldı (n= 68). Kan dolaşımı infeksiyon-
larının 31’i klinik sepsis, 28’i laboratuvar olarak kanıtlanmış bakteremi (primer bakteremi), 8’i santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, 1’i 
umbilikal katater ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu idi.

Alet kullanım oranları ve alet ilişkili infeksiyon hızları Tablo 1’de, hastane infeksiyon hızları ve dağılımı Tablo 2’de sunulmuştur. Hastane infeksiyonu 
etkeni olarak 80 suş izole edildi. Dört yıllık dönem incelendiğinde gram-negatif etkenlerin birinci, gram-pozitif etkenlerin ikinci, mantarların üçüncü sırada 
yer aldığı gözlendi. A. baumannii 17 suş (%21.25) ve K. pneumoniae 16 suş (%20.00) ile en sık karşılaşılan etkenler idi. Karbapenem direncinin %34.00 olduğu 
saptandı. 750 g altındaki bebeklerde hastane infeksiyonu hızı (%14.00) ve hastane infeksiyon dansitesi (12.70) yüksek bulundu.

Sonuç: Kan dolaşımı infeksiyonlarını azaltmak için infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmalı, aseptik kurallara uygun çalışılmalı ve santral kateter kul-
lanım oranları düşürülmelidir. Sürveyansın sürekliliği sağlanmalıdır. Sürveyans çalışmaları bu ünitede gelişebilecek infeksiyonların ve etkenlerin önceden 
tahmin edilmesini sağlayacaktır ve bu çalışmalar ampirik tedavide başarı oranını artırabilecek önemli faktörlerden birisidir. Antibiyotik direnç oranlarının 
artıyor olması akılcı antibiyotik kullanımını da zorunlu hale getirmektedir

Anahtar Kelimeler: Etken, hastane infeksiyonu, yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Tablo 1. Alet kullanım oranları ve alet ilişkili infeksiyon hızları

YDYBÜ
Hasta 
sayısı

Hasta 
günü

Ventilatör 
kullanım 
oranı (%)

VİP 
hızı

Üriner kateter 
kullanım oranı 

(%)
Kİ-ÜSİ 

hızı

SVK 
kullanım 
oranı (%)

SVKİ-KDİ 
hızı

Umblikal 
kateter 

kullanım 
oranı (%)

UKİKDİ 
hızı

YDYBÜ 995 17.853 0.34 2.80 0.00 40.82 0.15 3.09 0.08 0.68

≤ 750 50 551 0.89 2.03 0.01 0.00 0.05 0.00 0.49 0.00

751-1000 76 1537 0.49 1.33 0.02 0.00 0.09 0.00 0.26 0.00

1001-1500 190 4439 0.25 4.48 0.00 142.86 0.09 2.53 0.08 0.00

1501-2500 301 5353 0.31 0.61 0.00 0.00 0.15 3.74 0.05 3.09

> 2500 378 5973 0.35 3.88 0.00 0.00 0.21 2.43 0.03 0.00

YDYBÜ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, Kİ-ÜSİ: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu,  
SVKİ-KDİ: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, UKİKDİ: Umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu.

Tablo 2. YDYBÜ hastane infeksiyon hızları ve dağılımı

YDYBÜ Hasta sayısı Hasta günü İnfeksiyon sayısı Hİ hızı % Hİ dansitesi

Üriner sistem infeksiyonu 995 17.853 15 1.51 0.84

Cilt, yumuşak doku infeksiyonu 995 17.853 1 0.10 0.06

Pnömoni 995 17.853 18 1.81 1.01

Santral sinir sistemi infeksiyonu 995 17.853 1 0.10 0.06

Kan dolaşımı infeksiyonu 995 17.853 68 6.83 3.81

Gastrointestinal sistem infeksiyonu 995 17.853 1 0.10 0.06

Cerrahi alan infeksiyonu 995 17.853 1 0.10 0.06

YDYBÜ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, Hİ: Hastane infeksiyonu.
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2011-2012 
Yılları Arasında Yaşanan VRE Salgınının  

Değerlendirilmesi

Sultan Akçimen1, Dilara İnan2, Çiğdem Eren1, Nurgül Günay1, Dilara Öğünç3, Latife Mamıkoğlu2

1Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

Giriş: Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE), birçok ülkede olduğu gibi ülkemiz içinde giderek artan sık-
lıklarda bildirilmektedir. 2011-2012’de hastanemizde yaşanan VRE salgını süresince yapılanlar ve sürveyansın 
sonuçları değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: İlk olgu Mayıs 2011’de onkoloji kliniğinde yatan hastanın idrar kültüründe VRE izole 
edilmesiyle başlamıştır. Hastadan ve klinikte yatan diğer hastalardan rektal/perirektal sürüntü örneği alınmış-
tır. Ayrıca hastane infeksiyon kontrol komitesi tarafından “Centers for Disease Control and Prevention”a bağlı 
“Hospital Infection Control Practices Advisory Committe”nin VRE yayılımının kontrolüne yönelik önerileri doğ-
rultusunda önlemler alınmaya başlanmıştır. 

Daha sonra hematoloji servisinde, ardından iç hastalıkları kliniğinde yatan hastaların klinik üremelerinde 
VRE saptanmış ve hastane geneline yayılan enterokok salgını olmuştur. Temmuz 2012’ye kadar VRE’den etkile-
nen kliniklerde yatan hastalardan haftalık rektal sürüntü örneği alınmıştır. Rektal örneklerde VRE kolonizasyonu 
saptanan klinik/yoğun bakım hastaları önce kendi kliniklerinde izole edilirken, kolonize hastalarda artış olması 
nedeniyle komitemiz önerileri doğrultusunda hastalar belirlenen servis/yoğun bakımda gruplandırılmıştır. 

Salgından etkilenen bölümlerin çalışanlarına (hekim, hemşire, diğer sağlık çalışanlarına), hasta/hasta ya-
kınlarına eğitim verilmiştir. Temizlik sıklığı ve dezenfektan oranı artırılmıştır. Mikrobiyoloji laboratuvarı rektal 
sürüntü örneklerinin kültürünün yanı sıra PCR yöntemini de kullanarak hızlı bir şekilde sonuçların çıkmasını 
sağlamıştır.Pozitif çıkan hastalar bilgisayar ortamında belirtilmiştir.

Bulgular: Mayıs 2011-Temmuz 2012 arasında 15 servis, 7 yoğun bakım salgından etkilenmiştir. İnfeksiyon 
kontrol ekibinin önerilerine göre VRE’li hastalar, tek bir klinik/yoğun bakımda toplanması sonucu salgın 5 klinik 
1 yoğun bakıma indirgenmiştir. Bu süre boyunca toplam 7500 rektal sürüntü örneği alınmıştır. 279 hastada VRE 
kolonizasyonu, bu kolonize hastaların 25’inin klinik üremelerinde de VRE saptanmıştır. 

Sonuç: Bu sonuçlara göre VRE salgınlarının kontrolü,özellikle hastanemiz gibi büyük merkezlerde son de-
rece zor olmaktadır. VRE kolonizasyonunun ve infeksiyonlarının yayılımının önlenmesinde; el hijyeninin, sıkı 
temas izolasyonunun, personelin eğitiminin, mikrobiyoloji laboratuvarıyla iş birliği içinde çalışmanın önemli 
olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca bu konuda hastane idarecilerinin desteğine de büyük ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Salgın, VRE salgın değerlendirmesi, vankomisin dirençli enterekok
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Yoğun Bakım Hastalarının İdrar Örneklerinden 
İzole Edilen Gram-Negatif Basillerin Çeşitli  

Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Erkan Sanmak1, Metin Küçükercan1, Melike Bedir1, Nilgün Döşoğlu1, Simin Cevan1, Efe Serkan Boz1,  
Rıza Adaleti1, Naz Çobanoğlu1, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Giriş: Bu çalışmada hastanemiz yoğun bakım ünitelerinden (YBÜ) gönderilen idrar örneklerinden izole edi-
len Gram negatif basillerin çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: 01.01.2013-01.01.2014 tarihleri arasında hastanemizin YBÜ’lerinden gönderilmiş olan 
1590 adet idrar örneğinden izole edilen gram-negatif basillerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları retrospektif 
olarak araştırılmıştır. İzole edilen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları disk difüzyon ve Vitek 2 (bioMerieux, 
Fransa) otomatize sistemle çalışılmıştır. Sonuçlar CLSI kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda YBÜ’lerden gönderilen 1590 idrar örneğinden 532 tanesinde klinik anlamlı üreme 
saptanmıştır. Anlamlı üremesi olan 532 adet örneğin 149’unda gram-negatif basil izole edilmiştir. Bunların da 60 
(%40)’ı  E. coli, 45 (%30)’i Klebsiella spp., 23 (%16)’ü Enterobacter spp., 11 (%7)’i Pseudomonas spp., 7 (%5)’si Acinetobacter 
spp., 3 (%2)’ü Proteus spp. olarak tanımlanmıştır. Etken olarak en sık izole edilen ilk üç bakteri olan E. coli, Klebsiella 
spp., Enterobacter spp.’nin antibiyotiklere duyarlılıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: YBÜ’lerinde gelişen üriner,infeksiyonların tedavisinde trimetoprim-sülfometaksazolün yanı sıra ki-
nolon ve geniş spektrumlu sefalosporin grubu antibiyotiklerin kullanımı gittikçe artan direnç nedeniyle kısıt-
lanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer bulgu ise Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.’de gözlenen, ancak E. 
coli’de henüz sorun yaratmayan karbapenem direncidir. Bu nedenle düzenli aralıklarla yapılacak sürveyans çalış-
maları, infeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasında ve direnç yayılımının önlenmesinde yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gram-negatif, idrar, sürveyans, yoğun bakım

Tablo 1. İdrar örneklerinden en sık izole edilen gram-negatif basillerin antibiyotiklere duyarlılığı

Antibiyotikler E. coli (n= 60) Klebsiella spp. (n= 45) Enterobacter spp. (n= 23)

Piperasilin-Tazobaktam 53 (%89) 17 (%42) 9 (%40)

Amoksisilin-Klavulanik asit 35 (%58) 9 (%62) -

Sefepim 30 (%50) 8 (%18) 5 (%23)

Sefotaksim 30 (%50) 9 (%27) 5 (%23)

Seftazidim 30 (%50) 8 (%18) 5 (%23)

Seftriakson 30 (%50) 10 (%23) 5 (%23)

Aztreonam 31 (%50) 6 (%17) 5 (%25)

Ertapenem 59 (%100) 21 (%63) 17 (%90)

İmipenem 59 (%100) 23 (%65) 21 (%95)

Meropenem 60 (%100) 24 (%70) 21 (%95)

Gentamisin 47 (%78) 26 (%60) 18 (%78)

Amikasin 58 (%96) 31 (%75) 20 (%90)

Siprofloksasilin 35 (%58) 19 (%23) 14 (%60)

Levofloksasilin 28 (%63) 12 (%41) 12 (%75)

Nitrofrontain 60 (%100) 7 (%18) 6 (%28)

Trimetropim-Sülfametoksazol 30 (%50) 11 (%37) 8 (%34)

P-046
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Bir Olgu Sunumu: Bir Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi Kliniğinde Vankomisine Dirençli  
Enterokok Kolonizasyonunda Aşırı Artış

Rıza Adaleti1, Nilgün Döşoğlu1, Melike Yeşiller Bedir1, Kübra Özhan1, Efe Serkan Boz1, Simin Cevan1,  
Metin Küçükercan1, Naz Oğuzoğlu1, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Giriş: Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE), hastane ortamında, kolaylıkla yayılan, hastane infeksiyon-
larına neden olan tedavisi güç bakterilerdir. Taşıdıkları direnç genlerinin, transpozon kaynaklı olması nedeni 
ile,bu direnç genlerini özellikle Staphylococcus aureus’a kolaylıkla aktarabilmektedirler. Bu nedenle hastanede ya-
tan VRE pozitif olarak saptanan hastaların izolasyonu ve takibi son derece önemlidir. Olgumuzda, yoğun bakım 
servisinde yatan VRE pozitif bir hastanın, dahiliye servisine naklinden sonra, bu serviste yapılan taramada çok 
sayıda VRE pozitif hasta saptanmıştır.

Materyal ve Metod: Çeşitli servislerden gönderilen rektal sürüntü örnekleri, EUCAST 2013 kriterlerine göre 
VRE agar’a (Oxoid- İngiltere) ekim yapılmış ve inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda, gram-pozitif, katalaz ne-
gatif ve PYR reaksiyonları pozitif olan siyah renkli koloniler, otomatize VITEK-2 (Biomerieux- Fransa) sisteminde 
tanımlanmış ve vankomisine karşı MİK değerleri saptanmıştır.

Bulgu: Yoğun bakım servisinde yatan bir hastanın, çeşitli tarihlerde VRE taraması amacı ile 4 defa rektal sü-
rüntü örneği gönderilmiş, tüm örneklerde VRE pozitifliği saptanmıştır. 27.12.2013 tarihinde aynı hasta dahiliye 
servisine nakledilmiştir. Bu serviste, ilgili hastanın naklinden önceki 50 gün içinde yapılan VRE taramalarında 
herhangi bir hastada VRE pozitifliği saptanmamışken, 09.01.2014 tarihinde bu servisten gönderilen 29 rektal sü-
rüntü örneğinin 7’sinde pozitiflik saptanmıştır. 17 ve 23 Ocak 2014 tarihlerinde gönderilen tekrarlı taramalarda, 
sırasıyla, 26 örneğin 6’sında ve 20 örneğin 6’sında yeni VRE taşıyıcıları saptanmıştır. 

VRE’lerin hastane ortamında, kolaylıkla yayılması hasta sağlığı ve tedavi giderleri açısından son derece önem 
arz etmektedir. Direnç yayılımının önlenmesinde bu bakteri ile kolonize hastaların takibi ve bu bakterilerin çe-
şitli moleküler yöntemlerle klonal yakınlığının araştırılmasının son derece yol gösterici olacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, tarama, vankomisin
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Yara/Apse Kültürlerinden İzole Edilen  
Mikroorganizmaların Servislere Göre  

Dağılımının Belirlenmesi

Feray Şenel1, İsmail Davarcı1, Simin Cevan1, Rıza Adaleti1, Nilgün Döşoğlu1, Metin Küçükercan1,  
Naz Çobanoğlu1, Efe Serkan Boz1, Sebahat Aksaray1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Giriş: Deri ve yumuşak doku infeksiyonları hastane infeksiyonlarının yaygın sebeplerinden biridir. Ayrıca 
yara/apse kültürlerinde etkenin ortaya konması; tedavi maliyetlerinin düşmesine, dirençli mikroorganizmaların 
yayılımının önlenmesine ve kontrol edilmesine katkı sağlar. Çalışmamızda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen yara/apse örneklerinden izole edilen mikroorganiz-
maların servislere göre dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmamızda laboratuvarımıza 01.01.2013-01.01.2014 tarihleri arasında mikrobiyolojik 
değerlendirme için gönderilen 2096 yara/apse örneği retrospektif olarak incelenmiştir. Laboratuvarımıza kabul 
edilen yara/apse örnekleri “American Society for Microbiology”in önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir. 
Etken olduğu düşünülen kolonilerden konvansiyonel yöntemler ve VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) otomatize 
sistem ile tanımlama yapılmıştır.

Bulgular: Laboratuvarımıza gönderilen 2096 yara/apse örneği incelendiğinde en çok örnek genel cerrahi 
kliniğinden (%19.4) gönderilmiş olup bunu ortopedi ve travmatoloji kliniği (%14.5) ve dermatoloji kliniği (%14.4) 
izlemektedir. Üreme olan kültürlerden etken olarak kabul edilen mikroorganizmalar en sık genel cerrahi klini-
ğinden izole edilmiş olup (%25.7); bunu dermatoloji (%17.7) ve ortopedi ve travmatoloji kliniği (%16.9) izlemekte-
dir. Laboratuvarımıza gönderilen yara/apse örneklerinden en sık E. coli (%29.2) izole edilmiştir. Bunu P. aeruginosa 
(%19.1) ve MSSA (%17.3) izlemektedir.

Tartışma: Yara yeri infeksiyonu en sık karşılaşılan hastane infeksiyonları arasındadır. Yara yeri infeksiyo-
nu hastanın yatış süresinin uzamasına, tedavi maliyetinin artmasına, hastanın yaşam kalitesinde kısıtlamaya 
bazen kalıcı sakatlıklara ve nadiren de ölümlere neden olabilmektedir. Bu sebeple yara yeri infeksiyonlarının 
tedavisinde doğru bölgeden, doğru yöntemlerle, doğru zamanda alınmış örneklerden yapılan kültür ve antibi-
yogramın değerlendirilmesi tedavi başarısını artırdığı gibi toplam maliyeti düşürmede de etkili olabilmektedir. 
Kültürlerden izole edilen en sık etkenlerin ve bunların servislere göre dağılımının bilinmesinin ampirik tedaviye 
yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, servis, yara/apse kültürleri
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Hastanemizde 2011-2013 Yılları Arasında  
İnfeksiyon Etkeni Olduğu Kabul Edilen  
Pseudomonas aeruginosa Suşlarının  

Antibiyotik Direnç Oranları

Neslihan Çelik1, Gülseren Savaş1, Alev Soylu1, Sibel İba Yılmaz1, Seda Sibel Günbey1, Sevil Sapmaz Karabağ2

1Erzurum Bölge Eğitim Hastanesi, Erzurum
2Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Aydın

Giriş: Pseudomonas aeruginosa hastane infeksiyonu etkenleri içinde ilk sıralarda yer alıp, çeşitli antibiyotiklere direnç 
geliştirebilmekte ve oluşturduğu infeksiyonlara bağlı yüksek mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Genellikle 
çoklu antibiyotik direnci gösterebildiğinden tedavilerde de sorunlara neden olmaktadır. Biz bu çalışmamızda has-
tanemizde son 3 yıl içindeki kültürlerde üreyen etken olarak kabul edilen P. aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç 
oranlarını belirlemeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza 2011-2013 yıllarında hastanemizde hastalardan labaratuvara gönderilen çeşitli 
klinik materyallerden izole edilip hastalık etkeni kabul edilen P. aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç oranları irde-
lendi. Hastalardan alınan kan, trakeal aspirat, balgam, yara, apse, idrar örnekleri uygun koşullarda mikrobiyoloji laba-
ratuvara gönderildi. Koloni morfolojisi, gram boyama, karakteristik koku, oksidaz reaksiyonu gibi klasik yöntemlerle 
P. aeruginosa düşünülen mikroorganizmaların identifikasyon ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde FHONEX 
(BD) otomatize sistemi kullanıldı. Veriler ulusal hastane infeksiyonları sürveyans sistemine kaydedilip direnç oranları 
raporlama bölümünden çıkarıldı.

Bulgular: 2011 yılında 38 hastanın klinik materyallerinde üreyen ve etken olarak kabul edilen P. aeruginosa suşla-
rının %19 amikasin, %38 gentamisin, %32 imipenem, %31 meropenem, %33 piperasililn-tazobaktam, %41 seftazidim, 
%36 siprofloksasin, %0 kolistin direnci tespit edidi (Şekil 1). 2012 yılında 35 hastada amikasin direnci %10, gentamisin 
%42, imipenem %45, meropenem %42, piperasilin-tazobaktam %26, seftazidim %47 siprofloksasin %45, kolistin %0 
bulundu (Şekil 1). 2013 yılında etken kabul edilen hasta sayısında artma olup %14 amikasin, %39 gentamisin, %45 imi-
penem, %40 meropenem, %27 piperasilin-tazobaktam, %43 seftazidim, %34 siprofloksasin, %0 kolistin direnci tespit 
edildi (Şekil 1).

Sonuç: Üç yıl içinde P. aeruginosa etken kabul edilen hasta oranında azda olsa artış olup seftazidim duyarlılğında 
azalma, imipenem, meropenem ve siprofloksasin duyarlılığında 3 yıl içinde dikkat çekecek değişiklik olmadığı, kolisti-
nin %100 duyarlılığının devam ettiği belirlendi. Çalışmamızda hastane infeksiyonlarına yol açan P. aeruginosa suşlarında 
ampirik antibiyotik tedavisine başlarken, her hastanenin kendi antibiyotik direnç oranlarını göz önüne alarak antibiyo-
terapi başlaması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, hastane infeksiyonu, antibiyotik direnç oranı 
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Oldukça Nadir Bir İnfektif Endokardit Etkeni: 
Gemella Species

Özlem Gülgeç1, Mustafa Gökhan Gözel1, Cem Çelik2, Münevver Şen1, Edip Bayrak1, Ömür Gündağ1,  
Mehmet Bakır1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Amaç: Gemella sınıfındaki mikroorganizmalar fırsatçı insan patojenlerinden biridir ve ağır infeksiyon tablola-
rına neden olabilmektedir. Oral mukoza, gastrointestinal sistem ve genitoüriner sistem normal florasında bulu-
nabilir. İnfektif endokardit olağan etkenleri streptekok, stafilokok ve enterokok türleridir. Bu çalışmada Gemella 
species’in etken olduğu bir infektif endokardit olgusu sunuldu. 

Olgu Sunumu: Kırk yaşında sistemik lupus eritematozis tanısı ile izlenen kadın hasta bir haftadır devam 
eden ateş, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Öyküde öksürük, balgam, karın ağrısı, bu-
lantı, kusma ve üriner sisteme ait yakınmalar yoktu. Bir ay kadar önce alveolar hemoraji ve akut böbrek yetmez-
liği tanıları ile yoğun bakım ünitesinde izlendiği öğrenildi. Fizik muayenede mitral odakta 3/6 sistolik ejeksiyon 
üfürümü saptandı. Transtorasik ekokardiyografide mitral anterior kapak üzerinde 1.9 x 1.3 cm, aort sağ koroner 
küspitte 1.3 x 1 cm ebatlarında vejetasyon saptandı. İnfektif endokardit tanısı ile ampisilin-sulbaktam ve genta-
misin tedavisi başlandı, ilk gün alınan 6 kan kültürünün hepsinde Gemella species üremesi oldu ve nadir infektif 
endokardit etkenlerinden biri olması nedeni ile etken kabul edildi. Gemella türü bakteriler daha önceleri Strepto-
coccus türü bakteriler olarak tanımlanmıştır. Gemella species türü bakteriler için standart MİK değerleri olmamakla 
birlikte literatürde ampisilin ve amoksisilin gibi penisilinlere duyarlı oldukları bildirilmeleri nedeni ile başlanan 
ampisilin-sulbaktam + gentamisin tedavisine devam edildi. Tedavinin 4. ve 7. günlerinde alınan kan kültürlerinde 
Gemella species üremelerinin devam etmesi nedeni ile Müller-Hinton agarda 24 saat inkübasyon ile disk difüzyon 
yöntemi ile antimikrobiyal duyarlılık çalışıldı. Ampisilin diski çevresinde duyarlı zon çapının oluşmadığı vanko-
misin diski ile 22 mm zon çapı oluştuğu görüldü. Etken ampisilin dirençli kabul edilerek vankomisin tedavisine 
geçildi. Vankomisin tedavisinin 5. gününde santral sinir sistemine septik emboli komplikasyonu sonucu hastada 
önce bilinç kaybı ve ajitasyon, sonrasında kardiyopumoner arrest gelişti ve hasta kaybedildi. 

Sonuç: İnfektif endokardit erken tanı ve erken etkin tedavi başlanmadığında oldukça yüksek oranda morbi-
dite ve mortalite oranlarına sahip bir infeksiyoz acildir. Gemella species gibi nadir görülen etkenlerin ve bunların 
antimikrobiyal duyarlılıklarının da göz önünde bulundurulması tedavi başarı oranlarını arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Gemella species, infektif endokardit, antimikrobiyal duyarlılık, vankomisin
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Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde  
Staphylococcus aureus Salgın Analizi

Aslıhan Ulu1, Behice Kurtaran1, Derya Gürel1, Hatice Yapıcı Çiçekdemir1, Seval Bozkurt1, Fatma Kılıç1,  
Birgül Belgin1, Burcu Öz Türkoğlu1, Filiz Kibar2, Hasan Salih Zeki Aksu1, Yeşim Taşova1

1 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gelişen Staphylococcus aureus salgınını analiz etmek ve kontrol altı-
na almak amaçlanmıştır.

Hastane İnfeksiyonları Kontrol Komitesinin (HİKK) yaptığı sürveyans sonucu Temmuz 2013’te kan kültürlerinde an-
lamlı metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) artışı tespit edilmiştir (p< 0.05) (Şekil 1). İmmün sistemleri baskılan-
mış, invaziv girişimlerin çok uygulandığı, sık müdahale ve manipülasyonların yapıldığı bebeklerin izlendiği 18 yataklı 
ünitede salgın analizi başlatılıp olgu listesi çıkarılmış ve kaynağı tespit etmeye yönelik literatür taraması yapılmıştır. 
Bunlarla beraber mikrobiyoloji laboratuvarı ile iletişime geçilerek moleküler analiz yapılmak üzere üreyen izolatların 
saklanması planlanmıştır. 

Olgulara ait özellikler ve risk faktörleri Tablo 1’de özetlenmiştir. HİKK tarafından yapılan gözlemlerde; hemşire/hasta 
oranı, gündüz vardiyasında 1/3, gece ise 1/6, el hijyenine uyum temas öncesi %78.6, temas sonrası %95.6 olarak tespit 
edilmiş ve daha önceki dönemler ile karşılaştırıldığında azaldığı gözlenmiştir. Yapılan gözlemlerde yıllık izin döneminde 
yetersiz personel ile çalışıldığı, farklı hastalara kullanılan multidoz flakonların kullanıldığı, hazırlanmış TPN solüsyonu 
içine dışarıdan ekleme yapıldığı ve birkaç adet solüsyonun enjektör aracılığıyla serum poşeti içinde birleştirildiği sap-
tanmıştır.

Müdahale olarak, infekte veya taşıyıcı hastalara kohortlama yöntemi ile temas izolasyon önlemleri uygulandı. İki 
personelde MSSA taşıyıcılığı tespit edildi. Taşıyıcılık tespit edilen personele tedavi verildi, taşıyıcılık ortadan kalkın-
caya ve salgın sonlanıncaya kadar hasta bakım alanından uzaklaştırıldı. İşten uzaklaştırılamayan personel eldiven 
ve maske ile çalıştırıldı. Salgın sonlanıncaya kadar personel ve hastalardan aktif sürveyans kültürü alınmaya devam 
edildi. Hasta alımı durduruldu ve detaylı temizlik yapıldı.

Salgın için, birkaç adet solüsyonun karıştırıldığı tedavilerin TPN ünitesinde hazırlanması, kapalı sistemin bozul-
maması, multidoz flakonların rutin kullanılmaması ve hemşire/hasta oranının 1/2 olacak şekilde düzenlenmesi ve el 
hijyeninin artırılması önerildi.

Sonuç olarak salgın kaynağı taşıyıcı personel olarak belirlenmiş ve infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun artırılması 
ile taşıyıcı personelin dekontaminasyonu sonucunda salgın kontrol altına alınmıştır. Salgın sonrası 3 aylık dönemde yeni 
olgu saptanmamış ve 3 ay sonra personelden alınan sürveyans kültürlerinde üreme olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Analiz, bakım, salgın, yenidoğan
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Tablo 1. Olguların özellikleri ve risk faktörleri

Risk faktörleri n %

Yaş (ortalama gün ± SS) 16 ± 4.08
Erkek 2 50

Kadın 2 50

TPN 4 100

PVK 1 25

OG/NG 4 100

SVK 3 75

Ventilatör 3 75

Entübasyon 3 75

Umblikal kateter 3 75

Transfüzyon 1 25

Ventilatörle ilişkili pnömoni 2 50

Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 2 50
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Stajyer Öğrencilerin Kesici Delici Alet  
Yaralanmaları İle İlgili Tutumları ve Bilgi  

Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ayşe Daşpınar1, Büşra Özbay Çaylı1, Yasemin Yıldırım1, Havva Tünay2, Serap Pamukçuoğlu2

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar

Amaç: Devlet hastanesinde staj yapan öğrencilerin kesici delici alet yaralanması oranlarını, bildirim durum-
larını belirlemek ve konu ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmektir.

Materyal ve Metod: Hastanemizde staj yapmakta olan sağlık meslek lisesi öğrencilerine yönelik anket çalış-
ması yapılmış, anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ankete katılanların %66.7’si kadın, %33.3’ü erkektir. Katılımcıların %90.5’i 16-18 yaş grubu aralı-
ğındadır. Katılımcıların %81’i hemşirelik, %12’si acil tıp teknisyenliği, %7’si anestezi teknisyenliği bölümünde 
eğitim görmektedir.

Öğrencilerin %90.5’i kurumumuzda işe başlamadan önce kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili eğitim aldı-
ğını belirtmiştir. %66.7’si de hastanemizde çalışırken bu eğitimi aldığını belirtmiştir.

Staj dönemleri boyunca yaralanma durumlarını sorguladığımızda %19’u yaralandığını, %62.9’u ilaç hazırlar-
ken %37.9’u iğne ucunu enjektörden ayırırken yaralandığını belirlenmiştir. Yaralanan öğrencilerin %75’i yara-
lanma esnasında kişisel koruyucu ekipman kullandığını belirtmiştir. Yaralanma sebebi olarak %25 ile ihmal öne 
çıkmaktadır. Yaralanma sonrası öğrencilerin %16.7’sinin aşı yaptırdığı, %50’sinin zaten bağışık olduğu tespit 
edilmiştir.Yaralanma sonrası infeksiyon kontrol komitesine bildirim oranı %81.7’de kalmış. Bildirim yapmama 
nedeni sorgulandığında, %28.5’inin hastanın bulaştırıcı riski düşük olduğu, %28.5’inin yaralanma yüzeyel oldu-
ğunu düşündüğü için bildirim yapmadığı tespit edilmiştir.

Yaralanma durumlarında yapılması gerekenleri sorguladığımızda %33.3’ü yaralanan bölgeyi dezenfektanla 
bekletmesi gerektiğini, %69.42’si infeksiyon kontrol komitesine başvurulması gerektiğini, %62.7’si hastanın bu-
laşıcı hastalık tetkiklerinin yapılması gerektiğini, %64.2’si ise kendi tetkiklerini yaptırması gerektiğini belirtmiş-
tir. Kesici delici alet yaralanmaları ile bulaşabilecek hastalıkları sorguladığımızda %83.8’inin doğru cevapladığı 
tespit edilmiştir.

Sonuç: Stajyer öğrencilerin kesici delici alet yaralanmalarının nedenleri ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip 
olduğu ancak yaralanma durumunda bildirim ve takiplerini yaptırmak konusunda farkındalıklarının yetersiz ol-
duğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kesici delici, yaralanma, stajyer

P-052



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412234

POSTERLER

Hastanede Yatan Çocuklarda Gram-Negatif 
Bakteri İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Enes Salı1, Solmaz Çelebi1, Benhur Şirvan Çetin1, Taylan Çelik1, Mustafa Hacımustafaoğlu1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Bu çalışmada çocuk servisinde yatan olgularda 2 yıllık sürede gram-negatif bakteri (GNB) infeksiyon-
larının dağılımı amaçlandı.

Materyal ve Metod: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde, iki yıllık (1 
Ocak 2012-1 Ocak 2014) sürede yatırılan olguların, steril bölge (kan, idrar, periton sıvısı, trakeal aspirat sıvısı, 
beyin omurilik sıvısı), apse, yara ve kateter kültürlerindeki GNB üremeleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İki yıllık çalışma döneminde 259 olguda toplam 501 infeksiyon atağı ve 602 anlamlı kültür üremesi 
tespit edildi. Anlamlı kültürlerin %60 (361/602)’ı ve infeksiyon ataklarının %60’ında (302/501) GNB izole edildi. 
GNB gelişen olguların %54’ü (97/179) erkekti. Ortalama yaşı 70.2 ± 74.5 (0-272) aydı. Olguların %27’si hematolo-
ji-onkoloji, %17’si çocuk yoğun bakım, %15’i yenidoğan yoğun bakım, %13’ü nefroloji, %11’i gastroenteroloji ve 
%10’nu infeksiyon hastalıkları servisinde takip edildi. İnfeksiyon başlangıç zamanı yatışın ortalama 27.6 ± 41.8 
(0-270. gün) gündü. İnfeksiyon saptandığı sırada %28 (83/302) olgu uzun süreli antibiyotik kullanıyordu (≥ 7 gün). 
İnfeksiyon ataklarının %76’sı (230/302) nozokomiyaldi (≥ 48 saat).

Olguların %30’u malignite, %13’ü prematürite, %9’u metabolik hastalık, %8’i solunum sistemi, %8’i renal has-
talık, %5’i konjenital immün yetmezlikti. İnfeksiyon atakların %31’i (93/302) santral venöz kateter, %10’u (30/302) 
üriner kateter vardı. %19’u (58/302) solunum destek cihazına bağlıydı. 

İnfeksiyon atakların, %39’u primer kan akımı, %28’i idrar yolu, %19’u pnömoni, %8’i deri/yumuşak doku, 
%2’si santral sinir sistemi, %2’si peritonit/intraabdominal ve %1’i kemik/eklem infeksiyonları olarak sıralan-
maktaydı. Kan akımı infeksiyonlarının %66 kateter ilişkili bakteremiydi. Escherichia coli (%26), Klebsiella spp. (%21), 
Pseudomonas aeruginosa (%19), Acinetobacter spp. (%11) ve Stenotrophomonas spp. (%7) oranlarında izole edildi.

İnfeksiyonlarda toplam 43 (%14, 43/302) kaba mortalite saptandı. Mortalite gözlenen olgulardan 18’i GNB 
ilişkiliydi (üreme sonrası ≤ 7 gün), atfedilen mortalite %6 (18/302) saptandı. Mortalite gözlenen olguların %74’ü 
nozokomiyaldi. GNB ilişkili kaybedilen 18 olgudan % 33’ü (6/18) Klebsiella spp., %22’si (4/18) E. coli, %17’si (3/18) 
P. aeruginosa ve %17’si (3/18) Acinetobacter baumannii üredi.

Sonuç: Yatan kanıtlı infeksiyonların yarıdan çoğunu (%60) oluşturmaktaydı ve %76’sı nozokomiyaldi. GNB 
kaba mortalite %14 ve atfedilen mortalite %6 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gram negatif bakteri, üreme

P-053
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El Hijyeni Uyumunu Artırmadaki  
Stratejimiz Doğru mu?

Esengül Şendağ1, Aysun Acun1, Yunus Gürbüz1, Emin Ediz Tütüncü1, Ganime Sevinç1, Asiye Tekin1,  
Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

1 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Giriş: Hastanın bakımıyla uğraşan hastane personelinin el hijyenine düzenli uyumunun hastane infeksiyon-
larını %15-30 azalttığı gösterilmiştir. El hijyeninin uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve uyumu artırmak için 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 endikasyon önerisini getirmiştir. Bu çalışmada DSÖ’nün önerileri doğrultusunda 5 
endikasyona göre verilen eğitimler sonrası sağlık çalışanlarında el hijyenine uyum araştırılmıştır. 

Materyal ve Metod: El hijyeni uyumunu artırmak için 2013 yılında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çalışan tüm sağlık personeline, hasta ve hasta çevresi ile teması olan şirket 
elemanlarına 5 endikasyona göre el hijyeni eğitim çalışması ve ardından el hijyeni gözlemi yapılmıştır. Teorik 
eğitimler bir yıl boyunca hekimlere 3 kez, hemşirelere 5 kez, temizlik şirketine 11 kez uygulanmış; toplamda 
2388 kişiye eğitim verilmiştir. Eğitim sunumlarına ek olarak otomasyon sistemine ve hastane web sayfasına 
görsel el hijyeni uygulamaları konulmuştur. Gözlem çalışmaları 2013 yılı başında yapılan tesis durum analizi ve 
gözlem planı çerçevesinde yapılmıştır. Yapılan gözlem planına göre her üç ayda bir, yoğun bakım ünitelerinde 
çalışanların tamamını (607 kişi); kliniklerde ise klinik çalışanlarının %10’u (420 kişi) kapsayacak biçimde gözlem 
çalışmaları uygulanmıştır. 

Bulgular: Genel el hijyeni uyumuna bakıldığında hastane geneli el hijyeni (el yıkama + el ovma) uyum oranı 
%63.7 olarak görülmektedir. Söz konusu rakam 2012 yılında %53.5 olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de 5 endikas-
yon için el hijyeni uyum oranları verilmiştir. 

Meslek gruplarına göre el hijyeni uyumu değerlendirildiğinde %70.4 ile hemşirelerde en yüksek olduğu göz-
lenmiştir. Diğer meslek gruplarındaki oranlar şöyledir; doktorlar %55.1, temizlik personeli %54.4, diğer sağlık 
çalışanları %44. 

Sonuç: Yapılan eğitimler, poster çalışmaları, otomasyon üzerinden yapılan uyarılar ve gözlem çalışmalarıyla 
farkındalığı artırılması sonrasında, el hijyenine uyum oranı %63.7’ye çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, gözlem, uyum

Tablo 1. 2013 yılı 5 endikasyon için el hijyeni uyum oranları

Endikasyon
El hijyenine uyum 

oranları (%)

Hasta ile temastan önce 47.4

Hasta ile temastan sonra 72.2

Hastanın çevresine temas ettikten sonra 46.6

Vücut sıvılarıyla temastan sonra 91.1

Aseptik işlemlerden önce 60.9

P-054
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Erkeklerde Pseudomonas aeruginosa ile  
Gelişen Nozokomiyal Komplike Üriner Sistem 

İnfeksiyonu İçin Risk Faktörleri

Selçuk Özger1, Murat Dizbay2, Ömer Karaşahin2, İlker Şen3, Fatih Bıçaklıoğlu3, Hüseyin Gümüştaş3,  
Gülsüm Gaygısız1

1 Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Gaziantep
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Erkeklerde gelişen nozokomiyal komplike üriner sistem infeksiyonlarını incelemek ve Pseudomonas 
aeruginosa için risk faktörlerini belirlemek.

Materyal ve Metod: 2009-2012 yılları arasında hastanemizde nozokomiyal komplike üriner sistem infeksi-
yonu tanısı ile tedavi edilen erkek hastalar çalışmaya alınmıştır. Veriler restrospektif olarak hasta dosyalarından 
ve laboratuvar kayıtlarından elde edilmiştir. Nozokomiyal ÜSİ tanısı CDC kriterlerine göre konulmuştur. Etken 
ajanlara göre hastalar; Pseudomonas grubu ve (Grup P) ve diğer mikroorganizmalar (Grup D) olarak iki gruba ay-
rılmıştır. Nefrolityazis, rekürren ÜSİ varlığı, prostat hiperplazisi, diyabet, internal veya eksternal kateterizasyon 
gibi ÜSİ için risk faktörleri iki grup arasında karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz SPSS version 15.0 kullanılarak 
yapılmıştır.

Bulgular: Toplam 228 erkek hastadaki 300 ÜSİ atağı çalışmada inceleme kapsamına alınmıştır. P. aeruginosa 
37 atakta (%12.3) etken olarak saptanmıştır. En sık saptanan etken ise %51.3 oranında Escherichia coli olmuştur. 
Grup P ve D arasında risk faktörleri karşılaştırıldığında, univariate analizde internal üriner kateterizasyon, nefro-
lityazis ve rekürren ÜSİ (≥ 2 atak) P. aeruginosa için anlamlı risk faktörleri olarak saptanmıştır. Lojistik regresyon 
analizinde nefrolitazisin P. aeruginosa ile gelişen ÜSİ riskini 3.5 kat, rekürren ÜSİ’nin ise 8.9 kat artırdığı belirlen-
miştir. Hastanede yatış ve tedavi süresi grup P’de anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur (14 gün vs. 10 gün).

Sonuçlar: Erkeklerde P. aeruginosa’ya bağlı komplike ÜSİ’ler özellikle nefrolityazisi olan ve rekürren ÜSİ geçi-
ren hastalarda akılda tutulmalıdır. Bu risk faktörlerinin varlığında empirik tedavi antipsödomonal ajanları içer-
melidir.

Anahtar Kelimeler: Erkek, Pseudomonas aeruginosa, risk faktör, üriner sistem infeksiyonu

P-055
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Hastanede Yatan Çocuklarda Gram-Pozitif  
Bakteri İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Enes Salı1, Solmaz Çelebi1, Benhur Şirvan Çetin1, Taylan Çelik1, Mustafa Hacımustafaoğlu1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Bu çalışmada çocuk servisinde yatan olgularda 2 yıllık sürede gram-pozitif bakteri (GPB) infeksiyon-
larının dağılımı amaçlandı.

Materyal ve Metod: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde, iki yıllık (1 
Ocak 2012-1 Ocak 2014) sürede yatırılan olguların, steril bölge (kan, idrar, periton sıvısı, trakeal aspirat sıvısı, 
beyin omurilik sıvısı), apse, yara ve kateter kültürlerindeki GPB üremeleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İki yıllık sürede 259 olguda toplam 501 infeksiyon atağı tespit edildi ve bunlarında %30’unda 
(149/501) etken GPB idi. Üremelerin %76.5 (114/149) nozokomiyaldi (≥ 48 saat). Olguların %57’si (54/94) erkekti. 
Ortalama yaşları 60.5 ± 75 ay (0-228 ay) olup %21’i yenidoğan yoğun bakım, %15’i hematoloji onkoloji, %15 
infeksiyon hastalıkları, %12.5’i gastroenteroloji ve %12’si çocuk yoğun bakım servisinde takip edildi. İnfeksiyon 
başlangıç zamanı ortalama 38.7 ± 71 (1-283. gün) gündü.

GPB için atak sıklığına göre altta yatan hastalıkların, %17’si malignite, %13’ü prematürite, %12’si gastroin-
testinal sistem hastalığı, %11’i santral sinir sistemi hastalığı, %11’i renal hastalık, %9’u konjenital kalp hastalığı 
ve %8’i metabolik hastalık idi.

İnfeksiyon atakların, %59’u kan akımı, %12’si cerrahi alan/yumuşak doku, %11’i santral sinir sistemi, %8’i 
pnömoni ve %5’i peritonit olarak sıralanmaktaydı. Kan akımı infeksiyonların %30’u kateter ilişkiliydi. Koagü-
laz-negatif stafilokoklar (KNS, %47), S. aureus (%24) ve enterokoklar (%17) oranında izole edildi. KNS ve S. au-
reus’lar içinde metisilin direnç oranı sırasıyla %87 ve %45 olarak saptandı.

İnfeksiyonlarda toplam 9 (%6, 9/149) kaba mortalite saptandı. Mortalite gözlenen olgulardan ikisi GPB ilişki-
liydi (üreme sonrası ≤ 7 gün), atfedilen mortalite %1.3 olarak saptandı. Bunların da tamamı nozokomiyaldi. GPB 
ile ilişkili kaybedilen iki olguda S. aureus ve KNS saptandı.

Sonuç: Yatan kanıtlı infeksiyonların %30’unu GPB oluşturmaktaydı ve %76.5 nozokomiyaldi. GPB kaba mor-
talite %6 ve atfedilen mortalite %1.3 olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, gram-pozitif bakteri, üreme

P-056
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Hastanede Yatan Çocuklarda Mantar  
İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Enes Salı1, Solmaz Çelebi1, Taylan Çelik1, Benhur Şirvan Çetin1, Mustafa Hacımustafaoğlu1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı, Bursa

Amaç: Mantarlara bağlı infeksiyonlar, çocukluk çağında önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Hastane 
yatış sürelerinin uzamasında ve sağlık bakım ücretlerinin artmasında da önemli etkileri vardır.

Materyal ve Metod: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde, iki yıllık (1 
Ocak 2012-1 Ocak 2014) sürede yatırılan olgulardan alınan steril bölge, apse, yara ve kateter kültürlerindeki 
mantar üremeleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: İki yıllık çalışma döneminde 259 olguda toplam 501 infeksiyon epizodu ve 602 anlamlı kültür 
üremesi saptandı. Anlamlı kültür üremelerinin %11’i (66/602 ) ve infeksiyon epizodların %10’unda (50/501) 
mantarlar izole edildi. İnfeksiyonların %86’sı nozokomiyaldi. İnfeksiyon başlangıç zamanı yatışın ortalama 25 ± 
39.5. (0-240 gün) gününde gelişti. Üreme öncesi antibiyotik kullanım süresi 9 ± 6.9. (0-28 gün) gündü.

Olguların ortalama yaşı 60 ± 68.7 ay (0-204 ay) ve %60’ı (24/39) erkekti, %26 çocuk yoğun bakım, %24 he-
matoloji-onkoloji, %16 yenidoğan yoğun bakım ve %14 nefroloji servisinde takip edildi. Altta yatan hastalıklara 
bakıldığında %22 malignite, %22 renal hastalık, %20 solunum sistemi hastalığı, %12 gastrointestinal sistem has-
talığı ve %8 prematürite saptandı. Olguların %36’sında total parenteral nütrisyon kullanımı, %28’inde cerrahi öy-
küsü, %30’unda santral kateter, %18’inde üriner kateter ve %10’unda santral sinir sistemi kateteri vardı, Ayrıca 
%60’ında hastanede uzamış yatış, %58’inde öncesinde antibiyotik kullanımı ve %38’inde uzun süreli antibiyotik 
kullanım (≥ 10 gün) öyküsü vardı.

İnfeksiyon atakların %50’si primer kan akımı, %26’sı üriner sistem ve %10’u cerrahi alan/yumuşak doku 
infeksiyonları olarak sıralanmaktaydı. Non-albicans candida (%62), Candida albicans (%36) ve Aspergillus fumigatus 
(%2) oranlarında izole edildi. Non-albicans sınıfında %50 (18/36) Candida parapsilosis ve %17 (6/36) Candida tropicalis 
üredi.

İnfeksiyonlarda toplamda 16 (%24, 16/66) kaba mortalite saptandı. Mortalite gözlenen olgularda 7’si mantar 
infeksiyonuyla ilişkiliydi (üreme sonrası ≤ 7 gün), atfedilen mortalite %11 (7/66) saptandı. Bunların da tamamı 
nozokomiyaldı. Mantar infeksiyonuyla kaybedilen 7 olgudan %67’si (4/7) C. albicans idi. 

Sonuç: Mantar infeksiyonları kanıtlı infeksiyonların %11’ini oluşturmakta ve bunların da tamamı nozokomi-
yaldi. Mantar infeksiyonlarında kaba mortalite %24 ve atfedilen mortalite %11 bulundu.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, mantar infeksiyonu, üreme

P-057
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Amerikan Hastanesi’nde Fleksibl  
Endoskopların Yeniden Kullanıma  

Hazırlanmasında Otomatik Makinelere Geçiş

Sinem Çelik1, Aliye Parlak1

1 Amerikan Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, İstanbul

Fleksibl endoskoplar kritik ve yarıkritik aletlerdir. Steril ya da yüksek düzey dezenfeksiyon (YDD) yapıla-
rak kullanılması gerekmektedir. İnfeksiyon bildirilen olgularda sorun hazırlık sürecinden kaynaklanmaktadır. 
Assosiation of Perioperative Registered Nurses (AORN) Recommended Practice 2013 fleksible endoskopların 
temizliği üretici talimatlarına göre kullanımdan sonra hasta başında başlanmalıdır. Dekontaminasyon alanında 
manuel kaçak testi ve temizliği YDD öncesinde sağlanmalıdır. YDD manuel veya otomatik makineler ile yapılabi-
lir. Manuel uygulama sırasında pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Dezenfektan maruziyeti, dilüsyon sorunları, 
durulama, uygulayıcı hataları ve dezenfektanın çalışan üzerindeki olumsuz etkileri sorunlardan bazılarıdır. Bu 
sorunları ortadan kaldırmak için İngiltere’de Health Service Executive endoskopların dezenfeksiyonunda Auto-
mated Endoscope Reprocessors (AER) kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Hazırlanan endoskop-
lar standartlara göre takip edilebilecekleri özel kurutma ve saklama kabinleri içinde 72 saat saklanabilmektedir.
Bu kabinlerin olmadığı durumlarda manuel ya da AER ile dezinfeksiyon sonrası endoskoplar 12 saat sonra 
yeniden dezenfekte edilmelidir.

Amerikan Hastanesi’nde dezenfeksiyon işleminin standart kalitede yürütülmesi ve kayıt altına alınması için 
AER kullanımına geçiş amaçlanmıştır. Bu şekilde çalışan sağlığı ve hasta güvenliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Uygulama: AER’lerle ilgili piyasa araştırması yapıldı. Standartlara uygun cihazın seçilmesi için teknik özel-
lik, sarf malzeme, güvenlik düzeyi açısından karşılaştırma yapıldı. Kurulum çalışması altyapı ihtiyaçlarına göre 
yetkili firma, hastane bakım onarım ve bilgi işlem bölümleri ile yapıldı. Firma tarafından kullanıcı eğitimleri 
uygulamalı olarak verildi. Teknik eğitim biyomedikal çalışanlarına verildi. Endoskop ve çalışan bilgileri cihazlara 
barkodlar üzerinden kaydedilip veri tabanı oluşturuldu. Cihazların uzaktan takip edilebilirliği sağlandı. İnfeksi-
yon kontrol komitesi, sürekli kalite geliştirme bölümleri ile birlikte süreç tanımlaması revize edildi.

Sonuç: Fleksibl endoskoplar AORN önerileri doğrultusunda AER’lerde perasetikasit ile 20 dakikada kulla-
nıma hazırlanmaktadır. Böylece hasta,çalışan ve endoskop bilgileri dahil tüm süreç kayıt altına alınmaktadır. 
Saklama süresi 12 saat belirlenmiş olup, 72 saate çıkarmak için saklama kabini alınmalıdır. Süreç sorumluları 
cihazların performans bilgilerini sunucu yardımı ile uzaktan takip edebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan, dezenfeksiyon, fleksibl endoskop, güvenlik, hasta

P-058
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Tablo 1. Endoskop yıkama makineleri karşılaştırma soruları*

Üretici-Marka-Model

Skop kapasitesi

Ana yıkama süresi

Yıkama sıcaklığı

Dezenfektan grubu

Dezenfeksiyon basamağında sıcaklık

Dezenfeksiyon süresi

Toplam işlem süresi

Deterjan/Su miktarı

Yıkama su basıncı

Bilgilerin kaydedilme imkanı var mı?

Endoskop tanıma özelliği var mı?

Durulama suyu nasıl elde ediliyor?

Alkol enjeksiyonu var mı?

Su filtreleri (adet-çeşit-özellik)

Değiştirilme sıklığı nedir? Zaman uyarısı veriyor mu?

Hava filtresi/Özellik

Değiştirilme sıklığı nedir? Zaman uyarısı veriyor mu?

Su kullanımı/Döngü

Deterjan kullanımı/Döngü

Yıkama suyunda deterjan pH

Dezenfektan kullanımı/Döngü

Dezenfeksiyon fazında pH

Prion programı var mı?

Kendi dezenfeksiyon programı var mı? Süre?

Aktif buhar önleme sistemi var mı?

Sızıntı testi (Kaçak testi)

ARGE çalışmaları hangi marka endoskoplar ile yapılmış, örnek raporlar varsa 
birkaç örnek istenmektedir.

Strip ile kontrol etmek gerekiyor mu?

Enzimatik/deterjan solüsyon içeriği? Varsa kullanımı önerilen muadil ürün isimleri

Dezenfektan solüsyon içeriği ve varsa kullanımı önerilen muadil ürün isimleri

AER’nin garanti süresi

Enzimatik/deterjan ürün güvenlik bilgi formu

Dezenfektan ürün güvenlik bilgi formu

Makinede üretici tarafından standarda uygun olarak programlanmış olan her bir 
sürecin tabloları gönderilmektedir.

Yedek parça listesi ve fiyatları

Türkiye’de başka yerde cihazımız var mı? Referanslarınız

Kurutma va saklama kabini varsa özellik ve fiyat detayları

* Sorular firmalara gönderilmiştir, firmaların beyanları daha sonra üretici cihaz 
broşürleri ile karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmiştir. Bunlardan yola çıkılarak 
karşılaştırmalı tablo analizi yapılmıştır.
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Sağlık Çalışanlarının Grip  
Aşısına İlgisi Azalıyor mu?

Asiye Tekin1, Yunus Gürbüz1, Emin Ediz Tütüncü1, Aysun Acun1, Ganime Sevinç1, Esengül Şendağ1,  
Fadime Callak Oku1, Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

1 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Amaç: Sağlık çalışanlarının hem kendi sağlıkları hem de sağlık hizmeti verdikleri kişilere hastalığı bulaştır-
mamaları için grip aşısı olmaları büyük önem taşımaktadır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık 
çalışanlarının grip aşısına ilgisi bazı dönemlerde artsa da, genelde düşüktür. Bu çalışmada son 6 yılda sağlık 
çalışanlarının grip aşısıyla aşılanma oranları ve 2009 influenza salgınıyla ilişkisi değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Metod: Her yıl influenza sezonu başlamadan önce Sağlık Bakanlığınca taşra teşkilatları aracılı-
ğıyla bakanlığa bağlı hastanelere grip aşısı temin edilmektedir. 2008 yılından itibaren ihtiyaç duyduğumuz mik-
tarda grip aşısı temin edilerek, tüm sağlık çalışanlarına gönüllülük esasına dayalı olarak aşı uygulanmaktadır. 
Aşı infeksiyon kontrol komitesi odasında infeksiyon kontrol hemşirelerince uygulanmıştır. 

Bulgular: Tabloda yıllara göre hastanede çalışan personel sayısı, grip aşısı olan personel sayısı ve aşılanma 
oranları verilmiştir. 

Sonuç: 2009 yılında yaşanan H1N1 influenza salgını nedeniyle en üst noktaya (%52.5) çıkan grip aşısıyla 
aşılanma oranı daha sonraki yıllarda giderek azalmış ve 2013 yılında %6’lık bir oranla en düşük seviyesine 
ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Grip aşısı, influenza, salgın

Tablo 1. Yıllara göre sağlık çalışanlarının aşılanma oranı

Yıllar
Çalışan personel 

sayısı
Yapılan aşı 

sayısı
Aşılama 
oranları

2008 2904 500 17.2

2009 2935 1540 52.5

2010 2950 600 20.3

2011 3160 450 14.2

2012 3310 454 13.7

2013 3505 212 6
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Yoğun Bakım Ünitelerinde “Kandida Skoru”-
nun Kandidemi İnsidansındaki  

Azalmaya Olan Etkisi

Murat Dizbay1, Özlem Güzel Tunçcan1, Nur Aksakal2, Kenan Hızel1, Dilek Arman1, Esin Şenol1, Fatma Ulutan1, 
Firdevs Aktaş1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Kandidemi hastanelerde önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Kandidemilerin önlenmesi için çe-
şitli müdahaleler uygulanabilmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde takip edilen yüksek riskli has-
talara kandida skorunun uygulanması, total parenteral nütrisyon ünitesinin yenilenmesi ve sağlık çalışanlarının 
eğitimi müdahaleleri yapılmış ve kandida epidemiyolojisine olan etkileri analiz edilmiştir.

Materyal ve Metod: Hastanemizde nozokomiyal infeksiyon sürveyansı aktif-prospektif olarak yapılmak-
tadır. Veriler infeksiyon kontrol komite kayıtlarından ve hasta dosyalarından elde edilmiştir. 2006-2012 yılları 
arasında tüm kandidemi epizodları retrospektif olarak analiz edilmiştir. Hastanemizde kandidemi insidansını 
azaltmak için 2007 yılında sağlık çalışanlarının eğitimi ve total parenteral nütrisyon ünitesinde otomatizasyona 
geçilerek yenilenmesi şeklinde iki önemli müdahale yapılmıştır. 2009 yılında ise YBÜ’de yüksek riskli hastala-
ra ampirik antifungal tedavi kılavuzu kapsamında kandida skoru uygulaması başlatılmıştır. Bu müdahalelerin 
öncesinde ve sonrasındaki kandidemi insidansı karşılaştırılmıştır. Kandidemi insidansının hesaplamasında: 
kandidemi sayısı/yatış günü x 1000 formülü kullanılmıştır. İstatistiksel analiz için, yedi yıl boyunca kandidemi 
yüzdeleri, Cochrane Armitage lineer eğilim testi ile değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: Bu çalışma süresince toplam 267 kandidemi epizodu tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarının eğitimi 
ve total parenteral ünitesinin yenilenmesi ile 2007 yılından itibaren kandidemi insidansında belirgin bir azalma 
gözlenmiştir (p: 0.035). 2008 yılında ise tekrar artış saptanmıştır (p: 0.020). 2009 yılında ise YBÜ’lerde erken anti-
fungal tedavi başlama kararında etkili olan “kandida skoru”nun yüksek riskli hastalarda uygulamaya girmesi ile, 
takip eden yıllarda kandidemi insidansında belirgin azalma saptanmıştır (Şekil 1).

Tartışma: Kandidemiler özellikle YBÜ’lerde mortal seyreden infeksiyonlardandır. Kandideminin önlenmesi 
için maksimum çaba gösterilmelidir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının eğitimi, total parenteral nütrisyon üni-
tesinin yenilenmesi kandidemi insidansının azalmasında olumlu etki göstermiştir fakat bu etki kısa zamanda 
sınırlı kalmıştır. YBÜ’lerde “kandida skoru”nun uygulamaya sokulması ile kandidemi insidansında belirgin ve 
kalıcı azalma sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsidans, kandidemi, kandida skoru, epidemiyoloji
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Şekil 1. Kandidemi insidans.
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Türkiye’de Atık Yönetim Anlayışı

Sevda Karakılıç1

1 Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Ülkemizde sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların ayrıştırılması ve toplanması ile ilgili 
yaşanan sorunların temelinde; Sağlık Bakanlığı’nın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nin atıkların ayrıştırıl-
masında ki farklı tutumları gelmektedir. Aynı zamanda sağlıkta kalite standartları denetimlerinde yönetmelikle-
rin farklı yorumlanmasına bağlı denetleme sürecinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Bu çalışmada amaç, sağlık kuruluşlarını atıklar konusunda yönlendirmekten ve denetlemekten sorumlu Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nin Türkiye genelinde farklılık gösteren durumlarını tespit etmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmamız Ocak 2013 tarihinde başlamış ve 3 ay süre ile devam etmiştir. Elli infek-
siyon kontrol hemşiresi ile yüz yüze görüşülerek sıklıkla karıştırılan, ayrıştırılması sırasında tereddüt yaşanan 
atıklar sorgulanmış ve buna istinaden anket oluşturulmuştur. 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne e-mail 
ve telefon yolu ile ulaşarak sıklıkla karıştırılan, ayrıştırılması sırasında tereddüt yaşanan atıkların nereye atılma-
sı gerektiği sorgulanmıştır. 81 ilden geri bildirim alınan il sayısı 42’dir (%51.85).

Bulgular: Sıklıkla karıştırılan, ayrıştırılması sırasında tereddüt yaşanan hata yapılan atıklar arasında; İlaç 
flakonları, yarısı kullanılmış, kırık ampul ilaçlar, ortopedide kullanılan alçılar, mikrobiyoloji laboratuvarı petri 
kutuları, hepafiltreler, boş dezenfektan kutuları, hasta alt bezleri, bebek bezleri, kadın doğum servisi kirli pedler, 
kan ve vücut sıvısı bulaşmamış eldivenler, miadı geçmiş tıbbi malzemeler ve solunum fonksiyon testinde kulla-
nılan ağızlıklar yer almaktadır (Tablo 1).

Sonuç: Tablo 1’de görüldüğü gibi yönetmelikler farklı yorumlanmış, Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden 
bağımsız atık ayrıştırılması yapılmaktadır. Sonuç olarak; Türkiye genelinde doğru standardı yakalamak için Sağ-
lık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak bir çalışma yapmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerinin yorum farkı bırakmayacak şekilde net ifadelerden oluşturul-
masının gerekli olduğu kanısına varılmıştır. “Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıklar” adı altında bir rehber 
oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, tıbbi atık, tehlikeli atık, evsel atık

Tablo 1. Türkiye’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nin atık yönetim anlayışı

Evsel atık

Atık çeşitleri Tıbbi atık
Tehlikeli 

atık
Genel 
atık

Ambalaj 
atık

Cam 
atık

İlaç flakonları %58 (Kontamine ise) %42 - - %58

Yarısı kullanılmış, kırık ampul ilaçlar %63 %35 - - %2

Ortopedide kullanılan alçılar %70 (Kontamine ise) %30 %70 - -

Mikrobiyoloji laboratuvarı petri kutuları %90 %10 - - -

Hepafiltreler %58 %42 - - -

Boş dezenfektan kutuları %1 %18 - %81 -

Hasta alt bezleri ve bebek bezleri %80 %6 %14 - -

Kadın doğum servisi kirli pedler %80 %6 %14 - -

Kan ve vücut sıvısı bulaşmamış eldivenler %80 %2 %18 - -

Miadı geçmiş tıbbi malzemeler %50 %40 %10 - -

Solunum fonksiyon testinde kullanılan ağızlıklar %85 %4 %11 - -
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Ameliyathanelerde Yüksek Düzey  
Dezenfeksiyon Uygulamaları

Diana Yazmacı1, Selma Omaz1, Songül Kül1, Aliye Parlak1

1Amerikan Hastanesi, Ameliyathane, İstanbul

Giriş: Hasta bakım ve tedavisi için kullanılan tüm malzemeler Spaulding tarafından 1968’de akılcı bir şekilde 
sınıflandırılmıştır. Buna göre kritik olarak isimlendirilen malzemeler, steril dokulara ve vücut boşluklarına temas 
etmekte olup (cerrahi aletler, implantlar, invaziv izleme cihazları vb.) steril olarak kullanılması gereklidir. 

Mukozaya temas eden malzemeler ise yarı kritik malzeme olarak isimlendirilmektedir. Bunların (rijit endos-
koplar, ultrason probları, laringoskop bleydleri vb.) steril kullanılması önerilmekle birlikte, mümkün olmadığı 
durumlarda en az yüksek düzey dezenfeksiyon (YDD) yapılarak kullanılmasına izin verilmektedir. Ameliyatha-
nelerde dezenfeksiyon uygulamaları çok istenmese de, kıt kaynakların verimli kullanımı bakımından uygulama-
ların içinde her zaman varlığını korur. Cerrahi alan infeksiyonu cerrahi müdahaleyi izleyen 30 gün içerisinde ya 
da implant varlığında 1 yıl içinde gelişir. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ameliyat sonrası 
dönemde cerrahi uygulanan alanda görülen tüm infeksiyonları cerrahi alan infeksiyonu olarak tanımlamıştır. 
Kaynak kimi zaman hastanın kendisi, kimi zaman ameliyatın uzaması, konsinye kullanılan bir malzeme, kaza ile 
yırtılan eldiven, ameliyathane trafiğinin fazla olması, havalandırma yetersizliği, salon kapısı açık çalışmak, bone 
ve maske kullanımında uygunsuz davranmak, masada aseptik tekniğe uymamak, sterilizasyon döngüsüne ait 
problemler, çevreden kontaminasyon, flash sterilizasyon, YDD uygulamaları gibi pek çok neden olabilir. 

Amaç: Farklı kişiler tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamalarına dikkat çekmektir.

Hedef: YDD uygulamalarını minimum düzeyde kullanılması gerektiği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Materyal ve Metod: İstanbul ve çevre hastanelerde YDD’nin ne ölçüde kullanıldığı hakkında uygulayıcıla-
rın deneyimlerini gözleyebileceğimiz 25 sorudan oluşan bir anket farklı hastaneler tarafından doldurulacaktır. 
Toplanan anketler SPSS programında değerlendirilip, uygulanmakta olan YDD uygulamalarına dikkat çekmetir.

Sonuç olarak; kritik ve yarı kritik malzemelerin steril edilerek kullanılması gereklidir. YDD uygulama politika-
sı kurum tarafından net olarak belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, dezenfeksiyon, malzeme

Resim 1. YDD kamera ve teleskop.
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  
Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının 

Önlenmesi Deneyimi

Leyla Günay1, Birgül Özkaya2, Kamile Çakırca1, Bülent Durdu1, Selin Kapan2, Kadriye Kart Yaşar1

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Hastanelerin riskli bakım ünitelerinde yatan hastalarda, hastane kaynaklı kan dolaşımı infeksiyonları-
nın önemli bir kısmı damar içi kateter infeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Genel cerrahi klinikleri içerdikleri 
özellikli hasta popülasyonu nedeniyle damar içi kateter uygulamalarının sık yapıldığı ünitelerdir. Bu kliniklerde 
ayrıca, hemodinamik monitörizasyon ve major cerrahi için de santral venöz kateterizasyon uygulanmaktadır. 
Santral venöz kateterler (SVK), yaşam desteği ve tedavi anlamında büyük öneme sahip araçlardır. Bu çalışma-
da, hastanemiz genel cerrahi kliniğinde santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının (SVKİ-KDİ) 
önlenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve alınan sonuçların irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod ve Bulgular: Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2009- 2013 yıllarına 
ait infeksiyonları “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre saptanan SVKİ-KDİ irde-
lenmiştir. SVKİ-KDİ hızı 2010 yılında 787 kateter gününde 6.38, 2011 yılında 953 kateter gününde 5.25 bulundu. 
Bunun üzerine, SVKİ-KDİ hızını düşürebilmek amacıyla infeksiyon hemşiresi ve servis sorumlu hemşiresinden 
oluşan kateter bakım ekibi oluşturuldu. Bu ekibin uygulamaları sonrası SVKİ-KDİ hızı 2012 yılında 3.11’e, 2013 
yılında ise 0.74’e geriledi (Şekil 1).

Tartışma: SVKİ-KDİ, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu tür infeksiyonların önlenmesinde, ilgili 
personele yerinde eğitim verilmesi, eğitimli ve deneyimli ekiple farkındalık oluşturulması, yüz güldürücü sonuç-
lara ulaştırabilir.

Anahtar Kelimeler: Kateter, SVKİ-KDİ, eğitim, hastane infeksiyonu
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Şekil 1. Yıllara göre SVKİ-KDİ hızları
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri 
Yoğun Bakım Ünitelerinde 2012-2013 Yılı  
İnvaziv Alet İlişkili İnfeksiyon Hızlarının  

Değerlendirilmesi

Gülden Yılmaz1, İlkay Taşdan1, Sibel Kaymakçı1, Sultan Öztürk1, Sevilay Çırpan1, Emine Atmaca1, Fatma Şanal1,  
Songül Göksel1, Osman Memikoğlu1, Halil Kurt1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Hastane infeksiyonları bir sağlık kurumunun hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. 
Yoğun bakımlar ise hastane infeksiyonlarının en sık gözlendiği ünitelerdir. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi (AÜTF) Hastaneleri tüm yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) 2012 ve 2013 yıllarına ait invaziv alet ilişkili 
infeksiyonlar kapsamında ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (SKİ-KDİ) ve 
üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyon (ÜKİ-ÜSİ) hızları karşılaştırılmıştır. 

Materyal ve Metod: AÜTF hastanesi (İbn-i Sina ve Cebeci) 160’ı yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 
1918 yataklı üçüncü basamak bir hastanedir. Tüm YBÜ’de infeksiyon kontrol hemşireleri tarafından aktif, pros-
pektif, hastaya ve laboratuvara dayalı sürveyans yapılmaktadır. Her iki yıl için YBÜ’de; invaziv alet kullanım 
oranları oranları ve invaziv alet ilişkili infeksiyon hızları Tablo 1’de sunulmaktadır (iç hastalıkları YBÜ 2013 yılı 
son döneminde hizmet etmeye başladığından dolayı verilere alınmamıştır).

Sonuç: Tüm sonuçlar 2012 ve 2013 yılları karşılaştırılarak değerlendirildiğinde; bazı kliniklerde santral kate-
ter kullanım oranlarının artmasına rağmen tüm kliniklerde SKİ-KDİ hızlarının 2013 yılında azaldığı dikkati çek-
mektedir. Çünkü AÜTF hastanelerinde 2013 yılı İKK tarafından ‘Santral Venöz Kateter İnfeksiyonları’ yılı olarak 
kabul edilip ‘kateter bundle’ oluşturulmuş, sürekli eğitimler verilmiş ve sonuçlar bölümler ile paylaşılmıştır. Hem 
7 gün 24 saat hizmet veren hastaneler hem de bu hastanelerde ağır hastaların takip edildiği YBÜ’de infeksiyon 
gelişimini önlemek kesintisiz ve özverili çalışmayı gerektiren bir ekip işidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım infeksiyonu, invaziv alet, invaziv alet ilişkili infeksiyon

Tablo 1. 2012-2013 yıllarında YBÜ’de invaziv alet kullanım oranları ve invaziv alet ilişkili infeksiyon hızları

YBÜ
V-KO  

 2012-2013
VİP hızı 

2012-2013
SK-KO 

2012-2013
SKİ-KDİ 

2012-2013
ÜK-KO 

2012-2013
ÜKİ-ÜSİ 

2012-2013

Reanimasyon 0.75/0.65 18.8/21.1 0.53/0.56 20.0/5.9 0.98/0.97 0.8/3

Cerrahi 0.18/0.17 23.4/19.2 0.38/0.24 11.4/8.2 0.76/0.6 2.5/2.7

Nöroşirürji 0.14/0.22 23.9/24.7 0.11/0.15 20/15 0.31/0.52 18.3/14

Göğüs cerrahisi 0.13/0.41 15.2/16.6 0.23/0.29 36/4.7 0.75/0.77 0/3.6

Kardiyovasküler cerrahi 0.35/0.35 44.9/63.7 0.96/0.98 9.5/9.0 0.98/0.99 3.5/5.5

Göğüs hastalıkları 0.28/0.25 18/18.3 0.25/0.19 7.7/17.5 0.9/0.9 2.9/1.3

Nöroloji 0.54/0.38 14/34.1 0.3/0.09 17/0 0.88/0.97 11.4/9.7

V-KO: Ventilatör kullanım oranı, SK-KO: Santral kateter kullanım oranı, ÜK-KO: Üriner kateter kullanım oranı.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanelerinde 2013 Yılında Saptanan  

Hastane İnfeksiyonu Etkeni  
Mikroorganizmaların Direnç Oranları

Gülden Yılmaz1, İlkay Taşdan1, Sibel Kaymakçı1, Sultan Öztürk1, Sevilay Çırpan1, Emine Atmaca1,  
Fatma Şanal1, Songül Göksel1, Osman Memikoğlu1, Halil Kurt1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Sağlık kuruluşlarında etkili bir infeksiyon kontrolü oluşturmak için en önemli adım sürekli ve güve-
nilir sürveyans verileri oluşturmaktır. Aynı zamanda bu sonuçlar hastane infeksiyonları ampirik tedavisinde de 
yardımcı olacaktır. Bu çalışmada; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde (İbn-i Sina ve Cebeci) 2013 
yılında saptanan hastane infeksiyonu etkeni olan mikroorganizmalar ve direnç oranları sunulmuştur.

Materyal ve Metod: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (İbn-i Sina ve Cebeci) toplam 1918 yataklı 
(160 yoğun bakım yataklı) üçüncü basamak bir hastanedir. Tüm YBÜ’de infeksiyon kontrol hemşireleri tarafın-
dan aktif, prospektif, hastaya ve laboratuvara dayalı sürveyans, diğer ünitelerde ise laboratuvara dayalı sürve-
yans yapılmaktadır. Hastane infeksiyonları tanımlanmasında ‘Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin’ (CDC) 
kriterleri kullanılmıştır. Mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem 
(PHOENIX), duyarlılık belirlenmesinde ise CLSI kriterleri kullanılmıştır. 

Bulgular: 2013 yılında en sık saptanan hastane infeksiyonu etkenleri sırasıyla Acinetobacter spp., Escherichia 
coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., ve Staphylococcus aureus’tur. Bu mikroorganizmaların direnç 
oranları Tablo 1, 2 ve 3’te sunulmuştur. 

Sonuç: Hastane infeksiyonu etkenlerinde direnç oranları giderek artmaktadır. Bu etkenler arasında hem Aci-
netobacter spp. sayısı hem de Acinetobacter suşlarında direnç oranları giderek artmaktadır. Hatta 2013 yılında merke-
zimizde ilk kez kolistin dirençli Acinetobacter suşu da saptanmıştır. Bunun yanında ise Pseudomonas spp. suşlarında 
duyarlılık oranlarında artma olduğu ve MRSA infeksiyonlarının ise azaldığı gözlenmiştir. Direncin giderek arttığı, 
piyasaya sunulacak yeni antibiyotiklerin beklenmediği bu dönemde etkin infeksiyon kontrol önlemleri, etkin 
olarak çalışan antibiyotik kontrol ekibi ve böylece mevcut antibiyotiklerin etkin kullanımı gündeme gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, antibiyotik direnç oran, hastane infeksiyonu

Tablo 1. Gram-negatif mikroorganizmaların direnç oranları

CRO 
%

CFP 
%

CAZ 
%

FEP 
%

SAM 
%

CIP 
%

LEV 
%

AK 
%

GN 
%

TZP 
%

ERT 
%

IPM 
%

MEM 
%

TGC 
%

COL 
%

Acinetobacter 
spp.

89 85 92 82 92 87 90 93 85 92 16 3

E. coli 70 16 41 40 13 33 37 6 3 4 0 0

Klebsiella spp. 37 32 60 44 41 11 20 38 37 28 23 4 0

Pseudomonas 
spp.

32 32 26 31 18 26 34 41 34 0

Tablo 2. Enterococcus spp. direnç oranları

AM 
%

GN 
%

CIP 
%

LEV 
%

VA 
%

TEC 
%

LIN 
%

Enterococcus 
spp.

27 44 21 35 19 19 2
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Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 
Vankomisin Dirençli Enterokok Salgını  

ve Salgın Yönetimi

Benhur Şirvan Çetin1, Solmaz Çelebi1, Nilgün Köksal2, Cüneyt Özakın3, Enes Salı1, Taylan Çelik1, Funda Aslan4, 
Mustafa Hacımustafaoğlu1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa

Giriş: Yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YYBÜ), vankomisin dirençli enterokok (VRE) kolonizasyonu ve son-
rasında infeksiyon gelişimi açısından yüksek riskli bölümlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada hastanemiz 
YYBÜ’de ortaya çıkan VRE salgınının sonuçları ve alınan önlemler değerlendirildi.

Hastalar ve Metod: Eylül 2013‘te, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi YYBÜ’de bir olguda VRE üremesini taki-
ben, aynı ünitede yatmakta olan tüm olgularda haftalık perianal sürüntü (PAS) taraması başlatıldı ve kolonizas-
yon ilişkili VRE salgını belirlendi. Beş haftalık salgın sürecinde perianal sürüntü ve/veya steril alan kültürlerinde 
VRE izole edilen bebeklerin özellikleri incelendi.

Bulgular: Doğumundan itibaren merkezimizde takip edilen ve postnatal 24. gününde olan indeks olgunun 
idrar kültüründe vankomisin dirençli Enterococcus faecium izole edilmesi üzerine ünitede yapılan ilk PAS tarama-
sında, indeks olgu dahil 7 bebekte VRE kolonizasyonu tespit edildi. Salgın sürecinde YYBÜ’de toplam 17 olguda 
kolonizasyon görüldü. Kolonize olan olguların 7 (%41)’sinde VRE infeksiyonu gelişti. Bu infeksiyonlar içinde 4 
(%57) bakteriyemi, 2 (%29) idrar yolu infeksiyonu ve 1 (%14) yumuşak doku infeksiyonu görüldü. Hasta alımı 
sınırlandırıldı ve salgın süresince ünitede toplam 27 bebek takip edildi. İzlenen 10 olguda VRE kolonizasyonu 
görülmedi, 3 olgu VRE infeksiyonu dışı nedenlerle kaybedildi. Kolonize olan 17 olgunun ortanca doğum haftası 
36 (24-39), doğum ağırlığı 2260 g (875-3820) idi. Kolonizasyonun tespit edildiği süre ise yatıştan sonra ortanca 
8.5 gündü. Kolonize olan ve olmayan olgular arasında doğum ağırlığı, yatış süresi, antibiyotik kullanımı açısın-
dan farklılık tespit edilmedi. Çevre sürüntü kültürleri negatif sonuçlandı. Salgın kaynağı çapraz kontaminasyon 
olarak değerlendirildi. Ünitedeki infeksiyon kontrol önlemleri tekrar kontrol edildi ve denetimler sıklaştırıldı. 
Hemşire, hekim ve yardımcı sağlık personeline infeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili eğitimler düzenlendi. Salgın 
5 hafta içinde kontrol altına alındı ve haftalık aktif sürveyans devam ettirildi. Üçüncü ayda, ardışık 4 hafta PAS 
kültürleri negatif sonuçlanması üzerine aylık taramalara geçildi.

Sonuç: YYBÜ’deki bu salgında kolonize olan bebeklerdeki VRE infeksiyon oranı (%41) literatürde bildirilen 
oranlara göre (%0-10) yüksek bulundu. Ancak VRE ilişkili mortalite saptanmadı. VRE kolonizasyonu YYBÜ’leri 
için ciddi bir risk olup bu konuda farkındalığın yüksek tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Salgın, yenidoğan, yoğun bakım, vankomisin dirençli enterokok
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2013 Yılında Hastanemizde Yaşanan  
Kesici Delici Alet Yaralanmalarının  

Değerlendirilmesi

Cennet Yalçın Topbaş1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Asiye Güleşen1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Dünyada ve ülkemizde birçok sağlık çalışanı, kesici-delici alet yaralanmaları ve kan-vücut sı-
vıları ile temas sonucunda hepatit B, hepatit C, HIV, KKKA gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalmakta 
ve kimi zaman ölümle sonuçlanan olgular yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda, 465 yataklı bir eğitim araştırma has-
tanesinde çalışan sağlık çalışanlarının 2013 yılı içerisinde maruz kaldığı kesici delici alet yaralanma olaylarını 
değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında, hastanemiz çalışan güvenliği hemşiresi-
ne “Kesici-Delici Alet Yaralanmalar/Kan ve Vücut Sıvıları Maruziyeti Bildirim Formu” doldurularak yapılmış olan 
toplam 77 adet yaralanma olayı retrospektif olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler, meslek gruplarına, yaralan-
maya neden olan alet türüne, yaralanmanın gerçekleştiği bölümlere göre, yaralanmanın kontamine aletle olup 
olmadığı ve kişisel koruyucu ekipman kullanımına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: 2013 yılı içerisinde bildirimi yapılmış olan 77 adet yaralanma meslek gruplarına göre incelendi-
ğinde; 4’ü doktor, 28’i hemşire, 25’i temizlik personeli, 17’si stajyer öğrenci, 1’i teknisyen, 2’si ise diğer hastane 
personeli olduğu görüldü. Yaralanmaya neden olan kesici-delici alet türleri incelendiğinde; %66 oranı ile iğne 
ucu yaralanmaları 1. sırada olup akabinde diğer aletler (%16), kateter ucu (%6), bisturi (%8) ve kırık cam (%4) 
yaralanmaları geliyordu. Yaralanmaların gerçekleştiği bölümler ise; klinikler (%36), KVCYBÜ (%22), merkezi ste-
rilizasyon ünitesi (%13), ameliyathane (%10), koroner YBÜ (%6), diğer birimler (6), acil servis (%4) olarak tespit 
edildi. Yaralanma nedeniyle başvuran çalışanların serolojik takipleri yapılmıştır. Tüm çalışanların hepatit B aşısı 
ile bağışıklanması sağlanmıştır. Takipler esnasında hiçbir çalışanda hepatit B, hepatit C, HIV pozitifliği tespit 
edilmemiştir. Çalışan güvenliği hemşiresi tarafından yaralanan çalışanlara “İnfeksiyonlardan Korunma, Stan-
dart Önlemler, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı” konulu eğitim verilmiştir.

Sonuç: Riskli yaralanmaların bildirimi, sağlık taramaları ve aşılama gibi konularda, düzenli eğitim verilmesi, 
yaralanma bildirimlerinde önceki yıllara oranla artış sağlamıştır. Sağlık çalışanlarının infeksiyon riskleri hak-
kında bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması gerekmektedir. Hastanelerde güvenlikli ürünlerin kullanımının 
yaygınlaştırılması ile yaralanmaların büyük ölçüde azaltılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, Kesici delici aletle yaralanma, bildirim, meslek grupları, standart ön-
lemler
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Sağlık Personelinin Yıllık Kesici Delici Alet  
Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Cennet Yalçın Topbaş1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Asiye Güleşen1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Sağlık çalışanları, kesici-delici alet yaralanmaları ve kan-vücut sıvıları ile temas sonucunda 
hepatit B, hepatit C, HIV, KKKA gibi hastalıklara maruz kalmaktadır. Çalışmamızda bir eğitim araştırma hasta-
nesinde çalışan sağlık personelinin 1 yıl boyunca maruz kaldığı kesici delici alet yaralanma olaylarını değerlen-
dirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 01 Ocak 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında, hastanemiz çalışan güvenliği hemşire-
si’ne “Kesici-Delici Alet Yaralanmaları/Kan ve Vücut Sıvıları Maruziyeti Bildirim Formu” doldurularak yapılmış 
olan toplam 80 adet yaralanma olayı retrospektif olarak incelenmiştir. Kaynak pozitif (+) olan yaralanmalarda, 
yaralanan personele “Personel yaralanmalarını Önleme ve İzleme Prosedürü”ne uygun takipler yapılmıştır.

Bulgular: Bir yıl içerisinde bildirimi yapılmış olan 80 adet yaralanma meslek gruplarına göre incelendiğinde, 
%19’u doktor, %27’si hemşire, %40’ı temizlik personeli, %11’i stajyer öğrenci, %2’si ise tıbbi atık personeli oldu-
ğu görüldü. Yaralanmaya neden olan kesici-delici alet türüne bakıldığında; %49 oranı ile iğne ucu yaralanmaları 
1. sırada yer alıyordu. Daha sonra sırasıyla, diğer aletler (%23), kateter ucu (%15), bisturi (%13) yaralanmaları 
geliyordu. Bölüm bazında incelendiğinde ise; klinikler (%25), merkezi sterilizasyon ünitesi (%24), KVCYBÜ (%18), 
ameliyathane (%11), diğer birimler (%11), acil servis (%6) olarak tespit edildi. Takipler esnasında hiçbir sağlık 
çalışanında hepatit B, hepatit C, HIV pozitifliği saptanmamıştır. Hepatit B aşısı ile tüm personelin bağışıklan-
ması sağlanmıştır. Yaralanma bildirimlerinin yetersiz olduğu gözlenmiştir. Yaralanmaların bildirimi konusunda 
farkındalığı artırmak amacıyla, çalışan güvenliği hemşiresi tarafından tüm hastane personeline düzenli olarak 
eğitimler verilmektedir. Meslek gruplarına göre incelendiğinde en yüksek oranın temizlik personellerinde ol-
ması, atıkların ayrıştırılması konusunda eksiklikler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışanlara infeksiyon kontrol 
hemşiresi tarafından “Atık Yönetimi, Atıkların Ayrıştırılması” konularında eğitim düzenlenmiştir. Acil serviste ya-
şanan kateter ucu yaralanmalarını önlemek amacıyla çalışan güvenliği komitesinde karar alınarak, acil serviste 
“güvenlikli kanül” kullanılması sağlanmıştır.

Sonuç: Çalışan sağlığı ve güvenliği departmanının ayrılması çalışmaları olumlu yönde etkilemektedir. Riskli 
yaralanmaların bildirimi, sağlık taramaları ve aşılama gibi konularda sağlık çalışanlarına düzenli olarak eğitim 
verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, kesici delici aletle yaralanma, aşılama, eğitim
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Bir Eğitim Hastanesinin Anestezi Yoğun Bakım  
Ünitesinde Bir Yıllık Dönemde Görülen  

Asinetobakter İnfeksiyonları

Şafak Kaya1, Habibe Çolak1, Serda Gülsün1, Evrim Yanmaz1, Hakan Eraydın1, Eyüp Arslan1, Suna Ogucu1, 
Hakan Temiz1

1 Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Giriş: Acinetobacter infeksiyonları çoklu ilaç dirençli suşların görülmeye başlamasıyla tedavisi güçleşen ve 
sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlarda sıklığı gittikçe artan sorun bir mikroorganizma olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu çalışmada hastanemiz anestezi yoğun bakım ünitesi (AYBÜ)’nde izlenen hastalarda son bir yıl içerisinde 
görülen acinetobactere bağlı infeksiyonların incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Hastanemizde 2013 yılı içerisinde AYBÜ’de sağlık bakımı ilişkili infeksiyon nedeni ile 
izlenen ve etkenin asinetobakter olduğu hastalar çalışmaya dahil edildi. Veriler hastanemiz infeksiyon kontrol 
komitesi sürveyans kayıtlarından alındı.

Bulgular: Toplam 25 asinetobaktere bağlı sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyon saptandı. Bu infeksiyonların 15 
(%60)’i ventilatör ilişkili pnömoni, 4 (%16)’ü kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, 2 (%8)’si kateterle ilişkili 
üriner sistem infeksiyonu, 2 (%8)’si dekübit infeksiyonu, 2 (%8)’si cerrahi alan infeksiyonu idi. İzolatların % 90’ı 
meropenem, imipenem, siprofloksasin, levofloksasine direçli idi. Yarısında amikasin ve gentamisin direnci sap-
tandı. Beş hastada tigesiklin direnci mevcuttu. İzolatların tümü kolistine duyarlı idi.

Sonuç: Hastanemiz AYBÜ’de asinetobakter infeksiyonları oldukça ciddi bir problem teşkil etmektedir. Özel-
likle ventilatör ilişkili pnömoni etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Antibiyotiklere direnç oranının artması te-
daviyi güçleştirmektedir. Buna paralel olarak mortalite ve morbidite artmaktadır. Mevcut durum göz önüne 
bulundurularak acil önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, asinetobakter, direnç
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Hastane İnfeksiyonlarında Etken  
Mikroorganizmaların ve Direnç Oranlarının  

Değerlendirilmesi: Dört Yıllık Analiz

Şafak Kaya1, Necla Çetinkaya1, Tutku Topal1, Sevtap Köksal1, Duygu Yılmaz1, Birgül Erol1, Zehra Kaçmaz1, 
Songül Çetinkaya1, Hakan Temiz1

1 Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Giriş: Hastane hizmetlerindeki gelişmelere ve hastanelerdeki infeksiyon kontrol komite çalışmalarına rağ-
men hastane infeksiyonları günümüzde hala büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastane infeksi-
yonlarına neden olan etkenler artmış mortalite, morbidite ve antibakteriyel direnç ile ilişkili önemli sorunları 
içermektedir. Hastane infeksiyonlarıyla başa çıkmanın en önemli yolu etken mikroorganizmaların neler olduğu-
nun ve direnç oranlarının bilinmesi ve yıllara göre değişiminin izlenmesidir. Biz, bu çalışmada Diyarbakır Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yıllık süreçte hastane infeksiyonlarında etken olan bakterileri ve antimikrobiyal 
direnç oranlarını incelemeyi amaçladık. 

Materyal ve Metod: 2010-2013 yılları arasında günlük aktif sürveyans yöntemi ile izlenen ve hastane in-
feksiyonu tanısı alan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tanı CDC kriterlerine göre konulmuştur. 
Mikroorganizma tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri mikrobiyoloji laboratuvarında klasik yöntemlerle 
ya da Vitek tam otomatize sistem ile yapılmıştır. Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa’da karbapenem, 
Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae’da genişlemiş spektrumlu beta-laktam (GSBL), Staphylococcus aureus ve koagü-
laz-negatif stafilokoklarda (KNS) metisilin, enterokoklarda vankomisin direncindeki değişim izlenmiştir.

Bulgular: 2010-2013 yılları arasında klinik örneklerden izole edilen etkenler arasında A. baumannii suşların-
daki artış ve karbapenem direnç yüksekliği dikkat çekicidir. Toplam direnç oranı %91.5 olarak bulunmuştur. P. 
aeruginosa’da karbapenem direnci %45.7 olarak tespit edilmiştir. E. coli ve K. pneumoniae’da GSBL üretimi sırasıyla 
%78.6 ve %77.6 oranındadır. Gram-pozitif mikroorganizmalardan ise S. aureus ve KNS’de metisilin direnci sıra-
sıyla %85.2 ve %91.1, enterokoklarda vankomisin direnci %10 olarak saptanmıştır. Mikroorganizmaların yıllara 
göre dağılım ve direnç oranları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: A. baumannii, S. aureus ve KNS’da direnç oranlarının yüksek olması, yıllara göre asinetobakter suşla-
rının artışı önemlidir. Ayrıca GSBL üreten E. coli ve K. pneumoniae suşlarının artışı da dikkat çekicidir. Etken mik-
roorganizmaların ve antibiyotik direnç paternlerinin bilinmesi, infeksiyon kontrol programlarında ve ampirik 
tedavide yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, mikroorganizma, direnç

Tablo 1. A. baumannii ve P. aeruginosa’da karbapenem, E. coli ve K. pneumoniae’da genişlemiş spektrumlu beta-laktam, 
S. aureus ve KNS’ye metisilin, enterokoklarda vankomisin direnci

2010  
direnç/n (%)

2011 
direnç/n (%)

2012  
direnç/n (%)

2013 
direnç/n (%)

Toplam  
direnç/n (%)

A. baumannii 0 24/27 (%88.8) 34/37 (%91.9) 51/55 (%92.7) 109/119 (%91.5)

P. aeruginosa 2/3 (%66.6) 17/35 (%48.5) 7/21 (%33.3) 17/35 (%48.5) 43/94 (%45.7)

E. coli 1/2 (%50) 25/41 (%60.9) 38/43 (%88.3) 32/36 (%88.8) 96/122 (%78.6)

K. pneumoniae 1/2 (%50) 13/20 (%65) 21/27 (%77.7) 31/36 (%86.1) 66/85 (%77.6)

S. aureus 5/6 (%83.3) 13/15 (%86.6) 14/16 (%87.5) 26/31 (%83.8) 58/68 (%85.2)

KNS 6/6 (%100) 26/30 (%86.6) 24/26 (%92.3) 16/17 (%94.1) 72/79 (%91.1)

Enterococcus spp. 0/2 1/7 (%14.3) 0/6 1/13 (%7.7) 2/20 (%10)
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Hastanemizde 2011-2013 Yılları Arasında  
İnfeksiyon Etkeni Olduğu Kabul Edilen  
Acinetobacter baumannii Suşlarının  

Antibiyotik Direnç Oranları

Neslihan Çelik1, Gülseren Savaş1, Alev Soylu1, Sibel İba Yılmaz1, Seda Sibel Günbey1, Sevil Sapmaz Karabağ2

1 Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum
2 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Aydın

Giriş: Acinetobacter baumannii, en önemli nazokominal patojenlerden biridir. Hastane ortamına yerleşerek pnömoni, 
sepsis, üriner sistem infeksiyonu ve yara yeri infeksiyonuna neden olduğu bilinmektedir. Çoklu ilaç direnci nedeniyle 
tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır. Çalışmamızda 2011-2013 yılları arasında hastanemizde infeksiyon etkeni olduğu 
kabul edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik direnç oranlarını belirlemek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza 2011-2013 yıllarında hastanemizde hastalardan laboratuvara gönderilen çeşitli 
klinik materyallerden izole edilip hastalık etkeni kabul edilen A. baumannii suşlarının antibiyotik direnç oranları irde-
lendi. Hastalardan alınan kan, trakeal aspirat, balgam, yara, apse, idrar örnekleri uygun koşullarda mikrobiyoloji labo-
ratuvarına gönderildi. Mikroorganizmaların identifikasyon ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde PHOENIX 
(BD) otomatize sistemi kullanıldı. Veriler ulusal hastane infeksiyonları sürveyans sistemine kaydedilip direnç oranları 
raporlama bölümünden çıkarıldı.

Bulgular: 2011 yılında 92 hastanın klinik materyallerinde üreyen ve etken olarak kabul edilen A. baumannii suş-
larında %96 amp-sulbaktam, %78 amikasin, %86 gentamisin, %95 imipenem, %95 meropenem, %98 piperasilin-ta-
zobaktam, %96 siprofloksasin, %2 kolistin direnci tespit edildi. 2012 yılında 82 hastada %98 ampisilin-sulbaktam, 
%71 amikasin, %88 gentamisin, %97 imipenem, %96 meropenem, %96 piperasilin-tazobaktam, %96 siprofloksasin, %0 
kolistin direnci gözlendi. 2013 yılında 71 hastada %87 amikasin, %92 gentamisin, %98 imipenem, %97 meropenem, 
%98 piperasilin-tazobaktam, %100 siprofloksasin, %0 kolistin direnç oranları bulundu. Üç yıl içinde A. baumannii suşu-
nun etken olarak kabul edildiği hasta sayısında azalma gözlenirken, antibiyotiklerin direnç oranlarında yıllar arasında 
önemli bir fark tespit edilmedi.

Sonuç: Hastanemizdeki A. baumannii suşunun tedavisinde en iyi seçenek olarak en az direnç oranıyla kolistin olacağı 
sonucuna varıldı. Aminoglikozidlere direnç oranı karbapenemlerden daha düşük tespit edildi. Ampisilin-sulbaktam ve 
piperasilin-tazobaktam direnci çok yüksek gözlendi. Ampirik tedavi planlanırken hastanelerin kendi mikroorganizmaları-
nın direnç oranlarını göz önünde bulundurmalarının gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, hastane infeksiyonu, antibiyotik direnç oranları
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Şekil 1. 2011-2013 yıllarında hastanemizde görülen infeksiyon etkeni olduğu kabul edilen  
Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik direnç oranları.
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İnfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Sertifikasyon  
Programı Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Kezban Hamdemir1, Belgin Erdoğan1, Sevda Karakılıç2

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara
2Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Ülkemizde “İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programı” eğitimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenmiş olan üniversite ve kamu hastanelerinde yapılmaktadır. Eğitim içeriği 4 hafta teorik, 1 hafta sahada uygulama ola-
rak verilmektedir.

Bu çalışmamızdaki amaç; “İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programı” eğitimleri hakkında infeksiyon kontrol 
hemşirelerinin görüşlerini tespit etmektir.

Materyal ve Metod: Eğitim programına yönelik görüşleri tespit amacı ile on-line sistemde 14 sorudan oluşan anket hazır-
lanmıştır. Eğitime katılan toplam 147 infeksiyon kontrol hemşiresi online anketi doldurarak, görüş ve önerileri ile katkı sağla-
mışlardır.

Bulgular: Yapılan anket sonucunda eğitim programına %71 olumlu, %16 olumsuz görüş bildirmiştir ve %11 bu konuda 
kararsız kalmıştır. Eğitim programında en olumlu bulunan durum eğitimcilerin konularına hakim olması (%84) ve sunum tek-
niklerinin başarılı olmasıdır (%77). Eğitim programında en olumsuz bulunan durumlar ise, verilen örnek ve alıştırmalar (%57), 
uygulama konuları (%58) ve eğitim için ayrılan sürenin yeterliliği (%59) olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).

Sonuç: “İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasyon Programı” eğitiminin kalite ve memnuniyetini arttırmak için, eğitimin 
uygulama süresinin uzatılarak verilen örnek ve uygulama konularının genişletilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Eğitim süresinin uzatılmasının eğitim merkezlerinin iş akışını da olumsuz etkilememesi adına, teorik eğitimin hastaneler dışın-
da bir kurumda verilmesi, uygulamalı eğitimin ise belirlenen merkezlerde iş akışını engellemeyecek kapsamda düzenlenmesi-
nin daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, sertifika, infeksiyon

Tablo 1. İnfeksiyon kontrol hemşirelerinin görüşleri

Eğitim programı ile ilgili görüşler
Kesinlikle 

katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum
Kesinlikle 

katılmıyorum
Olumlu 
görüşler

Olumsuz 
görüşler

Eğitim belirtilen amacına ulaştı %30 %49 %11 %9 %2 %79 %11

Eğitim içeriği beklentilerimi karşıladı %17 %49 %13 %15 %5 %66 %21

Eğitimde öğrendiklerimi işyerimde 
uygulayabilirim

%18 %56 %12 %11 %3 %74 %14

Verilen örnek ve alıştırmalar yeterliydi %16 %41 %18 %20 %5 %57 %25

Eğitim beklediğim kişisel katkıyı sağladı %16 %51 %11 %16 %5 %68 %21

Eğitim için ayrılan süre yeterliydi %14 %45 %13 %24 %4 %59 %28

Eğitimciler konularına hakimdi %32 %52 %10 %4 %2 %84 %6

Sunum teknikleri başarılıydı %26 %51 %12 %7 %4 %77 %11

Konular açık ve anlaşılır biçimde anlatıldı %23 %52 %16 %6 %3 %76 %9

Anlatılan konularda bütünlük sağlandı %25 %51 %16 %5 %3 %76 %8

Zaman etkin kullanıldı ve yönetildi %19 %50 %17 %11 %3 %69 %15

Uygulama konuları ve gösterilenler 
beklentilerimi karşıladı

%17 %42 %17 %19 %6 %58 %25

Uygulamada gördüklerimi işimde  
uygulayabilirim

%16 %56 %16 %8 %5 %72 %12

Uygulama sırasında sorularıma açık ve 
net cevaplar alabildim

%30 %47 %12 %8 %3 %77 %11

Ortalama oran %71 %16
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Hastanemizde Kİ-ÜSİ Nokta Prevalansı  
Çalışması Sonuçları

Güneş Şenol1, Sultan Kaftan2, Yücel Aksu2, Can Biçmen3, Kıymet Özer2, Ahmet Erbaycu4

1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve  
   Klinik Mikrobiyoloji, İzmir
2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
3 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
4 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir

Nokta prevalans, bir hastanedeki nozokomiyal infeksiyon probleminin boyutlarını saptamak için kullanılan 
hızlı ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Bu çalışmada aktif sürveyans yapılan hastane alanları dışında oluşmuş 
kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonlarının (Kİ-ÜSİ) saptanması amaçlanmıştır.

Hastanemiz 440 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Sürveyans çalışması, aktif prospektif olarak 
79 yatakta, 361 yatakta ise pasif retrospektif olarak yürütülmektedir. Kİ-ÜSİ nokta prevalansı, yılda iki kez ya-
pılmaktadır. Hastanede yatan ve 48 saatten uzun süre kalıcı mesane içi kateterizasyonu olan hastalardan idrar 
kültür örnekleri alınmıştır. Mikrobiyolojik kültür ve bakteri tanımlaması standart mikrobiyolojik yöntemlerle 
yapılmıştır. Kİ-ÜSİ tanısı UHESA kriterleri kullanılarak konulmuştur.

Tablo 1’de, saptanan Kİ-ÜSİ olguları verilmiştir. Kriterlere uygun hasta sayısı az olmakla birlikte iki nokta 
prevalans çalışmasında %15.4 ve % 35.4 oranında Kİ-ÜSİ saptanması üzerine, bu birimlerde eğitim çalışmaları 
ve bakım standartlarının denetimi yapılmıştır. 

Nokta prevalans sayesinde Kİ-ÜSİ önlenmesi ile ilgili çalışma yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kateter ilişkili üriner infeksiyon, nokta prevalans, nozokomiyal infeksiyon

Tablo 1. Kİ-ÜSİ nokta prevalans sonuçları

Tarih
Taranan yatak 

sayısı
Kriterlere uygun 

hasta sayısı Kİ-ÜSİ sayısı (%) İzole edilen bakteriler

18.03.2013 361 13 2 (%15.4) E. coli (2)

15.10. 2013 361 17 6 (%35.4) P. aeruginosa (2)  
E. coli
K. pneumoniae
Enterococcus spp.
Candida spp.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri 
Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde 2012-2013 
Yılları İnvaziv Alet İlişkili İnfeksiyon Hızlarının 

Değerlendirilmesi

Gülden Yılmaz1, Fatma Şanal1, İlkay Taşdan1, Sibel Kaymakçı1, Sultan Öztürk1, Sevilay Çırpan1,  
Emine Atmaca1, Songül Göksel1, Osman Memikoğlu1, Halil Kurt1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ); hastane infeksiyonları açısından en riskli birimlerden biridir. 
Ayrıca prematüre bebek sayısındaki artışa paralel olarak YDYBÜ’de hem yatan hasta sayısı hem de yatış gün 
sayıları artmaktadır. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Cebeci Hastanesi YDYBÜ’de 2012 
ve 2013 yıllarına ait invaziv alet ilişkili infeksiyonlar (İAİE) kapsamında; ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), kateter 
ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SKİ-KDİ), üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (ÜKİ-ÜSİ) ve umblikal 
kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (ÜKİ-KDİ) hızları karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metod: AÜTF Yenidoğan Yoğun Bakım Biriminde; doğum ağırlığı, hasta günü ve invaziv araç 
kullanım gününe göre hasta ve laboratuvara dayalı aktif sürveyans yapılmaktadır. 

Bulgular: AÜTF YDYBÜ’de 2012-13 yıllarında; hastane infeksiyon insidans hızları, invaziv alet kullanım oran-
ları ve İAİE hızları Tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuç: YDYBÜ’de sürveyans verileri yakın takibi, gerektiğinde hızlı önlemlerin alınmasını sağlayacağından 
morbidite ve mortalitede azalmaya sebep olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ünitesi

Tablo 1. 2012-2013 yıllarında YDYBÜ’de, hastane infeksiyon insidans hızları, invaziv alet kullanım oranları ve İAİİ hızları

Ağırlık
HİİH  

2012-13
V-KO 

2012-13
VİP 

2012-13
SK-KO 

2012-13
SKİ-KDİ 
2012-13

ÜK-KO 
2012-13

ÜKİ-ÜSİ 
2012-13

UK-KO 
2012-13

ÜKİ-KDİ 
2012-13

< 750 48.4-37.9 0.29-0.15 0.0-76.9 0.0-0.02 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.9-0.3 36.4-36

751-1000 41.9-46.5 0.02-0.10 100-0.0 0.05-0.27 105.3-41.7 0.0-0.0 0.0-0.0 0.4-0.12 61.1-0.0

1001-1500 12.5-14.7 0.01-0.13 214.3-39.8 0.003-0.09 0.0-0.0 0.0-0.0 0.0-0.0 0.1-0.09 27.8-16.5

1501-2500 8.5-16.8 0.02-0.13 100-38.5 0.01-0.02 0.0-0.0 0.0-7.6 0.0-0.0 0.03-0.02 57.7-90

> 2500 11.2-20.6 0.1-0.11 17.9-55.9 0.1-0.06 10.5-0.0 0.0-0.01 0.0-66.7 0.05-0.04 36.1-13.2

HİİH: Hastane infeksiyonu insidans hızı, V-KO: Ventilatör kullanım oranı, VİP: Ventilatör ilişkili pnömoni, SK-KO: Santral kateter kullanım oranı, 
SKİ-KDİ: Santral kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu, ÜK-KO: Üriner kateter kullanım oranı, ÜKİ-ÜSİ: Üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksi-
yonu, UK-KO: Umblikal kord kullanım oranı, ÜKİ-KDİ: Umblikal kord ilişkili kan dolaşım infeksiyonu.
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Anestezi ve Yoğun Bakım Ünitesinin Yeniden 
Yapılandırılması Sonrası İnvaziv Araç İlişkili 

İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Nagehan Didem Sarı1, Ümit Tözalgan1, Suna Koyuncu1, Özden Özgün1, Nurcan Demirkıran1,  
Muzaffer Fincancı1

1 SB İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) fiziksel şartlar, hastalar arasında infeksiyonların taşınmasında ko-
laylaştırıcı rol oynamaktadır. Bu çalışmada 2013 yılında yeni yerinde hasta kabulune başlayan YBÜ’nün, invaziv 
araç ilişkili infeksiyonları değerlendirilerek, yeni düzenlemenin infeksiyonlar üzerine etkisini incelemeyi amaç-
ladık.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda 01/01/2012-31/01/2013 tarihleri arasında YBÜ’de yatan, infeksiyon kont-
rol hemşireleri ve infeksiyon hastalıkları uzmanlarınca aktif sürveyansla takip edilen hastaların verileri retros-
pektif olarak değerlendirilmiştir. Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), kan dolaşımı infeksiyonu (KDİ) ve üriner sistem 
infeksiyonu (ÜSİ) tanıları “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” tanı kriterlerine göre konulmuştur.

2001 yılında arena sistemi ile planlaması yapılarak 12 yatakla hizmete giren YBÜ’sü, 2013 yılı başında iki 
adet sekiz, bir adet dört yatak kapasiteli koğuş, dört adet tekli izolasyon yatağından oluşan, yeni çalışma alanın-
da hasta kabulüne başladı.

Bulgular: Hastanemiz YBÜ’de 2 yıllık sürede 2.976 hasta takip edilmiş, 162 invaziv araç kullanımına bağlı 
infeksiyon tanısı konmuştur. Bu infeksiyonların %69.1’i VİP, %15.4 KDİ ve %15.5 ÜSİ olarak sıralanmıştır.

Tüm infeksiyon tiplerinde araç kullanım oranları ile infeksiyon hızları paralel olarak tespit edildi. Tablo 1’de 
2012-2013 yıllarında invaziv araç kullanım oranları ve infeksiyonları gösterilmiştir,

Alet kullanım oranları UHESA’nın 2012 verileri ile karşılaştırıldığında ventilatör kullanım oranı (VKO) ve sant-
ral venöz kateter kullanım oranım (KKO) Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen, üriner kateter (ÜKKO) 
uygulama oranının yüksek olduğu görüldü.

Sonuç: Tüm invaziv araç ilişkili infeksiyonların hızında, taşınma sonrasında 2013 yılında gerileme tespit edil-
di.

VİP hızında 2013 yılındaki belirgin düşüşün YBÜ’nün yeni mekanının olduğu, çalışmaların devamı ile infeksi-
yon hızının daha da azaltılacağı öngörüldü.

Anahtar Kelimeler: VİP, infeksiyon, YBÜ
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Yoğun Bakım Ünitelerinde Klorheksidinli  
Kateter Örtüsü Kullanımının Kateter  

İnfeksiyonları Üzerine Etkisinin  
Değerlendirilmesi

Seyhan Aktaş1, Serhat Akbulut1, Ayşegül Ustaömeroğlu1, Gürdal Yılmaz2, İftihar Köksal2

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Trabzon
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ciddi hastaların izlendiği, tanı ve tedavi için invaziv girişimlerin yoğun uy-
gulandığı ünitelerdir. YBÜ hastanelerin yatak sayısının %5’ini oluşturmalarına rağmen, hastane infeksiyonlarının 
%20’sinden sorumludurlar. YBÜ’de görülen infeksiyonların çoğunluğu alet ilişkili infeksiyonlardır. Yaptığımız bu 
çalışmada hastanemiz YBÜ’de görülen santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyon (SVK-KDİ) hızlarına 
klorheksidinli kateter örtüsü (CHC) kullanımının etkisinin araştırılması amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Bu çalışma, KTÜ Farabi Hastanesi Ocak-Temmuz 2013(1.Dönem) klorheksidinli kateter 
örtüsü kullanılmayan dönem, Ağustos-Aralık 2013 (2. Dönem) klorheksidinli kateter örtüsü kullanılan dönem 
olarak YBÜ’lerde anestezi-reanimasyon (AYBÜ), dahiliye-göğüs (DGYBÜ), kalp-damar (KVCYBÜ), nöroşirürji 
(NÖRŞYBÜ), nöroloji (NYBÜ) prospektif sürveyans sonuçlarına göre yapılmıştır. SVK ilişkili kan dolaşımı infeksi-
yonu hızı: (SVK ilişkili bakteremi sayısı/SVK günü) x 1000 formülleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Klorheksidinli kateter örtüsü kullanımı SVK-KDİ gelişimini DGYBÜ’de %43, AYBÜ’de %22 oranın-
da azalttığı tespit edildi. Diğer YBÜ’lerde azalma olmamıştır. Ancak bu YBÜ’lerde 2. dönem kateter yeri olarak 
femoral ven seçilmiştir. 1. döneme ve 2. döneme ait bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuç: YBÜ’lerde kateter infeksiyonlarından korunmanın en önemli yolu kateter takma esnasında maksi-
mum bariyer ve asepsi önemlerinin alınmasıdır. Kateterin takılması, çıkarılması, kateter giriş yerinin günlük mu-
ayenesi, pansuman öncesi ve sonrası ellerin yıkanması, steril eldiven giyilmesi önemlidir. Bu çalışmada YBÜ’ler-
de kullanılan kateter örtülerinin infeksiyon hızlarına etkisinin her YBÜ’de aynı oranda olmadığı görülmüştür. 
Bunun en önemli nedeni BCYBÜ, NYBÜ’de 2. dönemde femoral kateter kullanımının fazla olması, KVCYBÜ’de 
juguler kateter kullanımının fazla olmasının etkisi olduğu düşünülmüştür. Kateter örtülerinin tek başına kateter 
infeksiyonlarını önlemede yetersiz olduğu, uygun kateter yeri seçimi ve diğer infeksiyon kontrol önlemleri ile 
beraber kullanıldığında daha etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Klorheksidinli kateter örtüsü, santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızı, kate-
ter takılma yeri

Tablo 1. 1. döneme ve 2. döneme ait bulgular

1. Dönem 
(Ocak-Temmuz 

2013)

1. Dönem  
(Ocak-Temmuz 

2013)

2. Dönem  
(Ağustos-Aralık 

2013)
2. Dönem 

(Ağustos-Aralık 2013)

Ünite 
adı SVK kul. oranı SVK-KDİ hızı SVK kul. oranı SVK-KDİ hızı

İnsidans hız 
oranı

DGYBÜ 0.46 19.0 0.46 10.8 0.57

NÖRŞYBÜ 0.26 2.1 0.35 10.7 5.17

AYBÜ 0.63 9.5 0.59 8.2 0.88

NYBÜ 0.25 19.5 0.41 38.1 1.95

KVCYBÜ 0.84 0 0.88 5.3 -
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Hastane İnfeksiyonları Verilerimiz  
Bize Ne Anlatıyor?

Onur Ural1, Şua Sümer1, Nazlım Aktuğ Demir1, Perihan Abukan2, Aysun Besleme2, Mustafa Yıldırım2,  
Eda Karadoğan1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Konya

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde tespit edilen hastane 
infeksiyonlarının değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: İnfeksiyon kontrol komitesi tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenli 
olarak günlük aktif, prosedür spesifik, pasif ve kültüre dayalı sürveyans çalışması yapıldı. Veriler Ulusal Hastane 
İnfeksiyonları Sürveyans Sistemi programına kaydedildi. 

Bulgular: Sürveyans çalışmaları sonucunda 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında 306 hastada 391 hasta-
ne infeksiyonu izlendi. İzlenen hastane infeksiyonlarından 500 etken izole edildi. İzole edilen etkenlerin %66.2‘si 
gram-negatif (Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa), %22.8’i gram-pozitif 
(Enterococcus spp., KNS), %11‘i Candida spp. idi. Hastanemizde 2013 yılı içinde en sık görülen hastane infeksiyonu; 
üriner sistem infeksiyonu (%39.39) olarak belirlenirken bunu sırasıyla cerrahi alan infeksiyonları (%24.04), kan 
dolaşımı infeksiyonları (%18.15), ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) (%14.83) ve servis infeksiyonlarının (%3.59) 
izlediği saptandı. Karbapenem direnci A. baumannii’de %95.65, P. aeruginosa’da ise %33.96 olarak tespit edildi. 
Hastane infeksiyonu etkeni olarak tespit edilen K. pneumoniae’ların %58.49’unda, E. coli’lerin ise %54.73’ünde 
genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi görüldü. Enterococcus faecium’da vankomisin direnci %22.03 
olarak saptanırken koagülaz-negatif stafilokoklarda metisilin direnci %100 olarak saptandı. Hastanemizin veri-
leri ülkemizdeki yoğun bakım verileri UHESA 2012 yılı raporu ile kıyaslandığında anesteziyoloji ve reanimasyon 
yoğun bakım ünitesinde ventilatör kullanım oranı %25-50 persentil arasında iken, VİP oranının %75 persentilin 
üzerinde olduğu saptandı. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde üriner sistem kateteri kullanım oranı %25 persentil-
de, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) hızı %90 persentilin üzerinde tespit edildi.

Sonuç: Hastane infeksiyonları verilerinin değerlendirilmesi kurumların eğitim eksikliklerini ve değişen eği-
tim ihtiyaçlarını belirlemede önemli parametrelerdir. Hastanemizde 2013 yılı hastane infeksiyonları verilerine 
göre anesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde VİP gelişiminin önlenmesine, nöroloji yoğun bakım 
ünitesinde ise Kİ-ÜSİ önlenmesine yönelik eğitim verilmesi ve gözlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, sürveyans, ventilatör 
ilişkili pnömoni
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Yoğun Bakım Ünitelerindeki El Hijyenine  
Uyumun İnfeksiyon Hızına Etkisinin  

Değerlendirilmesi

Seyhan Aktaş1, Serhat Akbulut1, Ayşegül Ustaömeroğlu1, Gürdal Yılmaz2, İftihar Köksal2

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Trabzon
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü ünitelerdir. Yoğun bakımlar-
da hastane infeksiyonlarının görülme sıklığı el hijyenine uyum, hasta başına düşen alan ve hastalar arası mesafe 
ile yakından ilişkilidir. Bu ünitelerdeki infeksiyon hızlarının azaltılmasında başta el hijyeni ve fiziki koşulların 
uygunluğu olmak üzere infeksiyon kontrol önlemlerine uyum büyük önem taşımaktadır. Yaptığımız bu çalışma-
da hastanemiz yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’ndeki el hijyenine uyumun infeksiyon hızları üzerine olan etkisinin 
değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Bu çalışma, KTÜ Farabi Hastanesi Mayıs-Temmuz 2012, Eylül-Aralık 2012, Aralık 2012-
Mart 2013, Nisan-Haziran 2013 tarihleri arasında tüm yoğun bakım üniteleri (anestezi-reanimasyon (ANYBÜ), 
dahiliye-göğüs (DGYBÜ), kalp damar (KVCYBÜ), nöroşirürji (NÖRŞYBÜ), nöroloji (NYBÜ), yenidoğan-1 (YDY-
BÜ-1), pediatri (PYBÜ)’de üçer aylık dönemler halinde çalışan tüm personel infeksiyon kontrol hemşireleri ta-
rafından haberli gözlem yapılarak el hijyeni uyumu değerlendirilmiştir. Ayrıca ANYBÜ’de 2013 yılı ilk üç ayında 
yapılan habersiz el hijyeni uyumu sonuçları çalışmaya alındı. İnfeksiyon hızları infeksiyon kontrol komitesinin 
sürveyans verileridir. 

Bulgular: Çalışma dönemlerinde haberli el yıkama oranlarının YDYBÜ-1 ve PYBÜ’de iyi durumda olduğu, 
diğer ünitelerde ise zaman zaman uyumun arttığı, ancak çoğunlukla düşük olduğu görülmüştür. 2013 yılında 
ANYBÜ’de yaptığımız habersiz gözlem çalışmasında el hijyeni oranının %47.1 ile %52.8 arasında olduğu belirlen-
di. Çalışma dönemlerinde gelişen infeksiyon hızları ve haberli el yıkama oranları Tablo 1’de verilmiştir.

Sonuç: El hijyenine uyum haberli gözlemlerde genel olarak iyi olmakla birlikte habersiz gözlemlerde uyumun 
oldukça düştüğü belirlenmiştir. El hijyeninin alışkanlık haline getirilmesi infeksiyon kontrolü için çok önemlidir. 
Çalışmamız sonucunda infeksiyon hızını azaltmak için sadece el hijyenine uyum değil, tüm infeksiyon kontrol 
önlemlerine uyum gereklidir.

Anahtar Kelimeler:  El hijyeni, yoğun bakımlar, infeksiyon hızı

Tablo 1. Çalışma dönemlerinde gelişen infeksiyon hızları ve haberli el yıkama oranları

Mayıs-Temmuz 2012 Eylül-Aralık 2012 Aralık 2012-Mart 2013 Nisan-Haziran 2013

Klinik
İnfeksiyon  

hızı
El hijyeni  

oranı
İnfeksiyon

hızı
El hijyeni 

oranı
İnfeksiyon 

hızı
El  

hijyeni oranı
İnfeksiyon 

hızı
El hijyeni 

oranı

ANYBÜ 42.2 66 38.4 50.8 37.3 86.7 31.9 82.3

DGYBÜ 27.5 71 20.4 96.5 32.6 97.7 54.9 99.7

YDYBÜ-1 13.9 81.5 19.4 95.7 14.8 96.7 16.5 97.5

NÖRŞYBÜ 18.2 51.5 22.4 42.7 16.4 63.5 17.4 71.9

KVCYBÜ 29.9 89.4 16.8 36.8 2.7 64.6 16.7 74.8

PYBÜ 22.9 71.8 25 90.7 26.3 94.2 14.5 95.1

NYBÜ 39.2 51.5 36 42.7 34.4 63.5 71 71.9
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Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane 
İnfeksiyonlarında Etkenler ve Direnç

Yeliz Oruç1, Nevbahar Yaşar1, İlker Devrim2, Gamze Gülfidan3, Demet Terek4, Şebnem Çalkavur4,  
Sertaç Arslanoğlu4

1 İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği
2 Çocuk İnfeksiyon Kliniği
3 Mikrobiyoloji Laboratuvarı
4 Yenidoğan Kliniği

Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2013 döneminde hastane infeksi-
yonu tanısı almış 127 olgu incelenmiştir. Elli dokuz olguda etken belirlenemezken 68 olguda hastane infeksiyo-
nu etkeni mikroorganizmalar saptanmıştır.

Kan dolaşımı infeksiyonları (n= 56) en sık görülen hastane infeksiyonu türü olup bunu sırasıyla pnömoni (n= 
29), konjunktivit (n= 26) ve nekrotizan enterokolit (n= 7) izlemiştir.

Kan dolaşımı infeksiyonlarının %42.8’ini klinik sepsis (n= 24), %33.9’unu laboratuvar tarafından kanıtlanmış 
(primer) bakteremi) (n= 19), %12.5’ini santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (n= 7), %10.7’sini 
umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (n= 6) oluşturmuştur. Hastane infeksiyonlarımızda ikinci sıklık-
ta yer alan pnömonilerin %89.6 sı ventilatörle ilişkili (n= 26) %10.3’ü ise ventilatörle ilişkisiz pnömonidir (n= 3).

Primer bakterilerde soyutlanan etkenler koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) (n= 12), Pseudomonas aeruginosa 
(n= 2), Moraxella catarrhalis (n= 2), Serratia marcescens (n= 1), Acinetobacter baumannii (n= 1), Candida albicans (n= 1) olarak 
belirlenirken santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyon etkenlerinin tümünü KNS’ler (n= 7) oluştur-
muştur. Umbilikal kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyon etkenleri ise sırasıyla KNS (n= 3), Candida parapsilosis (n= 
2), C. albicans (n= 1)’tır.

Konjunktivit olgularının %42’sini nonfermentatif bakteriler oluşturmuştur.

Hastane infeksiyonu etkeni olarak soyutlanan bakterilerde direnç durumu incelendiğinde KNS’lerde me-
tisilin direnci %93.75 olarak gözlenmiştir. Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli kökenlerinin %83.3’ünde ESBL 
mevcuttur. Karbapenem direnci K. pneumoniae ve E. coli bakterilerinde %33.3, A. baumannii’de %100, P. aeruginosa 
kökenlerinde ise %41.6 oranında saptanmıştır. A. baumannii izolatında kolistin direnci gözlenmemiştir.

Hastanemizde koagülaz-negatif stafilokoklar ve Candida türü maya mantarları özellikle kan dolaşımı infeksi-
yonlarında olmak üzere önemli problemdir. Hastane infeksiyonlarında sürveyans çalışmaları, mikroorganizma 
ve direnç verilerinin takibi ile geri bildirimi infeksiyon kontrolü ve akılcı antibiyotik kullanımında başarılı yol 
almayı sağlayan önemli parametrelerdir.

Anahtar Kelimeler: Direnç, etken, hastane infeksiyonu, yenidoğan
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Yoğun Bakım Üniteleri Arasındaki  
Asinetobakter Bulaşının Moleküler  

Yöntemlerle Saptanması

Özlem Güzel Tunçcan1, Murat Dizbay1, Yasemin Işık Koç2, Serpil Baş3, Meltem Yalınay Çırak2, Firdevs Aktaş1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Giriş: Son yıllarda çok ilaca dirençli Acinetobacter baumannii, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) has-
talarda çok kısa sürede kolonize olabilmekte ve sonrasında, pnömoni, cerrahi alan infeksiyonları, bakteriyemi 
gibi yüksek mortaliteli infeksiyonlara neden olabilmektedir. Hastanelerde yürütülen sürveyans programları ile 
salgınlar daha kısa sürelerde tespit edilmekte ve kontrol altına alınabilmektedir. Bu çalışmada amaç moleküler 
yöntemler kullanılarak hastanemizde epidemilerle seyreden asinetobakter infeksiyonlarının salgın analiz verile-
ri öncülüğünde üniteler arası geçişini göstermektir.

Materyal ve Metod: Hastanemizde YBÜ’ler aktif prospektif sürveyans ile takip edilmektedir. Hasta tanıları 
CDC kriterlerine göre yapılmaktadır. Salgın şüphesi olduğunda salgın analizi çalışmalarına yardımcı olmak ama-
cıyla AP PCR yöntemi ile moleküler analiz yapılmış ve suşlar arasındaki klonal ilişki araştırılmıştır. 

Bulgular: İlk olarak genel cerrahi YBÜ’de 17 Ağustos 2013 tarihinde exitus olan bir hastadan izole edilen A. 
baumannii izolatı ile başlayarak GC YBÜ’de 8 hastayı kapsayan ve en son 18 Ekim 2013’e kadar devam eden bir 
salgın tespit edilmiştir. Bu salgında toplam 2 farklı asinetobakter suşu (A ve B klonu) gösterilmiştir. Bu hastaların 
1 tanesinde her iki klon ile farklı zamanlarda infeksiyon gelişmiştir. Bu dönemde GCYBÜ’de yatan 3 hastanın 
anestezi ve reanimasyon YBÜ’ye devri olmuştur. Nakledilen ilk hastanın yatışından 4 gün sonra (13 Eylül 2013) 
ARYBÜ’de A klonu ile toplam 12 hastayı kapsayan bir salgın meydana gelmiştir. Toplam 20 hastada 14 ventilatör 
ilişkili pnömoni, 5 kan dolaşım infeksiyonu, 3 cerrahi alan infeksiyonu, 1 üriner ve 1 dekübit infeksiyonu olmak 
üzere 24 asinetobakterle gelişen infeksiyon saptanmıştır. Bu salgında toplamda 20 hastadan 15’i eksitus olmuş-
tur.

Tartışma: Bu çalışmada, iki farklı YBÜ (Genel cerrahi YBÜ ve ARYBÜ) de hasta verileri ve etkenlerinin mo-
leküler incelemesi sonucunda üniteler arasında A. baumannii’nin iki klonuna bağlı gelişen salgın gösterilmiştir. 
Üniteler arasında hasta transferinin salgınlara neden olabilmesi nedeniyle infeksiyon kontrol önlemleri önem 
kazanmaktadır. Farklı çalışma şekilleri olan cerrahi ve anestezi YBÜ için birim yöneticilerin ve çalışanların işbir-
liğiyle uygun önlemler alınarak salgın sonlandırılmıştır. Moleküler analizler salgının gösterilmesinde önemli bir 
yöntem olarak görünmektedir ve mikrobiyoloji laboratuvarının katkısı salgının boyutunun ortaya konulmasında 
çok değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Acinetobacter, salgın
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Endoskopi Sırasında Özefagus Perforasyonu 
Gelişen ve Takiplerinde Periferik Kateter  

Yerinde Tromboflebit Sonrası  
Kandidemi Gelişen Hasta

Fatma Öztürk1, Münevver Şen1, Edip Bayrak1, Ömür Gündağ1, Özlem Gülgeç1, Nazif Elaldı1, Mehmet Bakır1, 
Aynur Engin1, Mustafa Gökhan Gözel1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Özefagus perforasyonu ile takip edilen hastanın sağ el sırtında periferik kateter yerinde mantar infeksiyonuna sekonder 
gelişen flebit sonrası kandidemi gelişen hasta, hastane İnfeksiyonları açısından iyi bir örnek olabileceği düşünülerek ele alındı.

Olgu: Yirmi yedi yaşında kadın hasta, mide yanması şikayeti ile endoskopi yapılmış ve işlem sırasında endoskopi tüpünü 
kendisi çıkartan hastanın yaklaşık 2 saat sonra boynunda ağrı, şişlik, nefes darlığı, konuşamama ve yutkunmakta zorluk şika-
yetleri başlamış. 1-2 saat evde bekledikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine getirilmiş. Acilde çekilen 
boyun BT’sinde servikal bölgede yaygın amfizem izlenmesi ve ürografinli direkt grafide, servikal düzeyde solda kontrast kaça-
ğı gözlenmiş. Hasta özefagus perforasyonu ile göğüs cerrahisi tarafından acil ameliyata alınmış (ilk 12 saat içinde). Özefagus 
perforasyonu onarılmış. Hasta total parenteral nütrisyon ile desteklenmiş. Amprik sefazolin 3 x 1 mg ve metronidazol 2 x 500 
mg başlanmış. Hasta total parenteral nütrisyon ile desteklenmiş. Postoperatif sekizinci gününde hastaya metilen mavisi içiril-
miş ve direkt grafide kaçak izlenmemiş. İomeronlu direkt grafi çekilmiş onda da kaçak olmaması üzerine rejim 1 şeklinde orali 
açılmış. Operasyondan beş gün sonra hastanın 39°C ateşi olması üzerine tarafımıza danışılan hastanın fizik muayenesinde 
ateş dışında bir odak saptanamadı. Tetkikler istendi. Mevcut tedavisi stoplandı. Üst solunum yolu infeksiyonu ön tanı ile has-
taya piperasilin-tazobaktam başlandı. Postoperatif 10. gününde ateşi devam eden hastanın sağ el sırtında ağrı, şişlik gelişmesi 
ile tekrar tarafımıza danışılan hastanın yara yeri mikroskobisinde yoğun PMNL, orta yoğunlukta mantar sporu ve kültüründe 
ise Candida üremesi olan hastanın kan kültürlerinde de Candida albicans üremesi olması üzerine hastanın tedavisine flukonazol 
2 x 100 mg eklenerek hasta servisimize devir alındı. Antifungal tedavisinin dördüncü gününde ateşleri gerileyen ve kliniğini 
düzelen hastanın kontrol kültürlerinde üreme olmaması üzerine antifungal tedavisi 14 güne tamamlanıp taburcu edildi.

Sonuç: Hastane infeksiyonları içerisinde kandidemi nadir görülen bir durumdur. Bu sunum da el sırtında, periferik kate-
ter yerinde, yara yeri mantar infeksiyonuna sekonder gelişen flebit sonrası kandidemi gelişmiş bir olgu anlatıldı. Zamanında, 
uygun ve etkin tedavi ile optimal sonuçlar elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Özefagus perforasyonu, tromboflebit, kandidemi, flukonazol

Resim 1. Kateter yerinde mantar infeksiyonuna sekonder gelişmiş yumuşak doku infeksiyonu.

P-081



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412264

POSTERLER

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  
Yoğun Bakım Ünitelerinde Acinetobacter  

Subspecies İnfeksiyonları ve Risk  
Faktörlerinin Belirlenmesi

Habibe Tülin Elmaslar Mert1, Filiz Akata1, Sevil Alkan1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

Acinetobacter subspecies (spp.) günümüzde yoğun bakım ünitelerinde nozokomiyal infeksiyonlara neden olan 
önemli bir mikroorganizmadır. Bu çalışmada 1 Haziran 2009 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında Trakya Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda gelişen Acinetobacter spp. infeksiyonları 
ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde bir yıllık sürede 98 hastada Acinetobacter spp. infeksiyonu saptandı. 
Aynı süre içinde yoğun bakım ünitelerinde yatan ve mikrobiyolojik örneklerinde üremesi olmayan 98 hasta da 
kontrol grubunu oluşturdu.

En sık etken Acinetobacter baumannii idi (%99). En sık görülen Acinetobacter spp. infeksiyonu ventilatörle ilişkili 
pnömoni idi (% 72.4).

Acinetobacter infeksiyonu gelişimi ile ilişkili olabilecek risk faktörlerini istatistiksel olarak değerlendirdiğimiz-
de; tek değişkenli analizde olgu grubumuzda hematolojik malignite, APACHE II skorunun yüksek olması, hipo-
albuminemi, obezite, immünsüpresyon, fekal inkontinans, YBÜ’de yatış süresi, hastanede yatış süresi, mekanik 
ventilasyon, ortalama mekanik ventilasyon süresi, reentübasyon, trakeostomi, santral venöz katater, santral ve-
nöz kateter süresi, üriner kateter süresi, nazogastrik kateter, parenteral nütrisyon, enteral nütrisyon, kan trans-
füzyonu, diyaliz tedavisi, yatak başının 30º den az olması oranı kontrol grubundan istatistiksel anlamlı olarak 
daha yüksekti. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise yoğun bakımda yatış süresi ve hipoalbuminemi 
infeksiyonla ilişkili risk faktörü olarak saptandı.

Olgu ve kontrol grubu mortalite oranları arasında istatistiksel anlamlı bir fark olmadığı saptandı. 

Mortaliteyle ilişkili olabilecek risk faktörlerini incelediğimizde; tek değişkenli analizde olgu grubunda mor-
talite gerçekleşen hastaların diyaliz tedavisi varlığı, APACHE II skorunun yüksek olması, hematolojik malignite, 
hipoalbuminemi, immünsüpresyon ve uygun olmayan ampirik antibiyotik tedavisi mortalite gerçekleşmeyen 
hastalardan istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek saptandı.

Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise, hipoalbuminemi, immünsüpresyon, APACHE II skoru ve uy-
gun olmayan ampirik antibiyotik tedavisi Acinetobacter spp. infeksiyonu olan hastalarda mortalite için risk faktörü 
olarak saptandı.

Acinetobacter spp. infeksiyonlarının gelişimi ve mortalite yönünden mevcut risk faktörlerine hipoalbuminemi-
nin de dahil edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter spp., yoğun bakım ünitesi infeksiyonu, risk faktörleri
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Menenjit ile Prezente Olan Erken Dönemde 
Tanı Almış Yassı Epitel Hücreli Karsinoma

Pınar Yürük Atasoy1, Gürkan Mert1, Cumhur Artuk1, İsmail Yaşar Avcı1, Can Polat Eyigün1

1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

Menenjit etkeni, meninkslere genellikle hematojen yolla ulaşır. Tümör invazyonu yolu ile santral sinir sistemi 
bariyerlerinin bozulmasına bağlı menenjit gelişimine nadiren rastlanır. Burada menenjit seyri sırasında intrak-
raniyal dural sinüs trombozu saptanan hastada şüpheli oluşuma yapılan mastoidektomi sonrası tespit edilen 
karsinom olgusunu sunduk. 

Elli altı yaşında erkek hasta, son 1 haftadır süren baş ağrısı ve gribal semptomlar sonrasında gelişen; bulan-
tı, kusma ve bilinç kaybı şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde ateş: 38.1ºC nabız: 114 vuru/dakika, TA: 148/81 
mmHg olup genel durumu kötü, bilinci letarjikti. (GKS=12) Ense sertliği (+++), Kerning (+), Brudzinski (-). Öz 
geçmişinde kronik otit dışında özellik yoktu. Laboratuvar bulguları; BK: 32.000/mikroL (nötrofil hakimiyeti), se-
dim: 70 mm/saat, HSCRP: 180 mg/L. Beyin BT incelemesinde; sol temporal bölgede 36 x 29 mm boyutlarında 
temporal kemiği erode eden hiperdens lezyon tespit edildi. Yapılan BOS incelemesi: bulanık, pandy (-), 1100 
BK/mL (%86 PMNL, %14 MNL) glukoz: 1.2 protein: 23.8. Hasta akut menenjit tanısı ile kliniğimizde takibe alın-
dı. Seftriakson 2 x 2 g IV, metronidazol 3 x 500 mg IV, vankomisin 2 x 1 g IV olarak başlandı. Beyin patolojisini 
değerlendirebilmek için yapılan beyin difüzyon MR incelemesinde: Serebrum ve serebellumda yaygın difüzyon 
kısıtlaması gösteren iskemik alanların yanı sıra sağ mastoid hücrelerde inflamatuvar sinyal artışı ile komşu-
luğundaki sigmoid sinüste flow void kaybı tespit edildi. Beyin MR venografide sağ sigmoid sinüste tromboz 
saptandı ve hastaya antikoagülan tedavi başlandı. Sağ temporal kemik BT incelemesinde; sağ temporal kemikte 
destrüksiyona neden olan ve intrakranial mesafeye şüpheli uzanımlı alan tespit edildi. Hastanın vital bulguları 
kontrol altına alındıktan sonra KBB servisi tarafından sağ “flepli geliştirilmiş radikal mastoidektomi’’ yapıldı. 
Takiplerinde BOS ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Hastanın tedavisinin 2. Haftasında klinik ve laboratuvar 
bulguları düzeldi. BK: 8800/mikroL, HSCRP: 13mg/L). Hastanın sağ mastoid kavitesinden alınan biyopsi örne-
ğinin patolojik incelemesinde mikroinvaziv görünümünde yassı epitel hücreli karsinoma saptanması üzerine 
takibi KBB tarafından yapılmak üzere taburcu edildi.

Akut menenjitte tedavi sürdürülürken bir yandan etyolojik araştırma titizlikle yapılmalıdır. Erken tanı ve 
tedavinin sağlanması menenjit sonrası sekelleri azaltması amacı ile çok önemlidir. Bunun için multidisipliner 
bir yaklaşıma gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, komplikasyon, karsinom
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Basınç Yarasında Vankomisine Dirençli  
Enterokok Gelişen Hastaya Uygulanan  

Hemşirelik Bakımı

Emine Burcu Demiralp1, Ayşe Sesin Kocagöz1

1 Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

İnsanlarda gastrointestinal sistem florasının elamanı olan enterokoklar, önemli hastane İnfeksiyonu etkenleri 
arasındadır. Özellikle 1970’li yıllardan sonra üçüncü kuşak sefalosporinlerin kullanımının artışına paralel olarak 
hastane İnfeksiyonu etkeni olan enterokoklar daha sık olarak saptanmaya başlanmıştır. Bu olguda, araç içi 
trafik kazası sonrası uzun süre hareket kısıtlılığına bağlı sacral bölgede IV evre basınç yarasında vankomisine 
dirençli Enterococcus faecalis üremesi oluşan hastanın hemşirelik bakımı ele alınmıştır.

Yirmi sekiz yaşında evli erkek hasta, Kasım 2012 tarihinde araç içi trafik kazası geçirip farklı bir kurumda 2 ay 
takip edildikten sonra, T6 travmatik çökme kırığına sekonder kiföz, kord basısı, T5-T6 listezis, angulasyon tanısı 
ile ameliyat olmak üzere hastanemize kabul edildi. Hastanemizin infeksiyon kontrol prosedürü doğrultusunda 
dış kurumdan gelen hastadan alınan kültürlerinde (idrar, burun, rektal sürüntü, kan kültürlerinde) üremesi yok 
fakat basınç yarasından alınan sürüntü kültürü ve ameliyathanede alınan debridman sırasında doku kültüründe 
vankomisine dirençli E. faecalis üremesi bulunmaktadır. Olgu sıkı temas izolasyonuna alınıp takip süreci yürü-
tüldü. Olgunun basınç yarasında üreme olması nedeniyle beyin ve sinir cerrahinin yapması gereken ameliyatın 
ertelenip estetik ve plastik cerrahi tarafından debridman yapılarak VAC (vakum tedavisi) uygulandı. Bir ay son-
rasında beyin ve sinir cerrahisi tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Sonrasında olguya plastik cerrahisi bölümü 
tarafından her iki gluteous maksimus kaslarından doku flebi işlemi yapıldı.

Herhangi bir komplikasyon olmaksızın Mart 2013’te taburcu edildi. Hemşirelik bakım kalitesi ve takibi; has-
taların erken dönemde taburcu edilebilmelerinde, var olan infeksiyonunun çarpaz bulaşını hastaya ve çevreye 
önlemede, kendi öz bakım gereksinimlerini karşılamada ve sosyal yaşantılarına dönmede önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok, hastane infeksiyonları, basınç yarası

Resim 1. Basınç yarası.
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Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyonlarda 
Kateter Tipi ve Takılış Zamanlarına Göre  

İnfeksiyon Gelişimi

Sevil Yeşim Yiğit1, Hürüye Özen2, Mustafa Cihat Ogan1, Gülşen İskender1, Sabahat Çeken1, Mustafa Ertek1, 
Ayla Yenigün1

1 SB Ankara Onkoloji Hastanesi, Ankara
2 Ankara Üniversitesi, Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Ankara

Amaç: Santral venöz kateter takılırken asepsi antisepsi kurallarına uyulması,infeksiyon gelişmesi açısından 
uygun bölgenin seçimi, düzenli ve aseptik şartlarda bakımının yapılması, santral kateter infeksiyonlarının önlen-
mesi için zincirin önemli halkalarını oluşturmaktadır. Yine takılma anından itibaren infeksiyon açısından takipte 
bu sürecin önemli bir parçasıdır.

Materyal ve Metod: 2013 yılı boyunca, hastanemiz anestezi ve reanimasyon YBÜ’de takılan santral venöz 
kateterler ve infeksiyon gelişme zamanları gözlemlendi. Her gün hastalar ve takılan kateterler takip edildi ve 
kayıtları tutuldu. Kateterlerin takıldığı yeri, tarihi, takılış bölgesi, bakımlarının uygunluğu ve gelişen santral venöz 
kateterlere bağlı infeksiyonlar yazılarak istatistikleri çıkarıldı. Çalışanların santral venöz kateter bakımları izlenip, 
uygunluğu kontrol edildi. İnfeksiyonların çoğunlukla takılış tarihinden 10 gün ve sonrası geliştiği ve femoral kate-
terlerde erken infeksiyon geliştiği görüldü. 

Sonuçlar: 2013 yılında anestezi reanimasyon YBÜ’de takılan santral venöz kateterlerle ilişkili, 20 hastada 
toplam 23 infeksiyon gelişti (Tablo 1). Bu infeksiyonlardan 6 tanesi kateter takılış tarihinden itibaren ilk 10 gün 
içinde, diğer 17 tanesi 10 günden sonra ortaya çıktı (Tablo 1, Şekil 1). Bu infeksiyon etkenleri toplam 23 olup, 9 
tanesini A. baumannii, 6 tanesi KNS’lar, 2 tanesi C. albicans,1 tanesi C. parapsilosis, 1 tanesi E. faecium, 1 tanesi E. coli, 1 
tanesi K. pneumoniae, 1 tanesi S. marcescens, 1 tanesi S. aureus oluşturmaktadır (Tablo 4). Anestezi reanimasyon YBÜ 
2013 yılı santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyon hızı (9.35) olup, Türkiye ortalamasında oranı %75-
90 aralığındadır (Tablo 2-Tablo 3). Ortancanın yüksek çıkmasındaki sebep, hastaların immünsüprese olmaları 
infeksiyona olan yatkınlıkları ile izah edilebilir. Kateter bakımında asepsi-antisepsi kurallarına uyumdaki hatalar 
ve kateter bölgesi seçiminde hatalar infeksiyonlardaki artışa sebeptir.

Tartışma: Santral venöz kateter infeksiyonları genellikle takılıştan 10 gün ve sonrası ortaya çıkmaktadır. İlk 
10 gün içinde gelişen infeksiyon sayısı 7 olup, bu infeksiyonların 6 tanesini femoral kateter takılan hastalar oluş-
turmaktadır. Bu nedenle, santral venöz kateterlerin steril ortam ve şartlarda takılması kadar, bakımının aseptik 
şartlar altında yapılması, endikasyon ortadan kalkınca kateterin derhal çıkarılması, mümkün olduğunca femoral 
kateter tercih edilmemesi, çalışan personelin eğitimi esastır.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, femoral, kateter
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Şekil 1. 2013 yılı anestezi ve reanimasyon ünitesi santral venöz kateter takılış ve infeksiyon 
gelişme süresine göre kıyaslaması.
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Tablo 1. Santral venöz kateter takılış tarihi ve kateter tiplerine göre infeksiyon gelişme verileri

Hasta
YBÜ yatış 

tarihi SVK takılış tarihi
İnfeksiyon 

gelişme tarihi Kateter tipi

1. Hasta 10.05.2013 16.06.2013 01.07.2013 Femoral

2. Hasta 11.10.2013 13.10.2013 25.10.2013 Subklavyen

06.11.2013 Subklavyen

3. Hasta 06.06.2013 09.06.2013 17.06.2013 Juguler

4. Hasta 17.04.20 13 17.04.2013 22.04.2013 Femoral

5. Hasta 23.02.2013 26.02.2013 12.03.2013 Subklavyen

6. Hasta 04.09.2013 05.09.2013 10.09.2013 Femoral

7. Hasta 01.08.2013 01.08.2013 11.08.2013 Juguler

8. Hasta 13.11.2012 03.12.2012 10.01.2013 Subklavyen

9. Hasta 12.06.2013 13.06.2013 18.06.2013 Femoral

10. Hasta 23.01.2013 24.01.2013 19.02.2013 Subklavyen

11. Hasta 24.02.2013 25.02.2013 07.03.2013 Juguler

12. Hasta 01.02.2013 01.02.2013 12.02.2013 Subklavyen

13. Hasta 04.01.2013 05.01.2013 17.01.2013 Subklavyen

01.02.2013 Subklavyen

14. Hasta 29.06.2013 20.06.2013 02.07.2013 Subclavian

15. Hasta 29.06.2013 02.07.2013 11.07.2013 Femoral

16. Hasta 13.09.2013 11.09.2013 23.09.2013 Femoral

17. Hasta 19.06.2013 19.06.2013 24.06.2013 Femoral

18. Hasta 13.02.2013 14.02.2013 15.03.2013 Juguler

19. Hasta 16.12.2013 17.12.2013 28.12.2013 Juguler

20. Hasta 24.10.2013 25.10.2013 06.02.2013 
10.02.2013

Subklavyen

Tablo 2. 2013-anestezi reanimasyon ünitesi santral venöz kateter ilişkili infeksiyon hızı

Santral venöz 
kateter günü

SVKİ-KDİ 
(sayı)

SVK kullanım 
oranı SVKİ-KDİ hızı

2.459 23 0.63 9.35
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Sağlık Çalışanlarının Kesici Delici Alet  
Yaralanmalarında Tutumlarının ve Bilgi  

Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ayşe Daşpınar1, Havva Tünay2, Serap Pamukçuoğlu2, Büşra Özbay Çaylı1, Yasemin Yıldırım1

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Amaç:  Sağlık çalışanlarının kesici delici alet yaralanması oranlarını, bildirim durumlarını belirlemek ve konu 
ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmektir.

Materyal ve Metod: Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde kesici delici alet yaralanma olasılığı olan meslek 
gruplarına yönelik anket çalışması yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılanların %22.3’ü hekim, %52.8’i hemşire, %11.4’ü teknisyen (anestezi, radyoloji), 
%13.5’i temizlik personelidir. Katılımcıların %57.5’i kadın, %41.5’i erkektir. Yaş ortalaması 32.5’tir. Eğitim düzey-
lerine bakıldığında, %23.3’ü yüksek lisans-doktora, %24.9’u lisans, %30.1’i önlisans, %12.4’ü lise ve dengi okul, 
%8.8’i lise altı eğitim düzeyine sahiptir. Çalıştığı birimlerin dağılımına bakıldığında; %25.9’u dahili branş, %37.8’si 
cerrahi branş, %5.2’si ameliyathane, %7.3’ü acil serviste çalışmaktadır. Çalışanların %23.3’ü diğer birimlerde (la-
boratuvar, kan merkezi, anjiyo, kan alma ünitesi) çalıştığını belirtmiştir. Çalışanların %50.3’ü kurumumuzda işe 
başlamadan önce kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili eğitim aldığını, %72’si hastanemizde çalışırken eğitim 
aldığını belirtmiştir. Meslek hayatları boyunca yaralanma durumlarını sorguladığımızda %38’i yaralanma yaşa-
dığını belirtmiştir. Çalışanların en sık yaralandığı birimler, %35.2 ameliyathane,%23.9 dahili branşlar, %22.5 cer-
rahi braşlar’dır. Yaralanma şekli olarak öne çıkan bir durum yoktur. Yaralanan çalışanların %83.3’ü yaralanma 
esnasında kişisel koruyucu ekipman kullandığını belirtmiştir. Yaralanma sonrası personelin %45’inin aşı yaptır-
dığı, %65.3’ünün yaralanmadan önce aşılandığı tespit edilmiştir. Yaralanma sonrası infeksiyon kontrol komi-
tesine (İKK) bildirim oranı %31 saptanmıştır. Bildirim yapmama nedeni sorgulandığında, %30.4’ünün böyle bir 
bildirim yapacağından habersiz olduğu, %28.2’sinin hastanın bulaşıcılık riski düşük olduğu için bildirim yapma 
ihtiyacı hissetmediği, %17.3’ünün yaralanma yüzeyel olduğu için bildirim yapmadığı belirlenmiştir. Yaralanma 
durumlarında yapılması gerekenleri sorguladığımızda %69.4’ünün İKK’ye başvurulması gerektiği, %62.7 hasta-
nın bulaşıcı hastalık tetkiklerinin yapılması gerektiği, %64.2’si kendi tetkiklerini yaptırması gerektiğini, %37.8’i 
dezenfektanla bekletmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Sonuç: Çalışanların kesici delici alet yaralanmalarını önlemek konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip ol-
dukları, yaralanma durumunda bildirim ve takiplerinin yapılması konusunda farkındalıklarının yetersiz olduğu 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici alet yaralanmaları, sağlık çalışanları, infeksiyon kontrol komitesi
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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Dahiliye  
Yoğun Bakım Ünitesinde Candida spp.  

Salgın Analizi

Serpil Akdoğan1, Gülcan Uygur1, Özlem Erol1, Çiğdem Edis1, Şerife Başkal1

1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Kırıkkale

Amaç: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım (DYB) Ünitesinde gelişen Candida spp. salgı-
nını analiz etmek ve kontrol altına almak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK) tarafından yapılan sürveyans sonucu Şubat 2014’de 
laboratuvar tarafından kanıtlanmış kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (KİÜSİ) Candida spp. salgını tespit 
edilmiştir (Şekil 1). Aralık 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında 4 olgu saptanmıştır. 17 yataklı yoğun bakım ünite-
sinde salgın analizi başlatılıp olgu listesi çıkarılmıştır. 

Bulgular: Olguların analizinde demografik özellikler ve risk faktörleri özetlenmiştir (Tablo 1). Olguların tamamı 
infekte hastalardı. İKK tarafından yapılan gözlemlerde hemşire/hasta oranı; gündüz vardiyasında 1/2, gece vardi-
yasında 1/3, el hijyenine uyum; temas öncesi %30.0, temas sonrası %57.7 ve aseptik işlemler öncesi %43.75 olarak 
tespit edilmiştir. Olgu listesinin incelenmesinde aynı gün yatan ve foley sonda takılan hastalarda 48-72 saat sonra 
4 hastanın idrar kültürlerinde Candida spp. üremesi üzerine kolonizasyonu ekarte etmek için sonda değişimi kul-
lanımı sonrası kültürler tekrarlandı, yineleyen Candida spp. üzerine salgın olarak değerlendirildi. Bunun üzerine 
hastalara antifungal tedavi başlandı. Salgının kontrol altına alınması için DYB’de gözlem yapıldı, çalışan personelle 
birebir görüşme sırasında foley sonda takılırken izledikleri yollar sorgulandı, foley sonda uygulamasında steril kay-
ganlaştırıcı jel olmadığı için yerine steril olmayan malzemelerin kullanıldığı tespit edildi. DYB personeline asepsi 
ve el hijyenine uyumun artırılması için “KİÜSİ ve Önlenmesi” ve “El Hijyeni” eğitimleri verildi. Gerekli önlemlerin 
alınması için hastane yönetimine steril kayganlaştırıcı jelin temini konusunda yazı yazıldı ve tek kullanımlık malze-
melerin kullanılması sağlandı. Sonraki tarihlerde başka servislerden yoğun bakıma devir alınan ve yeni DYB yatışı 
yapılan hastalarda uygulanan foley sonda girişimini takiben 48-72 saat sonra idrar kültürlerinde Candida spp. üre-
mesi tespit edilmedi. Salgına müdahale edilmesiyle yeni olgu izlenmedi ve salgın kontrol altına alındı.

Sonuç: Salgınların ve nozokomiyal infeksiyonların önlenmesinde sadece kültür takibi ve izolasyon önlemleri 
yeterli değildir. Hastalara kateter (üriner, santral venöz gibi) uygulaması sırasında önlem paketleri oluşturulması 
olası hastane infeksiyonlarını en aza indirgeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Analiz, Candida spp., salgın, üriner kateter
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Tablo 1. Olguların (n= 4) demografik özellikleri ve risk faktörleri

Risk faktörü n %

Yaş (ortalama ± SS) 85.0 ± 6.6

Kadın 4 100

Üriner kateter 4 100

TPN 4 100

H2 reseptör 3 75

SVK 2 50

PVK 2 50

Dekübit 2 50

Periferik arteryel kateter 1 25

Ventilatör 0 0

Trakeostomi 0 0

Gastrostomi 0 0

OG/NG 0 0

Entübasyon 0 0
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Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Cerrahi 
Alan İnfeksiyonları: 2013 Yılı Verileri

Figen Çağlan Çevik1, Pınar Korkmaz1, Nevil Aykın1, Mustafa Hakkı Güldüren1, Yeşim Alpay1, Melahat Uğur2, 
Zühre Doğru Yaşar2

1 Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir
2 Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi, Eskişehir

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) tüm hastane infeksiyonları içinde ikinci sırada yer alırken, cerrahi has-
talarda en sık hastane infeksiyonu nedenidir. Artan mikroorganizma direnci, tanı ve tedavideki zorluklar nedeni 
ile CAİ ile mücadelede infeksiyon kontrol komitesi ile sıkı işbirliği sağlanmalıdır. Bu çalışmada hastanemizdeki 
ameliyat tipine göre cerrahi infeksiyon hızları değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında cerrahi kliniklerde opere edilen ve infeksiyon 
kontrol ekibi tarafından ameliyat tipine göre CAİ kabul edilen hastalar değerlendirildi. CAİ tanısı Ulusal Hastane 
İnfeksiyonları Sürveyans Kontrol Birimi (UHESKB)‘ nın rehberi doğrultusunda konuldu.

Bulgular: Hastanemizde 7 operasyon tipinde (koroner arter bypass cerrahisi, kolon cerrahisi, kalça protezi, 
diz protezi, laminektomi, prostatektomi ve böbrek cerrahisi) CAİ sürveyansı yapılmaktadır. Bir yıllık dönemde 
yapılan toplam 1165 operasyonun 9’unda (%0.7) CAİ tespit edildi. Risk indekslerine göre ameliyat tipine özgü 
CAİ hızları ve UHESA 2012 verileri Tablo 1’de verilmiştir. CAİ etkeni olarak gram-negatif mikroorganizmalar, 
bunlardan da özellikle çoğul dirençli, GSBL pozitif Klebsiella pneumoniae dikkat çekmektedir.

Sonuç: Hastanemizdeki ameliyat tipine göre CAİ oranları, UHESKB 2012 Türkiye verileri ile karşılaştırıldı-
ğında, kalça protezi ve prostatektomi ameliyatlarında Türkiye ortalamasından yüksek çıkmıştır. Prostatektomi 
oranlarının yüksekliği yapılan operasyon sayısının düşüklüğüne bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonları, risk indeksi, infeksiyon kontrol komitesi

Tablo 1. Ameliyat tipine göre cerrahi alan infeksiyonları

Ameliyat tipi  
(Risk indeksi 0, 1, 2, 3)

Ameliyat sayısı 
(Toplam)

İnfeksiyon (CAİ) 
sayısı (Toplam)

İnfeksiyon (CAİ) 
sayısı (%)

UHESA Türkiye 
ağırlıklı ortalaması (%)

Koroner arter bypass  
cerrahisi (0-2)

233 2 0-1.54 1.67-2.86

Kolon cerrahisi (0-3) 38 1 0-5.26 1.27-14.49

Kalça protezi (0-2) 114 3 0-4.44 1.46-2.5

Diz protezi (0-2) 328 - 0 0.97-1.32

Laminektomi (0-2) 438 2 0-0.54 0.55-1.42

Prostatektomi (0-1) 9 1 0-33 0.38-1.73

Böbrek cerrahisi (0-1) 5 - 0 1.20-1.47

P-088



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 273

POSTERLER

Sağlık Çalışanlarında Görülen Delici Kesici  
Alet Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik  

Çalışma: “Yaralan-MA”

Emine Burcu Demiralp1, Seda Çelik Yılmazer1, Ayşe Sesin Kocagöz1, Buket Çakır1

1 Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul

Amaç: Sağlık çalışanları mesleksel maruziyetleri nedeniyle kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar açısından 
önemli bir risk grubundadır. Perkütan ve mukozal yaralanma bu riskin artmasında en yaygın sebeptir. Bu has-
talıklardan özellikle hepatitlerin ve AIDS’in etkin bir tedavisinin olmaması ve prognozlarının ciddi seyretmesi 
konunun önemini artırmaktadır.

Bu çalışmada, özel bir hastanede beş yıl içerisinde delici kesici alet yaralanmalarına maruz kalmış çalışan 
sayıları incelenmiştir. 2012 yılında artış olduğu görülen çalışan yaralanma sayısını azaltmaya yönelik yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Mart 2009-Haziran 2013 yılları arasında delici kesici alet ile yaralanmaya maruz kalmış 
140 çalışan değerlendirmeye alınmıştır. Yaralanma sayıları, meslek grupları, bölümleri, yaralanma nedenleri, 
yararlanılan aletler, mesai saatleri, kurumumuzdaki çalışma süresi ve toplam mesleki deneyim sürelerine göre 
incelenmiştir. 

Bulgular: 2012 yılı yaralanmalarında en sık; hemşire %63.6, temizlik personeli %20.5, yardımcı personel 
%6.8, oranında olduğu görülmüştür. Gerçekleşen yaralanmaların bölümleri incelendiğinde; ameliyathane %31.8, 
acil servis %22.7, poliklinik %11.4 oranındadır. En fazla iğne ucundan yaralanma %61.4 oranında gerçekleşmiş-
tir. Yaralanmaların hangi işi yaparken gerçekleştiği incelendiğinde; atıkların toplanması sırasında %23.3, tedavi 
sırasında %16.3, atık kutusuna atarken ve intravenöz uygulamalar sırasında %11.6 oranındadır. Yaralanan kişile-
rin toplam deneyim süresi ve kurumdaki iş deneyim süresi incelendiğinde en fazla yaralanmalar “1-3 yıl” zaman 
diliminde çalışan personelde görülmektedir. Yaralanmaların hangi zaman diliminde gerçekleştiğine bakıldığın-
da; 08:00-18:00 saatleri arasında %73, 18:00-08:00 saatleri arasında %27 oranlarında olduğu tespit edilmiştir.

Tüm çalışanlara delici kesici alet ile yaralanmalardan korunma ve atık yönetimi eğitimi verilmiştir. Atık kont-
rol çizelgesi oluşturulmuş saat başı gözle atık kovası takibi yapılmıştır. Poster oluşturulmuş, çalışanların tedavi 
tepsisi kullanımı gözlenmiştir. Ampul kıracağı aparatı, ameliyathane transfer tepsisi, insülin iğnesi çıkarma apa-
ratı, bisturi çıkarma aparatı temin edilmiştir. Sabit olmayan tüm sharp-boxlar sabitlenmiştir.

Sonuç: Çalışmada yaralanmaların yoğun ve hızlı çalışılması gereken bölümlerde daha fazla olduğu görül-
müştür. Çalışanların dikkatini artıracak görsel içeriklerin oluşturulması, eğitimlerin sürekliliği, yeni ürünlerin 
temininin sağlanması yaralanma oranını düşürdüğü görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Delici kesici alet, yaralanma, sağlık çalışanları

P-089
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Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan 
İzole Edilen Acinetobacter spp. Suşlarının An-
timikrobiyal Direnç Oranlarının 6 Yıllık Analizi

Gülçin Telli1, Berna Özdemir Kepek1, Murat Dizbay1, Özlem Güzel Tunçcan1, Pınar Aysert Yıldız1, Firdevs Aktaş1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Hastane infeksiyonları; hasta yatış süresini uzatan, maliyeti artıran önemli bir mortalite ve morbidite 
sebebidir. Hastane infeksiyonu etkenleri içinde Acinetobacter spp. suşlarının oranları gün geçtikçe artmaktadır. 
Çalışmamızda; yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde takip edilen hastalardan izole edilen Acinetobacter spp. suşlarının 
sayısının ve çeşitli antibiyotiklere karşı olan direnç durumunun yıllar içindeki değişiminin araştırılması, aynı 
zamanda infeksiyon türlerine göre nozokomiyal etkenler arasındaki oranlarının tespiti amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmada 2007-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Yoğun 
Bakım Ünitesi (DYBÜ)’nde yatan hastalardan izole Acinetobacter spp. suşları ve direnç oranları araştırılmıştır. Anti-
biyotik duyarlılık testleri disk-difüzyon yöntemi ile Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerilerine 
göre gerçekleştirilmiştir. Kolistin duyarlılığı için E-test yöntemi ile minimal inhibitör konsantrasyon düzeyleri 
belirlenmiştir. 

Bulgular: Hastalardan izole edilen Acinetobacter spp. suşlarının sıklığı ve çeşitli antibiyotiklere (karbapenem, 
kinolon, aminoglikozid, kolistin, tigesiklin, sulbaktam-ampisilin, sefaperazon-sulbaktam) karşı olan direnç oran-
larının yıllara göre değişimi Tablo 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Tüm bu veriler ışığında, Acinetobacter suşlarına bağlı infeksiyonların gün geçtikçe arttığı ve bu suşların 
birçok antibiyotiğe karşı direnç kazandığı görülmektedir. Bu durum, yoğun bakım hastalarında ciddi mortalite 
ve morbidite nedeni olan infeksiyonlarla mücadelede zorluk yaratmaktadır. Bu nedenle antibiyotik seçim, doz 
ve sürelerine dikkat edilerek akılcı antibiyotik kullanım ilkelerine uyulmalıdır. Aynı zamanda yerel sürveyans 
verilerinin takibi de ampirik antibiyotik seçimlerine yol gösterici olması açısından önem teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, direnç, yoğun bakım

Tablo 1. İzole edilen Acinetobacter spp. suşlarının yıllara göre antimikrobiyal direnç oranları

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toplam

Sayı 66 122 123 129 173 111 724

Karbapenem 61-%93 116-%95 119-%97 123-%95 168-%97 109-%98 696-%96

Kinolon 59-%89 120-%98 122-%99 126-%98 172-%99 109-%98 708-%98

Aminoglikozid 47-%71 102-%84 105-%85 115-%89 154-%89 104-%94 627-%87

Tigesiklin - 16-%13 38-%31 41-%32 15-%9 45-%41 155-%24

Kolistin 1-%2 4-%3 4-%3 0-%0 4-%2 1-%1 14-%2

Ampisilin-Sulbaktam 41-%62 122-%100 107-%87 125-%97 166-%96 99-%89 660-%91

Sefaperazon-Sulbaktam 30-%45.5 98-%80 113-%92 120-%93 165-%95 104-%94 630-%87

P-090
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Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Aygün Uğurbekler1, Çilem Özel1

1 Adana Numune İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana

Hastanemiz KBB kliniğinde birim bazında interaktif olarak hastanemiz infeksiyon kontrol komitesince 
27/11/2013 tarihinde akılcı antibiyotik kullanımı, akılcı cerrahi antibiyotik profilaksisi ve cerrahi alan infeksiyon-
larını önleme eğitimleri verilmiştir. Akılcı antibiyotik ve cerrahi antibiyotik profilaksi uygulamaları “IDSA, San-
ford GUIDE ve ULUSAL REHBERLER” kılavuzluğunda yapılmaktadır. Hastanemiz KBB kliniğinde 2013 yılı Eylül, 
Ekim, Kasım aylarına ait eğitim öncesi cerrahi antibiyotik profilaksi uyum oranları sırasıyla Eylül: %31.81, Ekim: 
%0, Kasım: %13.8 iken eğitim sonrası 2013 Aralık: %75, Ocak: %89.74 aylarına ait profilaksi uyum oranlarıdır.

Yine KBB kliniğinde 2013 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarına ait yapılan 383 ameliyat için antibiyotik profilaksi 
maliyeti 653.5404 TL, 2013 Aralık ve 2014 Ocak aylarına ait yapılan 383 ameliyat için antibiyotik profilaksisi 
maliyeti 343.8211 TL’dir. Eğitim öncesi ve sonrası arasındaki toplam maliyet farkı 309.7193 TL’dir.

Görülmektedir ki akılcı antibiyotik ve akılcı cerrahi antibiyotik profilaksisi uygulamaları yukarıda bahsedilen 
medikal avantajları sağlamakta ve ayrıca maliyeti de azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Azalma, oran, cerrahi

P-091
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El Hijyeni Ürünlerini Yeterli Kullandık mı?  
El Hijyeni Ürünlerinin Dolaylı İzleme Yöntemi 

Hesaplanmasına Yönelik Bir Çalışma

Kezban Hamdemir1, Belgin Erdoğan1, Yasemin Dursun1, Sibel Saygan1, Serpil Ünlü1, Derya Gümüşçü Kılıçgil2

1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara

Giriş ve Amaç: El hijyeni uyumunun iyileştirilmesinde doğrudan gözlem sonuçları kadar dolaylı izlemeye dayalı sonuçla-
rın da iyileştirme için bir veri olabileceği bildirilmektedir. Bu çalışmada el hijyeni ürünlerinin dolaylı izleme yöntemi ile hesap-
lanarak yeterli kullanılıp kullanılmadığını tanımlanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 2011-2013 yılları arasında sarf depodan istem yapı-
lan el hijyeni ürünlerinin tüketimine ilişkin veriler toplanmıştır.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde aynı gün içerisinde yatmakta olan 123 bebeğin dosyaları incelenmiştir. Tanı, tedavi ve 
bakım için gerekli olan el hijyeni gerekliliği sayıları toplanmıştır. Aritmetik ortalama yöntemi ile bir bebek için el hijyeni gerekliliği 
sayısı 52 olarak bulunmuştur. Her el hijyeni için kullanılması gerekli ürün miktarı 1 mL olarak düşünülmüş ve bir hasta gününde 
kullanılması gereken miktar; ortalama el hijyeni gerekliliği sayısı x 1 mL olarak hesaplanmıştır. Bulunan bir hasta günündeki miktar 
ile ilgili döneme ait hasta günü çarpılarak sonuca ulaşılmıştır.

Bulgular: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 2011-2013 yıllarında tüketilen ve tüketilmesi gereken el hijye-
ni ürünleri Tablo 1 ve Şekil 1’de sunulmuştur.

Sonuç: Dolaylı izleme yöntemi olarak geliştirilen bu yöntem hasta sayısının hacmi ve iş yüküne ilişkin ayarlamaların 
eksikliği gibi faktörlerle karşılaştırıldığında; kayıtlarla uyum arasındaki doğru orantı için ancak genel bir fikir vermektedir. El 
hijyeninin daha iyi değerlendirilmesi için doğrudan gözlem sonuçları ile bir korelasyon çalışması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dolaylı izlem, el hijyeni, el hijyeni ürünü

Tablo 1. Dolaylı izlem sonuçlarının yıllara göre dağılımı

Yıl Hasta günü
Kullanılması gereken el 

hijyeni ürünü miktarı (mL)
Kullanılan el hijyeni ürünü 

miktarı (mL)

2011 45.966 2.390.232 2.991.000

2012 43.955 2.285.660 3.418.000

2013 43.281 2.250.612 3.036.000

2011

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000 Kullanılması gereken el hijyeni ürünü (mL)

Kullanılan el hijyen ürünü (mL)
1.500.000

1.000.000

500.000

0

20132012

Şekil 1. Dolaylı izlem sonuçlarının yıllara göre dağılım grafiği.

P-092
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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi  
Personelinin Kesici-Delici Aletlerle  

Yaralanmalarının İncelenmesi

Gülcan Uygur1, Serpil Akdoğan1, Çiğdem Torun Edis1, Özlem Erol1, Şerife Başkal1

1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale

Amaç:  Bu çalışma, kesici - delici alet yaralanması sonrası hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesine (İKK) 
başvuran sağlık personelinin demografik ve yaralanma özelliklerinin belirlenmesi ve alınması gereken önlemle-
re ışık tutulması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi 2009-2013 yılları arasında yaralanan her personel 
için İKK tarafından “Kesici/Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu” doldurulmuştur. Form doldurulan tüm per-
sonelin serolojik durumları (HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV) kemiluminesans immunassay VITROS ECI Q 
(Ortho Clinical Diagnostics, USA) yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve takibe alınmışlardır. Hepatit B’ye 
karşı bağışık olmayanlar aşılanmışlardır.

Bulgular: Hastane genelinde 79 sağlık çalışanının kesici-delici aletlerle yaralandıkları veya temas ettikleri 
saptandı. Personelin 47 (%59.5)’si kadın ve 32 (%40.5)’si erkekti. Yaralanan personelin görevlerine göre dağı-
lımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Yaralanmaların niteliği incelendiğinde (Tablo 1) 65 (%82.3)’inin iğne batması, 6 
(%7.6)’sının bisturi vb. kesici alet yaralanması, 5 (%6.3)’inin  göze kan sıçraması ve 3 (%3.8)’ünün intraket batması 
yaralanması olduğu tespit edildi. Yaralanmanın şiddetine bakıldığında 30 (%38.0)’unun mukozal, 27 (%34.2)’si-
nin yüzeyel ve 22 (%27.8)’sinin derin yaralandığı saptandı. Kaynak ile ilgili veriler Tablo 2’de verilmiştir. Temas 
sonrası uygulanan işlemlerde 3 (%42.9)’üne hepatit B immünglobulin serumu yapıldığı ve 4 (%57.1)’üne tek doz 
hepatit-B aşısı yapıldığı saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak en sık yaralanmanın stajyer hemşire ve temizlik personellerinde; yaralanma niteliğine 
bakıldığında da iğne ucu ve bisturi ile yaralanmaların daha fazla gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yaralanmaları en 
aza indirmek için özellikle öğrencilik döneminde ve işe ilk başlayan personellerin hizmet içi eğitimlere düzenli 
olarak katılımlarının sağlanması, kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasının takibi ile birlikte atıkların uygun 
bertarafı (özellikle iğne uçlarının kılıfına takılmadan delinmeye dayanıklı tıbbi atık kutularına atılmasının takibi) 
çok önemlidir. Bu konuda denetim ve eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Alet, kesici-delici, personel, yaralanma

Stajyer hemşire

Temizlik personeli

Hemşire

Sağlık memuru

Doktor

%2.5
%2.5

%17.7

%41.8

%35.4

Şekil 1. Personel görev dağılımı.

P-093
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Tablo 1. Yaralanmanın niteliği

Olayın niteliği n %

İğne ucu 65 82.3

Bisturi vb. kesici alet yaralanması 6 7.6

Göze kan sıçrama 5 6.3

İntraket 3 3.8

Toplam 79 100

Tablo 2. Kaynağın durumu ve temas sonrası uygulanan işlemler

Kaynağın durumu n %

Kaynağın HBsAg (-) durumu tespit edildi 26 32.9

Kaynağın HBsAg (+) durumu tespit edildi 6 7.6

Kaynağın HBsAg durumu bilinmeyen 47 59.5

Toplam 79 100

Kaynağın anti-HCV (-) durumu tespit edildi 29 36.7

Kaynağın anti-HCV (+) durumu tespit edildi 1 1.3

Kaynağın anti-HCV durumu bilinmeyen 49 62.0

Toplam 79 100

Temas sonrası uygulanan işlemler

Hepatit B immünglobulin serumu 4 (4*) 5.1

Hepatit B aşısı yapılan 12 15.2

Aşısı tam olanlar 67 84.8

Toplam 100 100
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Bir Eğitim Hastanesinde 2012 ve 2013  
Yıllarında Tespit Edilen Hastane İnfeksiyon  
Tipi ve Etkenlerinin ve İnvaziv Araç İlişkili  

İnfeksiyon Hızlarının Karşılaştırılması

H. Cem Gül1, Sultan Aytemiz1, Cumhur Artuk1, Gamze Özbek Güven1, Selim Kılıç1, Can Polat Eyigün1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Hastane infeksiyonları maliyeti ve mortalitesi yüksek ancak etkin takip ve kontrol önlemleri ile önlenebilen infek-
siyonlardır. Hasta infeksiyonlarının önlenmesinde sürveyans önemli bir rol oynamaktadır. Hasta merkezli ve labora-
tuvara dayalı olarak yapılan sürveyans uygulamaları hastane infeksiyonlarının seyri ve kontrolü hakkında net bilgiler 
sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında hastane infeksiyonlarının önlenmesi için yeni politikalar belirlenebilmekte, var olan 
politikalar ise değiştirilip, güncellenebilmektedir.

Çalışmamızda günlük aktif sürveyans ve laboratuvara dayalı sürveyans çalışmaları ile elde edilen veriler sunulmak-
tadır. Her gün yoğun bakım ünitelerinde ve cerrahi kliniklerinde yatan hastalarla, antibiyotik başlanan ve mikrobiyoloji 
kliniğinden kültür üremesi olduğu bildirilen hastalar hastane infeksiyon tanısına yönelik değerlendirilmektedir. CDC 
tanı kriterleri doğrultusunda hastane infeksiyonu tanısı konulan hastalar kayıt edilmekte, hastane infeksiyon hızları ve 
infeksiyona neden olan etkenler tespit edilebilmektedir.

Hastanemizde 2012 ve 2013 yıllarına ait sürveyans çalışmaları sonucu tespit edilen hastane infeksiyon hızları ve 
karşılaştırması Tablo 1’de sunulmaktadır. 2013 yılı hastane infeksiyonlarının %40.9’unu kan dolaşımı infeksiyonları, 
%30.6’sını üriner sistem infeksiyonları, %13’ünü ise cerrahi alan infeksiyonları oluşturmaktadır. Pnömoni oranı %6.9 ve 
diğer özgül infeksiyonların ise %9.1 olduğu görülmektedir. İki yıl arasında bu infeksiyonların istatistiksel olarak anlamlı 
farkı olmadığı tespit edilmektedir.

En sık tespit edilen hastane infeksiyon etkenleri incelendiğinde (Tablo 2); E. coli (%20.3), etken belirsiz (%10.1), Pseu-
domonas aeruginosa (%9.0), Klebsiella pneumoniae (%8.5), Acinetobacter baumannii (%7.9) olduğu tespit edilmektedir. 

İnvaziv araç ilişkili hastane infeksiyon hızları Tablo 3’te sunulmaktadır. Ventilatör kullanım oranı 0.2 iken VİP hızı 
binde 3.8, üriner kateter kullanım oranı 0.7 iken Kİ-ÜSİ hızı binde 4.4, santral kateter kullanım oranı 0.5 iken, SVK-KDİ 
hızı binde 6.2 olarak tespit edilmektedir. İki yıl arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmektedir 
(Tablo 3).

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyon tipleri, hastane infeksiyon etkenleri, invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları

Tablo 1. 2012-2013 yıllarında hastane infeksiyon hızları

2012 2013

İnfeksiyon tipleri n  %  n % p

Üriner sistem infeksiyonu 166 28.4 169 30.6 0.419

Kan dolaşımı infeksiyonu 237 40.5 226 40.9 0.903

Cerrahi alan infeksiyonu 80 13.6 72 13.0 0.745

Pnömoni 55 9.5 38 6.9 0.119

Cilt ve yumuşak doku infeksiyonu 29 4.9 33 6.0 0.453

İntraabdominal infeksiyon 11 1.9 7 1.3 0.406

Alt solunum yollarının diğer infeksiyonu 1 0.2 1 0.5 1.00

Üst solunum yollarının diğer infeksiyonu 0 0.0 3 0.5 0.114

Göz infeksiyonu 0 0.0 2 0.4 0.236

Gastroenterit 1 0.2 1 0.2 1.00

Santral sinir sistemi infeksiyonu 4 0.6 1 0.2 0.375

Toplam 585 100.0 553 100.0

 

P-094
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Tablo 2. 2012-2013 yıllarında en fazla tespit edilen hastane infeksiyon etkenlerinin karşılaştırması

2012 2013

ETKENLER n % n %

E. coli 143 21.5 129 20.3

Etken belirsiz 58 8.7 64 10.1

Pseudomonas aeruginosa 47 7.1 57 9.0

Klebsiella pneumoniae 53 8.0 54 8.5

Acinetobacter baumannii 61 9.2 50 7.9
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Bir Eğitim Hastanesinde 2009-2013  
Yılları Arasında MRSA İnfeksiyonlarının Seyri

H. Cem Gül1, Cumhur Artuk1, Gamze Özbek Güven1, Eda Balamtekin1, Mustafa Güney1, Can Polat Eyigün1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Hastane infeksiyonları morbidite ve mortaliteyi artıran ancak basit önlemlerle engellenebilen infeksiyon-
lardır. Bu infeksiyonlara neden olan mikroorganizmalarının çoğunun çoğul dirençli mikroorganizmalar olduğu 
tahmin edilmektedir. Dünya’da yıllardır en sık saptanan çoğul dirençli patojen ise metisiline dirençli Staphylococ-
cus aureus (MRSA)’dur.

Gerek toplum gerekse hastane kökenli infeksiyonlarının en sık rastlanan etkenlerinden olup normal cilt flo-
rasında bulunabileceği gibi sağlıklı bireylerin 1/3’ünde burunda kolonize olabilen S. aureus, kan dolaşımı infeksi-
yonları, deri ve yumuşak doku infeksiyonları, cerrahi alan infeksiyonları, pnömoni, osteomiyelit ve septik artrit, 
endokardit gibi çok sayıda ciddi infeksiyonlara neden olabilen bir mikroorganizmadır.

Bu çalışmada beş yıllık süreç içinde hastanemizde MRSA infeksiyonlarının seyri ve hangi tür infeksiyonla-
ra neden olduğu araştırılmıştır. MRSA infeksiyonlarının tüm S. aureus infeksiyonları içindeki payı 2009 yılında 
%74.1, 2010 yılında %63.6, 2011 yılında %68.7, 2012 yılında %57.1, 2013 yılında ise %41.2 olarak bulunmuş olup 
istatistiksel olarak farklılık olmadığı görülmüştür (Şekil 1) (p> 0.05).

MRSA İnfeksiyonlarının tüm hastane infeksiyonları içindeki seyri incelendiğinde (Şekil 2); payı 2009 yılında 
%3.9, 2010 yılında %2.3, 2011 yılında %3.3, 2012 yılında %1.8, 2013 yılında ise %1,1 olarak bulunmuş olup ista-
tistiksel olarak farklılık olmadığı görülmüştür (p>0,05).

MRSA’nın tespit edildiği hastane infeksiyon tipleri incelendiğinde (Tablo 1); MRSA sırasıyla %54.1 kan dola-
şımı infeksiyonlarında, %17.6 cerrahi alan infeksiyonlarında, %10.8 üriner sistem infeksiyonlarında, %9.5 pnö-
monide, %6.8 cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarında, %1.4 kemik ve eklem infeksiyonlarında tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, MRSA infeksiyonu, MRSA infeksiyonları tipleri

Tablo 1. 2009-2013 yılları arasında MRSA’nın tespit edildiği hastane 
infeksiyonları tipi

İnfeksiyon tipi Sayı %

Kan dolaşımı infeksiyonları 40 54.1

Cerrahi alan infeksiyonları 13 17.6

Üriner sistem infeksiyonları 8 10.8

Pnömoni 7 9.5

Cilt yumuşak doku infeksiyonları 5 6.8

Kemik ve eklem infeksiyonları 1 1.4

TOPLAM 74 100.0

P-095
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Bir Eğitim Hastanesinde 2012 ve 2013  
Yıllarında VRE Kolonizasyonu 

 ve İnfeksiyon Durumu

H. Cem Gül1, Gamze Özbek Güven1, Cumhur Artuk1, Tuğba Subaşı1, Mustafa Güney1, Can Polat Eyigün1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Vankomisine dirençli enterokok (VRE), hastanelerde yatan hastalarda kolonizasyona ve infeksiyona neden olan 
dirençli bir mikroorganizmadır. Bu mikroorganizma ile kolonizasyon/ infeksiyon için risk faktörleri; ağır alt hastalık, 
immünsüpresyon, uzun süre hastanede yatış, cerrahi ve diğer invaziv girişimler, geniş spektrumlu antibiyotik kulla-
nımı, kronik böbrek yetmezliği, kemoterapi ve diğer immünsüpresif tedavilerdir. VRE kolonize hastaların erken tes-
piti ve izolasyon önlemlerinin alınması bu mikroorganizmanın hastane içinde yayılımını önlenmesinde önemlidir.

Bu çalışmada hastanemize yatan hastalardan yatışının 1.günü ve uzun süreli yatışlarda VRE ile kolonizasyon 
için riskli hastalardan perirektal kültür örneği alınarak VRE kolonizasyon/infeksiyon tespit edilmesi amaçlan-
mıştır. Hastaların hastaneye yatışının 1. gününde alınan perirektal kültürlerde üreme olması durumunda koloni-
zasyon dış merkez olarak tanımlanmıştır. 

2012 yılında GATA kolonizasyon %91.6, 2013 yılında %87.5 ve dış merkez 2012 kolonizasyon %8.4, 2013 
yılında %12.5 olarak bulunmuştur (Tablo 1). 

2012 yılında hastane infeksiyon etkeni olarak tespit edilen VRE’lerin tüm Enterococcus spp. içinde seyri %56.9, 
tüm hastane infeksiyonu etkenleri içindeki payı ise %1.2’dir. 2013 yılında ise hastane infeksiyon etkeni olarak 
VRE tespit edilmemiştir (Tablo 2).

2012 yılında VRE tespit edilen hastane infeksiyon tipleri sırasıyla %50.0 kan dolaşımı infeksiyonları, %20.0 
cerrahi alan infeksiyonları, %20.0 üriner sistem infeksiyonları, %10 cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarıdır (Tablo 3).

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, VRE kolonizasyonu, VRE infeksiyonu

Tablo 1. 2012 ve 2013 yıllarında vankomisine dirençli enterococcus spp. (VRE) kolonizasyon durumu.

GATA kolonizasyon Dış merkez kolonizasyon Toplam

Dönemler n % n % n %

2012 yılı I. üç ay 3 100.0 0 0.0 3 100.0

2012 yılı II. üç ay 5 50.0 5 50.0 10 100.0

2012 yılı III. üç ay 13 72.2 5 27.8 18 100.0

2012 yılı IV. üç ay 11 91.6 1 8.4 12 100.0

2013 yılı I. üç ay 6 54.5 5 45.5 11 100.0

2013 yılı II. üç ay 13 76.5 4 23.5 17 100.0

2013 yılı III. üç ay 1 33.3 2 66.6 3 100.0

2013 yılı IV. üç ay 7 87.5 1 12.5 8 100.0

Tablo 2. 2012-2013 yıllarında vankomisine dirençli Enterococcus spp. (VRE) İnfeksiyonlarının seyri

Dönemler VRE/Enterococcus spp. VRE/Tüm hastane infeksiyonları

2012 yılı 56.9 1.2

2013 yılı 0.0 0.0

P-096
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Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde  
Hastane Kaynaklı Serratia marcescens  

İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Gülbin Canpolat1, Cemal Bulut1, Çiğdem Ataman Hatipoğlu1, Serap Yağcı2, Ali Pekcan Demiröz1

1 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Serratialar, Enterobacteriaceae ailesinden gram-negatif bakterilerdir. Serratia marcescens bu tür içinde en 
sık görülen patojendir. S. marcescens bakteriyemi, alt solunum yolları, cerrahi yaralar, deri ve yumuşak dokularda 
infeksiyonlara yol açmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde tespit edilen S. marcescens’e bağlı infeksiyonların de-
ğerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 2007 Ocak-2014 Şubat tarihleri arasında hastanemizde nozokomiyal Serratia 
infeksiyonu saptanan hastalar dahil edildi. Mikrobiyolojik incelemeler hastanemizin mikrobiyoloji ve klinik mik-
robiyoloji laboratuvarında Vitek 2 (BioMerieux, Fransa) sistemi ile yapıldı. Nozokomiyal infeksiyon tanıları CDC 
kriterlerine uygun olarak konuldu. Hastaların yaş, cinsiyet, risk faktörleri ve altta yatan hastalıkları, yattıkları 
klinik, infeksiyonun türü, kültür materyali ve izolatların duyarlılık sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Çalışma döneminde S. marcescens 40 hastanın 42 klinik örneğinde izole edildi. Hastaların 25’i erkek 
(%62.5), 15’i kadın (%37.5), yaş aralığı 0-89, yaş ortalaması 50.2 ± 27.8 yıl idi. Hastaların 22’si yoğun bakım ünite-
lerinde, 18’i kliniklerde izlenmekteydi. S. marcescens izole edilen hastalarımızda en sık cerrahi alan infeksiyonu 
(CAİ) ve ventilatörle ilişkili pnömoni (%23.8) tespit edildi (Tablo 1).

İzolatların 17’si püyden, dokuzu derin trakeal aspirattan, sekizi idrardan, beşi kandan, ikisi periton sıvısından 
ve biri de kan ve santral venöz kateterden eş zamanlı olarak izole edildiler. Hastalarda en sık risk oluşturabilecek 
faktörler üriner kateter (%83.3), H2 reseptör antagonisti kullanımı (%81), mekanik ventilatör (%59.5) ve santral 
venöz kateterizasyon (%59.5) idi. Diabetes mellitus (%23.8), nörolojik hastalıklar (%19), KOAH (%14.3), kalp yet-
mezliği (%14.3) ve kronik böbrek yetmezliği (%11.9) hastalarımızda tespit ettiğimiz en sık altta yatan hastalıklardı.

İzole edilen S. marcescens izolatları en yüksek oranda aminoglikozitlere (%95.2), karbapenemlere (%85.7) ve 
siprofloksasine (%83.3) duyarlıydı. Bu izolatlardan yedisi (%17) çoklu ilaca direçliydi. Hastalara en sık olarak kar-
bapenem ve piperasilin-tazobaktam tedavisi uygulanmıştı. Otuz günlük mortalite %21.4 (9 hasta) idi (Tablo 2).

Sonuç: S. marcescens nozokomiyal infeksiyonlarda önemli bir etken olmaya devam etmektedir. Hastaların 
tedavisi planlanırken ampisilin-sulbaktam ve 1. ve 2. kuşak sefalosporinlere yaygın olarak dirençli oldukları 
unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Serratia marcescens, hastane infeksiyonu, antibiyotik duyarlılığı

Tablo 1. Serratia marcescens’e bağlı infeksiyonların dağılımı

Nozokomiyal infeksiyonun türü n (%)

Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) 15 (%35.7)

Ventilatör ilişkili pnömoni 10 (%23.8)

Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (KİÜSİ) 7 (16.6)

Bakteriyemi 2 (4.7)

Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (KİKDİ) 2 (4.7)

Dekübit infeksiyonu 2 (4.7)

Peritonit 2 (4.7)

Nozokomiyal pnömoni 1 (2.3)

Üriner girişim sonrası üriner sistem infeksiyonu 1 (2.3)

  

Tablo 2. S. marcescens izolatlarının bazı antibiyo-
tiklere duyarlılık oranları

Antibiyotikler
Duyarlılık oranları 

(%)

Aminoglikozitler 95.2

Karbapenemler 85.7

Siprofloksasin 83.3

Seftazidim 78.6

Sefepim 76.2

Piperasilin-tazobaktam 66.7

1.-2. kuşak sefalosporinler 14.3 (6/25)

Ampisilin-sulbaktam 4.8 (2/23)

 

P-097
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Son 3 Yılın Etkeni: Acinetobacter  
İnfeksiyonlarının Seyri

H. Cem Gül1, Cumhur Artuk1, Tuğba Subaşı1, Gamze Özbek Güven1, Mustafa Güney1, Can Polat Eyigün1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Amaç: Asinetobakter infeksiyonlarının çoklu antibiyotik direncine sahip olmaları ve hastane infeksiyonları 
içerisinde sıklığının artmasına bağlı olarak mortalite oranı artmaktadır. Mortalitesi yüksek olan bu infeksiyo-
nun tedavisinde seçilecek antibiyotiklerin kısıtlılığı ve izolasyonundaki yaşanan sıkıntılar önemini bir kat daha 
arttırmaktadır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonu tanısı alan hastalarda tespit edilen 
asinetobakter suşlarının dağılımı ve antibiyotiklere karşı duyarlılıkları incelenmiştir. 

Materyal ve Metod: 2011-2013 yılları içerisinde GATA Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde yatan hastalarda 
gelişen asinetobakter infeksiyonları retrospektif olarak incelenmiştir. 

Bulgular: Hastane infeksiyonu etkenleri arasında dirençli Acinetobacter baumannii 2011 yılında %9.5, 2012 
yılında %9.1, 2013 yılında %4.8 oranında gözlemlenirken, asinetobakter infeksiyonları arasındaki oranları ise 
2011’de %87.5, 2012’de %98.3, 2013’de %57.7 olarak tespit edildi (Tablo 1). Dirençli A. baumannii’nin neden ol-
duğu infeksiyonların en başında kan dolaşımı infeksiyonu gelmektedir. Üç yıllık seyrinde sırasıyla %44.1 (23/56), 
%46.4 (26/56), %57.7 (15/26) oranında gözlemlenmiştir. Üriner sistem infeksiyonu %16.1 (9/56), %14.3 (8/56), 
%23.1 (6/26) 2011 ikinci sıklıkla, pnömoni (%14.3, %16.1, %3.8), cilt yumuşak doku infeksiyonu (%14.3, %8.9, 
%15.4) ve cerrahi alan infeksiyonları (%10.7, %12.5) gelmektedir (Tablo 2).

Sonuçlar: Yıllara göre dirençli A. baumannii infeksiyonları incelendiğinde 2011 ve 2012 yıllarında görülme sık-
lığı aynı oranlarda iken 2013’de bu oran yarıya inmiştir. İnfekte hastaların izolasyonu, sağlık personelinin univer-
sal temas izolasyon kurallarına riayeti ile infeksiyon kontrol önlemlerinin bu azalmada rol aldığı değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, asinetobakter infeksiyonları, asinetobakter infeksiyon tipleri

Tablo 1. Son üç yıl çoğul ilaç dirençli Acinetobacter baumannii infeksiyonlarının seyri

Dönemler
Dirençli Acinetobacter  

baumannii/Acinetobacter
Dirençli Acinetobacter baumannii/  

tüm hastane infeksiyonları

2011 yılı 87.5 9.5

2012 yılı 98.3 9.1

2013 yılı 57.7 4.8

Tablo 2. Son üç yılda çoğul ilaç dirençli Acinetobacter baumannii izole edilen hastane 
infeksiyon tipleri

Dönemler 2011 2012 2013

Kan dolaşımı infeksiyonları 44.1 46.4 57.7

Üriner sistem infeksiyonları 16.1 14.3 23.1

Pnömoni 14.3 16.1 3.8

Cilt yumuşak doku infeksiyonları 14.3 8.9 15.4

Cerrahi alan infeksiyonları - 10.7 12.5

P-098
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Yoğun Bakım Ünitelerinde El Hijyeni 5  
Endikasyon Kuralına Göre Haberli-Habersiz 

Gözlemin Değerlendirilmesi

Zehra Şan1, Aysel Karadeniz1, Selma Altuntaş1, Gürdal Yılmaz2, Uğur Kostakoğlu3

1 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi,Trabzon
2 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi, Trabzon
3 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Trabzon

Amaç: Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde çalışan tüm personellerin haberli el hijyeni gözlemi ile haber-
siz el hijyeni gözlemine göre el hijyeni uyumunun alışkanlık haline dönüştürülmesinde kişiler üzerindeki etkinli-
ğinin değerlendirilerek sağlık çalışanlarının dikkatini eylemin önemine çekmek amaçlandı.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım üniteleri 
(Anestezi reanimasyon yoğun bakım ünitesi (ARYBÜ), cerrahi yoğun bakım ünitesi (CYBÜ), dahiliye yoğun bakım 
ünitesi (DYBÜ), nöroloji yoğun bakım ünitesi (NYBÜ), yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYBÜ)) 2013 Kasım-2014 
Ocak ayları arasında 3 aylık tüm personellerin haberli ve habersiz olarak el hijyeni uyumu hasta ile temas öncesi, 
aseptik işlemler öncesi, vücut sıvılarına temas sonrası, hasta ile temas sonrası, hasta çevresi ile temas sonrası 5 
el endikasyon gözlemleri çalışma formuna işlendi.

El hijyeni gözlemi uyum oranı hesaplaması (Gerçekleştirilen eylem sayısı/toplam eylem sayısı) x 100 formü-
lüne göre değerlendirildi.

Bulgular: Hastanemiz YBÜ’lerinde 5 el hijyeni endikasyonunda haberli ve habersiz gözlemlerde en iyi uyum 
YDYBÜ’de gerçekleşti. İkinci en iyi uyumlu ünite haberli gözlemlerde NYBÜ, habersiz gözlemlerde DYBÜ idi. 
ARYBÜ ve CYBÜ’de habersiz gözlemlerde uyum %50’nin altına düşmüştü. Bu ünitelerde haberli ve habersiz göz-
lemler arasında istatistiksel anlamlı fark vardı (p= 0.000). Beş endikasyon arasında en iyi uyum vücut sıvılarının 
buluşma riski sonrası elde edilirken, en kötü uyum ise hasta ile temas öncesinde görüldü. Habersiz gözlemlerde 
hasta ile temas öncesinde CYBÜ’de %23.5, ARYBÜ’de %28.6 oranında el hijyenine uyulduğu belirlendi. Hastane-
miz YBÜ’lerinde 5 el hijyeni endikasyonunda haberli ve habersiz gözlem sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Sonuç: El hijyeni gözlemi sağlık çalışanlarının dikkatini eylemin önemine çekmek için bir araçtır. Gözlem ya-
parak el hijyeni konusunda daha iyiye doğru bir etki elde edilir. Yoğun bakım ünitelerimizde yaptığımız haberli 
ve habersiz el hijyeni gözlem sonuçlarında YDYBÜ, NYBÜ ve DYBÜ’de el hijyeni konusunda haberli-habersiz 
sonucun değişmediği ve farkındalığın oluştuğu, ARYBÜ ve CYBÜ’de ise haberli gözlemlerin habersize göre daha 
etkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda 2014 yılında ARYBÜ ve CYBÜ’de el hijyeni eğitiminin sü-
rekli olarak yapılması, ayrıca hastane genelinde haberli gözlemlerin artırılması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, haberli habersiz gözlem, sonuçları

P-099
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Anestezi Yoğun Bakım Ünitesindeki  
Serratia marcescens Preepidemisinin  

İncelenmesi

Ülkü Şeyda Solmaz1, Gül Bülbül Maraş1, Melahat Öztürk1, Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Gürsel Ersan1, 
Şükran Köse1

1 SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada, 27 yataklı anestezi yoğun bakım ünitesinde yapmakta olduğumuz aktif sürveyans esnasında 
Serratia marcescens etkeninin artışının gözlenmesi üzerine yapılan infeksiyon kontrol çalışmaları süreci sunulmuştur. 

İnfeksiyon kontrol ekibi tarafından 27.01.2014 tarihinde etkenin üreme durumunun endemik sınırların üzerinde 
olduğu gözlendi. Etkenin ürediği hastaları kapsayan kohort tablosu çıkarıldı. Ünitede tespit edilen ilk etkenin A.G. adlı 
hastanın 03.01.2014 tarihinde, nakil geldiği serviste alınan derin trakeal aspirat kültüründe izole edildiği, belirlendi. 
Hastanın servise yatışından sonra alınan kültürlerinde etken izole edilmedi. 

Etken, derin trakeal aspirat kültürlerinde ya da yara kültürlerinde izole edildi. Etkenin izole edildiği diğer hastaların 
hepsinin etkenin izole edildiği hastaların sağında ya da solundaki yataklarda yatmış olduğu tespit edildi. 

İnceleme sonucunda; durum preepidemi olarak değerlendirildi. Etkenin serviste hastadan hastaya ve hastanın 
bir bölgesinden başka bir bölgesine çapraz kontaminasyon sonucu yayıldığı belirlendi. Hastaların ortak kullandıkları 
malzeme olmadığı tespit edildi. Serviste kullanılan solüsyon, pansuman arabası, bakım arabası vb. alanların kullanımı 
ve bakımlarının süreci izlendi. Bu alanlarda kirli ve temiz ayrımının doğru bir şekilde yapıldığı gözlendi. Serviste tüm 
yüzeylere rutin temizlik programının dışında ayrıntılı olarak temizlik ve dezenfeksiyon uygulandı. Serviste çapraz 
kontaminasyon hakkında farkındalığın artırılması için tüm çalışanlara “Çapraz kontaminasyon ve el hijyeni” başlıklı 
bir eğitim yapıldı.

27.01.2014 tarihinden sonra yatmakta olan hastalardan alınan kültürlerde etken izole edilmedi.

Sonuç: Nozokomiyal infeksiyonların yayılmasında çalışanların elleri yoluyla çapraz kontaminasyon yüksek risk 
oluşturmaktadır. Servisteki tüm uygulamalarda el hijyeni uyumunun artırılması için çalışmaların devam ettirilmesinin 
son derece önemli olduğu, sürveyans çalışmasının sürekliliğinin ve ekipler arası işbirliğinin olası epidemileri önleme-
de, nozokomiyal infeksiyonlar sonucu ortaya çıkacak olan mortalite, morbidite ve maliyet artışlarını düşürmede etkili 
olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi yoğun bakım, preepidemi, Serratia marcescens

Tablo 1. Etkenin ünite içindeki dağılımı hakkında kohort tablosu

Yatak no
Hasta adı 

soyadı
Kültür alınma 

tarihi Kültür Tanı

14.01.2014-Y9
20.01.2014-Y3
27.01.2014-Y27
28.01.2014-Y27

A.G. 03.01.2014 DTA VİP

04.01.2014-Y4 S.Ö. 20.01.2014 DTA VİP

24.01.2014 Yara CAİ-YD

10.01.2014-Y7 H.A 21.01.2014 DTA VİP

29.12.2013-Y2 F.K 24.01.2014 DTA VİP

31.12.2013-Y11 A.K. 24.01.2014 DTA VİP

16.01.2014-Y25
21.01.2014-Y1
24.01.2014-Y10
29.01.2014-Y26

F.R. 27.01.2014 Yara CYD-Cilt

P-100
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Beyin Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım  
Ünitesinde Acinetobacter baumannii  

Preepidemisinin İncelenmesi

Ülkü Şeyda Solmaz1, Gül Bülbül Maraş1, Melahat Öztürk1, Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Gülgün Akkoçlu1, 
Sabri Atalay1, Şükran Köse1

1 SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada, laboratuvara dayalı sürveyans yapılan 5 yataklı beyin cerrahi postoperatif yoğun bakım klini-
ğinde, 17.12.2013 ile 15.01.2014 tarihleri arasında Acinetobacter baumannii etkeni üremesinin arttığının gözlenmesi üzerine 
yapılan infeksiyon kontrol çalışmaları süreci sunulmuştur. İnfeksiyon kontrol ekibi tarafından durum değerlendirildi. Et-
kenin ürediği olguları kapsayan kohort tablosu çıkarıldı. Klinikte yatmakta olan hastalardan bir hastanın BOS kültürlerin-
de, bir hastanın kateterinden alınan kan kültürlerinde, bir hastadan alınan derin trakeal aspirat kültüründe ve yine aynı 
hastanın BOS kültürlerinde A. baumannii etkeninin izole edildiği tespit edilmiştir. Opere olmuş olan hastaların operasyon-
ları, ameliyat salonları, ameliyat ekibi ve pansumanı yapan doktorlar incelendi. Operasyonların aynı ameliyat salonunda 
yapılmadığı, operasyonların ve pansumanların farklı ekipler tarafından yapıldığı belirlendi. Operasyon açısından ortaklık 
tespit edilmedi. 

Kliniğin üç ayrı noktasından alınan ortam sürüntü kültürlerinde üreme olmadı. Serviste yatmakta olan ve üreme tespit 
edilen hastaların kültürlerinin tekrarında etken izole edilmedi. İnceleme tarihi itibariyle kültür besiyerleri imha edildiğin-
den etkenle ilgili ileri moleküler inceleme yapılamamıştır. Serviste kullanılan malzeme ve solüsyon tarihlerinin kontrol 
altında olduğu ve bakımlarının düzenli olarak yapıldığı gözlendi. Servisin rutin temizlik programı dışında üç gün süreyle 
ayrıntılı yüksek düzey dezenfeksiyonunun yapılması sağlanmıştır. 

Yapılan incelemelerin sonucunda kaynak tespit edilmedi. Kültür antibiyogram sonuçlarının aynı olması ve ağırlıklı 
olarak BOS kültüründe üreme olması pansuman sırasında çapraz kontaminasyona işaret etmektedir. Bu konuda hassasi-
yetin artırılması için eğitim planlanmıştır. Klinikte devam eden sürveyans çalışmalarında, ilerleyen tarihlerde A. baumannii 
etkeni izole edilmemiştir.

Sonuç: Servisteki tüm uygulamalarda el hijyeni uyumunun artırılması için çalışmaların devam ettirilmesi, post-ope-
ratif pansumanlarda aseptik tekniğe maksimum düzeyde özen gösterilmesi, dren (EVD, kateter vb.) ve bağlantılarının te-
masında el hijyenine uyulması infeksiyon kontrolü açısından son derece önemlidir. Sürveyans çalışmasının sürekliliğinin 
ve ekipler arası işbirliğinin olası epidemileri önlemede, nozokomiyal infeksiyonlar sonucu ortaya çıkacak olan mortalite, 
morbidite ve maliyet artışlarını düşürmede etkili olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Preepidemi, Acinetobacter baumannii, beyin cerrahi

Şekil 1. Acinetobacter baumannii olgu kohort tablosu.

P-101
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Kendini Koru, Hastanı Koru

Reşan Arlıer1, Sefa Arlıer2, Meltem Metin Turan3

1Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Adana
2Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ
3Elazığ Harput Devlet Hastanesi, Elazığ

Amaç: Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesinde (HDH) çalışan hemşire ve ebelerin el hijyeni ve çalışan güvenliği ile ilgili 
farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Haziran-Aralık 2011 tarihleri arasında Harput Devlet Hastanesi’nin tüm servislerinde, acil kliniğinde 
ve yoğun bakımlarında çalışan 80 ebe ve hemşireye infeksiyon hemşiresi tarafından eğitim odasında kliniklerde ve hasta ba-
kım odasında yüz yüze olacak şekilde “El hijyeni” konusunda toplam 27 eğitim verilmiştir. Eğitim materyali olarak hazırlanan 
sunumlar, afişler, uyarıcı görsellere ek olarak Hastanemiz infeksiyon kontrol komitesi tarafından “Kendini koru hastanı koru” 
isimli eğitici video hazırlanmıştır. El hijyeni eğitim kiti kullanılarak tüm personele doğru el hijyeni uygulaması için eğitim ve-
rilmiştir. Ayrıca, hastane başhekim yardımcısı ve eğitim hemşiresi tarafından “çalışan güvenliği” konusunda eğitim salonunda 
toplam 22 eğitim verilmiştir. Daha sonra el hijyeni ve çalışan güvenliği hakkında çalışanların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla 
çoktan seçmeli yirmi sorudan oluşan bir anket yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Anket sonuçları sonrası elde edi-
len verilerin analizi SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde soruların %75 ve üzerine doğru 
cevap verilmesi “yeterli” olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 80 hemşire ve ebenin 20 (%25)’si acil kliniğinde, 34 (%42.5)’ü yoğun bakım ünitesinde ve 26 
(%33.5)’sı diğer servislerde çalışmaktaydı. Ankete katılan ebe ve hemşirelerin yaş ortalaması 33.2 ± 8 yıl idi. Ankete katılan 
ebe ve hemşirelerin 8 (%10)’i sağlık meslek lisesi, 32 (%40)’si lisans, 40 (%50)’ı ön lisans  mezunu olarak belirlenmiştir. Anket 
sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %98’inin el hijyeni, %79’unun ise çalışan güvenliği hakkındaki bilgileri “yeterli” olarak 
saptanmıştır. Tüm kliniklerde ve hasta bakım alanlarında alkol bazlı el dezenfektanı bulunmasına rağmen anket sonuçlarına 
göre ebe ve hemşirelerin %68.9’unun hijyenik el yıkama yöntemini tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Sonuç: Hastanemizde çalışan ebe ve hemşirelerin el hijyeni hakkındaki bilgi düzeyleri tatmin edici düzeyde bulunmuştur. 
Anket sonuçlarına göre alkol bazlı el dezenfektanı tercihinin az olması bu konuda teşvik edici eğitimlerin verilmesi gerektiğini 
düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, çalışan güvenliği, acil servis, yoğun bakım ünitesi

Resim 1. Doğru el antisepsisi uygulaması.

Ankete katılan klinikler

Servisler Katılım sayısı Katılım oranı

Acil Servis 20 %25

Yoğun bakım ünitesi 34 %42.5

Kadın doğum ve  
diğer klinikler

26 %33.5

Hastanemizde çalışmaya alınan 80 hemşire ve ebenin 20 
(%25)’si acil serviste, 34 (%42.5)’ü yoğun bakım ünitesinde ve 
26 (%33.5)’sı kadın doğum ve diğer kliniklerde çalışmaktadır.

 

El hijyeni uygulama tercihleri

El yıkama %68.9

El antisepsisi %31.1

Tüm kliniklerde ve hasta bakım alanlarında alkol bazlı el 
dezenfektanı bulunmasına rağmen anket sonuçlarına 
göre ebe ve hemşirelerin %68.9’unun hijyenik el yıkama 
yöntemini tercih ettikleri belirlenmiştir.

P-102
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine  
Başvuran Hastalardan İzole Edilen Stafilokok 

Kökenlerinin Antibiyotik Duyarlılıkları

Şener Barut1, Özgür Günal1, Ünsal Savcı2, Yunus Emre Kuyucu3

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat

Stafilokoklar protez infeksiyonları, deri yumuşak doku ve kan dolaşımı infeksiyonları başta olmak üzere önemli infeksiyonlara neden olur-
lar. Bu çalışmada hem hastanede yatan hastalardan hem de poliklinikten başvuran hastalardan izole edilen stafilokok kökenlerinin antibiyotik-
lere duyarlılıkları değerlendirilerek ampirik antibiyotik tedavisine ışık tutmak ve bölgesel bir veri sunmak amaçlanmıştır.

Çalışmamızda Mayıs 2012-Ocak 2014 arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine yatan hastalardan izole edilen 86 koagülaz-nega-
tif stafilokok (KNS) kökeni (Grup 1) ve 95 Staphylococcus aureus kökeninin (Grup 2) ve ayrıca poliklinik hastalarından izole edilen 45 S. aureus köke-
ninin (Grup 3) antibiyotik duyarlılık testi (ADT) sonuçları değerlendirimiştir. ADT sonuçları hastane kayıtlarından elde edilmiştir. ADT otomatize 
yöntem (VITEK 2 bioMérieux, Fransa) ile çalışılmıştır. Oksasilin veya sefoksitin dirençli suşlar metisilin dirençli kabul edilmiştir.

Grup 1 içinde yer alan KNS kökenlerinin metisiline direnç oranı %81.1 iken bu oran Grup 2’de yer alan S. aureus kökenleri arasında %16.1 
bulunmuştur. Ayrıca KNS izolatları arasında eritromisin, klindamisin, gentamisin ve trimetoprim-sülfametoksazole duyarlı kökenlerin sıklığının 
yatan hastalardan izole edilen S. aureus kökenlerine göre daha az olduğu görülmüştür (Tablo 1). Tüm S. aureus kökenlerinin %3.6’sı penisiline 
duyarlı iken tigesiklin vankomisin, linezolid ve daptomisine duyarlılık %100 bulunmuştur. S. aureus izolatlarının diğer antibiyotiklere duyarlılık 
oranları şu şekildedir: Siprofloksasin/ofloksasin %88.4, levofloksasin %96.6, moksifloksasin %94.8, eritromisin %92.1, gentamisin %92.7, klin-
damisin %90.8, rifampisin %86.4, tetrasiklin %84.4, trimetoprim-sülfametoksazol %94.2. Grup 1, 2 ve 3’ü oluşturan kökenlerin antibiyotklere 
duyarlılık oranları ve istatistiksel karşılaştırma analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.

Grup 2 ve Grup 3’te yer alan S. aureus kökenleri ADT sonuçları açısından karşılaştırıldığında sadece yatan hastalardan izole edilen S. aureus 
kökenlerinde siprofloksasin/ofloksasin duyarlılığının poliklinik hastalarına göre daha az olduğu görülmüş diğer antibiyotiklere duyarlılık açısın-
dan anlamlı fark bulunmamıştır.

Bölgemizde özellikle S. aureus’un etken olabileceği infeksiyonların tedavisinde eritromisin, klindamisin, gentamisin ve trimetoprim-sülfame-
toksazol gibi ucuz antibiyotiklerin halen bir seçenek olduğu bu çalışmanın sonunda ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, koagülaz-negatif stafilokok, hastane kaynaklı izolat, antibiyotik duyarlılık, klindamisin, trimetop-
rim-sülfametoksazol

Tablo 1. Servislerden izole edilen KNS kökenlerinin (grup 1), S. aureus kökenlerinin (grup 2) ve poliklinikten izole edilen S. aureus 
kökenlerinin (grup 3) antibiyotiklere duyarlılık oranları ve karşılaştırma analizi

Antibiyotikler Grup 1 (n= 86) Grup 2 (n= 95) Grup 3 (n= 45) p¹ p²

SİP/OFL 13/31 (41.9) 8/12 (66.7) 30/31 (96,8) 0.265 0.017

Levofloksasin 17/18 (94.4) 74/78 (94.9) 40/40 (100) 1.00 0.298

Moksifloksasin 30/33 (90.9) 67/72 (93.1) 42/43 (97.7) 0.704 0.408

Daptomisin 56/56 (100) 79/79 (100) 42/42 (100) - -

Eritromisin 25/79 (31.6) 87/94 (92.6) 41/45 (91.1) < 0.001 0.747

Gentamisin 46/68 (67.6) 84/92 (91.3) 43/45 (95.6) < 0.001 0.497

Penisilin G 5/82 (6.1) 3/92 (3.3) 2/45 (4.4) 0.478 0.663

Linezolid 83/83 (100) 92/92 (100) 45/45 (100) - -

Klindamisin 53/78 (67.9) 87/95 (91.6) 31/35 (88.6) < 0.001 0.733

Rifampisin 61/85 (71.8) 65/76 (85.5) 37/42 (88.1) 0.055 0.913

Oksasilin 14/74 (18.9) 78/93 (83.9) 41/45 (91.1) < 0.001 0.372

Tetrasiklin 58/83 (69.9) 73/91 (80.2) 41/44 (93.2) 0.160 0.90

SXT 50/85 (58.8) 86/92 (93.5) 43/45 (95.6) < 0.001 1

Vankomisin 73/74 (98.6) 82/82 (100) 44/44 (100) 1 1

¹ Grup 1 ile grup 2 karşılaştırması,  
² Grup 2 ile grup 3 karşılaştırması. Tabloda kesir şeklinde verilen ifadelerde pay duyarlı sayısını, payda duyarlı ve direçlilerin toplamını göster-
mektedir.  
SİP: Siprofloksasin, OFL: Ofloksasin, SXT: Trimetoprim-sülfametoksazol.
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SB Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi 2013 
Yılında Saptanan Hastane İnfeksiyonlarının 

Değerlendirilmesi

Funda Gözütok1, Elif Bolat2, İlknur Özdemir2, Fahriye Çağır2, Tuğba Bulut2, Ayşe Kabaklıoğlu2, İlhami Çelik1

1 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Kayseri
2 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Kayseri

Amaç: Hastanemizde 2013 yılında saptanan hastane infeksiyonları ile etken ve antibiyotik duyarlılıklarının sunulması 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Bin yüz yataklı hastanemizde hastalara günlük olarak, hastaya ve laboratuvar verilerine dayalı aktif 
sürveyans yapılmaktadır. Hastane infeksiyonlarının tanımlanmasında “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” 
tanı kriterleri kullanılarak etken mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve VITEK 2 Compact (bi-
oMerieux, Fransa) otomatize sistem kullanılmıştır. Bu çalışmada 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında bu veriler 
retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: 2013 yılında toplam 44.056 hasta ve 134.620 hasta günü takip edildi. Toplam 836 hastada 1335 hastane in-
feksiyonu tanımlandı. Hastane infeksiyon hızı %3, infeksiyon dansitesi 9.9/1000 hasta günü olarak saptandı. İnfeksiyonların 
1109 (%83)’u yoğun bakım ünitelerinde, 117 (%8.7)’si dahili kliniklerde ve 109’u (%8.1) cerrahi kliniklerde saptandı. En sık 
kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (%36.7) gözlenirken ikinci sırada laboratuvar kanıtlı kan dolaşımı infeksiyonu (%22.7) 
tespit edildi. Etken olan mikroorganizmaların %46.8 (625)’i gram-negatif, %35.8 (478)’i gram-pozitif, %14 (187)’ü Candida, %3’ü 
diğer mikroorganizmalar ve etken belirsizdi. Tüm izolatlar içerisinde en sık saptanan iki etken Acinetobacter baumannii (%19) 
ve koagülaz-negatif stafilokok (%18) olarak tespit edildi. Acinetobacter baumannii’de en etkili antibiyotikler kolistin (%2 dirençli) 
ve tigesiklin (%5 dirençli) bulundu. KNS’larda en etkili antibiyotikler vankomisin, tigesiklin, teikoplanin ve linezolid bulundu. 
Staphylococcus aureus’ta metisilin direnç oranı (MRSA) %58, koagülaz-negatif stafilokokta metisilin direnç oranı (MRKNS) %88, 
gram-negatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranı %63.1 olarak bulundu. Hastane infeksiyonları ve 
etken mikroorganizmaların dağılımı Tablo 1’de, yoğun bakım ünitelerindeki invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Sonuç: Hastanemizde saptanan hastane infeksiyonu etkenlerinde dirençli suşların ön planda olduğu gözlenmekte olup 
kontrol önlemlerine yeterince uyulmadığı ve çapraz bulaşın sık olduğu ortaya çıkmaktadır. İnfeksiyon önleme demetlerine 
daha sıkı uyulması amaçlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik direnci, hastane infeksiyonu, sürveyans

Tablo 1. Hastane infeksiyonları ve etken mikroorganizmaların dağılımı

Hastane
infeksiyonları

A.  
baumannii

Candida 
türleri E. coli

Enterokok 
türleri

K. 
pneumoniae

P.  
aeruginosa KNS

S.  
aureus

Diğer  
mikroorganizmalar 

ve etken belirsiz

ÜKİ-ÜSİ (491) 59 124 91 101 52 49 12 3 0

LK-KDİ (304) 39 21 11 51 22 9 139 12 0

SVKİ-KDİ (204) 40 28 4 31 18 12 65 6 0

VİP (149) 87 2 4 1 16 26 5 8 0

CAİ (120) 15 6 15 11 6 10 12 3 42

Yanık 
İnfeksiyonu (38)

9 4 2 2 0 11 6 4 0

ÜSİ (19) 0 2 7 6 3 1 0 0 0

YDİ (10) 6 0 1 0 0 0 0 0 3

Toplam (1335) 255 187 135 203 117 118 239 36 45

ÜKİ-ÜSİ: Üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, LK-KDİ: Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşım infeksiyonu,  
SVKİ-KDİ: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu,  
ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu, YDİ: Yumuşak doku infeksiyonu.
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Tablo 2. Yoğun bakım ünitelerinde invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları

Ünite
Ventilatör  

kullanım oranı VİP hızı
Üriner kateter 
kullanım oranı

ÜKİ-ÜSİ 
hızı

Santral venöz  
kateter kullanım oranı

SVKİ-KDİ 
hızı

Anestezi ve  
reanimasyon YBÜ

0.49 37.53 0.97 35.9 0.34 61.5

Beyin cerrahi YBÜ 0.56 18.03 0.97 31 0.35 46.2

Genel cerrahi YBÜ 0.18 27.8 0.94 26.9 0.39 30

Kardiyoloji YBÜ 0.17 7.73 0.49 16.18 0.08 3

Nöroloji YBÜ 0.02 0 1.00 31.96 0.0 0

Yanık YBÜ 0.04 62.5 0.95 23.1 0.9 35

VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, ÜKİ-ÜSİ: Üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, SVKİ-KDİ: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım 
infeksiyonu.
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Doğru El Hijyeni

Reşan Arlıer1, Sefa Arlıer2, Harun Kaya3

1 Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Adana
2 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana
3 Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Adana

Amaç: Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesinde (HDH) çalışan hemşire ve ebelerin el antisepsi uygulama-
lası esnasında yüzey alan etkinliği ilgili farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışma Mayıs Temmuz 2011 tarihleri arasında HDH’nin yoğun bakımlarında çalışan 
40 ebe ve hemşireye infeksiyon hemşiresi tarafından eğitim odasında kliniklerde ve hasta bakım odasında yüz 
yüze olacak şekilde “El hijyeni” konusunda toplam el hijyeni eğitim kiti kullanılarak tüm personele doğru el hij-
yeni uygulaması için eğitim verilmiştir. Eğitim esnasında unutulan bölgeler el üzerinde işaretlenmiştir. El hijyeni 
hakkında çalışanların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli beş sorudan oluşan bir anket yüz yüze 
görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Anket sonuçları değerlendirildiğinde soruların %75 ve üzerine doğru cevap 
verilmesi “yeterli” olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 40 hemşire ve ebenin yaş ortalaması 34.2 ± 8 yıl idi. Ankete katılan ebe ve hemşi-
relerin 8’i (%10) sağlık meslek lisesi, 12’si (% 40) lisans, 20’si ön lisans (%50) mezunu olarak belirlenmiştir. Anket 
sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %98’inin el hijyeni “yeterli” olarak saptanmıştır. Tüm hasta bakım alanla-
rında alkol bazlı el dezenfektanı bulunmasına rağmen anket sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %72.9’unun 
hijyenik el yıkama yöntemini tercih ettikleri, %80 su ve sabunun güven hissini daha çok artırdığını düşündüğü 
belirlenmiştir. El hijyeni eğitim kiti kullanılarak tüm personele doğru el hijyeni uygulaması için eğitim ve birebir 
uygulama esnasında en çok unutulan bölgeler işaretlenerek tüm çalışanların hatalı uygulama yaptığı el yüzeyleri 
belirlenmiştir. El sırtında ovma işleminin yapılması konusunda hatalı tespit edilerek birbir eğitimler verilmiştir.
Resim 1’de tüm personelin el antisepsisi sonucunda unuttuğu bölgeler tek bir el resmi üzerinde gösterilmiştir. 
Resim 1’de belirlenen noktaların avuç, parmak oran hesaplanması Şekil 1’de yapılmıştır.

Sonuç: Hastanemizde çalışan ebe ve hemşirelerin el hijyeni hakkındaki bilgi düzeyleri tatmin edici düzey-
de bulunmuştur. El hijyeni eğitim kiti uygulaması esnasında en çok hatalı uygulamanın yapılarak işaretlenen 
bölgenin en sırtı olduğu belirlenmiş özellikle bu bölgelerin ovularak el hijyeni eğitim kiti ile yeniden el hijyeni 
uygulaması yapıldığında farkındalığın arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, eğitim kiti, yoğun bakım

Resim 1. Personelin el antisepsisi sonucunda unuttuğu bölgeler. A. Riskli bölgeler el resmi,  
B. Riskli bölgeler el resmi, C. Sol el tespit edilen noktalar, D. Sağ el tespit edilen noktalar.

 A

C

B

D
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Şekil 1. Resim 1’de belirlenen noktaların avuç, parmak oran hesaplaması.
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Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma  
Hastanesinde Çalışanların 2013 Yılı El Hijyeni  

Uyumunun Değerlendirilmesi

Yurdagül Özgür1, Deniz Akay1, Zarif Gürkan1, Mahperi Kavak1

1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Sağlık bakım ilişkili infeksiyonların önlenmesi ve kontrolünde en etkin, en ucuz yöntem el hijyenidir. 
Bu çalışmada Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi servis ve yoğun bakım üniteleri(YBÜ)’nde el 
hijyenine uyum oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmamızda 01 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde gözlenen 
el hijyeni endikasyonları meslek gruplarına (hekim, hemşire, temizlik personeli) ve gözlenen servislere(servis ve 
YBÜ) göre sınıflandırılarak, infeksiyon kontrol komitesi tarafından hastane kalite standartlarına uygun 5 endi-
kasyonu içeren el hijyeni gözlem formu kullanılarak uyum açısından değerlendirilmiştir. Gözlemler infeksiyon 
kontrol hemşireleri ve kliniklerde görevlendirilen el hijyeni gözlem üyeleri tarafından haberli olarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışanlarda 2013 yılında 5699 fırsat gözlendi, el hijyeni genel uyum oranı %63.5 bulundu. Sağlık 
çalışanlarının servislere göre el hijyeni 5 endikasyon uyumu incelendiğinde; yenidoğan yoğun bakım ünitesi ça-
lışanlarının el hijyeni uyumu diğer servis çalışanlarına göre yüksek bulundu (Tablo 1). Meslek guruplarına göre 
el hijyeni 5 endikasyon uyumuna bakıldığında; hemşire grubunda tüm endikasyonlarda ve tüm gruplarda vücut 
sıvılarının bulaşma riski sonrası uyumun en yüksek olduğu görüldü (Şekil 1).

Sonuç: Sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunun en çok vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası olduğu 
gözlenmiş olup; bu durum sağlık çalışanlarının daha çok kendilerini korumak için el hijyeni sağladıklarını gös-
termektedir. Yenidoğan yoğun bakımda el hijyeni genel uyum oranı hastane geneline göre %78 ile en yüksek 
düzeyde bulunduğu halde, hasta çevresi sonrası uyumun tüm servislerdeki gibi düşük bulunması; çevre konta-
minasyonu konusunda yeterince bilgi ve duyarlılığa sahip olunmadığını düşündürmektedir. İnteraktif eğitim me-
totlarıyla özellikle “hasta çevresi sonrası”, “hasta ile temas öncesi” ağırlıklı olmak üzere el hijyeni eğitimlerinin 
düzenli aralıklarla tekrarlanmasının el hijyeni uyumunda artış göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, endikasyon, uyum
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Şekil 1. Meslek gruplarına göre el hijyeni 5 endikasyona uyumu.
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Serratia marcescens İnfeksiyonu Olan  
Hastalarda Mortalite İçin  

Risk Faktörleri

Ayşegül Ulu Kılıç1, Emine Alp1, Tülay Orhan2, Fatma Cevahir2, Safiye Ersoy2, Dilek Altun2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Kayseri

Amaç: Serratia marcescens infeksiyonu olan hastalarda mortalite için risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı 

Materyal ve Metod: Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesinde 2007-2013 yılları arasında takip edi-
len S. marcescens infeksiyonu olan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Mortalite için (30 günlük) potansi-
yel risk faktörleri (demografik özellikler, komorbiditeler ve invaziv prosedürler) araştırıldı. Verilerin istatistiksel 
analizinde SPSS 15.0 paket program kullanıldı. 

Sonuçlar: Toplam 378 S. marcescens üremesi olan hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 66 (%17.5)’sı ayak-
tan takip edilen poliklinik hastası, 312 (%82.5)’si ise dahiliye, pediatri, cerrahi ve yoğun bakım ünitelerinde 
yatarak tedavi alan hastalardı. Hastaların yaş ortancası 57 (0-90) olarak belirlendi. Yatan hastaların (n= 312) 
36 (%11.5)’sında etken kolonizasyon olarak değerlendirildi, 276’sında ise infeksiyon etkeni olarak kabul edildi. 
S. marcescens infeksiyonu olan ve hastanede yatarak takip edilen hastaların 65 (%20.8)’inde ölüm, 276’sında ise 
sağkalım görüldü. Daha önce YBÜ’de yatma öyküsü olan, solunum yetmezliği, bilinç bozukluğu, TPN kullanımı, 
mekanik ventilasyon, entübasyon, santral ve üriner kateterizasyon, hemodiyaliz, önceki antibiyotik kullanım öy-
küsü mortalite için anlamlı risk faktörleri olarak tespit edildi. Çok değişkenli analizde ise S. marcescens infeksiyonu 
olan hastalarda mortalite riski hemadiyaliz için 3 kat, entübasyon için 5 kat artmış olarak bulundu. 

Sonuç: S. marcescens infeksiyonu oldukça yüksek mortalite ile ilişkili fırsatçı bir patojendir. Hemodiyaliz entü-
basyon 30 günlük mortalite için bağımsız değişkenler olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Serratia marcescens, 30 günlük mortalite, risk faktörleri
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Cerrahi Alan İnfeksiyon Gelişimi Hastane Maliyetlerini Ne Kadar 
Artırıyor?

Emine Alp1, Fatma Cevahir1, Bülent Tucer1, Hayati Demiraslan1

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde nozokomiyal infeksiyonların sağlık sistemine maliyeti ile ilgili çalışma sa-
yısı son derece kısıtlıdır. Bu çalışmada, beyin cerrahisinde opere olan hastalarda, CAİ gelişen ve gelişmeyen 
hastaların maliyet analizi yapıldı.

Materyal ve Metod: Beyin cerrahisinde 2011 ve 2012 yıllarında opere olan ve infeksiyon kontrol kurulu-
nun cerrahi alan infeksiyonu sürveyansı kapsamında izlenen hastalar (kraniyotomi, füzyon ve şant) retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, alt hastalıkları, uygulanan girişimler, infeksiyon kontrol 
önlemleri (kan şekeri regülasyonu, kıl tıraşı, yöntemi ve uygulama zamanı, klorheksidinli duş, antibiyotik profi-
laksisi) kaydedildi. CAİ tanımı ve sınıflandırılması “Centers for Disease Control and Prevention-CDC” kriterlerine 
göre yapıldı. Maliyet analizi için; laboratuvar, radyoloji, cerrahi işlem, yatak, diğer maliyetler ve toplam maliyet 
verileri hastane otomasyon sisteminden alındı. Verilerin karşılaştırılmasında; kategorik değişkenler için ki-kare 
testinin exact yöntemi kullanıldı, nicel veriler için ise Mann-Whitney-U testi kullanıldı.

Sonuç. Çalışmaya 2173 hasta alındı. Hastaların 99 (%4.6)’unda CAİ gelişmişti. CAİ gelişen ve gelişmeyen 
hastalar karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, alt hastalık, uygulanan operasyon sınıfları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark yoktu. CAİ gelişen hastalarda; solunum yetmezliği, anemi, enteral beslenme, total parenteral 
beslenme, transfüzyon, kortikosteroid kullanımı, H2 reseptör kullanımı, üriner kateter, entübasyon/mekanik 
ventilasyon, trakeostomi, santral venöz kateter, nazogastrik sonda, kan şekeri yüksekliği, genel anestezi, acil 
operasyon, kontamine ve kirli ameliyat, ASA ve RİK puanı yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı farklı idi. Toplam 
yatış süresi de CAİ gelişen hastalarda anlamlı ölçüde yüksekti (p< 0.05). Antibiyotik profilaksisi CAİ gelişmeyen 
hastalarda; uygulanan antibiyotik, uygulama zamanı ve süresi açısından daha uygundu (Tablo 1). Maliyet analizi 
yapıldığında; CAİ gelişen hastalarda tüm maliyetler istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek idi (Tablo 2). Top-
lam maliyet CAİ gelişen hastalarda 4 kat daha yüksekti.

Yorum. CAİ gelişimi hastane maliyetlerini anlamlı ölçüde artırmaktadır. Hastanelerde basit ve ucuz infeksi-
yon kontrol uygulamalarına (el hijyeni, asepsi, antisepsi kurallarına uyum, ameliyathane disiplini, vb.) uyumun 
artırılması maliyet-etkindir ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır..

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonu, maliyet, infeksiyon kontrol önlemleri, el hijyeni, asepsi, anti-
sepsi, ameliyathane, beyin cerrahi
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Tablo 1. Cerrahi alan enfeksiyonu gelişen ve gelişmeyen hastalarda İnfeksiyon kontrol önlemleri

İnfeksiyon kontrol  
önlemleri

CAİ olan (n= 99)  
n/toplam (%)

CAİ olmayan (n= 2074)  
n/toplam (%) p

Kan şekeri regülasyonu (n= 255) 9/17 (52.9) 185/238 (77.7) 0.035

Klorheksidinli duş
(pre-op> 1 gün n= 1038)

42/54 (77.8) 718/984 (73.0) 0.529

Pre-op yatış süresi median (min-maks) 2 (0-42) 1 (0-72) 0.088

Profilaktik antibiyotik kullanımı 72 (72.7) 1671 (80.6) 0.070

Profilaktik antibiyotik uygunluğu 63/72 (87.5) 1566/167 (93.7) 0.048

Profilaksi veriliş zamanı uygunluğu  
(1 saat içinde)

69 (95.8) 1655 (99.0) 0.041

Profilaksi süresi
0-1 gün 
> 1 gün

14 (19.4)
58 (80.6)

666 (39.9)
1005 (60.1)

0.001

Profilaktik antibiyotik 
Sefazolin  
Geniş spektrumlu antibiyotik 

63 (87.5)
 9 (12.5)

1566 (93.7)

105 (6.3)
0.048

Kıl traşı yapılması 77 (77.8) 1432 (69.0) 0.074

Kıl traşı yöntemi
Jilet 
Elektrikli makine

0 (0) 
77 (100)

6 (0.4)
1426 (99.6)

1.000

Kıl traşı yapan 
Hasta 
Sağlık personeli

1(1.3) 
76 (98.7)

34 (2.4)
1398 (97.6)

0.721

Traş zamanı
Operasyonda
Op sabahı  
> 1 gece önce

72 (93.5)
2 (2.6)
3 (3.9)

1242 (86.7)
112 (7.8)
78 (5.4)

0.272

Tablo 2. Cerrahi alan infeksiyonu gelişen ve gelişmeyen hastaların maliyet analizi

CAİ olan (n= 99)
TL

CAİ olmayan (n= 2074)
TL p

Toplam antibiyotik tutarı/hasta sayısı 2057 116 0.001

Laboratuvar tutarı/hasta sayısı 896 163 0.001

Radyoloji tutarı/hasta sayısı 433 165 0.001

Cerrahi işlem/hasta sayısı 1540 970 0.001

Yatak toplamı/hasta sayısı 3287 427 0.001

Diğer tutar/hasta sayısı 11.532 2927 0.001

Toplam tutar/hasta sayısı 19.729 4768 0.001
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2011-2013 Yılları Arasında Kardiyovasküler 
Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi (KVCYBÜ)’nde 

Santral Venöz Kateter İlişkili İnfeksiyon Hızları 
ve Sıfır Hedef

Nihal Yavuz1, Nazan Dinçol2, Zeynep Arslan3, Yeliz Demirbaş4, Jale Sarıdoğan1

1 Özel Medicana International İstanbul Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Takımı, İstanbul
2 Özel Medicana International İstanbul Hastanesi, Kardiyovasküler Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
3 Özel Medicana International İstanbul Hastanesi, Ameliyathane, İstanbul
4 Özel Medicana International İstanbul Hastanesi, Hemodiyaliz Hemşiresi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Bu çalışma Özel Medicana International İstanbul Hastanesi KVC YBÜ’de santral venöz ka-
teter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SVKİ-KDİ) hızı ve alet kullanım oranı (SVK-KO)’nı azaltmayı amaçlamıştır.

Materyal ve Metod: Hastanemiz KVCYBÜ 3. basamak 13 yataklı olup, genellikle yurt dışından gelen ve 
çoklu dirençli bakterilerle (asinetobakter, psödomonas vb.) kolonize olan çoğunlukla pediyatrik kalp cerrahisi 
hastalarına hizmet vermektedir. 2011 ve 2013 yılları arasında hastalar laboratuvar ve klinik bulgulara dayalı aktif 
sürveyans yöntemi ile izlenmiş, SVKİ-KDİ tanıları CDC kriterlerine göre konulmuştur. Elde edilen veriler NHSN 
2011 yılına göre kıyaslanmıştır.

Bulgular: SVK-KO ve SVKİ-KDİ hızı 2011-2013 yılı verileri karşılaştırmalı olarak Tablo 1’de sunulmuştur. 
2011 yılına göre 2012 yılında SVK-KO’da bir azalma olmamasına rağmen SVKİ-KDİ hızı 2011 yılında 1.63 ile %75-
90 persentil iken 2012 yılında 1.04 ile %50-75 persentile düşmüştür. Hedefimiz sıfır infeksiyon olduğu için tekrar 
iyileştirme kapsamına alınmıştır. İnfeksiyon kontrol takımı tarafından tüm infeksiyon kontrol önlemleri ve yeni 
bilgiler gözden geçirilmiş ve uygulamalara başlanmıştır. Önlem paketleri gereği simülasyona dayalı eğitimler ve-
rilmiş, kateter bakımı öncesi el hijyenini hatırlatıcı renkli etiketler kullanılmaya başlanmış, SVK takmadan önce 
maksimum bariyer önlemlerinin alınması sağlanmış (hastanın tamamen steril örtü ile kapatılması, hekimin steril 
eldiven-önlük, maske-bone kullanımı) cilt antisepsisinde %2 klorheksidin + %70 alkollü swaplar kullanılmış, SVK 
lümenlerini korumak amacıyla iğnesiz ven valfleri kullanılmış, SVK takılması esnasında ve sonrası takiplerde 
kullanılmak üzere check-list oluşturulmuş (Şekil 1), günlük SVK gereksinimleri değerlendirilmiştir. Çalışmalar so-
nucunda 2012 yılında SVK-KO 0.88 ile %75-90 persentil iken 2013 yılında 0.78 ile %50-75 persentile düşmüştür. 
SVKİ-KDİ 2012 yılında 1.04 ile %50-75 persentil iken 2013 yılında sıfır infeksiyon ile %10 persentile düşmüştür.

Sonuç: Sıfır infeksiyon hedeflenerek, infeksiyon kontrol önlemlerinin KVCYBÜ tüm çalışanları ile paylaşıl-
ması, bu hedefe inanması ve ekip çalışması sonucu SVKİ-KDİ hızında sıfır infeksiyona ulaşılmıştır. 2014 yılında 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sıfır infeksiyon, önlem paketi, alet ilişkili hastane infeksiyonları, santral venöz katater 
ilişkili infeksiyonlar, kardivasküler cerrahi yoğun bakım

Tablo 1. 2011 ve 2013 yılları arasında SVK-KO ve SVKİ-KDİ hızları

SVKİ-KDİ
KVCYBÜ  

hasta günü

SVK 
kullanım 

günü SVKİ-KDİ Sayısı SVK-KO
SVKİ-KDİ 

hızı

NHSN 2011 
kullanım 
persentil

NHSN 2011 
infeksiyon hızı 
persentil

2011 yılı 2092 1835 3 0,87 1,63 %75-90 %75-90

2012 yılı 3235 2869 3 0,88 1,04 %75-90 %50-75

2013 yılı 3484 2730 0 0,78 0 %50-75 %10

SVK-KO: SVK kullanım günü, KVCYBÜ: Hasta günü, SVKİ-KDİ Hızı: 1000 x (SVK-KDİ sayısı/SVK kullanım günü).
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Türkiye’de Üçüncü Basamak Bir  
Hastanede Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının  

Değerlendirilmesi, Son Üç Yıl

Gül Durmuş1, Salihe Eryılmaz2, Ayşegül Kahrıman2

1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kliniği, Bursa
2 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa 

Amaç: Bu çalışmada Ocak 2011-Aralık 2013 tarihleri arasındaki üç yıllık periyodda, Şevket Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tespit edilen cerrahi alan infeksiyonlarının irdelenerek hastalara ve operatif sürece ait 
risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Hastanemizde cerrahi alan infeksiyonları, devamlı prospektif sürveyans yöntemi ile iz-
lenmekte ve elde edilen veriler infeksiyon kontrol komitesi hasta dosyalarına kaydedilerek arşivlenmektedir. Bu 
çalışmada kullanılan veriler, son üç yılda cerrahi alan infeksiyonu saptanan hastaların dosya bilgileri taranarak 
elde edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı süre içerisinde %33.5’ini (n= 165) kan dolaşımı infeksiyonları, %28.4’ünü 
(n= 140) cerrahi alan infeksiyonları ve %26.8’ini (n= 132) pnömoniler oluşturmak üzere toplam 437 hastane 
infeksiyonu saptanmıştır. Cerrahi alan infeksiyonlarının %50’sini (n= 70) yüzeyel insizyonel, %33’ünü (n= 46) 
derin insizyonel ve %17’sini (n= 24) organ-boşluk infeksiyonları oluşturmuştur. Cerrahi alan infeksiyonları en 
sık kadın hastalıkları-doğum (n= 62, %44.3), ortopedi (n= 39, %27.9) ve genel cerrahi (n= 28, %20) kliniklerinde 
izlenmiştir. Hastaların (n= 5) %3.6’sında mortalite gelişmiştir. Cerrahi alan infeksiyonu tanısı alan hastaların 
%69’u (n= 97) kadın, %31’i (n= 43) erkek olup yaş ortalamaları sırasıyla 43.79 ± 20.387 ve 47.70 ± 26.752 olarak 
bulunmuştur. Yara kültürlerinde en sık Escherichia coli (%12), MRKNS (%7), Pseudomonas aeruginosa (%7), Acinetobacter 
baumannii (%6.4) ve KNS (%6.4) izole edilmiş, %37.9’unda üreme saptanmamıştır. Yirmi beş hastada (%17.9) HT 
ve 20 hastada DM (%14.3) tespit edilmiştir. Hastaların %92.9’unda PVK, %82’sinde mesane kateteri, %77.9’unda 
entübasyon, %45.7’sinde diren, %34.3’ünde yabancı cisim ve %5’inde SVK bulunduğu, %4.3’ünde kan transfüz-
yonu uygulandığı, operasyonların %92’sinin açık, %7.9’unun laparoskopik, %68.6’sının genel anestezi altında ve 
%60’ının elektif yapıldığı, %56.4’ünde cerrahi profilaksinin uygun olduğu ve en sık sefazol (%66.4) kullanıldığı 
tespit edilmiştir. 

Sonuç: Hastanelerin, cerrahi alan infeksiyonları sürveyansını uygun şekilde yapması hem kendi verilerini 
elde etmesi açısından hem de hastanede olabilecek aksaklıkları ortaya çıkarması açısından son derece önemli-
dir. Cerrahi alan infeksiyonlarının irdelenerek hastalara ve operatif sürece ait risk faktörlerinin belirlenmesi, bu 
konuda gerekli önlemlerin alınarak infeksiyonların insidansının azaltılmasında etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan, hastane infeksiyonu, operasyon
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Klorheksidin Glukonat ile El Hijyeninin  
MRSE Taşıyıcılığı Üzerine Etkisi

Yeliz Gökay1, Hülya Kuşoğlu2

1 Acıbadem Kocaeli Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Kocaeli
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Bu çalışma; özel bir hastanenin kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde (KVC YBÜ) ve kardiyovaskü-
ler cerrahi (KVC) operasyonlarına giren ameliyat ekibinde, Nisan 2012- Mart 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Araştırma süresince günlük olarak klorheksidin glukonat ile cerrahi el hijyeninin personelde saptanmış olan 
metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis (MRSE) taşıyıcılığı üzerine etkisinin ortaya konulması amacıyla yapıl-
mıştır.

Çalışma Nisan 2012 tarihinde KVC YBÜ’de hastalarda cerrahi alan infeksiyonlarının artması üzerine per-
sonelden tarama amacıyla el kültürü alınması ile başlamıştır. Çalışma kapsamında KVC YBÜ’de ve KVC ope-
rasyonlarına giren 2 cerrah, 1 anestezi hekimi, 1 perfüzyonist, 2 anestezi teknisyeni, 6 yoğun bakım hemşiresi, 
3 ameliyathane hemşiresi, 1 kardiyak rehabilitasyon hemşiresi olmak üzere toplam 16 çalışandan kanlı agar 
besiyerine doğrudan el kültürü alınmıştır. Kültürler sonucunda 5 kişide MRSE, bir kişide MSSA kolonizasyonu 
tespit edilmiş olup diğer 10 kişide normal cilt florası üyesi üremeler tespit edilmiştir. MSSA kolonizasyonu olan 
kişi bactroban krem kullanımı ile tedavi edilmiş olup, MRSE taşıyıcığı tespit edilen kişiler ve diğer tüm çalışanlar 
bilgilendirilerek Nisan 2012 tarihinden itibaren günlük rutin olarak klorheksidin glukonat ile cerrahi olarak el 
hijyeni uygulamasına başlanmıştır. Sürveyans kapsamında yoğun bakım ünitesi infeksiyon kontrol hemşiresi ta-
rafından günlük ziyaret edilerek el hijyeni uyumları rutin olarak izlenmekte olup, bu çalışma kapsamında günlük 
cerrahi el hijyeni uyumları da değerlendirilmiş ve ilgili kişilere bireysel eğitimler verilmiştir. Çalışma kapsamında 
23 aylık sürede KVC YBÜ el hijyeni uyum oranı ortalama %80.78 olarak değerlendirilmiştir. Tüm KVC cerrahi 
ekibin ve tüm KVC YBÜ çalışanlarının günde en az 1 kez sadece klorheksidin glukonat ile cerrahi el hijyeni uy-
guladığı görülmüştür. Klorheksidin tüketim verileri; 23 ayda KVC YBÜ’de 16 L tüketildiği tespit edilmiştir. KVC 
cerrahi ekibi ameliyathanede klorheksidinli fırma ile el hijyeni uygulamaktadır.

Çalışmanın sonucunda; verilerin toparlanması amacıyla Mart 2014 tarihinde aynı ekipten yeniden el kültürle-
ri alınmıştır. 2012 yılında MRSE üremesi tespit edilen bir kişi işten ayrılmış olup,diğer kişiler mevcut görevlerine 
devam etmektedir. Kalan 3 kişiden 2 sinde MRSE taşıyıcığının devam ettiği,1 kişinin raporlu olduğundan kültürü 
alınamadığı, 1 kişinin ise klorheksidin glukonat kullanımı ile tedavi edilmiş olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi el hijyeni, klorheksidin glukonat, metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis
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Aydın Devlet Hastanesi 3. Basamak  
Yoğun Bakım Ünitesinde (Anestezi ve  

Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi) Kan  
Dolaşım İnfeksiyonlarının Dört Yıllık Analizi

Serkan Volkan1, Mehmet Candan1, Hülya Bolat1, Aynur Semercioğlu1, Özlem Dal Bayrak1

1 Aydın Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Aydın

Yoğun bakım ünitelerinde takip edilmekte olan hastalara invaziv girişimlerinin artması, yatış sürelerinin uza-
ması gibi bilinen risk faktörleri sonucu kan dolaşım infeksiyonları (KDİ) sık görülmektedir. Bu çalışmamızda KDİ 
gelişiminde rol oynayan faktörler ve neden olan etkenlerin irdelenmesi amaçlandı.

Aydın Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde 2010 Ocak-2013 Aralık arasında 
yatan hastalar prospektif olarak takip edildi. Hastane infeksiyonu (Hİ) tanısı Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) kriterlerine göre konuldu.

Hesaplamalar:

Hİ hızı = Hastane infeksiyonu sayısı/Yatan hasta sayısı x 100

Hİ dansitesi = Hastane infeksiyonu sayısı/Hasta günü x 1000 formülü ile yapıldı.

Dört yıllık dönemde hastanemizin anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde takip edilen 1581 
hastada 9483 yatış gününde 91 kan dolaşım infeksiyonu (KDİ) saptandı. Kİ-KDİ sayısı 37 olarak tespit edilmiştir. 
Yıllara göre kan dolaşım infeksiyon hızı Tablo 1’de gösterildi. 

Aktif olarak yapılan sürveyans faaliyetlerinin bize sağladığı epidemiyolojik veriler ampirik tedaviyi yönlen-
dirmesinde ve infeksiyon kontrol önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesinde fayda sağlar. Her merkezin Hİ 
hızları farklılık gösterir. 

Santral venöz kateter (SVK)

Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu (SVKİ-KDİ)

Kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu (Kİ-KDİ)

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, kan dolaşım infeksiyonu, yoğun bakım, Kİ-KDİ

Tablo 1. Anestezi ve reanimasyon infeksiyon hızları ve alet kullanımının yıllara göre karşılaştırılması

Hasta 
sayısı

Hasta 
günü Hİ hızı

İnsidans 
dansite SVK günü

SVKİ-KDİ 
sayısı

SVK 
kullanım 

oranı Kİ-KDİ hızı
Kİ-KDİ 

dansitesi

2010 147 1571 26.53 24.82 1248 2 0.79 1.36 1.27

2011 277 1937 24.91 35.62 1140 15 0.39 5.41 7.74

2012 644 2968 13.04 28.30 940 7 0.32 1.08 2.35

2013 513 3007 15.79 26.94 1343 7 0.45 1.36 2.32

P-112



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 305

POSTERLER

Aydın Devlet Hastanesi 3. Basamak Yoğun 
Bakım Ünitelerinde (Anestezi ve Reanimasyon 

Yoğun Bakım Ünitesi) Kan Dolaşım  
İnfeksiyonlarının Dört Yıllık Analizi

Serkan Volkan1, Hülya Bolat1, Mehmet Candan1, Aynur Semercioğlu1

1 Aydın Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Aydın

Yoğun bakım ünitelerinde takip edilmekte olan hastalara invaziv girişimlerinin artması, yatış sürelerinin uza-
ması gibi bilinen risk faktörleri sonucu kan dolaşım infeksiyonları (KDİ) sık görülmektedir. Bu çalışmamızda KDİ 
gelişiminde rol oynayan faktörler ve neden olan etkenlerin irdelenmesi amaçlandı.

Aydın Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde 2010 Ocak-2013 Aralık arasında 
yatan hastalar prospektif olarak takip edildi. Hastane İnfeksiyon (Hİ) tanısı Centers for Diesease Control and 
Prevention (CDC) kriterlerine göre konuldu.

Hesaplamalar:

Hİ hızı = Hastane infeksiyonu sayısı/Yatan hasta sayısı x 100

Hİ dansitesi = Hastane infeksiyonu sayısı/Hasta günü x 1000 formülü ile yapıldı.

Dört yıllık dönemde hastanemizin anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde takip edilen 1581 
hastada 9483 yatış gününde 91 kan dolaşım infeksiyonu (KDİ) saptandı. Kİ-KDİ sayısı 37 olarak tespit edilmiştir. 
Yıllara göre KDİ hızı: 2010’da %26.53, 2011 %24.91, 2012 %13.04, 2013 %15.79

Katater ilişkili kan dolaşım infeksiyonları (Kİ-KDİ) hızlarımız: 2010 yılı %1.36, 2011 %5.41, 2012 %1.08, 2013 
%1.36 

Aktif olarak yapılan sürveyans faaliyetlerinin bize sağladığı epidemiyolojik veriler ampirik tedaviyi yönlen-
dirmesinde ve infeksiyon kontrol önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesinde fayda sağlar. Her merkezin Hİ 
hızları farklılık gösterir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, kan dolaşım infeksiyonları, kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonları

P-113
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Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Olan  
Acinetobacter spp. Suşlarının  
Antibiyotik Duyarlılık Oranları

Turhan Togan1, Özgür Çiftçi2, Hale Turan1, Hüseyin Narcı3, Hande Arslan1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Acinetobacter infeksiyonları nozokomiyal infeksiyonlar arasında önemli yer tutan ve geniş spektrumlu an-
tibiyotiklerin yaygın kullanılması sonucu tedavide zorlanılan sorunlu mikroorganizmaların başında yer almaktadır. 
Çalışmamızda 2003-2013 yılları arasında elde edilen çeşitli klinik örneklerde Acinetobacter spp. suşlarının antibiyotik 
duyarlılıklarının yıllara göre değişimi araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: 2003-2013 yılları arasında Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 
yatan hastalardan alınan çeşitli klinik örneklerden (kan, idrar, yara ve solunum sekresyonları gibi) izole edilen toplam 
641 Acinetobacter spp. suşu çalışmaya alınmıştır. Kültür örnekleri kanlı agar ve Eozin Metilen Blue agara ekimi yapılıp 
konvansiyonel kültür çalışmalarını takiben CLSI kriterlerine uygun olarak disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyar-
lılıkları elde edilmiştir. 

Bulgular: Klinik izolatlardan elde edilen Acinetobacter spp. suşlarının ilk beş yılda saptanan duyarlılıkları (2003-2008), 
son beş yıl içinde (2008-2013) üreyen suşlarla kıyaslandığında karbapenem, kinolon, beta-laktam/beta-laktamaz inhi-
bitörü ve aminoglikozid direncinin dramatik bir şekilde arttığı gözlenmektedir. Elde edilen toplam 641 klinik izolatın 
amikasin duyarlılığı %56.5’ten %33.3’e, meropenem duyarlılığı %84.2’den %22.5’e, sefaperazon-sulbaktam duyarlılığı 
%57.2’den %23.1’e, imipenem duyarlılığı %78.8’den %26.9’a, siprofloksasin duyarlılığı %31’den %9.8’e gerilerken, izolat-
larda %14 tigesiklin direnci ve bir suşta ise kolistin direnci saptanmıştır (Tablo 1). 

Tartışma: Hastanelerdeki yoğun antibiyotik kullanımı ve hastaların öz bakımındaki aksaklıklar nedeniyle Acine-
tobacter infeksiyonları giderek yaygınlaşmakta ve ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Tedavide kullanabildiğimiz 
antibiyotik seçeneklerin giderek daralması endişe verici bir durumdur. Hastalardaki infeksiyona bağlı mortalitenin 
artması bizlere akılcı antibiyotik kullanımının önemini ve hastanedeki temas izolasyonu önlemlerinin uygun şekilde 
yapılmasının gerekliliğini hatırlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, infeksiyon, nozokomiyal

Tablo 1. Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Acinetobacter spp. suşlarının 
duyarlılık oranları

Antibiyotik
2003-2008 yılları arası  

duyarlılık oranı (%)
2008-2013 yılları arası 

duyarlılık oranı (%)

Amikasin 56.5 33.3

Netilmisin 92.4 65.9

İmipenem 78.8 26.9

Meropenem 84.2 22.5

Siprofloksasin 31 9.8

Levofloksasin 30.4 9.9

Sefoperazon-sulbaktam 57.2 23.1

Piperasilin-tazobaktam 38.6 10.5

Tikarsilin-klavulanik asit 46.7 11.4

Tigesiklin - 79.6

Kolistin - 99.5

P-114
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İnfeksiyon İzolasyon Yöntemlerinin  
Hastaneye Getirdiği Mali Yükün Araştırılması

Gülbahar Erden1, Muhammet Asarkaya1, Aslınur Özkaya Parlakay1

1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş: Hİ (hastane infeksiyonu) ile mücadelede başarıya ulaşmadaki en önemli etkenlerden biri de gerek sağlık 
çalışanları gerekse toplumun diğer kesimlerinde Hİ bilincinin artırılması olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Yapılan bi-
limsel çalışmalarda ekonomik kayıplara neden olduğu bilinmektedir. Farklı ülkelerde bazı mali rakamlar telaffuz edilse 
de ülkemizde bu konu ile ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. Hİ’den korunmanın en başta gelen, en önemli yöntemi olan 
izolasyonlarla da hastane yatakları aktif kullanılamadığından mali kayıplar gözlenmektedir.

Materyal ve Metod: Ankara merkezinde tescilli 276 yatak kapasiteyle çalışmaktayız. Ülkemiz genelinde çocuk 
hastane sayısının az olması ve taşradan sevkli hasta kabulümüzün fazla olması nedeniyle yatak ihtiyacımız her zaman 
bulunmaktadır. İzolasyonlar nedeniyle hasta odalarımızda boş kalan ve hasta alamadığımız yatak sayısını, izole edilen 
hasta sayısını, hastaneye olan maliyeti, izolasyon nedeni ve izolasyon türü çalışması yaparak hastanemize olan mali 
yükü belirlemeye çalıştık. 

Bir yıllık (Ocak-Aralık 2013) hastanemizin tüm kliniklerini kapsayan çalışmamıza izole edilemeyen hastalar dahil 
edilmemiştir.

Yapılan çalışmada kullanılan koruyucu ekipmanlar (önlük, maske, bone, eldiven, gözlük), VRE haftalık alınan rektal 
sürüntü örnekleri maliyeti, kullanılan dezenfektan ürünler de kaydedilerek mali tutara eklenmiştir. 

Bulgular: VRE nedeniyle yatan ve taburculuğu yapılan hasta odalarından alınan ortam kültürlerinin sonuçları 48 saat 
sonra çıktığından taburcu olan hasta yatağı ile beraber odadaki diğer boş yataklarda 2 gün boş kalmaktadır. Dolayısıyla 
da 2773 olan hasta yatak gün sayısına eklenince toplamda 3097 hasta yatak gün sayısı bulunur. Haftalık ortalama 1500 
liralık yatış masraflı hastaların (hastanemiz süt çocuğu ve hematoloji servisi yatışlarının bir haftalık masrafları ortalaması 
baz alınmıştır) hastanemize olan mali yükü ortalama haftalık 663.642 lira, yıllık 34.509.384 liradır.

Anahtar Kelimeler: İzolasyon, mali yük, infeksiyon

Tablo 1. İzolasyon nedeni ile kullanılamayan yatak ve gün sayısı

İzolasyon nedeni
Odadaki boş  
yatak sayısı

İzole hasta  
gün sayısı

Aktif kullanılamayan  
yatak gün sayısı

Nöropeni, immün yetmezliği 14 146 205

Çoğul dirençli mikroorganizmalar 21 136 385

VRE infekte, kolonize hasta 84 785 1370

H1N1 virüsü 11 83 138

Menenjit, viral pnömoni 8 94 135

Gastroenterit 19 101 122

Dış merkezden gelen risk grubu hasta 6 18 36

Suçiçeği 7 73 73

Tüberküloz 6 40 47

Parvovirüs B19 3 30 30

MRSA 2 30 60

Hepatit B, hepatit A 4 6 12

Sitomegalovirüs 3 31 36

Diğer (kuduz, KKKA, meningokoksemi, vs.) 14 118 124

TOPLAM 202 1691 1773

P-115
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Yanık Hastalarında Etken Olarak  
İzole Edilen Acinetobacter spp. Suşlarının  

Antibiyotik Duyarlılıkları

Turhan Togan1, Hale Turan1, Özgür Çiftçi2, Emin Türk3, Erdal Karagülle3, Hande Arslan1, Mehmet Haberal3

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Yanık hastaları, cilt bariyeri ortadan kalktığından infeksiyona açık hale gelirler. Etkin yara bakımı, uygun 
cevre koşulları, yatış suresinin gereğinden uzun olmaması ve infeksiyondan korunma yöntemleri ile yanığa bağlı 
morbidite ve mortalite azalır. Çalışmamızda yanık hastalarından izole edilen hastane infeksiyonlarının en önemli 
nedenlerinden olan Acinetobacter spp. suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının yıllara göre değişimi irdelenmiştir. 

Materyal ve Metod: 2003-2013 yılları arasında Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merke-
zinde yanık yoğun bakımda yatan hastalardan alınan yara ve doku kültür örneklerinden izole edilen toplam 72 
Acinetobacter spp. suşu çalışmaya alınmıştır. Kültür örnekleri Kanlı agar ve EMB agara ekimi yapılıp konvansiyonel 
kültür çalışmalarını takiben CLSI kriterlerine uygun disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılıkları elde edil-
miştir. 

Bulgular: Klinik izolatlardan elde edilen Acinetobacter spp. suşlarının ilk beş yılda tespit ettiğimiz antibiyotik 
duyarlılıkları son beş yıl içinde üreyen suşlarla kıyaslandığında antibiyotik direncinin dramatik bir şekilde arttığı 
tespit edilmiştir. Elde edilen toplam 72 klinik izolatın amikasin duyarlılığı %42.9’dan %34.5’e, imipenem duyar-
lılığı %64.3’ten %24.1’e, meropenem duyarlılığı %78.6’dan %24.1’e, sefoperazon-sulbaktam duyarlılığı %60’tan 
%15.5’e, siprofloksasin duyarlılığı %14.3’ten %12.1’e gerilerken, klinik izolatlarda %12.5 oranında tigesiklin di-
renci tespit edilmiş, kolistin direncine rastlanmamıştır (Tablo 1).

Tartışma: Yanık dokusu öncelikli olarak gram-pozitif bakterilerle kolonize olmaktadır. Bunu ilk bir hafta 
içerisinde antibiyotiklere duyarlı gram-negatif bakterilerin kolonizasyonu izlemektedir. Gram-negatif etkenler-
den Asinetobakter infeksiyonları ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Son yıllarda Acinetobacter baumannii’nin etken 
olduğu yanık infeksiyonu sayısının arttığı ve hastalarda yüksek oranda bakteriyemi ve mortaliteye neden oldu-
ğu bildirilmiştir. Kullanabildiğimiz antibiyotik seçeneklerin giderek azalması ve hastalardaki infeksiyona bağlı 
mortalitenin artması akılcı antibiyotik kullanımının ve hastanedeki temas izolasyonu önlemlerinin uygun şekilde 
yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, infeksiyon, yanık

Tablo 1. Yanık hastalarında izole edilen Acinetobacter spp. suşlarının duyarlılık oranları

Antibiyotik 2003-2008 yılları arası duyarlılık oranı (%) 2008-2013 yılları arası duyarlılık oranı (%)

Amikasin 42.9 34.5

Netilmisin 100 72.4

İmipenem 64.3 24.1

Meropenem 78.6 24.1

Siprofloksasin 14.3 12.1

Levofloksasin 14.3 10.3

Sefoperazon-sulbaktam 60 15.5

Piperasilin-tazobaktam 35.7 10.3

Tikarsilin-klavulanik asit 42.9 12.1

Tigesiklin - 87.5

Kolistin - 100

P-116



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 309

POSTERLER

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi  
Genel Yoğun Bakım Ünitesinin Beş Yıllık  
İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyon Verilerinin  

Değerlendirilmesi

Pınar Korkmaz1, Figen Çağlan Çevik1, Nevil Aykın1, Yeşim Alpay1, Hakkı Mustafa Güldüren1,  
Zühre Doğru Yaşar2, Melahat Uğur2

1 Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir
2 Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi, Eskişehir

Giriş: Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon kontrolünün sağlanmasında invaziv alet kullanımı ile ilişkili in-
feksiyon (İAİİ) oranlarının takibi önem taşımaktadır. Bu çalışmada 2009-2013 yılları arasındaki dönemde genel 
yoğun bakım ünitemizde görülen İAİE hızlarını ve etken mikroorganizmaların belirlenmesini amaçladık.

Materyal ve Metod: Hastanemiz genel yoğun bakım ünitesinde (9 yatak 3. düzey) 1 Ocak 2009-31 Aralık 
2013 tarihleri arasında yatarak izlenen tüm hastalar aktif, prospektif sürveyans yöntemiyle takip edildi. İnfek-
siyon tanısı Ulusal Hastane infeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)‘nın rehberi doğrultusunda konuldu. Yıllık 
invaziv alt kullanım oranları ve 1000 alet gününe düşen infeksiyon hızları tespit edildi ve üreyen mikroorganiz-
maların infeksiyonlara göre dağılımı incelendi.

Bulgular: 2009-2013 yılları arasında 2274 hasta 14043 gün takip edildi. Yıllara göre alet kullanım oranları, 
İAİİ hızlarımız ve 2013 yılı UHESA genel yoğun bakım üniteleri için Türkiye geneli ortalama değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Ventilatör kullanım oranının 2009 yılından sonra artış gösterdiği ve ventilatörle ilişkili pnömoni 
(VİP) hızının genel ortalamadan yüksek olduğu görülmektedir. Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) 
hızının da genel ortalamadan yüksek olduğu görülmektedir. Santral kateter kullanım oranı yıllar içinde artış gös-
termesine rağmen 2010 yılı haricinde kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (KİKDİ) hızının genel ortalamadan 
düşük seyrettiği, 2013 yılında ise 1000 hasta gününde 0.84’e kadar gerilediği görülmektedir. İnfeksiyon etken-
lerine bakıldığında üriner sistem infeksiyonlarında E. coli, Candida spp., enterokoklar, VİP’de en sık Acinetobacter 
baumannii, kan dolaşımı infeksiyonlarında ise en sık A. baumannii ve koagülaz-negatif stafilokokların etken olduğu 
tespit edilmiştir.

Sonuç: Hastanemiz genel yoğun bakım ünitesinde Kİ-ÜSE ve VİP’in her dönem sorun olduğu görülmektedir. 
Bu konuyla ilgili olarak VİP önleme demeti hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Kİ-ÜSİ ve VİP açısından dü-
zenli olarak eğitim çalışmalarına devam edilmektedir. Her ünitenin kendi infeksiyon hızları ile bilgilendirilmesi, 
en sık gözlenen infeksiyonlar ve bu infeksiyonlarda öne çıkan mikroorganizmalarıın bilinmesi yoğun bakım 
ünitelerinde infeksiyon kontrolünün sağlanması yönünden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, invaziv araç ilişkili infeksiyon, infeksiyon hızı

Tablo 1. Genel yoğun bakım ünitesindeki beş yıllık invaziv alet kullanımı ile ilişkili infeksiyon hızları

Genel YBÜ 2009 2010 2011 2012 2013 Türkiye genel ort (2013)

VİP hızı 38.59 24.01 23.03 18.15 22.85 14.5

Ventilatör kullanım oranı 0.22 0.41 0.50 0.40 0.38 0.45

Kİ-ÜSİ hızı 8.86 8.40 8.49 5.42 6.38 2.6

ÜK kullanım oranı 0.97 0.98 0.97 0.96 0.99 0.90

KİKDİ hızı 2.58 9.54 1.09 1.23 0.84 3

SK kullanım oranı 0.29 0.43 0.60 0.56 0.47 0.44

P-117
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2010-2013 Yılları Arasında Hastanemiz  
İnfeksiyon Komitesine Stajyer Öğrenciler  

Tarafından Yapılan Kesici Delici Alet  
Yaralanmaları Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Melahat Öztürk1, Gül Bülbül Maraş1, Ülkü Şeyda Solmaz1, Şükran Köse1, 
Gülgün Akkoçlu1, Süheyla Serin Senger1

1 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Sağlık bakım çalışanları iğne batması, kesici delici yaralanmalar ya da sıçrama nedeniyle kan yoluyla 
geçen patojenler açısından büyük risk altındadır. Hastane çalışanları yaralanmaya maruz kaldığı gibi hastane-
mize staj yapmak için gelen öğrencilerde yaralanmaya maruz kalmaktadır. 2010-2013 yılları arasında stajyer 
öğrencilerin gerçekleşen kesici delici alet yaralanma oranının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod:  2010-2013 yılları arasında hastanemiz infeksiyon kontrol komitesine yapılan kesici 
delici alet yaralanma bildirimleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: 2010 yılında yapılan olay bildirimlerinin %19.0 iğne batması, %1.2 diğer yaralanma, 2011 yılında 
yapılan olay bildirimlerinin %24.1 iğne batması, 2012 yılında yapılan olay bildirimlerinin %29.03 iğne batması, 
2013 yılında yapılan olay bildirimlerinin %18.8 iğne batması, %40.0 kan ve vücut sıvıları ile temas olmuştur. Staj-
yer öğrencilerin hepsine kan ve vücut sıvıları ile bulaş ve kesici delici alet yaralanmalarında yapılması gerekenler 
konusunda genel eğitim ve yaralanmaya maruz kalan öğrencilere birebir eğitim verilmiştir.

Sonuç: Kesici-delici alet yaralanmaları, hastane çalışanlarına olduğu kadar staj için hastanemize gelen staj-
yerler içinde yüksek risk oluşturmaktadır.  Yaralanmaların çoğu iğne uçlarını kapatmaya çalışırken oluşmaktadır. 

2010-2013 yılları arasındaki kesici-delici alet yaralanmaları değerlendirildiğinde yıllar içinde yaralanma ora-
nının arttığı gözlenmiştir. Bu durum, farkındalığın artması nedeniyle bildirimlerin artması olarak yorumlanmıştır.
Çünkü yıllar içinde bu konuda hastanemizde yapılan eğitim sayısı da artmıştır. Eğitimin olumlu sonuçlarını önü-
müzdeki yıllarda değerlendirmenin daha uygun olacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Çalışan sağlığı, kesici-delici yaralanmalar, stajyer öğrenci

Tablo 1. 2010-2013 yılları arası stajyer öğrencisi kesici-delici alet yaralanmaları

Yıllar Yaralanma kaynağı
Yaralanan stajyer 

sayısı
Toplam yaralanma 

sayısı
Yaralanma 

oranı

2010 İğne batması
Diğer

15
1

83 %19.0
%1.20

2011 İğneme batması 21 95 %24.1

2012 İğne batması 18 69 %29.0

2013 İğne batması
Kan ve vücut sıvıları 

ile temas

19
2

118 %40

P-118
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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Cerrahi Kliniklerinde 2012 ve 2013 Yıllarında 
Belirlenmiş Ameliyatlarda Cerrahi Profilaksi 

Kurallarına Uyum

Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Melahat Öztürk1, Gül Bülbül Maraş1, Ülkü Şeyda Solmaz1, Melda Türken1, 
Şükran Köse1

1 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: 2012 ve 2013 yıllarında belirlenmiş ameliyat guruplarında cerrahi kliniklerin profilaksi kurallarına 
uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Profilaksi uygulamalarını karşılaştırmak için appendektomi, safra yolları, karaciğer 
veya pankreas cerrahisi, kolon cerrahisi, diz protezi, prostatektomi, histerektomi, vajinal histerektomi, diğer 
genitoüriner sistem cerrahisi ameliyatlarında kullanılan antibiyotikler takip edilmiştir.

Bulgular: İki yıllık periyotta 2012 yılında 1686 operasyon, 2013 yılında 1898 operasyon yapılmıştır. Hasta-
nemizde 2012 yılında retrospektif olarak incelenen operasyon kayıtlarına göre toplamda antibiyotik profilaksi 
uygunluğu %48.24 iken, 2013 yılında bu oran %96.05’e yükselmiştir. 

Sonuç: Cerrahi profilaksi uygulamalarında sadece doğru antibiyotik seçimi yeterli değildir. Antibiyotikle-
rin veriliş zamanı ve veriliş süresi de doğru olmalıdır. Hastane bazında intranet sisteminde 2012 yılı sonunda 
profilaksi rehberi yayınlanmıştır. Hastane genelinde uygun antibiyotik kullanımı eğitimleri yapılmıştır. Cerrahi 
profilakside uygunsuz kullanımlarda kliniklere resmi yazı ile geri bildirimlerde bulunulmuştur. Bu düzeltici faali-
yetlerin cerrahi profilaksinin uygun kullanımında etkili olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat, cerrahi profilaksi, uygun antibiyotik kullanımı

P-119
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Sıfır İnfeksiyon Hedefine Doğru:  
Bir Üniversite Hastanesi Pediatri Yoğun  
Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonu  

Hızlarının Değerlendirilmesi

Nurgül Tayran1, Sevgi Tiryaki2, Umut Durak2, İlker İnanç Balkan1, Serap Güner1, Aylin Çarkı1, Günay Can1, 
Gökhan Aygün1, Neşe Saltoğlu1, Mustafa Samastı1, Halit Çam2, Recep Öztürk1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş ve Amaç: Çalışmada pediatri yoğun bakım ünitemize ait 5 yıllık (2009-2013) sürveyans sonuçları ve 
“sıfır infeksiyon” hedefine yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: İnfeksiyon tanımlarında 2008 Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tanı kriterleri 
kullanılmıştır. Geri bildirim toplantılarıyla infeksiyon kontrolüne yönelik sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış-
tır. Sürveyans verileri National Healthcare Safety Network (NHSN) ve Ulusal Hastane İnfeksiyonu Sürveyans 
Analizi (UHESA) raporuyla karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Sürveyans sonuçlarına göre; infeksiyon dansitesi (1000 hasta gününde), invaziv araç ilişkili infeksi-
yon hızı (1000 alet gününde) ve araç kullanım oranları yıllar arasında farklılık göstermiştir (Tablo 1):

Hastane infeksiyonu insidans dansitesi %9.4-7.58

Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) hızı: %6.83-2; ventilatör kullanım oranı: 0.57-0.63 

Kateter ilişkili nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu (NÜSİ) hızı: %0-1.89; üriner kateter kullanım oranı: 
0.59-0.33

Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (KİKDİ) hızı: 1.82-1.78; santral kateter kullanım oranı: 0.53-0.35 de-
ğerleri arasında değişmektedir. 

Ünitede yatan hasta sayısı ve hasta gününde azalma olmuştur. Hasta kalış süresi 2012’de 15, 2013’te 17 
gündür. Ünite yatak devir hızı, 2012’de 81.3, 2013’te 70.2’dir. Yatak devir hızı azalmış, ortalama hasta kalış günü 
uzamıştır. Hastane infeksiyonu insidans dansitesi 2013’te bir önceki yıla göre %58 azalmıştır. On beş ay sürdü-
rülen el hijyeni gözleminde; (n= 212) hemşireler hekimlerden (p< 0.001) kadınlar erkeklerden daha uyumlu (p< 
0.002) bulunmuştur. İzlem saatiyle el hijyenine uyum arasında istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır (p> 0.246). 
2012’de NHSN’ye göre 7.5 kat yüksek olan VİP hızı (%8.31) 2013’te 2.5 kat yüksektir (%2). 2012’de 90. persentil 
üzerinde olan (0.55) üriner kateter kullanımı 2013’te 90. persentilde bulunmuştur (0.33). Ünitede yürütülen tıpta 
uzmanlık tezinde VİP, ÜSİ ve KDİ için önlem paketlerine uyum izlenmiştir (Tablo 2). 

Sonuçlar: Yatak devir hızının azalması, hasta yatış süresinin uzaması ve invaziv girişimler infeksiyon riskini 
artırmaktadır. El hijyeni ve önlem paketlerine uyumun izlenmesi hastane infeksiyonu hızının azalmasında etkili 
olmuştur. Bölüm çalışanları ve kontrol ekibi aynı duyarlılıkta kontrol önlemlerinin kesintisiz takipçisidir. Birime 
özgü tez çalışmasının ardından önlem paketi revizyonu ve kesintisiz izlem ile sıfır hastane infeksiyonuna ulaş-
mak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyenine uyum, infeksiyon kontrolü, önlem paketi, sıfır infeksiyon

P-120
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Tablo 1. Pediatri yoğun bakım ünitesi hastane İnfeksiyonu hız dağılımı

Konu 2009 2010 2011 2012 2013

Yatan hasta sayısı 179 149 119 133 90

Hasta günü 1276 1593 1582 1722 1583

İnfeksiyon hızı 6.7 17.45 20.17 23.31 13.33

İnsidans dansitesi 9.4 16.32 15.17 18 7.53

İnfeksiyon sayısı 12 26 24 31 12

VİP sayısı 4 5 7 9 2

VİP hızı 6.83 4.78 6.18 8.31 2

Araç kullanım oranı 0.57 0.60 0.72 0.63 0.63

KİKDİ sayısı 1 4 4 1 1

KİKDİ hızı 1.82 3.72 4.66 1.03 1.78

Araç kullanım oranı 0.53 0.61 0.54 0.56 0.35

KİÜSİ sayısı 0 6 2 4 1

KİÜSİ hızı 0 4.77 2.04 4.25 1.89

Araç kullanım oranı 0.59 0.61 0.62 0.55 0.35

VİP:  Ventilatörle ilişkili pnömoni, KİKDİ: Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, KİÜSİ: Kateter ilişkili 
üriner sistem infeksiyonu.

Tablo 2. Pediatri yoğun bakım ünitesi önlem paketi maddelerinin dağılımı

VİP önlemleri KDİ önlemleri ÜSİ önlemleri

El hijyeni El hijyeni El hijyeni

Ağız bakımı Damar içi kateter giriş yeri seçimi Kateter takma işleminde asepsi antisepsiye 
uyum ve steril malzeme kullanımı

Aspirasyon protokolüne uyum Damar içi kateter bakımı Kapalı drenaj sisteminin kontrolü

Mide distansiyonunu önlenme Her şey dahil kateter kiti kullanımı Uygunsa prezervatif sonda kullanımı

Gereksiz anti-asit tedaviden kaçınma Tek kullanımlık damar içi kateter seçimi Kesintisiz idrar akımının sağlanması

Ventilatör setinin sadece gözle görünür 
kirlenme olduğunda/fonksiyon 
bozukluğunda değiştirilmesi

İnfüzyon seti değişimi İdrar torbası seviyesi kontrolü

Oral entübasyon Damar içi kateter gerekliliğini sorgulama Tıkanma ve sızıntı kontrolü

Ventilasyon gerekliliğini sorgulama Üriner kateter gerekliliğini sorgulama

VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, KDİ: Kan dolaşımı infeksiyonu, ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu
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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
2013 Yılında Ameliyat Tipine Özgü  

Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Zeynep Ölçerler Gönen1, Sevgi Pektaş1, Melda Türken1,  
Sabri Atalay1, Şükran Köse1

1 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde 2013 yılında belirlenmiş ameliyat gruplarında 
hastane infeksiyonu tanısı konulan ameliyat tipine özgü cerrahi alan infeksiyonlarını değerlendirmeyi amaçla-
dık.

Materyal ve Metod: Appendektomi (APPY), safra yolları, karaciğer veya pankreas cerrahisi (BİLİ), kolon 
cerrahisi (COLO), diz protezi (DPRO), prostatektomi (PROS), histerektomi (HYST), vajinal histerektomi (VHYS), 
diğer genitoüriner sistem cerrahisi (OGU) ameliyatlarında 2013 yılında 1898 ameliyat yapılmıştır. Retrospektif 
olarak ameliyat kayıtları incelenerek, tespit edilen cerrahi alan infeksiyonları değerlendirildi.

Bulgular: Hastanemizde 2013 yılında retrospektif olarak incelenen cerrahi alan infeksiyonları Ulusal Hasta-
ne İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) ile karşılaştırıldığında UHESA 2012 persentil yüzdelerine göre COLO 
ameliyatı risk 2 %50-75; UHESA 2012 persentil yüzdelerine göre PROS ameliyatı risk 1 %75-90’dır. APPY-Bİ-
Lİ-DPRO ameliyatlarında Türkiye ortalamalarının altındadır. UHESA 2012 raporunda persentil dağılımları en az 
20 farklı hastane bulunması durumunda alınmıştır ve bir ameliyat kategorisi için 20’nin altında bildirim yapan 
hastane verisi persentil analizlerine dahil edilmemiştir. Bu nedenle doğum kliniğinde yapılan miyomektomi 
ameliyatlarının persentil analizleri değerlendirilememektedir. UHESA 2012 persentil yüzdelerine göre HYST 
operasyonu risk 0 %50-75, UHESA 2012 persentil yüzdelerine göre HYST operasyonu risk 1 %50-75’tir. UHESA 
2012 persentil yüzdelerine göre VHYS operasyonu risk 0 %0-75’tir. Türkiye ortalamalarının altındadır.

Sonuç: Bu değerlendirmelere göre cerrahi alan infeksiyonları oranlarını düşürmek için infeksiyon oranı yük-
sek olan kliniklere el hijyeni, cerrahi alan infeksiyonları kontrol önlemleri konularında eğitimler planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat tipine özgü cerrahi alan infeksiyonları, ameliyat tipine özgü retrospektif ince-
leme, cerrahi alan infeksiyonları kontrol önlemleri
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Cerrahi Alan İnfeksiyonlarındaki  
Artış Nedenlerinin Belirlenmesi

Muzaffer Fincancı1, Nurcan Demirkıran1, Suna Koyuncu1, Özden Özgün1, Nagehan Didem Sarı1,  
Ümit Tözalgan1

1 SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışma genel cerrahi kliniği sorumlu hekiminin cerrahi alan infeksiyonlarında (CAİ) artış oldu-
ğunu bildirmesi üzerine CAİ insidansında artış olup olmadığı, oldu ise nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla 
yapılmıştır.

Materyal ve Metod: 17.04.2013-23.05.2013 tarihleri arasında genel cerrahi kliniğinde opere olan tüm has-
talar değerlendirilmiştir. Sürveyansta Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Biriminin “Erişkin Hasta Formu”-
kullanılarak CDC tanı kriterleri temel alınmıştır. Hastalara ait verilere dosyalarından ulaşılmıştır. Ameliyathane 
koşulları yerinde incelenmiş, proflaktik antibiyotik kullanımı ile ilgili veriler hastane bilgi sistemi ve diğer kayıt-
lardan elde edilmiştir.

Bulgular: Sürveyans boyunca takip edilen 173 hastanın 13’ünde (%7.5) CAİ tespit edilmiştir. (1 hastada CAİ 
+ pnömoni) infeksiyon gelişen hastaların 8’i malignite, 3’ü ileus, 2’si taşlı kolesistit nedeniyle opere edilmiştir. 
Ameliyat olan 35 hasta post-op yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilmiş, bunların 10’unda CAİ gelişmiştir. 
Bu oran YBÜ’de yatmayan hastalara göre anlamlı ölçüde yüksektir. (p< 0.0001) CAİ düşünülen tüm hastalardan 
yara kültürü alınmış, sadece 9 (%69) hastada üreme olmuştur. Üreyen mikroorganizmaların direnç paternleri bir-
birinden farklıdır. Hastaların 4’ünde K. pneumoniae ESBL (+), 3’ünde E. coli, 1’inde E. cloacae ve 1 hastada E. faecium 
izole edilmiştir. 173 hastanın 101’ine profilaksi rehberine uygun antibiyotik verilmiştir. Doğru profilaksi uygulan-
mayan 72 hastanın 11’nde CAİ gelişmiştir. (p< 0.0020) Hastalara ait risk faktörleri incelendiğinde (pre-op tıraş, 
obezite, diyabet, beslenme durumu vs.) anlamlı bir bulguya rastlanmamıştır. Malignansi tanısı alan 12 hastanın 
8’inde CAİ gelişmiştir. Cerrahi aletlerin sterilizasyonu ile ilgili indikatörlerde sorun tespit edilmemiştir.Ameliyat-
hane ortamı insan trafiği açısından yoğun bulunmuştur. Cerrahi alan yıkaması yapılan ameliyatlarda enstruman 
masalarına koruyucu drep konulmadığı ve steril masaların ıslanarak kontamine olduğu tespit edilmiştir. Ameli-
yathane temizlik talimatına uyulmadığı, çevre ve zemin temizliği için yeterli zaman ayrılmadığı gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Önceki dönemlere göre CAİ oranında artış tespit ettiğimiz çalışmamızda, artışın nedenleri; YBÜ’de 
yatış, uygunsuz profilaksi uygulaması, malignansi altta yatan hastalık olarak belirlenmiştir. Ameliyathane te-
mizlik talimatına uyulmaması, yoğun insan trafiği, enstrüman masalarının ıslanarak kontamine olmasının CAİ 
gelişmesine katkıda bulunduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: CAİ, profilaksi, sürveyans
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Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi  
Yoğun Bakımlar El Hijyeni  

Gözlemlerinin Değerlendirilmesi

Melahat Öztürk1, Gül Bülbül Maraş1, Ülkü Şeyda Solmaz1, Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Gürsel Ersan1, 
Şükran Köse1

1 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonların ön-
lenmesinde en önemli uygulamalardan biri olan el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Üç aylık 
periyotlarla yapılan gözlemlerin geri bildirimiyle el hijyenine uyum oranlarının artırılması, hasta-çalışan güvenli-
ğinin sağlanması ve hastane infeksiyon riskinin azaltılması ile ilgili çalışmalar sunulmuştur.

Materyal ve Metod: Bu çalışma 2013 yılı Temmuz-Eylül dönemi ile Ekim-Kasım dönemi hastanemiz yoğun 
bakımlar (anestezi, dahiliye, koroner, nöroloji, beyin cerrahi, yenidoğan, cerrahi yenidoğan, göğüs kalp damar, 
organ nakli, çocuk yoğun bakım) da çalışanların el hijyeni için 5 endikasyon kuralı gözlem formu kullanılarak, 
el hijyeni kurallarına uyumları, el hijyeni temel hesaplama formu ile değerlendirilmiştir. Çalışanlara yönelik el 
hijyeni eğitimleri verilmiş, eğitim öncesi ve sonrası uyum karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Gözlenen sağlık çalışanlarının el yıkama uyumları değerlendirildiğinde 2013 yılı Temmuz-Eylül 
döneminde en yüksek uyumun %92.86 oranı ile vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası, en az uyumun ise %50 
oranı ile aseptik işlemler öncesi olduğu tespit edilmiştir. Ekim-Aralık döneminde en yüksek uyumun %80.53 
oranı ile vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası, en az uyumun %50.44 oranı ile hasta temas öncesi olduğu tes-
pit edilmiştir. 2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde temizlik personellerinin el hijyeni kurallarına uyumu %76.47 
iken, Ekim-Aralık döneminde %66.39’a düşmüştür. Genel uyum oranı ise Temmuz-Eylül döneminde %75.15 iken, 
Ekim-Aralık döneminde %65.43’e düşmüştür. 

Sonuç: Hastanemizde üçer aylık periyotlarda yapılan el hijyeni uyumundaki düşme değerlendirildiğinde; ya-
pılan eğitimlere rağmen uyum oranı düştüğü gözlenmiştir. El hijyeni uyumu artırmada eğitim kadar lavaboların 
erişilebilirliği, sabun, havlu ve el antiseptiklerinin kesintisiz temininin ve kullanılan ürünlerin kaliteli olmasının el 
hijyeni uyumunu artıracağı, bu yöndeki çalışmaların yeniden düzenlenmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni gözlemleri, üçer aylık periyotlar, yoğun bakımlar
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Yoğun Bakım Çalışanları ile Klinik  
Çalışanlarının El Hijyeni Gözlemlerinin  

Değerlendirilmesi

Melahat Öztürk1, Gül Bülbül Maraş1, Ülkü Şeyda Solmaz1, Halide Tokgöz1, Nevriye Sezgin1, Şükran Köse1

1 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonların önlen-
mesinde en önemli uygulamalardan biri olan el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Bu çalışma 2013 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi hastanemiz yoğun bakımlar (anes-
tezi, dahiliye, koroner, nöroloji, beyin cerrahi, yenidoğan, cerrahi yenidoğan, göğüs kalp damar, organ nakli, 
çocuk yoğun bakım) ve kliniklerde çalışanların el hijyeni için 5 endikasyon kuralı gözlem formu kullanılarak, 
el hijyeni kurallarına uyumları, el hijyeni temel hesaplama formu ile hesaplanmıştır. Üç aylık periyotta yapılan 
gözlemlerde yoğun bakımlarla kliniklerde çalışan sağlık çalışanlarının el yıkama oranlarının karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının gözlenen el yıkama uyumları değerlendirildiğinde yoğun bakımlarda en yük-
sek uyumun %92.85 oranı ile vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası, en az uyumun ise %50 oranı ile aseptik 
işlemler öncesi olduğu tespit edilmiştir. Kliniklerde en yüksek uyumun %82.35 oranı ile vücut sıvılarının bulaşma 
riski sonrası, en az uyumun %51.79 oranı ile hasta temas öncesi olduğu tespit edilmiştir. 

Yoğun bakımlarda genel uyum oranı %75.15 iken, kliniklerde %64.60’tır. 

Yoğun bakımlarda doktorların uyum oranı %52.94, hemşirelerin %79.44, temizlik personellerinin %76.47 
iken, kliniklerde doktorların uyum oranı %43.14, hemşirelerin %67.15, temizlik personellerinin %83.78’dir. 

Sonuç: Üç aylık periyotta yapılan el hijyeni uyumu değerlendirmesinde klinikte çalışan sağlık çalışanlarına 
göre yoğun bakımlarda el yıkama oranı daha yüksek bulunmuştur. Yoğun bakımların bulaş açısından daha riskli 
olmasının yanında çalışanlara verilen eğitimin sıklığının ve malzemenin ulaşılabilirliği gibi faktörlerin bu bölüm-
lerde el yıkama davranışı konusunda olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni uyumu, sağlık çalışanları, yoğun bakımlar ve klinikler
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Bir Onkoloji Hastanesinde Yapım Onarım  
Çalışmalarının Fungal İnfeksiyon Hızlarına  

Etkisi: 9 Yıllık Sürveyans Verisi

Zeynep Baştuğ1, Hümeyra Zengin2, Burcu Çınar2, Yasemin Gelebek2, Hanife Aytaç2, Serhat Ünal3

1 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Erişkin ve Onkoloji Hastanesi, İnfeksiyon Kontrolden Sorumlu Öğretim Üyesi, Ankara

Giriş: Hastanenin içinde veya yakın çevresinde yürütülen yapım, yıkım ve onarım çalışmaları havadaki as-
pergillus sporlarının sayısında artışa sebep olmaktadır. Erken tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen özellikle 
immünsüpresif olan hastalar bu çalışmalar sırasında aspergillus sporlarına maruz kalırlar ise sonuç ölümcül 
olabilmektedir. İnvaziv aspergillozun sinüs, santral sinir sistemi, deri, göz ve dissemine formları daha nadir 
görülmesine rağmen yüksek mortalite etkeni olması sebebiyle önlemeye yönelik çalışmaların başlatılması ve 
uygulanması hayati önem kazanmaktadır.

Amaç: Hastanemizde yapım, yıkım ve onarım çalışmalarında uygulanacak infeksiyon kontrol önlemlerin 
belirlenmesi ile fungal pnomonin önlenmesini sağlamaktır.

Materyal ve Metod: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2005 yılında açılmış ve invaziv aspergilloz 
riski göz önüne alınarak fungal pnömoni (FP) sürveyansı yapılmaya başlanmıştır. Sürveyans hastaların klinik de-
ğerlendirilme, radyolojik bulgular, ve aspergillus antijeni (haftada 2 kez) sonuçlarına göre yapılmaktadır. Ulusal 
rehber önerileri ile 2010 yılında inşaat, yapım ve onarım çalışmalarında infeksiyon kontrol uygulamaları talimatı 
oluşturulmuş, 2011 yılında uygulama için bir risk değerlendirme ekibi belirlenmiştir. Yapım-onarım çalışmaları, 
risk değerlendirme matriksi ve cheklisti ile değerlendirilmekte çalışmalar infeksiyon kontrol ekibi tarafından 
denetlenmektedir.

Bulgular: Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin 2005-2013 yılları arasında hastane içinde ve çevre-
sinde birçok inşaat, yapım-onarım çalışması yapılmıştır. Bu dönemlerde infeksiyon kontrol risk değerlendirmesi 
(Infection Control Risk Assessment-ICRA) dikkatle incelenmiş, gerekli infeksiyon kontrol önlemleri ile müdahale 
edilmiştir. Onkoloji hastalarında fungal pnömoni insidansı 1000 hasta gününde 0.3 iken, yapım-onarım çalışma-
larının yoğun olduğu yıllarda (2005, 2007, 2011), bu oran 1000 hasta gününde 0.6’ya kadar yükselmiştir. 2011-
2013 yılları arasında yapım-onarım çalışmalarında infeksiyon kontrol önlemlerine uyum önceki senelere göre 
artırılarak, infeksiyon insidası 1000 hasta gününde 0.3’e gerilemiştir (Şekil 1).

Sonuç ve Tartışma: İmmünsüpresif hasta gruplarının yattığı servislerde yapım ve onarım çalışmaları önce-
sinde risk değerlendirilmesi yapılır ve infeksiyon kontrol önlemlerine tam uyum sağlanır ise fungal infeksiyon hız-
ları azalabilir. Bu değerlendirmeler ve önlemlerin yerine getirilebilmesi multidisipliner yaklaşımla mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Aspergillozis, fungal pnomoni, risk değerlendirmesi

Şekil 1. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2005-2013 fungal pnömoni hızları.
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Hastanede Yatan Erişkin Hastalarda  
Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium 

Kolonizasyonu İçin Risk Faktörlerinin  
Belirlenmesi

Ayşegül Ulu Kılıç1, Esra Aktaş2, Tülay Orhan2, Fatma Cevahir2, Emine Alp1

1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri

Amaç: Hastaneye yatan erişkin hastalarda vankomisine dirençli Enterococcus faecium (VRE) için risk faktörlerini 
saptamaktır.

Materyal ve Metod: Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde yatarak takip edilen erişkin hasta-
larda 2012-2013 yılları VRE sürveyans verileri retrospektif olarak analiz edildi, kolonizasyon için risk faktörleri 
araştırıldı.

Bulgular: Toplam iki yıl içerisinde VRE ile kolonize 165 hasta tespit edildi. VRE kolonizasyonunu belirleme 
yöntemi 144 (%87.2) hastada kültür, 21 (%12.7) hastada PCR idi. Hastaların 88’i (%48.5) kadındı ve yaş ortancası 
62 (8-88) olarak bulundu. Kontrol grubu ise VRE kolonizasyonu açısından negatif tespit edilen 169 hastayı içer-
mekteydi. 

Hastanemizde en sık VRE kolonizasyonu saptanan üniteler nefroloji, hematoloji-onkoloji, infeksiyon has-
talıkları, gastroenteroloji ve yoğun bakım üniteleri idi. VRE’li hastalarda tek değişkenli analizde kolonizasyon 
için saptanan risk faktörleri; malignite, transfüzyon, üniteler arası transfer, önceki glikopeptid, karbapenem ve 
kinolon kullanımı olarak saptandı. Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre, üniteler arası transfer ve önceki anti-
biyotik kullanımı kolonizasyonla ilgili bağımsız risk faktörü olarak tespit edildi. Hastaların hastaneye yatışından 
kolonizasyonun tespitine kadar geçen sürenin ortancası 11 (1-223) gün olarak bulunmuştur. Haftalık alınan kül-
türlerde kolonizasyonun negatifleşmesi (ardışık 3 kez) ortanca 36 (4-390) günde görüldü. Tüm hastalarda VRE 
infeksiyon oranı 8/165 (%4.8) olarak bulundu.

Bölümler arası hasta transferinin azaltılması ve akılcı antibiyotik kullanımı VRE kolonizasyonunun kontro-
lünde önemli stratejilerdir.

Anahtar Kelimeler: Vankomisin direnci, Enterococcus faecium, sürveyans, risk faktörleri
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İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 

Nozokomiyal İnfeksiyon Hızları ve Etkenleri

Nevriye Sezgin1, Halide Tokgöz1, Melahat Öztürk1, Gül Bülbül Maraş1, Ülkü Şeyda Solmaz1, Esra Arun Özer1, 
Süheyla Serin Senger1, Şükran Köse1

1 Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Amaç: Nozokomiyal infeksiyonlar yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde önemli bir mortalite ve morbidite 
nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 2011-2013 yılları arasında hastanemiz yenidoğan yoğun bakım 
ünitesinin infeksiyon sürveyans hızlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod:  Yenidoğan yoğun bakım ünitesine 01.01.2011-31.12.2013 tarihleri arasında kabul edi-
len 4891 hastanın (52.864 hasta günü) kan dolaşımı, üriner sistem ve pnömoni hızları ile etkenleri değerlendi-
rilmiştir.

Bulgular: Hastane infeksiyon hızları 2011 yılı için 12.8 iken (1000 hasta gününde), 2012 yılı için 11.2, 2013 
yılı için 9.4 olarak bulunmuştur. 2011 yılı için kan dolaşımı infeksiyon hızı 7.8, üriner sistem infeksiyon hızı 4.1, 
pnömoni hızı 0.3 olarak bulunmuştur. 2012 yılı için kan dolaşımı infeksiyon hızı 7.3, üriner sistem infeksiyon hızı 
1.8, pnömoni hızı 1.0 olarak bulunmuştur. 2013 yılı için kan dolaşımı infeksiyon hızı 6.8, üriner sistem infeksiyon 
hızı 1.0, pnömoni hızı 0.9 olarak bulunmuştur. Yoğun bakım ünitemizde 2011 yılı için infeksiyon sayısı 235, 2012 
yılı için 199, 2013 yılı için 157 olarak saptanmıştır. Bu 3 yıl için kan dolaşımı infeksiyonlarında en sık rastlanan 
patojen koagülaz-negatif stafilokok, üriner sistem infeksiyonları ve pnömonide Klebsiella pneumoniae’dır. Etkenle-
rin dirençlerine bakıldığında koagülaz-negatif stafilokoklarda metisilin direnci %96.4, üriner sistem infeksiyonla-
rında tespit edilen gram-negatif etkenler için karbapenem direnci %3.2, ESBL oranı %24.3, pnömonilerde ESBL 
oranı %50 olarak saptanmış,karbapenem direnci saptanmamıştır.

Sonuç: Gelişen teknoloji ile düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşatılması sonucunda yenidoğan ünitelerinde 
nosokomiyal infeksiyon oranları da artmaktadır. Fakat başta el yıkama olmak üzere sürekli eğitimlerle infeksi-
yon kontrol kurallarına tam olarak uyulması bu tür infeksiyonların gelişimini azaltabilmektedir. Ayrıca akılcı an-
tibiyotik kullanımı, kliniklerin kendi nozokomiyal etkenlerini ve antibiyotik duyarlılık profillerini bilerek hareket 
etmesi infeksiyonların azalmasında etkili olmaktadır. Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde de eğitim 
sıklığının artırılması, el hijyeni uyumu için çalışmalar yapılması, düzenli ve sürekli sürveyans yapılarak verilerin 
klinikle paylaşılması yıllar içinde infeksiyon oranlarımızı azaltmıştır. Bu durum yenidoğan ünitelerinde sürekli ve 
hasta bazlı sürveyansın önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, nozokomiyal infeksiyon, direnç
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Yoğun Bakım Ünitelerimizde 2013 Yılında  
Saptanan Ventilatörle İlişkili Pnömoni ve  

Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarının 
Değerlendirilmesi

Nevil Aykın1, Pınar Korkmaz1, Figen Çağlan Çevik1, Hakkı Mustafa Güldüren1, Melahat Uğur2,  
Zühre Doğru Yaşar2

1 Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir
2 Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Eskişehir

Amaç: Bu çalışmada yoğun bakım (YB) ünitelerimizde yatan hastalarda invaziv araç kullanımı ve bununla 
ilişkili olarak tespit edilen infeksiyon oranlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışmada 1.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında hastanemiz anestezi reanimasyon 
(ARYB), dahili (DYB), beyin cerrahi (BCYB), kardiyovasküler cerrahi (KVCYB), genel (GYB) ve koroner (KYB) yoğun 
bakım ünitelerinde İKK tarafından aktif sürveyansı yapılan ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), kateter ilişkili üriner 
sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) ve alet kullanım oranları değerlendirildi. İnfeksiyon tanıları UHESA’nın rehberi doğrul-
tusunda konuldu.

Bulgular: Hastanemiz YB ünitelerinde 2013 yılında toplam 2928 ventilatör günü ve 9410 üriner kateter günü 
takip yapıldı. Tespit edilen invaziv araç ilişkili infeksiyon oranları ve bunların 2012 yılı hastanemiz ve UHESA 
oranları ile karşılaştırılması Tablo 1 ve 2’de özetlenmiştir. 

Sonuç: Hastanemiz YB ünitelerinde VİP ve Kİ-ÜSİ oranlarımız Türkiye geneline göre yüksektir. 2013 yılının 
sonunda YB’ler yeniden yapılandırılmış ve fiziki şartları düzeltilmiştir. ARYB ve DYB’da VİP önlem demeti uygu-
lanmaya başlanmış ve eğitimler artırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnvaziv araç ilişkili alet infeksiyonu, sürveyans, yoğun bakım

Tablo 1. Hastanemizin 2012 ve 2013 yılı VİP hızı

Yunus Emre  
Devlet Hastanesi 2013 Türkiye (2012)

Yunus Emre  
Devlet Hastanesi 2012

Vip (Gün: 2928) Alet kullanım oranı İnfeksiyon hızı Alet kullanım oranı İnfeksiyon hızı Alet kullanım oranı İnfeksiyon hızı

ARYB 0.78 11.7 0.60 14.3

BCYB 0.17 22 0.22 18.2 0.19 22.5

DYB 0.24 27.8 0.26 15.1 0.25 40.7

KVCYB 0.28 10.9 0.32 8 0.23 7.1

GYB 0.38 22.8 0.38 10.3 0.40 7.1

KYB 0.05 33.5 0.11 9.7 0.05 0

Tablo 2. Hastanemizin 2012 ve 2013 yılı Kİ-ÜSİ hızı

Yunus Emre  
Devlet Hastanesi 2013 Türkiye (2012)

Yunus Emre  
Devlet Hastanesi 2012

Kİ-ÜSİ (Gün: 9410) Alet kullanım oranı İnfeksiyon hızı Alet kullanım oranı İnfeksiyon hızı Alet kullanım oranı İnfeksiyon hızı

ARYB 0.98 6.7 0.97 3.6

BCYB 0.98 2.9 0.98 2 0.98 3.1

DYB 0.99 6.2 0.91 3 0.98 10.5

KVCYB 0.98 2.4 0.88 1 0.97 2.29

GYB 0.99 6.3 0.91 3.5 0.96 5.4

KYB 0.31 3.1 0.58 1.3 0.28 2.2
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Hatalı Set-Bohça Hızının Azaltılması

Ayşegül Yeşilkaya1, Burcu Gönülal2, Özlem Sarıkaya3, Murat Çetinkaya3, Özlem Kurt Azap1, Hande Arslan1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Ankara

Amaç: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ)’nde 2013 yılında kalite hedefi olarak steril malzeme deposunda 
bekleyen setlerdeki-bohçalardaki hata hızının azaltılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi MSÜ steril malzeme deposunda kullanıl-
mak üzere bekleyen setler-bohçalar değerlendirilmiştir. “Hatalı Set-Bohça” tanımına uyan set-bohça sayısı, toplam set-bohça sayısına oranlanarak “Hatalı 
Set-Bohça Hızı” hesaplanmıştır. 

“Hatalı Set-Bohça” tanımı şu şekilde yapılmıştır:

1. Steril set-bohça paketleri üzerindeki etiketlerin iyi yapıştırılmaması,

2. Steril set-bohça paketleri üzerindeki etikette yer alan tarihlerin yanlış ayarlanması,

3. Son kullanım tarihi geçmiş steril set-bohça paketi bulunması,

4. Steril set-bohça paketlerinde paketleme hataları (yırtılma, delik, nem, vb.) olması.

Hatalı Set-Bohça Hızı = Hatalı Set-Bohça Sayısı x 100

Toplam Set-Bohça Sayısı

Belirlenen kalite hedefi doğrultusunda “Hatalı Set-Bohça Hızı”nın düşürülmesi amacı ile aşağıdaki önlemler alınmıştır:

• MSÜ steril malzeme deposundan sorumlu bir kişi görevlendirilmiştir. 

• MSÜ steril depo malzeme kontrol defteri oluşturulmuştur.

• Steril malzeme depo sorumlusu haftalık, MSÜ sorumlusu aylık, infeksiyon kontrol komitesi dezenfeksiyon sterilizasyon alt kurulu 3 aylık kontrol 
yapmıştır.

• Kontrol sonrası saptanan aksaklıkların düzeltilebilmesi için hizmet içi eğitim verilmiştir.

Bulgular: Steril malzeme deposunda 2013 yılında üçer aylık dönemlerde saptanan hatalı-set bohça sayısı ve hata dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Hatalı set hızı Ocak-Mart döneminde %8; Nisan-Haziran döneminde %4.5; Temmuz-Eylül döneminde %3.2 ve Ekim-Aralık döneminde ise %2.5 olarak 
hesaplanmıştır (Şekil 1).

Yorum: Hatalı set-bohça hızı 2013 yılı ilk üç ayında en yüksek olup; kontroller ve hizmet içi eğitim ile azalmıştır. Tarih ve paketleme malzemesinde 
saptanan hatalar ilk üç aylık dönemden sonra çok belirgin azalmıştır. Steril malzeme deposunda 2013 yılı boyunca sayısal olarak etiket hatası azalmış 
ancak sıfırlanamamıştır. Etiket yapıştıran personelin davranış tutumunda değişiklik yapılması için eğitim verilmesi planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hatalı set, hatalı bohça, hız

Tablo 1. Steril malzeme deposu 2013 yılı üçer aylık dönemlerde hatalı seç-bohça dağılımı

Hatalı set-bohça (adet) Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık

Etiket hatası 202 165 182 142

Sok kullanma tarih hatası 34 0 21 3

Paketleme bütünlüğünde bozulma 18 0 0 0

Toplam hata 254 165 203 145

Toplam set-bohça 3175 3667 6344 5800

9
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Şekil 1. Üçer aylık dönemlerde 2013 yılı hatalı set hızı.
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Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi  
İnfeksiyonlarında  

Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Yeşim Yıldız1, Murat Dizbay1, Özlem Güzel Tunçcan1, Firdevs Aktaş1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Nozokomiyal santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları, hastane infeksiyonları arasında insidansının düşük olması-
na rağmen, mortalitesinin ve morbiditesinin yüksek olması nedeniyle önemini korumaktadır. Bu çalışmada, 2003-2013 yılları 
arasında gelişen nozokomiyal SSS infeksiyonlarında mortalite üzerine etkili olan faktörler incelenmiştir. 

Materyal ve Metod: Veriler infeksiyon kontrol komitesi tarafından prospektif olarak toplanmış, değerlendirme ise retros-
pektif olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Nozokomiyal SSS infeksiyonları toplam 80 hastada saptanmış ve en sık beyin cerrahisi bölümünde gözlenmiş 
ve toplam nozokomiyal infeksiyonların %0.86’sından sorumlu olarak bulunmuştur. Çalışmamızda en sık izole edilen etkenler 
Acinetobacter baumannii (%36.2) ve koagülaz-negatif stafilokoklar (%32.5) ve olarak saptanmıştır. Etken dağılımları Tablo 1’de göste-
rilmiştir. Nozokomiyal SSS infeksiyonlarında mortalite %43.7 olarak saptanmıştır. Diyabet varlığı, bilinç bozukluğu, invaziv giri-
şimler, eksternal ventriküler drenaj (EVD) kateteri varlığı ve gram-negatif patojenlerle gelişen infeksiyon mortalite artışı ile ilişkili 
bulunmuştur (p< 0.05) (Tablo 2). Karbapenem dirençli olan gram-negatif patojenlerle gelişen infeksiyonlarda mortalite anlamlı 
derecede yüksek saptanmıştır (p= 0.022). 

Sonuç: Nozokomiyal SSS infeksiyonları hastanemizde sık görülmemekle birlikte yüksek mortaliteye sahiptir. Diyabet, 
bilinç bozukluğu, invaziv girişimler ve EVD kateteri varlığı mortalite riskini artırmaktadır. Karbapenem dirençli gram-negatif 
patojenlerle infeksiyon gelişmesi mortaliteyi artırmaktadır ve bu nedenle ampirik tedavi seçiminin sürveyans verileri doğrul-
tusunda yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, nozokomiyal santral sinir sistemi infeksiyonu, risk faktör, sürveyans

Tablo 1. Nozokomiyal SSS infeksiyonlarından izole edilen pa-
tojenlerin dağılımları

Etkenler Sayı %

Gram-pozitif 32 40

Koagülaz negatif stafilokok 26 32.5

Staphylococcus aureus 4 5

Streptococcus pneumoniae 1 1.25

Enterococcus faecium 1 1.25

Gram-negatif 46 57.5

Acinetobacter baumannii 29 36.25

Pseudomonas spp. 4 5

Klebsiella spp. 5 6.25

Serratia spp. 1 1.25

Escherichia coli 3 3.75

Enterobacter spp. 3 3.75

Stenotrophomonas maltophilia 1 1.25

Mantar 2 2.5

Candida spp. 1 1.25

Aspergillus spp. 1 1.25

Toplam 80 100

   

Tablo 2. Nozokomiyal SSS infeksiyonlarında mortaliteyi etkileyen faktörler

Hasta özellikleri Eksitus (35) Yaşayan (45) p

Erkek/Kadın 16/19 25/20 0.517

Yaş 43.53 41.72 -

Malignansi 6 10 0.784

Travma 1 4 0.535

Diabetes mellitus 6 1 0.050

Bilinç bozukluğu 10 2 0.006

İmmünsüpresyon 14 11 0.213

Transfüzyon 4 3 0.720

İdrar sondası 35 19 < 0.001

Mekanik ventilasyon 30 11 < 0.001

Vasküler girişim 28 21 0.004

Drenaj kateteri 33 26 < 0.001

Önceden antibiyotik tedavisi alma 22 26 0.819

Gram-negatif patojen 25 18 0.009

Gram-pozitif patojen 8 20 0.074

Eşlik eden diğer infeksiyon varlığı 21 17 0.079
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Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde  
Dört Yıllık Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızları  

ve Etken Dağılımı

Ayşegül Yeşilkaya1, Burcu Gönülal2, Özlem Beşerler2, Merve Erdoğan3, Özlem Kurt Azap1, Hande Arslan1, 
Ziyafet Uğurlu3

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara

Amaç: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi erişkin yoğun bakım ünitelerinde dört yıllık dönem içerisinde 
ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) hızlarının değerlendirilmesi ve etken mikroorganizmaların dağılımının belir-
lenmesi hedeflenmiştir.

Materyal ve Metod: Ocak 2010 ve Aralık 2013 tarihleri arasında erişkin yoğun bakım ünitesinde yatan 
hastalarda; hastaya dayalı, aktif, prospektif sürveyans verileri değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) 2010 yılı VİP tanı kriterleri kullanılmıştır.

Ventilatör Kullanım Oranı = Ventilatör Günü/Hasta Günü

VİP hızı= (VİP Sayısı/Ventilatör günü) x 1000 formülleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Hasta sayısı, hasta günü, ventilatör günü, ventilatör kullanım oranı ve VİP hızının yıllara göre 
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 2011 yılında ventilatör kullanım oranında değişiklik olmamasına rağmen VİP 
hızı belirgin şekilde düşmüştür. Dört yıllık etken dağılımı Tablo 2’ de verilmiştir. VİP’de en sık görülen etkenler 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve Klebsiella pneumoniae’ dır. A. baumannii her yıl VİP etken sıralama-
sında ilk sırada yer almaktadır. VİP hızının 2010-2013 yılları arasında yoğun bakımlara göre dağılımı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 

Sonuç: VİP yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonları arasında mortalitesi yüksek olan infeksiyonlar-
dır. 2010 yılında koroner yoğun bakım ünitesinde görülen artış ventilatör gününün az olmasıyla ilişkilidir. VİP hı-
zının düşürülmesi yönünden öncelik verilmesi gereken bölümler anestezi yoğun bakım ve dahiliye yoğun bakım 
olarak görülmektedir. Bu nedenle önleyici olarak VİP demetinin uygulanması, infeksiyon kontrol önlemlerine 
uyumun artırılması ve eğitim çalışmaları ile VİP oranlarının azaltılması hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler:  Ventilatörle ilişkili pnömoni, VİP hızı, yoğun bakım ünitesi

Tablo 1. Hasta sayısı, hasta günü, ventilatör günü, ventilatör kullanım oranları ve VİP hızı

Yıl Hasta sayısı Hasta günü Ventilatör günü
Ventilatör kullanım 

oranı VİP hızı

2010 2169 8602 2333 0.27 17.1

2011 2125 8587 2238 0.26 8.9

2012 2220 8524 2214 0.25 14.9

2013 3142 12.919 3783 0.29 11.6
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Tablo 2. Yıllara göre etken dağılımı

2010 2011 2012 2013

A. baumannii
38 etken (%48.7)

A. baumannii
16 etken (%39.2)

A. baumannii
30 etken (%48.3)

A. baumannii
40 etken (%56.3)

P. aeruginosa
16 etken (%20.5)

P. aeruginosa
12 etken (%29.2)

K. pneumoniae
10 etken (%16.1)

K. pneumoniae
13 etken (%16.9)

K. pneumoniae
6 etken (%7.6)

K. pneumoniae
3 etken (%7.32)

P. aeruginosa
7 etken (%11.2)

P. aeruginosa
9 etken (%12.6)
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Şekil 1. 2010-2013 yılları arasında yoğun bakım ünitelerinde VİP hızı.
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Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı  
İnfeksiyonu Hızları ve Etken Dağılımı

Ayşegül Yeşilkaya1, Burcu Gönülal2, Özlem Beşerler2, Bülent Erdoğan3, Özlem Kurt Azap1, Hande Arslan1, 
Ziyafet Uğurlu4

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi, Ankara
4 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara

Amaç: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım (DYB) Ünitesi’inde dört yıllık dönem 
içerisinde santral venöz kateter (SVK) kullanılan hastalarda saptanan santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı 
infeksiyonu (SVKİ-KDİ) hızlarının değerlendirilmesi ve etken mikroorganizmaların dağılımının belirlenmesi he-
deflenmiştir.

Materyal ve Metod: Ocak 2010 ve Aralık 2013 tarihleri arasında DYB ünitesinde yatan hastalarda, hastaya 
dayalı, aktif, prospektif sürveyans verileri değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) 2010 yılı SVKİ-KDİ tanı kriterleri kullanılmıştır.

Formüller:

• Santral Venöz Kateter Kullanım Oranı = Santral Kateter Günü/Hasta Günü; 

• SVKİ-KDİ hızı = (SVKİ-KDİ Sayısı/SVK Günü) x 1000 

Bulgular: Hasta sayısı, hasta günü SVK günü, SVK kullanım oranı ve SVKİ-KDİ hızının yıllara göre dağılımı 
Tablo 1’de verilmiştir. 2012 yılında SVK kullanım oranı azalmakla birlikte infeksiyon hızının arttığı tespit edil-
miştir. 2013 yılında SVK kullanım oranı artarken infeksiyon hızı belirgin şekilde azalmıştır. En sık izole edilen ilk 
üç etken:

2010 yılında:

• Koagülaz-negatif stafilokok (%35, %100 MRKNS)

• Acinetobacter baumannii (%18, %35 karbapenem dirençli)

• Enterococcus spp. (%12)

2011 yılında:

• Acinetobacter baumannii (%33, %39 karbapenem dirençli)

• Koagülaz-negatif stafilokok (%17, %100 MRKNS)

• Enterococcus spp. (%17)

2012 yılında: 

• Candida spp. (%33)

• Koagülaz-negatif stafilokok (% 25, %100 MRKNS) 

• Enterococcus spp. (%16)

2013 yılında:

• Koagülaz-negatif stafilokok (%47, %100 MRKNS)

• Acinetobacter baumannii (%29, %42 karbapenem dirençli)

• Enterococcus spp. (%18) olarak saptanmıştır. 

Sık izole edilen etkenlerin yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde hem SVK kullanım oranı ve SVKİ-KDİ hızı hem de etken dağılımı yıllar için-
de değişiklik gösterebileceği için infeksiyon kontrol programlarının hazırlanmasında bu değişiklikler mutlaka 
göz önüne alınmalıdır. Hastane infeksiyonlarının başta el hijyeni olmak üzere infeksiyon kontrol önlemleriyle 
azaltılabildiği bilinmektedir. Sağlık çalışanlarına el yıkama alışkanlığının kazandırılması, kan dolaşımı infeksi-
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yonlarının önlenmesine yönelik infeksiyon kontrol önlemlerine uymun artırılması, kateter infeksiyonlarını önle-
yici demetlerin kullanımı ve eğitimlerin tekrarlanması SVKİ-KDİ azaltılmasında önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, kan dolaşımı infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi

Tablo 1. Yıllara göre hasta sayısı, hasta günü, SVK kullanım oranları ve SVKİ-KDİ hızı

Yıl Hasta sayısı Hasta günü SVK günü SVK kullanım oranı SVKİ-KDİ hızı

2010 334 1858 1088 0.59 14.7

2011 379 1853 1042 0.56 10.5

2012 348 1721 781 0.45 12.8

2013 569 3188 1630 0.51 6.13
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Şekil 1. yıllara göre etken dağılımları.
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Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Uygulanan 
İnfeksiyon Kontrol Programının Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi: Dokuz Yılı Geride Bırakırken

Emine Alp1, Dilek Altun2, Fatma Cevahir2, Safiye Ersoy2, Özlem Çakır2, Mary Louise Mclaws3

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri
3 School of Public Health and Community Medicine, UNSW Medicine, The University of New South Wales, Sydney, Australia

Amaç: Bir üniversite hastanesinde 2004 yılından itibaren uygulanan infeksiyon kontrol programının, el hij-
yeni uyum oranları ve hastane infeksiyon hızları üzerine etkisinin değerlendirilmesi.

Materyal ve Metod: Erişkin yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), 2004-2012 yılları arasında el hijyeni uyum 
oranları, hastane infeksiyon hızları (HİH), pek çok ilaca dirençli patojen oranları ve antibiyotik kullanım oranları 
retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Toplam el hijyeni uyum oranları 2004 yılında %30.5’ten, 2010 yılında %43.5’e (İRO 1.3, p< 0.0001) 
ve 2012 yılında %63.8’e (İRO 1.9, p< 0.0001) ulaştı. Programın başladığı 2004 yılında, HİH 42.6/1000 hasta günü 
idi, son yılda %20 oranında düşerek, hız 33.6/1000 hasta günü oldu (İRO 1.5, p= 0.001). Başlangıçta santral kate-
ter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu oranı 7.85 (%95 CI 5.89-10.26)/1000 kateter günü ve 2012 yılında 12.4 (%95 CI 
9.98-14.39) 1000 kateter günü idi. Ventilatör ilişkili pnömoni oranlarında son yıllarda azalma (31.66-24.04/1000 
ventilatör günü) izlenmekle beraber fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.Kateter ilişkili üriner sistem infeksi-
yonlarında da yıllar içerisinde benzer oranlar görülürken, 2004 yılında 7.92 olan oran 2012 yılında 4.97/1000 ka-
teter günü idi (p= 0.101). Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) oranı başlangıçta 6.24/1000 hasta günü 
iken, 2007 yılından sonra anlamlı ölçüde düşerek 0.73/1000 hasta günü (İRO 0.13, p< 0.001) oranına ulaşmış ve 
son beş yılda 2/1000 hasta günü oranının altında kalmıştır. Pseudomonas aeruginosa 2004 yılında 8.66/1000 hasta 
günü iken, yıllar içerisinde insidans azalmış ve 2010 yılında 6.09/1000 hasta günü (İRO 0.72, p= 0.026) ve 2012 yı-
lında 5.44/1000 hasta günü olmuştur (İRO 0.63, p= 0.002). Acinetobacter baumannii insidansı 2004 yılında 14.3/1000 
hasta günü iken, 2005 yılında düşmüş (İRO 0.73, p= 0.012), 2006-2010 yılları arasında dalgalanmış ve 2011’de 
10.44/1000 hasta günü (İRO 0.74, p= 0.007) ve 2012’de 7.6/1000 hasta gününe (İRO 0.53, p< 0.001) düşmüştür. 
Antibiyotik kullanım oranlarında dokuz yıl içerisinde düşme izlenmemiştir.

Yorum: Gelişmekte olan ve kısıtlı imkanları olan ülkelerde infeksiyon kontrol programlarının etkinliğini gös-
teren çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışma, gelişmekte olan ve kısıtlı imkanları olan bir ülkede, infeksiyon 
kontrol programı kapsamında yapılan çalışmaların, Hİ hızlarının düşürülmesinde etkinliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte olan ülke, nozokomiyal infeksiyon, infeksiyon kontrol programı, el hijyeni, 
ventilatör ilişkili pnömoni, kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, üriner kateter ilişkili infeksiyon, antibiyotik
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Antibiyotik Tüketiminin Antibiyotik Direncine Etkisi

Seniha Şenbayrak Akçay1, Serpil Erol1, Asuman İnan1, Sebahat Aksaray2, Simin Cevan2, Derya Öztürk Engin1, 
Sibel Bolukcu1, Emin Karagül1, Seyfi Çelik Özyürek1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Günümüzde antibiyotik kullanımı ile bakterilerdeki antibiyotik direnç oranları arasında pozitif bir ilişki olduğu bilinmekte-
dir. Yüksek doz ve yoğun antibiyotik kullanılan hastanelerde dirençli bakteri sıklığı daha yüksektir. Rasyonel olmayan antibiyotik kulla-
nımı direnç artışı dışında morbidite, mortalite ve maliyet artışına da neden olmaktadır. Çalışmamızda üç yıllık antibiyotik kullanımının 
yıllar içindeki değişimi ve antibiyotik direncine etkisi araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 725 yataklı üçüncü basamak hizmet hastanesidir. Has-
tanemizde 2011-2013 yılları arasında Acinetobacter spp., P. aeruginosa ve Klebsiella spp.’nin imipenem, meropenem, piperasilin-tazobaktam, 
sefoperazon-sulbaktam, siprofloksasin, seftriakson, amikasin ve kolistin duyarlılık testleri VITEK 2 ile CLSI standartlarına uygun olarak 
yapılmıştır. DSÖ’nün tanımlamalarına göre bu antibiyotiklerin yıllık “Tanımlanmış Gün Dozu”(TGD) ve “Antibiyotik tüketim indeksi” (ATİ) 
değerleri hesaplanmıştır.

Bulgular: TGD 2011 yılı için 101562.6 g; 2012 için 90542.4 g ve 2013 için 116558.1 g’dır. Toplam antibiyotik ATİ değeri 2011 yılı için 
427.8; 2012 için 260.1 ve 2013 için 316.1’dir. Yıllara göre antibiyotik kullanımlarında, TGD ve ATİ’ye ilişkin değerlendirmeler Şekil 1’de ve 
Acinetobacter spp., P. aeruginosa ve Klebsiella spp.’nin 2011-2013 yılları arasındaki antibiyotiklere direnç oranları Tablo 1’de verilmiştir. 2011-
2013 yılları arasındaki ATİ değerlerinin Acinetobacter spp.’nin direnç oranlarıyla ilişkisi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Sonuçlar: TGD ölçümleri sekiz antibiyotik için total olarak yıllara göre incelendiğinde; 2011-2012 yılları, 2012-2013 ve 2011-2013 
yılları arasındaki artışlarda da istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p> 0.05). ATİ’de ise 2011 yılına göre 2012 ve 2013 yıllarında 
görülen düşüşler istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (Wilcoxon Signed Rank test; p= 0.012; p= 0.017; p< 0.05); 2012 ile 2013 yılları 
arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p> 0.05).

Hastanemizde görülen en yüksek direnç oranları Acinetobacter spp.’ye aittir. Kolistine düşük oranda direnç görülmüştür. E-test ile 
konfirme edilmemiştir. P. aeruginosa’da direnç oranları benzerdir. Klebsiella spp.’de ise özellikle karbapenemlere karşı direnç oranları 
artmıştır. Antibiyotik tüketim indeksinde belirgin bir artış olmamasına rağmen kümülatif olarak antibiyotik kullanımımız artmış oldu-
ğundan; bakterilerdeki direnç oranlarımız olumsuz yönde etkilenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik tüketim indeksi, direnç, tanımlanmış gün dozu 

Şekil 1. Yıllara göre antibiyotik kullanımlarında, tanımlanmış gün dozu ve antibiy-
otik tüketim indeksine ilişkin değerlendirmeler.
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Tablo 1. Acinetobacter spp., P. aeruginosa ve Klebsiella spp.’nin 2011-2013 yılları arasındaki antibiyotiklere direnç oranları

Antibiyotik Yıl
Klebsiella spp. (%) 

 R
P. aeruginosa (%)  

R
Acinetobacter spp.

R

İmipenem 
 

Meropenem 
 

Tazobaktam-Piperasilin 
 

Sefoperazon-Sulbaktam 
 

Siprofloksasin 
 

Seftriakson 
 

Amikasin 
 

Kolistin

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

2011
2012
2013

8.85
4.6
24
7.4
6.76
22.2
40.9
42.7
46.7
28.3
40.2
33.2
24.3
33.3
37.6
52.6
49.7
60.3
2.21
1.45
12.57

-
-
-
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20.85

25
22.01
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20.84
37.3
35.8
30.5

-
-
-

26.1
23.07
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-
-
-

11.6
15.95
6.83

-
-
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87.8
90

73.1
93.3
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90.6
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-
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0.8
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Şekil 2. 2011-2013 yılları arasındaki ATİ değerlerinin Acinetobacter spp.’nin direnç oranlarıyla ilişkisi.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 331

POSTERLER

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi Sağlık Personelinde Mesleki  

Maruziyet Oranlarının Belirlenmesi: 2000-2013 
Yıllarının Kıyaslanması

Derya Öztürk Engin1, Serpil Erol1, Tülay Teper1, Seniha Şenbayrak Akçay1, Sibel Bolukçu1, Asuman İnan1,  
Seyfi Özyurek1, Sebahat Aksaray2

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Sağlık çalışanları delici-kesici alet yaralanmaları, kontamine kan ve vücut sıvılarıyla temas açısından 
risk altındadır. Bu maruziyetler sonucunda hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immünyet-
mezlik virüsü (HIV) bulaşabilmekte, bu infeksiyonlar ise ciddi seyirli olup, ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu 
çalışmada, hastanemiz infeksiyon kontrol komitesine 2009 ve 2013 yıllarında mesleki maruziyet nedeniyle baş-
vuran hasta kayıtları irdelenmiş, her iki yıl arasında kıyaslama yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi’ne 
2009 yılında 41, 2013 yılında 71 sağlık personeli delici-kesici alet yaralanması, kontamine kan ve vücut sıvılarıyla 
mesleki maruziyet nedeniyle başvurmuştur. Sağlık personelinin maruziyet sonrası doldurulan kayıtları retros-
pektif olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede Fisher’s exact testi kullanılmış, p< 0.05 anlamlı 
olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde 2009 yılında çalışan sağlık personel sayısı 2127, delici-kesici alet yaralanma sayısı 
41(%2), 2013 yılında çalışan personel sayısı 1998 olup delici kesici alet yaralanma sayısı 71 (%4) olarak belirlen-
miştir (p= 0.6827). Her iki yıl arasında kıyaslama yapıldığında, erkek personelde maruziyet oranlarında azalma 
(p= 0.0001) ve çöp toplama sırasında maruziyet oranlarında azalma (p= 0.0092) saptanmıştır (Tablo 1). Kaynak 
hastanın anti-HCV pozitif olduğu maruziyet bildirimlerinde artma (p= 0.026), temas sonrası hepatit B’ye karşı 
aşılama gereksiniminde azalma belirlenmiştir (p= 0.0001) (Tablo 2).

Sonuçlar: Sağlık personelinin göreve başlamadan önce hepatit B’ye karşı aşılanması, tıbbi atık uygulama-
sının uygun bir şekilde yapılması, bunun için personelin eğitilmesi, maruziyet bildiriminin öneminin anlatılması 
maruziyeti ve maruziyet sonrası infeksiyon gelişimini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, mesleki maruziyet, HBV, HCV, HIV
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Tablo 1. Sağlık çalışanlarının 2009-2013 yıllarındaki mesleki maruziyet oranlarının kıyaslaması

2009 2013
n % n % p

Yaş (ortalama) 28.5 ± 7.92 29.2 ± 11.49 1.0000

Cinsiyet (erkek) 27 66 21 30 0.0001*

Meslek

Doktor 4 10 4 6 0.4353

Hemşire 16 39 23 32 0.3753

Öğrenci 6 15 19 27 0.0554

Personel 10 24 19 27 0.7458

Teknisyen 2 5 3 4 1.0000

Diğer 3 7 3 4 0.5371

Yaralanma yeri

Acil 9 22 11 15 0.2745

Ameliyathane 6 15 11 15 1.0000

YBÜ 3 7 7 10 0.6133

Klinik 23 56 32 45 0.0379

Yaralanma tipi

İğne batması 22 54 39 55 1.0000

Çöp toplama 9 22 6 8 0.0092*

Enjektör kapağını kapatma 6 15 14 20 0.4570

Göze temas 5 12 8 11 1.0000

Kan alma 3 7 4 6 1.0000

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi.

Tablo 2. Mesleki maruziyet sonrası serolojik değerlendirmelerin ve yapılan müdahalenin kıyaslaması

2009 2013
n % n % p

Kaynak hasta serolojisi

HBsAg (+) 8 20 9 13 0.2528

Anti-HCV (+) - - 8 11 0.026*

Anti-HIV (+) - - - - -

Sağlık personeli serolojisi

HBsAg (+) - - 1 1 1.000

Anti-HCV (+) - - - - -

Anti-HIV (+) - - - - -

Anti-HBs (+) 23 56 50 70 0.566

Yapılan müdahale

Hepatit B aşısı 28 68 14 20 0.0001*

Hepatit B İmmünglobulini 2 5 - - 0.132
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Klorheksidinli Swap-Stick ve Klorheksidin  
Emdirilmiş Transparan Örtü Kullanımı İle  

Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının 
Önlenmesi

Gülçin Telli1, Murat Dizbay1, Özlem Güzel Tunçcan1, Ayhan Gürsoy1, Serpil Baş1, Hatice Şimşek1,  
Bedia Bostan1, Firdevs Aktaş1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Çalışmamızda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Birimi (KHNB)’nde eğitim, 
klorheksidinli swap-stick uygulaması, klorheksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı gibi infeksiyon kontrol 
önlemlerinin uygulanmasının kan dolaşımı infeksiyonları insidansına etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kök Hücre Nakil Birimi (KHNB)’nde yatmakta 
olan hastalarda gelişen KDİ’ler incelenmiştir. 1 Mart 2011 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki KİKDİ sayı ve 
dansitesi ile; eğitim, klorheksidinli swap-stick uygulaması, klorheksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı 
gibi infeksiyon kontrol önlemleri uygulandıktan sonraki 1 Ocak 2012 ile 31 Ekim 2012 tarihleri arasındaki KİKDİ 
sayı ve dansitesi karşılaştırılmıştır. Veriler Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK)’nin 
yıllık olarak düzenlediği raporlardan elde edilmiştir. Sürveyans verileri İKK hemşireleri tarafından aktif-prospek-
tif olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi ise retrospektif olarak yapılmıştır.

Bulgular: 1 Mart-31 Aralık 2011 tarihleri arasında KHNB’de yatırılarak takip edilen 329 hastada toplam 51 
KDİ tanısı konmuştur. Bunların %62.7’sinin kateter kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. 2958 hasta yatış gününde 
KDİ için insidans dansitesi 1000 günde 17.24 bulunmuştur. Bu tespit sonrasında KDİ azaltmak amaçlı; eğitim, 
klorheksidinli swap-stick uygulaması, klorheksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı uygulanmıştır. Uygula-
ma sonrasında 1 Ocak-31 Ekim 2012 tarihleri arasındaki sonuçlar incelenmiş; 371 hastada toplam 29 KDİ tanısı 
konmuş, infeksiyonların %27.3’ü kateter ilişkili olarak değerlendirilmiştir. 3247 hasta yatış gününde KDİ insi-
dans dansitesi 1000 günde 8.3 olarak bulunmuştur. 2011 yılında KDİ oranı %15.5 iken uygulama sonrası 2012 
yılında %7.8’e gerilemiştir. Toplamda hem KDİ insidansında hem de KİKDİ insidansındaki azalma istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). 

Sonuç: KHNB hastaları ciddi immünsüpresif tedavilerin verildiği bir hasta grubudur ve bu hastaların büyük 
bir kısmına santral kateter takılması gerekmektedir. Bu nedenle ünitede görülen nozokomiyal enfekisyonların 
önemli bir kısmını KDİ oluşturmaktadır. Çalışmamızın sonucunda, klorheksidinli swap-stick uygulaması, klor-
heksidin emdirilmiş transparan örtü kullanımı sonrasında KDİ’de ve özellikle KİKDİ oranlarda belirgin azalma 
tespit edilmiştir. Ünitede bu uygulama rutin olarak devam ettirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, kateter, klorheksidin
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Yoğun Bakım ve Riskli Ünitelerde Kan Dolaşımı 
İnfeksiyonu Etkeni Olan Mikroorganizmalar ve 

Antimikrobiyal Direnç Oranlarının 8 Yıllık  
Analizi

Gülçin Telli1, Berna Özdemir Kepek1, Murat Dizbay1, Özlem Tunçcan Güzel1, Serpil Baş2, Bedia Bostan2,  
Hatice Şimşek2, Ayhan Gürsoy2, Firdevs Aktaş1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Giriş: Çalışmamızda, yoğun bakım ve riskli ünitelerde yatmakta olan hastalardan kan dolaşımı infeksiyonu 
etkeni olarak izole edilen mikroorganizmaların sayı ve türleri ile çeşitli antimikrobiyallere karşı olan direnç du-
rumunun yıllar içindeki değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Veriler Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK)’nin yıllık olarak 
düzenlediği raporlardan elde edilmiştir. Sürveyans, infeksiyon kontrol hemşireleri tarafından aktif prospektif 
olarak yapılmıştır. 

Bulgular: Yoğun bakım ünitelerinde izlenen hastalardan kan dolaşımı infeksiyon etkeni olarak izole edilen 
bakterilerin türleri ve görülme oranlarının yıllar içindeki değişimi Tablo 1’de, riskli ünitelerdeki durum Tablo 
2’de verilmiştir. 

Antimikrobiyal direnç durumları incelendiğinde her 2 ünitede de metisilin direnci Staphylococcus aureus (SA) 
suşları için yıllar içinde belirgin azalma göstermiş, KNS suşları içinse hep yüksek seyretmiştir. Vankomisine 
dirençli enterokok (VRE) oranları yıllar içinde artış göstermiştir. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) 
oranları yoğun bakımlarda tüm yıllarda %50 ve üzerinde seyretmiştir. Riskli ünitelerde GSBL oranları daha az 
gözlenmekle birlikte %18- %55 arasında seyretmiştir. Karbapenem dirençli Klebsiella suşları yıllar içinde giderek 
artmıştır. Pseudomonas suşları için karbapenem direnci yıllar içinde dalgalanmalar göstermiş; yoğun bakımlarda 
%29-%62 arasında, riskli ünitelerde %19-%45 arasında seyretmiştir. Yoğun bakımlarda yatan hastalardan izole 
edilen Acinetobacter suşları için karbapenem direnci 2006 yılında %58 bulunmuşken yıllar içinde katlanarak artmış 
2012 yılına gelindiğinde %96’ya ulaşmıştır. Riskli ünitelerde de benzer durum geçerlidir. Acinetobacter suşları ara-
sında kolistin direnci ise yoğun bakımlarda 2009, riskli ünitelerde 2012 yılına kadar hiç tanımlanmazken 2012 
yılında yoğun bakımlarda %3, riskli ünitelerde ise %2 olarak bulunmuştur.

Sonuç: 2006 ile 2013 yıllarını içeren 8 yıllık analizde kan dolaşımı infeksiyonlarının toplam sayısında yıllar 
içinde belirgin azalma gözlenmiştir. Bu durumun infeksiyon kontrol önlemlerine verilen önemin artması, kateter 
bakımına özen gösterilmesi, steril şeffaf kateter örtülerinin ve klorheksidin kulanımının yaygınlaşması ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir. KDE yıllar içinde sayısal olarak azalsa da tüm etkenler için gözlenen direnç oranların-
daki belirgin artış ise endişe vericidir.

Anahtar Kelimeler: Direnç, kan dolaşımı infeksiyonları, sürveyans
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Tablo 1. Yoğun bakım hastalarından izole edilen bakteriler ve görülme yüzdeleri, n (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

n % n % n % n % n % n % n % n %

E. coli 8 4 12 7 8 4 11 3 5 2 8 4 9 7 6 6

KNS 19 9 18 11 34 17 1 1 47 20 42 19 36 28 33 31

Staphylococcus aureus 11 5 16 10 14 7 22 6 7 3 5 2 3 2 5 5

Pseudomonas spp. 14 7 14 8 13 6 92 25 20 7 12 5 7 6 2 2

Acinetobacter spp. 59 28 34 21 47 23 164 44 53 25 36 17 20 16 20 19

Klebsiella spp. 18 9 9 6 16 8 29 8 19 8 24 11 13 10 7 7

Enterococcus spp. 16 8 17 11 11 5 1 1 31 13 40 19 15 12 13 12

Enterobacter spp. 8 4 4 3 10 5 11 3 3 2 3 1 4 3 - -

Streptococcus spp. 1 1 1 1 - - - - 1 1 3 1 - - - -

Candida albicans 10 5 9 7 19 9 6 2 15 6 7 3 12 9 10 9

Candida non-albicans 28 13 15 9 21 10 6 2 15 6 17 8 - - 3 3

Diğer 17 8 9 6 12 6 30 8 15 6 19 9 7 6 8 8

Toplam 211 100 158 100 205 100 373 100 230 100 216 100 127 100 107 100

* Sütun yüzdeleri alınmıştır.
 KNS: Koagülaz-negatif stafilokok.

Tablo 2. Riskli ünitelerde yatan hastalardan izole edilen bakteriler ve görülme yüzdeleri, n (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

n % n % n % n % n % n % n % n %

E. coli 35 20 21 14 35 16 23 11 43 18 23 14 20 15 19 16

KNS 65 37 58 39 91 42 103 50 86 36 69 42 65 49 55 47

Staphylococcus aureus 1 1 5 3 12 5 10 5 4 2 11 7 2 2 4 4

Pseudomonas spp. 8 5 8 5 9 4 9 4 6 3 10 6 4 3 2 2

Acinetobacter spp. 8 5 11 7 8 4 8 4 18 8 10 6 7 5 12 10

Klebsiella spp. 8 5 10 7 10 5 10 5 20 9 9 5 4 3 2 2

Enterococcus spp. 10 6 13 9 15 7 13 6 20 9 12 7 7 5 3 3

Enterobacter spp. 2 1 2 2 4 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2

Streptococcus spp. 3 2 1 1 8 4 4 2 5 3 1 1 5 4 5 5

Candida albicans 3 2 4 3 4 2 4 2 4 2 5 3 7 5 1 1

Candida non-albicans 12 7 5 3 10 5 8 4 12 5 2 2 - - 6 6

Diğer 16 9 9 6 13 6 11 5 16 7 9 5 10 8 6 6

Toplam 170 100 147 100 219 100 209 100 236 100 163 100 133 100 117 100

* Sütun yüzdeleri alınmıştır 
KNS: Koagülaz-negatif stafilokok.
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Hemodiyaliz Ünitesi Çalışanlarının İnfeksiyon 
Kontrolü İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının 

Değerlendirilmesi

Fatma Nurhayat Bayazıt1, Emine Yaray2, Murat Dizbay3

1 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi Hemşiresi, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmada, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerindeki hasta ve çalışan güvenliği açısından infeksiyon 
kontrolü ile ilgili olarak kurumun ve çalışanların uygulamalarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Elde edilen so-
nuçlar ile, hemodiyaliz ünitelerinde infeksiyon kontrolü ile ilgili uygulamalarda mevcut sorunların detaylı olarak 
tanımlanması, bilimsel çalışmalarda bu verilerin sonuçlarının kullanılması ve sonrasında sorunlara yönelik ola-
rak çözümler üreterek standart bir eğitim notu hazırlanması hedeflenmektedir. 

Materyal ve Metod: Çalışmamızdaki veriler; araştırmayı kabul eden hemodiyaliz ünite çalışanlarından, 46 
soruluk bir anket aracılığıyla toplanmıştır.

Bulgular: Araştırmaya 8 il ve 4 ilçe kapsamında; 7 üniversite hastanesi, 4 eğitim ve araştırma hastanesi, 
12 devlet hastanesi, 1 özel hastane ve 3 özel diyaliz merkezinin toplam 250 çalışanı katıldı. Anket uygulanan 
kişilerin 7’si uzman hekim, 20’si pratisyen hekim, 188’i hemşire, 9’u uzman hemşire ve 26’sı diyaliz teknikeri 
idi. Diyaliz ünitesinde çalışma süreleri 1-36 yıl olup, ortalama çalışma süresi 13.9 ± 6.3 yıldı. Ankete katılanların 
81 (%32.4)’i hemodiyaliz sertifikası almamıştı. Çalışanların 137 (%54.8)’si hemodiyaliz hastalarına ilk girişten 
önce; mutlaka HBsAg, anti-HCV ve anti-HBs ile birlikte anti-HIV testinin de istenmesi gerektiğini düşünmekte 
olup, anti-HIV testi yapılmasını önermeyen 23 (%9.2) kişidir. Sadece 3 kişi hastaya ilk girişte HBsAg, anti-HBs 
ve anti-HCV bakılmasının yeterli olduğunu belirtti. 136 (%54.4) kişi HIV (+) hastaların ayrı bir diyaliz makinesine 
bağlanması gerektiğini bildirdi. 88 (%35.2) kişi HBsAg (+) hasta ile ilgilenen personelin eşzamanlı olarak diğer 
hastalara da bakım verebileceğini belirtti. 33 (%13.2) kişi ilaç kutularını tıbbi atık kabul ederken, 8 (%3.2) kişi 
infeksiyöz vücut sıvılarının tıbbi atık olmadığını düşünmekteydi. Anti-HBs (+), Anti HBc (-) olan hastada yılda bir 
kez anti-HBs bakılması gerektiğini bilen kişi sayısı sadece 22 (%8.8) idi. 16 (%6.4) kişi kan sıçrama ihtimali olan 
durumlarda kişisel koruyucu ekipmanlarını bulamadığını ifade etti. 165 (%66) kişi yıllık influenza aşısı yaptırma-
dığını ama aşıya karşı olmadıklarını belirtirken, 19 (%7.6) kişi aşıya karşı olduğunu işaretledi.

Sonuç: Hemodiyaliz ünitelerinde hasta ve çalışan güvenliği büyük önem arz etmektedir. Ünite çalışanlarının 
infeksiyon kontrolüne dair eğitimi üzerinde önemle durulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, infeksiyon kontrolü, bilgi düzeyi

P-138



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 337

POSTERLER

Sağlık Personelinin Mevsimsel İnfluenza Aşısı 
Olma Durumunun 5 Yıllık Analizi ve 2013 Yılı 
Aşı Uygulaması Sonrası Aşılanma/Aşılanmama  

Nedenlerinin İrdelenmesi

Gülçin Telli1, Berna Özdemir Kepek1, Murat Dizbay1, Fatma Özer1, Kenan Hızel1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Çalışmamızda, mevsimsel influenza aşısı olan sağlık çalışanlarının sayısının meslek gruplarına 
göre dağılımının yıllara göre değişiminin incelenmesi, aşılanma veya aşılanmama nedenlerinin irdelenmesi 
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: 2009-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hasta-
lıkları Aşı Polikliniğine başvurarak mevsimsel influenza aşısı olan sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre 
sayısının yıllara göre değişimi incelendi. Bu inceleme sonrasında 2013 yılı için riskli ünitelerde çalışan sağlık 
çalışanlarının demografik özellikleri ve aşılanma durumu, 2013-2014 yılları için influenza olma durumu, aşılanan 
grubun aşılanma nedenleri ve aşı sonrası yan etki gelişme durumu, aşılanmayan grubun ise aşılanmama neden-
lerini araştırmak için anket çalışması yapıldı. 

Bulgular: 2009-2013 yılları arasında mevsimsel influenza aşısı olan sağlık personelinin sayısının meslek 
gruplarına göre sayılarının yıllara göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.

2013 yılı için aşılanma oranları riskli üniteler için değerlendirilmiş; yoğun bakımlar için %3.48, infeksiyon 
hastalıkları için %68.75, hematoloji-onkoloji-kök hücre nakil birimi için %15.78, pediatri için %7.56, acil servis 
için %3.26 olarak bulunmuştur. 2013 yılı için 284 gönüllü ile yapılan anket çalışmasının sonucunda aşılanan kişi 
sayısı 65 (%22.8), aşılanmayan kişi sayısı 219 (%87.2) olarak bulunmuş. Aşı olan ve olmayan grupların yaş, cin-
siyet, çocuk sahibi olma, ailede yaşlı/immünsüpresif birey olma, kronik hastalık varlığı, influenza olma durumu, 
meslek ve çalıştığı bölümlere göre dağılımı Tablo 1’de, aşılanmaaşılanmama nedenleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Aşı olan 65 kişinin 6 (%9.2)’sında, aşı olmayan 219 kişinin 73 (%33.33)’ünde influenza geçirme öyküsü mevcut 
olup aşılanan kişilerde daha az influenza gözlenmiştir ve istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05).

Sonuç: H1N1 pandemisinin yaşandığı 2009 senesinde, mevsimsel influenza aşılanma oranları da yüksek 
seyretmiş, ancak seneler içinde aşılanma oranlarında belirgin azalma saptanmış, bu azalma istatiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Yapılan anket çalışmasının sonucunda ise aşılanmama nedenleri arasında aşı etkinliği-
ne inanmamak ve yan etkilerden korkmanın yanı sıra bilgilendirilmeme ve zaman darlığı dikkati çekmiştir. Bu 
nedenle senelik aşılama uygulamasının başlamasından önce sağlık çalışanlarının influenza ve influenza aşısı 
hakkında bilgilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, influenza, sağlık personeli
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Şekil 1. 2009-2013 yılları arasında mevsimsel influenza aşısı olan sağlık personelinin meslek gruplarına göre sayılarının 
yıllara göre dağılımı.
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Tablo 1. Aşı olan ve olmayan grupların yaş, cinsiyet, çocuk sahibi olma, ailede yaşlı/immünsüpre-
sif birey olma, kronik hastalık varlığı, influenza olma durumu, meslek ve çalıştığı bölümlere göre 
dağılımı

Aşılananlar Aşılanmayanlar

Yaş Sayı % Sayı %

18-29 20 31 141 64

29-45 36 55 67 31

> 45 9 14 11 5

Cinsiyet

Kadın 42 65 138 63

Erkek 23 35 81 37

Çocuk sahibi olma

Olan 46 71 77 35

Olmayan 19 29 142 65

Kronik hastalık varlığı

Var 9 14 15 7

Yok 56 86 204 93

Ailede yaşlı/immünsüpresif 
varlığı

Var 4 6 16 8

Yok 61 94 203 92

Meslek grubu

Öğretim üyesi (Doktor) 10 15 2 1

Araştırma görevlisi 
(Doktor)

20 30 91 41.5

Hemşire 18 28 88 40

Personel 14 22 37 17

Diğer 3 5 1 0.5

Çalıştığı ünite

Yoğun bakımlar 15 23 138 62

İnfeksiyon hastalıkları 22 34 10 5

Pediatri 14 22 16 7

Acil servis 3 5 17 8

Hematoloji-kök hücre 
nakil birimi

11 16 15 6

Onkoloji 0 0 5 2
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Tablo 2. Aşılanma ve aşılanmama nedenlerinin dağılımı

       Aşılananlar (n= 65) Aşılanmayanlar (n= 219)

Aşılanma nedenleri Sayı % Aşılanmama nedenleri Sayı %

Hastalık ve komplikasyonların-
dan korunmak

65 100 İğneden korkmak 6 3

Risk grubunda olmak 11 17 Aşının yararına inanmamak 39 18

Çocuğuna bulaştırmamak 27 42 Aşının zararlı olduğuna 
inanmak

7 3

Aile bireylerine bulaştırmamak 2 3 Aşının etkinliğine inanmamak 56 26

Hastalara bulaştırmamak 10 15 Hastalıktan korkmamak 14 6

Çevresindekilerin aşılanması 0 0 Aşının yan etkilerinden 
korkmak

42 19

Aşının ücretsiz olması 0 0 Kontrendike durum varlığı 6 3

Zaman darlığı 59 27

Bilgilendirilmemek 22 10

Kolay ulaşamamak 5 2

Medya etkisi 3 1

Var olan hastalığı olumsuz 
etkileyeceğinden korkmak

4 2
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Sağlık Hizmeti İlişkili İnfektif Endokardit  
Olgularımızın İrdelenmesi

Ebru Kurşun1, Tuba Turunç1, Hatice Göknur Tekin2, Yusuf Ziya Demiroğlu1, Hande Arslan1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Adana
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Tanı ve tedavi amacı ile giderek artan invaziv uygulamalar sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlarda artışa 
neden olmaktadır. Sağlık hizmeti ilişkili infektif endokardit (SHİE) yıllardır bilinen yüksek mortalite ve morbidi-
teye neden olan bir klinik tablodur. Çalışmamızda SHİE ile toplum kaynaklı infektif endokardit (TKİE) karşılaş-
tırılması amaçlandı. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Ocak 2005-Ocak 2014 yılları arasında hastanemizde modifiye Duke öl-
çütlerine göre izlediğimiz kesin infektif endokardit (İE) tanısı alan 52 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. 
Olgulara ait epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri hasta dosyalarından elde edildi. SHİE; hastaneye 
yattıktan 48 saat sonra ya da hastaneden taburcu olduktan sonraki 6 ay içinde İE belirti/bulgularının ortaya 
çıkması veya ayaktan tedavi gören hastalarda endokardite neden olabilecek işlemlerin yapılmasından sonra İE 
belirti/ bulgularının ortaya çıkması olarak tanımlandı. TKİE ise; son 6 ay içinde hastaneye yatış öyküsü olmayan 
ve sağlık hizmetiyle teması olmayan hastalarda hastaneye yatıştan < 48 saat önce İE belirti/ bulgularının görül-
mesi olarak tanımlandı.

Bulgular: İnfektif endokardit ile izlediğimiz olgularımızın 21 (%40)’i SHİE idi. SHİE olgularımızın büyük kıs-
mından (%47) damarsal girişimlerin neden olduğu bakteriyemi ilişkili olarak bulundu. TKİE ile SHİE karşılaştı-
rıldığında; ileri yaşta (58.0 ± 15.1 yıl ve 41.3 ± 14.4 yıl, p= 0.000), kronik böbrek yetmezliği (p= 0.001), diabetes 
mellitus (p= 0.016), embolik olay (p= 0.008), spondilodiskit (p= 0.034), stroke (p= 0.007) ile SHİE arasında ista-
tiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Mortalite açısından iki grup açısından istatiksel olarak fark bulunmaz iken 
SHİE’de mortalite oranın (%28.6) daha yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç: Çalışmamızda SHİE’nin eşlik eden hastalığı bulunan özellikle damar içi girişim öyküsü olan ileri yaş 
olgularında daha sık olduğu belirlendi. Bu nedenle İE düşünülen hastalar, hastalığın edinilme yoluna göre iyi 
değerlendirilmeli ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon, sağlık hizmeti ilişkili infektif 
endokardit

P-140
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Kateter İlişkili Üriner İnfeksiyon Önlem Paketi 
Uygulaması ve Klinik Sonuçları

Serap Gülsüm Tatlıoğlu1, İlker İnanç Balkan2

1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu hızının yıllara göre değişiminin ortaya konması ve uygulama-
ya giren bütünleşik önlem paketinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

Materyal ve Metod: İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü yatan hasta birimlerinde 01 Temmuz 2013-
31 Aralık 2013 tarihleri arasında, > 48 saat süresince üriner kateter uygulanan tüm hastalar HİKK tarafından 
hazırlanan “Kİ-ÜSİ önlem formu” na kaydedilerek kateter çıkarılıncaya dek günlük vizitler ile izlendi. Üriner 
kateterin takılması ile ilgili aseptik teknik ve diğer koşullar ile kateter izlem sürecindeki uygulamalar (Tablo 
1) Kİ-ÜSİ önlem formuna İKH tarafından kaydedildi. Altı ay sonunda kayıtlı olgulara ait veriler değerlendirildi, 
önlem paketinde yer alan 10 parametre için uyum oranları ayrı ayrı hesaplandıktan sonra kümülatif uyum oranı 
belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 25 hasta (15 E, 10 K) dahil edildi, ortalama yaş 65 idi. Hastaların 18’i koroner 
yoğun bakım ünitesinde (49 kateter/gün), 7’si ise kalp damar cerrahisi yoğun bakım biriminde (28 kateter/gün) 
izlendi. Toplam 77 kateter/gün kaydedildi, kateter kullanım oranı 0.077 (%0.7) olarak belirlendi. Kİ-ÜSİ hızındaki 
değişim yıllara göre, UHESA ve NNIS verileri ile karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de sunulmuştur.

Sonuç: Merkezimizde KİÜSİ hızı, son üç yılda belirgin olarak gerilemiştir. Bu sonuçta, bütünleşik önlem 
paketinde yer alan standart önlemlerin yanı sıra, özellikle kateter kalış endikasyonunun günlük olarak sorgulan-
ması ve kapalı drenaj sisteminin korunması etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Üriner kateter, üriner kateter infeksiyonu, üriner kateter infeksiyon önlem paketi

P-141
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Kontamine Materyal İle Yaralanmaları Ne  
Kadar Önemsiyoruz?

Özden Özgün1, Nurcan Demirkıran1, Suna Koyuncu1, Nagehan Didem Sarı2, Muzaffer Fincancı2

1 SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
2 SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Amaç: Hastanemizdeki sağlık çalışanlarının kontamine materyal ile yaralanmalara maruziyet durumunda tutumları ve bildirim eksikliğinin 
nedenlerinin saptanması.

Materyal ve Metod: 2012 yılı Kasım ayında hastanemizde çalışan 150 hemşire ve 221 hekimden oluşan toplam 371 kişiye 6 sorudan oluşan 
anket uygulanmıştır. Anketin ilk üç sorusunda demografik bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde kontamine materyal ile yaralanmaya maruz 
kalınma durumu, yaralanmaya maruz kalındıysa infeksiyon kontrol hemşirelerine (İKH) bildirim yapılıp yapılmadığı, kaç kez bildirim yapıldığı ve 
bildirim yapmadılar ise nedenleri sorgulanmıştır.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 34 olarak saptandı. Katılımcıların %89’u kadın %11 erkek olarak tespit edildi.

“Kontamine materyal ile yaralanmaya maruz kaldınız mı?” sorusunu hemşirelerin %57’si evet, hekimlerin %60’ı evet olarak cevapladı. 

“Kaç kez yaralanmaya maruz kaldınız?” sorusunu 56 hemşire cevaplamış, 45 hemşire 10 kereden az, 11 hemşire 10 kereden fazla olarak 
cevaplamışlardır. Aynı soruya 76 hekim cevap vermiş 49 hekim 10 kereden az, 27 hekim 10 kereden fazla cevabını vermiştir.

“Yaralanmaya maruz kaldıysanız İKH’ye bildirdiniz mi?”sorusunu hemşirelerin 37 (%44)’si hayır, hekimlerin 103 (%77)’ü hayır olarak cevap-
lamışlardır (Tablo 1).

“Kontamine materyal ile yaralanma durumunda bildirim yapmama nedeniniz” sorusunun cevabı 5 şıklı olup, işaretlenen şıklar Tablo 2’de 
gösterilmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin bildirimin nereye yapılacağını bilmeleri hizmet içi eğitimlerin etkili olduğunu, ancak yeterli duyarlılık yaratamadığımızı 
göstermiştir.

Kontamine materyal ile yaralanmaya maruziyetin yüksek olduğu doktorlarda, bildirim sıklığı az bulunmuştur. Bunun en önemli nedeni de 
bildirimin nereye yapılacağını bilmemeleridir. Doktorlara bildirimin nereye yapıldığının ve yaralanmaların takibinin öneminin vurgulanacağı 
bilgilendirme toplantılarını periyodik olarak yapmaya devam etmemiz gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kontamine, yaralanma, bildirim

Tablo 1. Kontamine materyal ile yaralanma durumu ve bildirimi ile ilgili veriler

Hemşire Doktor
Evet Hayır Evet Hayır

Kontamine materyal ile yaralanmaya maruz kaldınız mı? 85 (%57) 65 (%60) 133 (%60) 88 (%40)
10'dan az 10'dan fazla 10'dan az 10'dan fazla

Yaralanmaya kaç kez maruz kaldınız? 45
Evet

11
Hayır

49
Evet

27
Hayır

Yaralanmaya maruz kaldıysanız infeksiyon kontrol 
hemşirelerine bildirdiniz mi?

48 (%56) 37 (%44) 30 (%23) 103 (%77)

 Tablo 2. Kontamine materyal ile yaralanma durumunda bildirim yapmama nedenleri

Kontamine materyal ile yaralanma durumunda 
bildirim yapmama nedeniniz?

Bildirmedim cevabı 
veren 37 hemşire

Bildirmedim cevabı  
veren 103 doktor

a. Bildirmek için vaktim yok 3 kişi a 25 kişi a
b. Formalitelerle uğraşmak istemiyorum 5 kişi b 13 kişi b
c. Bildirimin çözüm olacağına inanmıyorum 6 kişi c 10 kişi c
d. Bildirimin nereye yapılacağını bilmiyorum 4 kişi a, b 18 kişi d
e. Diğer 1 kişi a, c 6 kişi a,b,c

4 kişi a, b, c 10 kişi a, b, c, d
1 kişi b, c 2 kişi b, c
13 kişi e 19 kişi e 

Şıklarını işaretlemişlerdir. Şıklarını işaretlemişlerdir.

P-142
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Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve  
Araştırma Merkezi Cerrahi Servislerinde  

Antibiyotik Kullanımı ve Maliyeti

Ebru Kurşun1, Hikmet Eda Alışkan2, Hakan Yabanoğlu3, Tuba Turunç1, Yusuf Ziya Demiroğlu1, Hande Arslan1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara-Adana
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Antibiyotikler en sık kullanılan ve kullanımında da en çok hata yapılan ilaçlardır. Antibiyotiklerin yan-
lış kullanımı; tedavi başarısızlıkları, artan antibakteriyel direnç ve maliyet artışı gibi sorunlara neden olmaktadır. 
Bu çalışmada hastanemiz cerrahi bölümlerindeki antibiyotik kullanım eğilimleri ve uygun olmayan antibiyotik 
maliyetinin araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada hastanemizde 20 Eylül 2013 tarihinde cerrahi servislerinde yatan has-
talarda nokta prevalans yöntemi kullanılarak antibiyotik kullanım eğilimleri ile antibiyotik maliyeti araştırıldı.

Bulgular: Hastanemiz cerrahi servislerinde çalışmamızın yapıldığı günde toplam 122 hasta yatıyordu. Has-
talarımızın yaş ortalamaları 52.5 + 1.9 yıl, 38 (%52)’i erkek ve yatış süresi 5.5 + 7.3 gün idi. Hastaların 73 (%60)’ü 
antibiyotik kullanmaktaydı. Yapılan incelemelerde antibiyotik kullanan hastaların yalnızca 35 (%48)’inin an-
tibiyotik kullanımının uygun olduğu saptandı. Antibiyotik kullanımında en sık yapılan hatanın profilaksi için 
başlanan antibiyotiğin kullanımına devam edilmesi (%34) olduğu belirlendi. Hastaların antibiyotik kullanımları 
incelendiğinde en sık kullanılan antibiyotikler sefazolin sodyum (n= 28, %38.3) ve seftriakson (n= 22, %30.1) idi. 
Çalışma gününde hastaların toplam maliyeti 2.879,30 TL (hasta başına 23.60 TL) idi ve uygun olmayan antibiyo-
tik kullanım maliyeti 1.617,25 TL (hasta başına 42.56 TL) olarak bulundu. 

Sonuç: Hastanemizde cerrahi bölümlerinin uygun antibiyotik kullanım oranlarının düşük olduğu, en sık ya-
pılan hatanın profilaktik antibiyotik kullanımında olduğu ve bunun sonucunda maliyetin yüksek olduğu saptan-
dı. Elde edilen veriler ışığında akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili olarak hizmet içi eğitimi verilmesine başlandı 
ve cerrahi bölümlerle ile hastanemiz profilaksi rehberinin tekrar gözden geçirilmesine karar verildi.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kullanımı, profilaksi, uygunsuz antibiyotik kullanımı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Sağlık 
Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar:  
Nokta Prevalans Çalışmaları

Sema Alp Çavuş1, Ziya Kuruüzüm1, Ülker Uysal2, Aliye Çınar2, Gül Aygün2, Zeynep Gülay3, Ayşe Yüce1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Ekibi, İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Hastanemizin yoğun bakım ünitelerinde sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar (SBİİ), hasta ve laboratuvar kayıtları-
na dayalı olarak aktif sürveyansla izlenmekte, cerrahi alan infeksiyonları için de hedefe yönelik sürveyans sürdürülmektedir. 
Ayrıca tüm servislerin değerlendirilmesi amacıyla yılda iki kez nokta prevalans çalışması yapılmaktadır.

Bu çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalarda gelişen SBİİ’lerin nokta prevalans yöntemi ile 
belirlenmesi ve dönemlere göre değişimlerinin izlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Nokta prevalans çalışmaları, 1000 yatak kapasitesine sahip olan hastanemizde Ocak 2013, Haziran 
2013 ve Ocak 2014 dönemlerinde yürütüldü. Tüm servisler iki iş günü içinde ziyaret edilerek hastaların demografik özellikleri, 
eşlik eden hastalıkları, invaziv girişimleri ve SBİİ’leri kaydedildi. SBİİ tanıları Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) kriter-
lerine göre konuldu. Veriler SPSS 15 programı ile değerlendirildi.

Bulgular: Yatan hasta sayıları, hastaların demografik özellikleri ve invaziv girişimleri Tablo 1’de verildi. Yatan hasta sa-
yısı, operasyon sayısı ve izlenen nötropenik hasta sayısının dönemlere göre değişmediği belirlendi. İnvaziv alet kullanım 
oranlarında artış yaşandığı, özellikle üriner kateter kullanımının yüksek olduğu görüldü. Her dönemde erkek cinsiyet, sonda 
ve santral venöz kateter kullanımı olanlarda SBİİ gelişimi anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.05). Toplam SBİİ hızının çalış-
ma dönemlerine göre değişmediği, en yüksek hızın yoğun bakımlarda olduğu, diğer bölümlerde infeksiyon hızının değişiklik 
gösterdiği (dönemlere göre sırasıyla yoğun bakımlarda %15.8, %21.2, %14.77; cerrahi birimlerde %3.33, %1.70, %1.86; dahili 
birimlerde %1.30, %0.26, %3.85) saptandı. En sık görülen infeksiyon kan dolaşımı infeksiyonu iken son dönemde nozokomi-
yal pnömoni sıklığında artış olduğu dikkati çekti (Tablo 2). SBİİ etkeni olarak saptanan başlıca patojenlerin, Acinetobacter spp. 
(dönemlere göre sırasıyla n= 6; 7; 8), Klebsiella pneumoniae (n= 6; 4; 7), Pseudomonas aeruginosa (n= 5; 8; 5), Escherichia coli (n= 5; 6; 4), 
koagülaz-negatif stafilokok (n= 0;2;3), Enterococcus spp. (n= 4; 0; 2), Candida spp. (n= 1; 0; 3), Stenotrophomonas maltophilia (n= 2; 1; 2) 
ve Staphylococcus aureus (n= 0; 0; 2) olduğu görüldü. 

Sonuç: Devamlılık gösteren nokta prevalans çalışmaları hastanenin tüm birimlerini değerlendirmede ve sorunlu alanların 
belirlenmesinde yararlı olan bir uygulamadır.

Anahtar Kelimeler: Nokta prevalans, sağlık bakımı ilişkili infeksiyon, invaziv alet kullanım oranları, üniversite hastanesi

Tablo 1. Dönemlere göre hastaların sosyodemografik özellikleri 
ve invaziv girişim oranları

Ocak 2013
Haziran  
2013

Ocak
2014

Hasta sayısı 863 870 878

Erkek 461 (%53.4) 479 (%55.1) 464 (%52.8)

Yaş ortalaması 49.26 ± 24 49.07 ± 23.9 50.52 ± 24.8

Malignite %20.6 %18.6 %21.4

Nötropeni %2.7 %3.0 %3.2

Üriner kateter %18.0 %17.4 %21.6

Santral venöz 
kateter

%14.0 %14.8 %16.7

Mekanik ventilasyon %7.3 %8.2 %9.2

Cerrahi girişim %24.6 %25.1 %22.4

     

Tablo 2. Dönemlere göre sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyon hızı 
ve infeksiyon türlerinin dağılımı

Ocak 
2013

Haziran 
2013

Ocak 
2014

İnfeksiyon hızı %3.7 %3.7 %4.2

İnfeksiyon türü n (%) n (%) n (%)

Kan dolaşımı infeksiyonu 12 (%37.5) 15 (%46.9) 11 (%29.7)

Nozokomiyal pnömoni 3 (%9.4) 7 (%21.9) 10 (%27.1)

Üriner infeksiyon 8 (%25.0) 6 (%18.7) 8 (%21.6)

Cerrahi alan infeksiyonu 9 (%28.1) 4 (%12.5) 8 (%21.6)

Toplam 32 (%100) 32 (%100) 37 (%100)
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Aydın Devlet Hastanesi 3. Basamak Yoğun 
Bakım Ünitelerinde (Anestezi ve Reanimasyon 

Yoğun Bakım Ünitesi (ARS) Üriner Kateter  
İnfeksiyonları Dört Yıllık Analizi

Mehmet Candan1, Aynur Semercioğlu1, Hülya Bolat1, Özlem Dal Bayrak1

1 Aydın Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Aydın

Amaç: Nozokomiyal infeksiyonlar yüksek mortalite oranlarına neden olan ciddi infeksiyonlardır. Yoğun ba-
kım üniteleri (YBÜ) nozokomiyal infeksiyonların en sık görüldüğü birimlerdir. Bu çalışmada hastanemiz anestezi 
ve reanimasyon (ARS), 2010-2013 yılları kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonları irdelenmiştir. 

Bulgular: YBÜ’de dört yıllık sürede 53 hastane infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) saptanmıştır. Bu infeksiyonların tamamı 
kateter takımı ve bakımı esnasında oluşan hatalardan kaynaklanmıştır.

Sonuç: YBÜ’de infeksiyona neden olan bakteriler daha dirençli olduğu gibi hastalar da daha sorunludur. 
Hastane infeksiyonlarının kontrol altına alınmasında ve takibinde sürveyans çalışmaları büyük önem taşımak-
tadır. 

Aydın Devlet Hastanesi ARS 2010 Ocak-2013 Aralık arasında yatan hastalar prospektif olarak takip edildi. 
Hastane infeksiyon (Hİ) tanısı “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre konuldu.

Hesaplamalar:

Hİ hızı = Hastane infeksiyonu sayısı/Yatan hasta sayısı x 100

Hİ dansitesi = Hastane infeksiyonu sayısı/Hasta günü x 1000 formülü ile yapıldı.

Dört yıllık dönemde hastanemizin ARS yoğun bakım ünitelerinde takip edilen 1581 hastada 9483 yatış gü-
nünde 53 kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) saptandı. Yıllara göre kateter ilişkili üriner sistem 
infeksiyon hızı Tablo 1’de gösterildi. 

YBÜ’de kalma süresi infeksiyon gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. YBÜ’de kalma süresi uza-
dıkça invaziv girişim artmakta ve dirençli bakterilerle kolonizasyon ve infeksiyon riski de çoğalmaktadır. Hasta-
larda mümkün olduğunca çabuk, invaziv aletlerin çıkarılması, infeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve hızlı 
tanı ile birlikte uygun antibiyotik tedavisinin başlanması mortaliteyi önemli ölçüde azaltacaktır. Her hastane 
kendi hasta profilini, hastane florasını ve bunların direnç paternlerini sürveyans yaparak saptayabilir. Sürveyans 
çalışmaları infeksiyon kontrol programının ve uygulanan politikaların başarılı olup olmadığını değerlendirmede 
ve Hİ hızını kontrol etmede olmazsa olmazlardandır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, sürveyans, yoğun bakım ünitesi, Kİ-ÜSİ

Tablo 1. ARS infeksiyon hızları ve alet kullanımının yıllara göre karşılaştırılması

Hasta 
sayısı

Hasta 
günü Hİ hızı

İnsidans  
dansitesi

Üriner kateter 
günü

Kİ-ÜSİ
sayısı

Kateter  
kullanım oranı Kİ-ÜSİ Hızı

2010 147 1.571 6.12 5.73 1.538 9 0.98 5.83

2011 277 1.937 3.61 5.16 1.912 10 0.99 5.23

2012 644 2.968 2.95 6.40 2.893 19 0.97 6.57

2013 513 3.007 2.92 4.99 2.940 15 0.98 5.10
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 
2007-2012 Yılları Arasındaki Hastane  
İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik  

Duyarlılıkları

Melda Sınırtaş1, Kadir Efe1, Burcu Dalyan Cilo1, Esra Kazak2, Sezcan Sağlam1, Neval Gencol2, Emel Yılmaz2, 
Cüneyt Özakın1, Halis Akalın2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Bu çalışmada, kurumumuzda altı yıllık süreçte saptanan hastane infeksiyonu etkenlerinin dağılımının 
ve duyarlılık profillerinin belirlenmesi ile infeksiyon kontrol programlarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2007-Aralık 2012 tarihleri arasında, 890 yatak kapasiteli Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalardan izole edilen ve hastane infeksiyonu etkeni olarak 
tanımlanan suşlar retrospektif olarak incelendi. Suşlar biyokimyasal testler ve Phoenix (BD Diagnostics, ABD) 
otomatize sistemi ile tanımlandı ve antibiyotik duyarlılık profilleri belirlendi. İstatistiksel analizde Fisher ve Pe-
arson ki-kare testleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda altı yıllık süreç içerisinde toplam 7240 hastane infeksiyonu etkeni tespit edildi. Et-
kenlerin %23.9’u kan, %22.7’si yara-pü, %15.6’sı idrar, %14.5’i endotrakeal aspirat ve %23.3’ü diğer örneklerden 
izole edildi.

En sık izole edilen beş etken sırasıyla Escherichia coli (%15.5), Acinetobacter spp. (%13.5), Enterococcus spp. (%10.7), 
Klebsiella spp. (%9.6), Pseudomonas aeruginosa (%7.9) olarak saptandı. Suşların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları 
Tablo 1’de sunuldu.

Suşların kliniklere göre dağılımı incelendiğinde, genel cerrahi kliniği dışındaki bölümlerde izolasyon oranla-
rının yıllar içinde anlamlı olarak azaldığı tespit edildi (p< 0.001).

Acinetobacter spp. suşlarının karbapenem duyarlılık oranlarının %30-35’ten %6.3 seviyelerine indiği görüldü. 
Klebsiella spp. suşları için karbapenem duyarlılık oranlarının %100’den %77.8 düzeylerine gerilediği görüldü. P. 
aeruginosa için ise gentamisin duyarlılık oranının yıllar içerisinde genel olarak arttığı, Enterococcus faecium suşların-
da vankomisin duyarlılığının %96’dan %80.9’a gerilediği görüldü.

Tartışma ve Sonuç: Kurumumuzda hastane infeksiyonu etken dağılımının diğer çalışmalar ile uyumlu ol-
duğu, özellikle gram-negatif bakterilerin ilk sıralarda yer aldığı saptanmıştır. Acinetobacter spp. ve Klebsiella spp. 
suşlarında yıllar içinde karbapenem duyarlılıklarının azaldığı tespit edilirken, P. aeruginosa suşlarında gentamisin 
duyarlılığının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca izolasyon oranlarında yıllar içerisinde anlamlı ölçüde azalma olduğu 
dikkat çekmiştir (p< 0.001). Hastanemize ait veriler hastalara uygulanacak tedavilerin belirlenmesine, antibiyo-
tik kullanım politikalarının oluşturulmasına ve infeksiyon kontrol önlemlerinin yönlendirilmesine katkı sağlan-
ması açısından sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılık, hastane infeksiyonu, hastane infeksiyonu etkenleri
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Tablo 1. Hastane infeksiyonu etkenlerinin antibiyotik duyarlılık oranları

Acinetobacter (n= 982) Pseudomonas aeruginosa (n= 573)

Antibiyotik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Amikasin 3.3 11.1 12 16.8 32.7 28.1 86.3 87.3 81.25 95.2 88.5 69.2

İmipenem 35.5 44.4 23.5 6.5 3.6 6.3 55.6 51.7 56.9 54.8 46.2 69.2

Meropenem 32.8 37.3 23.1 6.5 3.6 6.3 57.8 57.6 66.6 71.4 50 75

Gentamisin 14.1 51.9 22.9 14.9 23.6 6.5 61.5 57.8 65.2 83.3 76.9 61.5

Siprofloksasin 5.8 7.4 4.9 1.9 3.6 6.9 67.5 76.3 61.1 92.9 80.7 61.5

Seftriakson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seftazidim 0.8 3.7 3.8 1.9 5.5 6.3 53 67 69.7 71.4 53.8 46.1

Sefoperazon/ 
Sulbaktam

10.9 33.3 17.4 9.8 5.7 10 59 61.2 47.8 52.5 42.3 46.2

Escherichia coli (n= 1124) Klebsiella spp. (n= 693)

Antibiyotik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Amoksasin 99.1 96.3 98 91 85.7 100 91.5 100 100 73.3 66.8 77.8

İmipenem 100 100 100 100 82.1 100 100 100 96.7 64.4 47.6 77.8

Meropenem 100 100 100 100 96.4 100 100 100 96.7 71.1 38.1 77.8

Gentamisin 60.1 67 59.8 46.2 67.9 79 73.5 90 87.7 75.6 61.9 77.8

Siprofloksasin 42.2 56.7 42.5 39.7 46.4 63.2 90.6 91.3 91.8 75.6 28.6 66.7

Sefriakson 64.4 58.6 66.7 47.1 60 53.3 53.9 77.8 75 30 0 80

Saftazidim 60.6 62.1 57.5 34.6 46.4 47.4 52.1 61.3 71.3 29.9 28.6 55.6

Sefoperazon/
Sulbaktam

75 84.8 82.5 65.1 39.3 63.2 61.5 56.6 72.3 20.6 19.1 55.6
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde  
Görülen Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonların  

Değerlendirilmesi

Sema Alp Çavuş1, Ziya Kuruüzüm1, Ülker Uysal2, Aliye Çınar2, Gül Aygün2, Zeynep Gülay3, Ayşe Yüce1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ekibi, İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri’nde gelişen sağlık bakımı ile ilişkili infek-
siyon hızlarının, invaziv alet ile ilişkili infeksiyon hızlarının, etken mikroorganizmaların ve direnç oranlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Yoğun bakım ünitelerinde 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında izlenen hasta-
larda gelişen infeksiyon hızları hedefe yönelik aktif sürveyansla, hastaya ve laboratuvara dayalı olarak izlendi. 
İnfeksiyon tanıları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tanı kriterlerine göre konuldu. 

Bulgular: Toplam 1000 yatak kapasitesine sahip olan hastanemizde bu dönem içerisinde yoğun bakım üni-
telerinde 2747 hasta, 20.458 hasta gününde izlendi. Bu hastalarda 320 sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyon gelişti. 
İnfeksiyon hızı %11.65, insidans dansitesi 15.64/1000 hasta günü saptandı. Bölümlere göre insidans dansitesi 
sırasıyla, anestezi yoğun bakım ünitesinde (AYB) 15.66, dahiliye yoğun bakım ünitesinde (DYB) 20.03, kalp ve da-
mar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde (KDCYB) 8.02, çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYB) 15.56 idi. Bölümlere 
göre invaziv alet kullanım oranları ve invaziv alet ile ilişkili infeksiyon hızları Tablo 1’de gösterildi. En sık etken 
olan mikroorganizmalar, Acinetobacter spp. (%22.92), Klebsiella pneumoniae (%21.95), Pseudomonas aeruginosa (%13.41) 
ve kandida türleri (%12.93) idi. Etkenlerin bölümlere göre dağılımları Tablo 2’de gösterildi. Direnç oranları ince-
lendiğinde karbapenem direnci Acinetobacter spp., K. pneumoniae ve P. aeruginosa’da sırasıyla %51.06, 39.78, 41.38 
olarak saptandı. ESBL oranı Escherichia coli’de %47.37, K. pneumoniae’da %34.41 idi. Koagülaz-negatif stafilokokla-
rın %93.62’sinde metisilin direnci saptandı.

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde gelişen infeksiyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Ventilatör 
ilişkili pnömoni (VİP) ve kan dolaşımı infeksiyonu (KDİ) yoğun bakım ünitelerimizde en sık izlenen invaziv alet 
ilişkili infeksiyonlardır. El yıkama ve izolasyon yöntemlerine yönelik eğitimler sürdürülmektedir. Ancak VIP ve 
KDİ önleme paketleri daha yoğun bir şekilde uygulanarak infeksiyon hızları azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar, üniversite hastanesi, invaziv alet ilişkili infeksiyon, 
infeksiyon hızı, infeksiyon dansitesi, Acinetobacter spp., K. pneumoniae, P. aeruginosa, karbapenem direnci, ESBL

Tablo 1. Yoğun bakım ünitelerinde invaziv alet ile ilişkili infeksiyon hızlarının dağılımı

Hasta 
sayısı

Hasta 
günü

Ventilatör  
kullanım oranı

VIP 
hızı

Üriner kateter 
kullanım oranı

Kİ-ÜSİ 
hızı

Santral venöz kateter 
kullanım oranı

SVKİ-KDİ 
hızı

DYB 629 7590 0.67 11.24 0.89 1.78 0.86 12.71

AYB 873 6385 0.63 10.46 0.90 1.04 0.82 9.98

KDCYB 1048 4362 0.60 7.69 0.88 0.78 0.82 3.34

ÇYB 197 2121 0.76 8.64 0.30 4.77 0.68 11.04

VIP: Ventilatör ilişkili pnömoni, Kİ-ÜSİ: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, SVKİ-KDİ: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu.

P-147
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Tablo 2. Sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyona yol açan mikroorganizmaların bölümlere göre dağılımı

DYB 
n (%)

AYB 
n (%)

KDCYB 
n (%)

ÇYB 
n (%)

Acinetobacter spp. 40 (21.28) 40 (27.02) 6 (17.14) 8 (20.51)

K. pneumoniae 48 (25.53) 31 (20.94) 8 (22.86) 3 (7.69)

P. aeruginosa 21 (11.17) 28 (18.91) 3 (8.57) 3 (7.69)

Candida spp. 27 (14.36) 12 (8.10) 3 (8.57) 8 (20.51)

KNS 12 (6.38) 4 (2.70) 2 (5.71) 8 (20.51)

Enterococcus spp. 16 (8.51) 5 (3.38) 2 (5.71) 2 (5.13)

E. coli 4 (2.12) 6 (4.05) 1 (2.86) 2 (5.13)

P. mirabilis 3 (1.60) 1 (0.67) 1 (2.86) 0 (0)

S. aureus 2 (1.06) 1 (0.67) 0 (0) 1 (2.56)

S. maltophilia 4 (2.12) 14 (9.45) 3 (8.57) 3 (7.69)

Diğer 11 (5.85) 6 (4.05) 6 (17.14) 1 (2.56)

Toplam 188 (100) 148 (100) 35 (100) 39 (100)
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Dental Protezlerdeki Akrilik Rezinlerin  
Temizliğinde Farklı Dezenfeksiyon Ajanlarının 

Oral Candida albicans Türleri Üzerine  
Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Arzu Zeynep Yıldırım Biçer1, İlkay Peker2, Gülçin Akca3, İrem Çelik3

1 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Dentomaksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, akrilik rezinlerin dezinfeksiyonunda farklı temizleme yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Çalışmada 2 gruptan oluşan 160 akrilik örnek (oto-polimerize n= 80 ve ısı ile polimerize n= 80) kullanıldı. Her bir akrilik 
örnek, mikroorganizmalara ve kullanılan yöntemlere göre 8 gruba (7 deney grubu ve 1 kontrol grubu, n= 10). ayrıldı. Örnekler in vitro olarak stan-
dart C. albicans ATCC 90028 ve C. albicans oral izolat süspansiyonları ile kontamine edildi. Daha sonra örnekler %1’lik sodyum hipoklorit (NaOCl), 
%100’lük beyaz sirke, %50’lik beyaz sirke, mikrodalga (MD) irradyasyonu, ultraviyole (UV) ışığı, sodyum perborat içeren efervesan tabletler ve 
propolis içeren bir gargara kullanılarak dezenfekte edildi. Elde edilen veriler, %95 güven aralığında Kruskal Wallis ve Dunn testi ile analiz edildi.

Bulgular: Test edilen C. 
albicans türleri için, her bir me-
tod arasında, deney grupları 
ve kontrol grubu arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı fark (p< 
0.05) bulundu. Isı ile polimerize 
olan akrilik rezinde standart C. 
albicans suşu için, %100’lük ve 
%50’lik beyaz sirke, C. albicans 
oral izolat için % 100’lük beyaz 
sirke, oto-polimerize akrilik re-
zinde standart C. albicans suşu 
için %100’lük beyaz sirke, C. 
albicans oral izolatı için %100’lük 
beyaz sirke en etkili ajan olarak 
bulundu. Propolis içeren gar-
gara, test edilen tüm bakteriler 
için en az etkili ajan olarak bu-
lundu. 

Sonuç: %100’lük beyaz 
sirke uygulama yöntemi, test 
edilen her iki C. albicans türüne 
karşı da oldukça etkili bulundu. 
Bu ajan, toksik olmayan, düşük 
maliyetli ve kullanışlı bir mad-
de olması nedeniyle motor ka-
pasitesi sınırlı, hareketli protez 
kullanan ve özellikle ileri yaş 
grubundaki hastalar için uygun 
bir temizleme maddesi olabile-
ceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Akri-
lik rezinler, Candida albicans, De-
zinfeksiyon

P-148

Şekil 1. Çalışmanın verilerinin istatistiksel analiz sonuçları.
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Hastane Kaynaklı Enterokok İzolatlarımızda 
Antibiyotik Direncinin Seyri: Son Yedi Yıla  

Retrospektif Bakış

Çiğdem Ataman Hatipoğlu1, Cemal Bulut1, Fatma Şebnem Erdinç1, Mihriban Yücel2, Sami Kınıklı1,  
Necla Tülek1, Esra Karakoç2, Ali Pekcan Demiröz1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Gastrointestinal ve genitoüriner sistemin normal florasında bulunan enterokoklar günümüzde en 
önemli hastane infeksiyonu etkenleri arasında yer almaktadırlar. Bu çalışmada hastanemizde son yedi yılda 
saptanan hastane kaynaklı enterokok izolatlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2007 - Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde izole edilen tüm nozokomiyal 
E. faecalis ve E. faecium izolatları çalışmaya dahil edildi. Nozokomiyal infeksiyon tanıları CDC kriterlerine uygun 
olarak konuldu. Mikrobiyolojik incelemeler hastanemizin mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarında 
Vitek 2 (BioMerieux, Fransa) sistemi ile yapıldı. İzolatların elde edildiği klinikler, klinik materyaller, infeksiyon 
türleri ve direnç oranları kaydedildi. 

Bulgular: Çalışma döneminde hastane infeksiyonu etkeni olarak 634 enterokok suşu izole edildi. E. faecalis 
ve faecium dışındaki 12 enterokok suşu çalışma dışı bırakıldı. Sonuç olarak 321’i (%52) E. faecalis, 301’i (%48) E. 
faecium olmak üzere toplam 622 enterokok suşu çalışmaya dahil edildi. Enterokok izolatlarının kliniklere ve izole 
edildikleri infeksiyonlara göre dağılımı Tablo 1’de gösterildi. Toplam 622 enterokok suşunun %59’u yoğun ba-
kım ünitelerinde, %41’i ise kliniklerde yatan hastalardan izole edildi. Tüm suşların en sık izole edildikleri klinik 
materyaller idrar, kan ve püy idi (sırasıyla %41.3, %29.9 ve %16.4). Enterokoklar kliniklerde en sık olarak cerrahi 
alan (%49), üriner sistem (%33), ve kan dolaşımı infeksiyonu (%15) olan hastalardan; yoğun bakım ünitelerinde 
ise üriner sistem (%50), kan dolaşımı infeksiyonu (%34) ve pnömonisi olan hastalardan (%10) izole edildi. 

E. faecalis ve E. faecium suşlarında yıllara göre saptanan antibiyotik dirençleri Şekil 1’de, gösterildi. E. faecium 
suşları E. faecalis suşlarına göre genel olarak daha dirençli idi. E. faecalis suşlarında 2007 yılından sonra glikopeptit 
direnci olmadığı, E. faecium suşlarında ise yıllara göre glikopeptit direncinin giderek arttığı görüldü. Siprofloksa-
sin direncinin E. faecalis suşlarında azalırken E. faecium suşlarında yıllar içinde giderek arttığı belirlendi. E. faecalis 
suşlarında ampisilin direnci artarken, gentamisin direncinin azaldığı görüldü. 

Sonuç: Enterokoklar hastanemizde önemli infeksiyon etkenlerinden biridir; en sık üriner ve cerrahi alan 
infeksiyonu etkeni olarak saptanmıştır. E. faecium suşlarında giderek artan glikopeptit direnci hastaların ampirik 
tedavisi planlanırken göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, nozokomiyal, direnç 

P-149
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Tablo 1. Hastane kaynaklı enterokok izolatlarının kliniklere ve enfeksiyonlara göre dağılımı

E. faecalis (n= 321)
n (%)

E. faecium (n= 301)
n (%)

Klinikler 144 (45) 113 (38)

CAİ 68 (47) 58 (51)

ÜSİ 50 (35) 34 (30)

KDİ 21 (15) 17 (15)

Diğer 5 (3) 4 (4)

Yoğun bakım üniteleri 177 (55) 188 (62)

ÜSİ 87 (49) 97 (52)

KDİ 62 (35) 61 (32)

Pnömoni 19 (11) 17 (9)

CAİ 1 (1) 10 (5)

Diğer 8 (4) 3 (2)

ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu, KDİ: Kan dolaşımı infeksiyonu, CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu.

Şekil 1. E. faecalis ve E. faecium suşlarında yıllara göre antibiyotik direnci.
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Diş Fırçası Dezenfeksiyonunda Alternatif  
Yöntemlerin Etkinliği

İlkay Peker1, Gülçin Akca2, Çiğdem Sarikir1, Meryem Toraman Alkurt1, İrem Çelik2

1 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Dentomaksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diş fırçası dezenfeksiyonu için alternatif yöntemlerin etkinliğini değerlendir-
mektir. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmaya standart boyutları ve kılları olan 280 diş fırçası dahil edildi. Diş fırçaları 
mikroorganizmalar ve kullanılan yöntemlere göre 7 gruba ayrıldı (6 deney grubu ve 1 kontrol grubu, n= 10). Diş 
fırçaları in vitro olarak, standart Lactobacillus rhamnosus ATCC 9595, Streptococcus mutans ATCC 25175, Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 ve Escherichia coli ATCC 25922 süspansiyonları ile kontamine edildi. Daha sonra diş fırçaları 
% 1’lik sodyum hipoklorit (NaOCl), %100’lük beyaz sirke, %50’lik beyaz sirke, mikrodalga (MD), irradyasyonu, 
ultraviyole (UV) ışığı ve propolis içeren bir ağız gargarası kullanılarak dezenfekte edildi. Elde edilen veriler, %95 
güven aralığında Kruskal Wallis ve Dunn testi ile analiz edildi.

Bulgular: Test edilen tüm bakteriler için, her bir madde arasında, deney grupları ve kontrol grubu arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark (p< 0.05) bulundu. L. rhamnosus için MD, S. mutans ve S. aureus için %100’lük beyaz 
sirke, E. coli için ise %1’lik NaOCl en etkili yöntemler olarak bulundu. Propolis içeren gargara, test edilen tüm 
bakteriler için en az etkili ajan olarak tespit edildi. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, diş fırçası dezinfeksiyonunda, %100’lük beyaz sirkenin test edilen tüm bakte-
rilere karşı oldukça etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, %1’lik NaOCl ve MD da diş fırçası 
dezinfeksiyonu için kullanılabilecek düşük maliyetli, kolay ulaşılabilir ve göreceli olarak etkili yöntemlerdir. Bu 
ajanlar toksik olmayan, düşük maliyetli ve kolay ulaşılabilir yöntemler olmaları nedeniyle diş fırçası temizliğinde 
ev kullanımı için uygun olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diş fırçası, bakteriyel kontaminasyon, dezenfeksiyon

P-150
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Aydın Devlet Hastanesi Anestezi ve  
Reanimasyon Yoğun Bakım (ARS)  

Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoni (VİP)  
İnfeksiyonlarının Dört Yıllık Analizi

Mehmet Candan1, Özlem Dal Bayrak1, Hülya Bolat1, Aynur Semercioğlu1, Serkan Volkan1

1 Aydın Devlet Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Aydın

Yoğun bakım ünitelerinde takip edilmekte olan hastalara invaziv girişimlerinin artması, yatış sürelerinin uza-
ması sonucu ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) infeksiyonları önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmamızda 3. basa-
mak yoğun bakımlarımızda (ARS) yıllar içerisindeki dağılımı ve VİP gelişimine neden olan etkenlerin irdelenmesi 
amaçlandı.

hastaların tanımlanmasında “Centers for Diseases Control and Prevention” kriterleri kullanılmaktadır.

Dört yıllık dönemde hastanemizin anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde takip edilen 1581 hasta-
da 5192 ventilatör gününde gününde 105 VİP saptandı. Yıllara göre VİP hızı Tablo 1’de gösterildi. 

Hesaplamalar VİP dansitesi = VİP sayısı/Ventilatör günü x 1000 formülü ile yapıldı.

Hastane infeksiyonları (Hİ) sürveyansı, infekte olguların saptanmasında, infeksiyon alanlarının ve türlerinin 
belirlenmesinde, Hİ’nin gelişmesine yol açan faktörlerin ortaya konulmasında önemli veri sağlamaktadır. 

Dört yıllık dönemde anestezi yoğun bakımda VİP gelişen hastaların derin trakeal aspirat örneklerinde en sık 
Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izole edilmiştir.

YBÜ’de kalma süresi infeksiyon gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. YBÜ’de kalma süresi uza-
dıkça invaziv girişim artmakta ve dirençli bakterilerle kolonizasyon ve infeksiyon riski de çoğalmaktadır. Hasta-
larda mümkün olduğunca çabuk, invaziv aletlerin çıkarılması, infeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve hızlı 
tanı ile birlikte uygun antibiyotik tedavisinin başlanması mortaliteyi önemli ölçüde azaltacaktır. Her hastane 
kendi hasta profilini, hastane florasını ve bunların direnç paternlerini sürveyans yaparak saptayabilir. Sürveyans 
çalışmaları infeksiyon kontrol programının ve uygulanan politikaların başarılı olup olmadığını değerlendirmede 
ve Hİ hızını kontrol etmede olmazsa olmazlardandır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, sürveyans, yoğun bakım ünitesi, VİP

Tablo 1. ARS Enfeksiyon hızları ve ventilatör kullanımının yıllara göre karşılaştırılması

Hİ hızı
İnsidans  
dansitesi

Ventilatör  
kullanım oranı VİP hızı

2010 26.53 24.82 0.80 11.90

2011 24.91 35.62 0.56 35.71

2012 13.04 28.30 0.38 30.17

2013 15.79 26.94 0.52 19.02

P-151
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  
Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında Kök Neden 
Analizinin Balık Kılçığı Yöntemi ile İncelenmesi

Zarif Gürkan1, Deniz Akay1, Yurdagül Özgür1, Mahperi Kavak1

1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Kesici-delici alet (KDA) yaralanması ihtimali olan sağlık personelleri kan yoluyla bulaşan hastalıklar açısın-
dan risk altındadır. Uygunsuzluk durumu ve tekrarların engellenmesi için çalışmalar, DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyet) formuna 
kaydedilir. Ülkemizde ve diğer ülkelerde benzer formlar kullanılmaktadır. Uygunsuzlukların tekrarlanmaması için kök nedenin 
bulunup ortadan kaldırılması gerekir. Bu araştırma; sağlık çalışanlarında KDA yaralanmalarında sebebi ortaya çıkarmak, DÖF 
geliştirmek amacıyla yapıldı. 

Materyal ve Metod: Hastanemiz 2557 çalışanlı 706 yataklıdır. Bu çalışmada Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında KDA 
ile yaralanan 137 kişi retrospektif incelendi. Kök neden analizinde “balık kılçığı” yöntemi kullanıldı. Sorun belirlendi ve diyagram 
çizildi (Şekil 1). Probleme neden olan önemli sebepler sıralandı, öncelikli nedenler daire içine alındı, üzerinde çalışıldı. 

Bulgular: KDA yaralanmalarının dönemsel analizleri Tablo 1’de gösterildi. Diyagramda belirtilen nedenler incelendi, 
bulgulara öncelik verilerek sorunun kaynağı arandı. KDA yaralanması ile infeksiyon kontrol komitesine başvuranların %30’u 
hemşire, %19’u temizlik personeli %5’i hekimdi. Olay sırasında latex eldiven kullanımı %92’dir. Olay yerine bakıldığında 
fark yoktu. Yaralanmalar gündüz saatinde, iğne ucu ile (%90) ilk sırada iken; ekim (%23), kas ım (%8) aylarında kateter ile 
yaralanmaların eşlik ettiği görüldü. Hemşirelerin yaralanma sebebinin; atık kutulu tedavi tepsisinin kullanılmaması, iğne ucunu 
kapatma ve atık ayrıştırma esnasında KDA kutusunun(4/4)dolu olmasından dolayı üzerindeki/içindeki iğnelerden olduğu 
görüldü. Tıbbi atık personelinin yaralanma sebebi ve bölgesinin ise; KDA kutusunu kapatma/ taşıma sırasında, atık toplama 
sırasında çizme giymemesi ve el/bacak bölgesi yaralanmaları olarak görüldü. KDA kutularını incelediğimizde; en büyük 8 L 
olmak üzere 2 tip kutu olduğu ve 8 L kutuların kapaklarının kilitlenmediği dolayısıyla kapakların açılarak yaralanmalara sebep 
olduğu görüldü. 

Sonuç: Sorunlu 8 litrelik kutular değiştirildi. 12 litrelik büyük KDA kutuları alınarak kateter kullanan ünitelere dağıtıldı. 
Hemşirelerin atık kutulu tepsi ile tedaviye çıkmaları sağlandı. Kutuların ¾’ü dolduktan sonra değişimi, tıbbi atık toplama 
sırasında çizme giyimi, atık torbalarını kendi vücut ekseninden uzakta taşınması için tıbbi atık personeline ve atık prosedürü 
konusunda tüm personele eğitim verildi. 2012 yılında %0.64 olan KDA yaralanma oranı 2013 yılında %0.36‘ya düştüğü görüldü.

Anahtar Kelimeler: Balık kılçığı, delici kesici alet yaralanması, kök neden analizi

Şekil 1. Balık kılçığı diyagramı.

P-152
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Böbrek Nakilli Hastada Ramsay Hunt  
Sendromu: Olgu Sunumu

Nilgün Demiröz1, Ülkem Çakır1, Pelin Çardak1, Neslihan Şebnem Çakın1

1 Acıbadem International Hastanesi, İstanbul

Ramsay Hunt sendromu immünsüpresif hastalarda herpes zoster virüsünün özellikle baş-boyun bölgesinde-
ki sinirleri tutması ve paralize etmesiyle karakterize bir klinik tablodur. 

Özel bir sağlık grubunun organ nakli merkezinde 08.12.2011 tarihinde 56 yaşındaki erkek hasta canlı, akraba 
olmayan vericisinden başarılı bir böbrek nakli ameliyatı oldu. Greft fonksiyonunda herhangi bir sorun yaşan-
madı. İmmünsüpresif tedavi takrolimus, mikofenolat sodyum ve prednizolon kombinasyonu olarak ayarlandı.
Transplantasyon sonrası ilk bir yıl hiç sorun yaşamayan hasta izleminin 12. ayında sol kulak ağrısı, kulak çınla-
ması ve baş dönmesi yakınmaları nedeniyle hospitalize edildi. Nakil böbrek fonksiyonlarında herhangi bir sorun 
saptanmayan hastanın fizik muayenesinde sol fasiyal paralizi ve nistagmus saptandı, ancak döküntü yoktu. Se-
rolojik testleri herpes infeksiyonu yönünden pozitif geldi. Yapılan indirekt laringoskopik incelemede ve MR’da 
gözlenen bulgular herpes zoster infeksiyonu ile uyumlu bulundu.

Bulaş yoluna özgü izolasyon uygulamasının yanısıra yutma güçlüğüne bağlı aspirasyon riski yönünden oral 
alımı kısıtlandı, parenteral beslenmeye geçildi,oral alımının kısıtlanmasına bağlı dehidratasyon ve kilo kaybı yö-
nünden hasta takip edildi. Hasta yarı oturur pozisyonda tutuldu, 6 saatte bir ağız bakımı verildi. Düşme riskine 
karşı hasta yalnız bırakılmadı. Ağrı değerlendirmesi sonucuna göre nonfarmakolojik ve farmakolojik ağrı teda-
vileri uygulandı. Hasta hastalığı konusunda bilgilendirildi, el yıkamaya-el antiseptiği kullanmaya teşvik edildi.
Gelişen anksiyetenin giderilmesi için psikolojik destek sağlandı.

Tedavide 5 gün boyunca intravenöz 250 mg/gün prednizolon, 3000 mg/gün asiklovir başlanan hastada kont-
rollü olarak dozlar azaltıldı, idameye geçildi. Hastanın yakınma ve fizik muayene bulguları ilk bir haftada hızla 
geriledi, 3 ayda ise tümüyle geçti.

Başarılı bir böbrek nakli sonrası nakil böbrekle ilgili hiçbir sorun yaşamayan bir hasta da bile sırf immün-
süpresif olması nedeniyle morbidite ve mortaliteyi artıran ciddi klinik tablolar görülebileceği, özellikle yüzde ve 
solunum kaslarında paralizi varlığında nedenin herpes zoster infeksiyonu olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, hemşirelik bakımı, Ramsay Hunt sendromu, viral infeksiyon
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Bilmek mi Zor? Yapmak mı Zor? Bir Üniversite 
Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde El Hijyeni 

Uyumu Çalışması

Kadriye Kılıç1, Günay Can1, Gökhan Aygün1, Neşe Saltoğlu1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: El hijyeni hastane infeksiyonlarını önlemek açısından en önemli uygulamaların başında gelmektedir. YBÜ’nde el hijyeni uygulamala-
rının izlenmesi ve sonuçların geri bildirilmesi uyumun artmasında en etkili faktördür. Bu çalışmamızda el hijyeni uygulamalarını izleyerek hangi 
durumlarda uyumun aksadığını ve geri bildirimin etkilerinin ne olduğunu saptamayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, Ocak 2011- Haziran 2012 arasında 18 aylık dönemde 13 yataklı cerrahi-dahili YBÜ’de gerçekleştirildi. İlk aşa-
mada I. dönem (Ocak 2011-Haziran-2011) çalışanlar sürveyans çalışmalarına katılan infeksiyon kontrol komitesi hemşiresi tarafından, özel oluştu-
rulmuş formlar ile habersiz olarak izlenmiştir. Bu sürenin sonunda geri bildirim toplantısı ile tüm çalışanlara el hijyeni uyumu sonuçları aktarılmıştır. 
II. Dönem (Temmuz 2011-Ocak 2012) çalışmalara devam edilmiştir. Bu ikinci dönemde, aralıklı geri bildirim toplantıları, sürveyans hemşiresinin 
bizzat uygulama sürecinde kişisel uyarıları ve eğitim toplantıları yapılmıştır. Sonraki süreçte ise çalışanlar uyarılmadan izlenmeye devam edilmiştir 
(III. Dönem). 

İstatistiksel değerlendirmelerde SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programı kullanıldı. Karşılaştırmalarda ki-kare ve fisher exact test-
leri kullanılmıştır. p< 0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonunda el hijyeni uygulamalarına uyum I. dönemde ortalama %11.6 iken, II. dönemde %55.3’e yükseldi, cinsiyetin her 
iki dönemde de el hijyeni uygulamalarına uyum yönünden önemi olmadığı, her iki dönemde de el hijyenine uyum konusunda en kötü grubun 
tıpta uzmanlık öğrencisi hekimler olduğu saptanmıştır (Şekil 1). El hijyeni uygulamalarında özellikle; aseptik işlemler öncesi, çevre teması ve 
hastaya temas öncesi uyumun en düşük olduğu (Şekil 2), geri bildirim sonrası dönemde II. dönem belirgin bir artış olmasına rağmen bu uyum 
düşüklüğünün uzun vadede III. dönemde de aynı şekilde devam ettiği gözlenmiştir. 

Yorum, Tartışma ve Öneriler: Sağlık çalışanlarının el hijyeni önerilerine uyumu beklenenden düşük seviyelerde bulunmuştur. Özellikle 
tıpta uzmanlık öğrencisi hekimlerin el hijyeni uyumu konusundaki eksiklikleri Tıp eğitimi ve oryantasyon eğitimlerinde bu konunun öncelikle ele 
alınmasının gerekliliğini düşündürmüştür. Bu çalışmada saptanan bir başka önemli husus özellikle aseptik girişim öncesi, temas öncesi ve çevre 
teması sonrasında da el hijyeninin gerekli olduğunun özellikle vurgulanması gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, sürveyans, uyum
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Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde  
Yaşanan İş Kazalarının Meslek Gruplarına ve 

Oluş Şekline Göre İrdelenmesi

Özlem Kurt Azap1, Melike Hamiyet Demirkaya2, Özlem Beşerler3, Burcu Gönülal3, Ayşegül Yeşilkaya1,  
Onur Özalp1, Hande Arslan1

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Sinop Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Sinop
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Amaç: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde 2011-2013 yılları arasında sağlık çalışanlarında görülen iş 
kazalarının meslek gruplarına ve oluş şekline göre oranlarının belirlenmesi, alınabilecek önlemlerin irdelenmesi 
ve iş kazası geçiren çalışanların hepatit B immünizasyon oranlarının saptanmasıdır.

Materyal ve Metod: Son üç yılda meydana gelen iş kazalarının kayıtları geriye dönük incelenerek; toplam 
iş kazası sayısı içinde meslek gruplarının ve kazaların oluş şekillerinin oranları hesaplanmıştır. Ortaya çıkan 
sonuçlar ile ileriye dönük alınabilecek önlemler üzerinde tartışılmıştır.

Bulgular: Son üç yılda toplamda 188 kişide 189 iş kazası yaşanmıştır. Bir ameliyathane teknisyeni 2012 yılın-
da iki defa iş kazası geçirmiştir. İş kazalarının dağılımı şu şekildedir. 2011 yılında 40 (%21), 2012 yılında 74 (%39) 
ve 2013 yılında 75 (%40), iş kazası yaşayanların %69’u kadın, %31’i erkektir. Kazalar en sık hemşirelerde (85 iş ka-
zası, %45) olmak üzere, sırasıyla yardımcı personel (39 iş kazası, %21), sağlık teknisyeni (27 iş kazası, %14) ve dok-
torlarda (22 iş kazası, %12) görülmüştür (Tablo 1). Kazaların oluş şekillerinin sıklığına göre sıralaması ise şöyledir: 

• Tıbbi işlem esnasında ve sonrasında ele enjektör ya da bistüri batması %37.4

• Temizlik esnasında çöpten ve etraftan kesici-delici alet batması %24

• Kan şekeri ölçümü esnasında ele iğne ucu batması %11.7, 

• Enjektör kapağı kapatırken ele iğne batması %11.1

• Mukozaya vücut sıvısı ve kan sıçraması %6.1 

İş kazası geçiren 188 sağlık çalışanının 1’i HBV taşıyıcısı, 2’si HBV’ye doğal bağışık, 168’i (%89) aşı ile bağışık 
iken 18 kişinin bağışık olmadığı saptanmıştır. Bağışık olmayan 18 çalışanın 9’una hepatit B hiperimmünglobulini 
ve aşı, 6’sına kaynak HBV negatif olduğu için sadece aşı uygulanmıştır.

Sonuç:  Sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazalarında son yıllarda görülen artış dikkat çekicidir (Şekil 1). Bu 
artışın en önemli nedenleri koruyucu malzeme kullanımındaki eksiklikler ve tıbbi atıkların uygun şekilde atılma-
masıdır. Sağlık çalışanlarının sağlığına ilişkin eğitimlerin yanı sıra eldiven, maske gibi koruyucu ekipmanların ve 
kesici-delici alet kutusu gibi tıbbi atık malzemelerinin yeterli sayıda, ulaşılabilir halde olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı sağlığı, iş kazaları, bağışıklama

Tablo 1. İş kazalarının meslek gruplarına göre dağılımı

Meslek 
grubu Hemşire

Yardımcı 
personel Teknisyen Doktor Diğer

İş kazası 
sayısı

85 39 27 22 16
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Şekil 1. İş kazalarının yıllara göre dağılımı.   
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Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde 
Prosedür Spesifik Cerrahi Alan İnfeksiyonu 

(CAİ) Hızlarının Ulusal Hastane Enfeksiyonları 
Sürveyans Ağı (UHESA) CAİ Hızları ile  

Kıyaslanması

Yasemin Gelebek1, Burcu Çınar1, Hanife Aytaç1, Hümeyra Zengin1, Zeynep Baştuğ2, Serhat Ünal3

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) hızları, sağlıkta kalite göstergesi olarak kabul edilen hastane infeksiyo-
nu hızları arasında yer almakta ve izlenmesi önerilmektedir. Sağlıklı kıyaslama yapabilmek için CAİ hızlarının 
prosedür spesifik olarak ve National Healthcare Safety Network (NHSN) Sistemi veya benzer ülke verileri ile 
risk indeksine göre kateorize edilerek hesaplanması gerekmektedir. Hastanemizde prosedür spesifik CAİ sür-
veyansına 2005’te başlanmıştır. Türkiye’de ameliyat tipine özgü hastane infeksiyonları sürveyansı 2007 yılında 
izlenmeye başlanmış ve ilk rapor 2010 yılında yayınlanmıştır. 

Amaç: Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nin (2013) risk indeksine göre prosedür spe-
sifik CAİ hızlarının UHESA (2013) ile karşılaştırılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Takip edilecek cerrahi girişimler NHSN cerrahi girişim kategorileri arasından hastane-
mizde çok sayıda ve riski yüksek bulduğumuz 25 ameliyat kategorisi seçilmiştir (AAA, AMPU, BİLİ, BOYUN, BT, 
DPRO, FÜZN, GAST, HİST, İB, KARD, KBGG, KBGGB, KOLO, KPRO, KRAN, MEME, NEFR, PİL, PROS, REK, SPLE, 
TORA, VHSN, XLAP). cerrahi girişimler için CAİ hızlarının belirlenmesinde Centers for Disease Control and Pre-
vention tanı kriterleri kullanılmıştır. Her prosedür için aktif sürveyans yapılmış ve taburculuk sonrası sürveyans 
yapılmamıştır. Veriler hastanemiz veri programına girilip değerlendirilmiştir. Prosedür spesifik CAİ hızları Ülke 
verileri ile kıyaslanmış ve “Standardized Infection Ratio” (SIR) değerleri hesaplanmıştır. 

Bulgular: İki yıl boyunca bu başlıklar da toplam 3645 cerrahi girişim takip edilmiştir. BİLİ, BOYUN, BT, 
DPRO, FÜZN, GAST, İB, KARD, KBGGB, KOLO, KPRO, KRAN, MEME, NEFR, PİL, PROS, REK, TORA, VHSN ve 
XLAP prosedürlerinde UHESA verilerindeki risk indeks kategorileri için CAİ hızlarının anlamlı olarak yüksek oldu-
ğu görülmüştür. Diğer cerrahi girişim kategorilerinde CAİ hızlarının ülke verileriyle benzer olduğu saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Hastanemizin Türkiye’de referans hastane olması sebebiyle CAİ hızlarının yüksek oldu-
ğu prosedür başlıklarında ameliyat yapılan hasta grubunda risk düzeyinin yüksek olması, antibiyotik profilaksi-
sinin uygunsuzluğu, el hijyenine uyumsuzluk, postoparatif sistemik hastalıkları nedeniyle uzun süre hastanede 
yatmaları intraoperatif ortamda infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğ-
rultusunda CAİ önlem paketlerinin uygulanması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıyaslama, benchmarking, UHESA, prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonu hız
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Başkent Üniversitesi Hastanesi Ankara  
Hastanesi’nde El Hijyeni Kampanyası

Ayşegül Yeşilkaya1, Burcu Gönülal2, Özlem Beşerler2, Özlem Kurt Azap1, Hande Arslan2

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Amaç: Sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumunun artırılması.

Materyal ve Metod: Hastanemizde el hijyenine uyumu artırmak amacıyla 2013 yılı boyunca sağlık çalışanla-
rı, hasta ve hasta yakınlarına yönelik aşağıdaki etkinlikler tasarlandı:

1. Hasta ve hasta yakınlarına yönelik el yıkama broşürü hazırlanması,

2. Yatan her hasta ve yakınına el hijyeni eğitimi verilmesi ve broşür dağıtılması,

3. Çalışanlara yönelik bir eğitim programı hazırlanması,

4. El hijyeni gözlem çalışmalarının artırılması,

5. El hijyeni uyumu yüksek olan ilk üç kişiye ödül verilmesi,

6. El hijyeni uyumunu artırmak için her grup sağlık çalışanından rol modellerin seçilmesi,

7. El hijyeni uyumu yüksek olan sağlık çalışanları için “Ellerim Temiz” rozeti oluşturulması ve dağıtılması,

8. Kurum içi kullanılan bilgi işlem programına el yıkama uyarısı eklenmesi,

9. El antiseptiği tüketim hızının takip edilmesi.

El antiseptiği tüketim hızı = El antiseptiği tüketim miktarı (litre) / Hasta Günü x 1000

Bulgular: 

1. Eğitim: Ocak-Mart ayları boyunca 15 saat eğitim verildi:

• Doktor - 9 grup, %55 katılım oranı

• Hemşire / bakım destek personeli - 3 grup, %80 katılım oranı

• Kurum ev idaresi personeli - 3 grup, %95 katılım oranı

2. Motivasyon: En yüksek uyum gösteren bakım destek personelinden üç kişi ödüllendirildi. 

3. Rozetlerin dağıtılması: Uyumu yüksek olan sağlık çalışanlarına dağıtıldı. 

4. El hijyeni gözlem çalışmaları: El hijyeni gözlem sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir.

5. Kurum içi bilgi işletim sistemi: Kurum içi kullanılan bilgi işletim sistemine programına el yıkama görsel 
uyarısı eklendi. Kullanıcılar ilk giriş yaptıklarında bu görsel uyarıyı gördüler.

6. El antiseptiği tüketim hızı takibi: Tüm yataklı servis ve yoğun bakımların el antiseptiği kullanım hızı aylık 
ve üç aylık olarak takip edildi (Tablo 1).

Sonuç: Bu çalışmada, Nisan-Haziran döneminde el hijyeni uyumu tüm sağlık çalışanı gruplarında diğer üçer 
aylık dönemlere kıyasla (Şekil 1) artmasına rağmen, el antiseptiği tüketim hızının bu dönemde artması bekle-
nirken belirgin olarak azaldığı Tablo 1’de görülmektedir. Tüketim hızının gerçekçi bir el hijyeni ölçüm metodu 
olmayacağı anlaşılmaktadır. Ocak-Mart döneminde verilen eğitimi takip eden Nisan-Haziran döneminde el hij-
yeni uyumunda görülen artış, eğitimin üzerinden zaman geçmesi ile birlikte gerilemiştir. El hijyeni eğitiminin 
sürekliliği erişkin eğitimi ve davranış değişikliği sağlanabilmesi için önemlidir

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, uyum, antiseptik tüketim hızı
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Şekil 1. El hijyeni gözlem sonuçları.

Tablo 1. Üç aylık toplam el antiseptiği kullanım hızı (1000 hasta gününde)

Ocak-Mart Nisan-Haziran Temmuz-Eylül Ekim-Aralık

El antiseptiği tüketim hızı 52 46 53 54

El antiseptiği tüketim hızı = El antiseptiği tüketim miktarı (L)/Hasta günü x 100
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Kısıtlı Antibiyotik Kullanımı Sürecinde Eğitim 
Araştırma Hastanesinin “BİR” Günü

Adalet Aypak1, Aysel Kocagül Çelikbaş1, Harika Esener1, Şebnem Eren Gök1, Nurcan Baykam1, Mustafa Eroğ-
lu1, Başak Dokuzoğuz1

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Gereksiz ve uygun olmayan antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci, maliyet ve yan etkilerde artışa 
neden olmaktadır. Bu çalışmada sağlık uygulama tebliği ile uygulanan ulusal kısıtlı antibiyotik kullanımı politi-
kalarının uygunsuz antibiyotik kullanıma etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Çalışma 24 Nisan 2013 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki 
infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından bir nokta prevalans çalışması olarak yürütüldü. 
Bu tarihte yatmakta olan hastalar yerlerinde ziyaret edildi. Hazırlanmış olan formlara, hastaların demografik ve 
medikal verileri, antibiyotik tedavileri, antibiyotik başlanma nedenleri ve almakta olduğu antibiyotiklerin uygun-
luğu kaydedildi. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastanemizde yatan hastalardan 260’ı antibiyotik kullanmaktaydı. Hastaların 169 (%65)’unun bir 
antibiyotik, 91 (%35)’inin iki veya daha çok antibiyotik kullanmakta olduğu belirlendi. En sık kullanılan antibiyo-
tikler birinci (%21.9) ve üçüncü kuşak sefalosporinler (%8.8), ile karbapenemlerdi (%6.6).

Antibiyotik tedavileri profilaksi, ampirik tedavi, preemptif tedavi ve belirlenmiş bir infeksiyonun tedavisine 
yönelik olarak başlanmıştı. Antibiyotiklerin %40.4’ü infeksiyon hastalıkları uzmanı önerisi ile 33 (%31.4)’ü duyar-
lılık sonuçlarına göre başlanmıştı. Profilaksi amacıyla kullanım %18.8 oranındaydı. 

Hastaların %27.7’si hastane kökenli infeksiyonlar nedeni ile antibiyotik tedavisi almaktaydı. 

Uygunsuz antibiyotik kullanımı oranı %44.6 idi. Uygunsuz kullanım, infeksiyon hastalıkları konsültasyonu 
istenmeden başlanan ve infeksiyon hastalıkları uzmanı onayı gerektirmeyen antibiyotiklerde daha yüksekti (p< 
0.01).

Kültür alınanlarda rasyonel antibiyotik kullanım oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0.008). 

Sonuç: Uygunsuz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnciyle ilişkilidir. Kısıtlı antibiyotik uygulamalarına 
rağmen, antibiyotik başlanmadan önce infeksiyon hastalıkları uzmanı konsültasyonu istenme oranı istenen dü-
zeylere ulaşamamıştır. Uygunsuz kullanımı en fazla profilaksi amacıyla kullanılan ve kısıtlama olmayan antibiyo-
tiklerde olmaktadır. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istendiğinde uygun antibiyotik kullanım oranı anlamlı 
olarak artmaktadır. 

Çalışma sonuçları göz önüne alındığında kısıtlı antibiyotik uygulamalarının tek başına yeterli olmadığı bir 
gerçektir. Bu bağlamda sürekli eğitim ile rasyonel antibiyotik kullanımının önemi hakkında farkındalığın artırıl-
ması önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rasyonel antbiyotik kullanımı, direnç, infeksiyon hastalıkları konsültasyonu

P-158
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Burdur Devlet Hastanesi Karma Yoğun  
Bakımda Uygulanan İnfeksiyon Kontrol  

Programının Etkinlik Araştırması

Ayfer Çoksak1, Naile Gümüş1, Serkan Volkan2, Sevinç Kant Sökel3

1 Burdur Devlet Hastanesi, Burdur
2 Aydın Devlet Hastanesi, Aydın
3 İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur

Giriş: Hastane infeksiyonları, tüm dünyada ve ülkemizde önemli mortalite ve morbidite nedeni olmakla bir-
likte, hastanede yatış süresini ve maliyetini artırması yönünden de oldukça fazla öneme sahiptir. Tıpta önemli 
gelişmelere rağmen hala hastane infeksiyonlarının riski büyüktür ve istenmeyen sonuçlara neden olabilmekte-
dir.

Gelişmiş ülkelerde 1950’li yıllarda başlayan infeksiyon kontrol çalışmaları yıllar içinde giderek daha organi-
ze olmuş infeksiyon kontrol programları halini almış ve birçok ülkede ulusal hastane infeksiyonu sürveyans sis-
temleri oluşturularak, hastaneler arası kıyaslama yapılmış ve hastane infeksiyon hızlarında azalma sağlanmıştır. 
Hastane infeksiyon kontrolü hasta bakımını iyileştirmeye ve sağlık çalışanlarının sağlığını korumaya odaklanmış 
bir kalite iyileştirme aktivitesidir. İnfeksiyon kontrol programlarının amaçları; hastayı koruma, sağlık çalışanı, 
hasta yakını, ziyaretçileri ve sağlık kuruluşu içindeki diğer kişileri koruma olarak tanımlandığında; bu iki amaca 
ulaşmak için gerekenleri “verimli” bir şekilde uygulamaktır.

Bu çalışmanın amacı karma yoğun bakımın son 6 yıllık hastane infeksiyon hızı (Hİ), insidans dansitesi, in-
vaziv araç kullanım oranı ve invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarının karşılaştırılması ayrıca 2013 yılı verilerinin 
2013 yılı Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Rapor verileri ile kıyaslanarak infeksiyon kontrol 
proğramının etkin olup olmadığı ayrıca iyileştirme alanlarını belirlemektir.

Burdur Devlet Hastanesi’nde 2008 ve 2013 yılları arasında karma yoğun bakımda (KYB) infeksiyon kontrol 
hemşireleri tarafından hastaya ve laboratuvara dayalı aktif prospektif sürveyans yapılmıştır. Hastane infeksi-
yonlarının tanımlanmasında “Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Rehberi” doğrultusunda belirlenen kri-
terler esas alınmıştır. Hastane infeksiyonu geliştiği düşünülen tüm hastalardan kan kültürü ve infeksiyon olduğu 
düşünülen sistemlerden de uygun örnekler (idrar, trakeal aspirat, püy vs.) alınarak laboratuvar tarafından da 
desteklenmesi sağlanmıştır. İnfeksiyon kontrol hemşirelerinin sürveyans sonuçları hafta da bir kez infeksiyon 
kontrol hekimi tarafından değerlendirilmiştir. İnfeksiyon kontrol hekimi tarafından da tanı almış hastalar ve 
verileri internet üzerinden Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı’na (UHESA) kaydedilmiştir. İnvaziv alet 
kullanım oranları ve invaziv alet kullanımına bağlı infeksiyon hızları aynı sistem üzerinden alınmıştır. Sistem 
üzerinden alınan veriler T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Da-
iresi Başkanlığı tarafından Mart 2014 de yayınlanan UHESA Raporu Özet veri, 2013 içindeki veriler ile kıyaslan-
mıştır. 2008-2013 yılları arasında santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu( SVK-KDİ) hızı dışındaki 
diğer infeksiyon hızları belirgin bir ivme kazanarak, Hİ hızında 46.67’den 7.80’e (fark 38.87), insidans dansitesi 
68.02’den 21.28’e (fark 46.74), üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyon (ÜKİ-ÜSİ) hızı 23.19 dan 6.82 ye (fark 
16.37) ve ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızı 39.53’den 16.91’e (fark 22.62) düşme göstermiştir. Üriner kateter 
kullanımı 0.99’dan 0.95’e (fark 0.04), ventilatör kullanımı ise 0.67’den 0.41’e (fark 0.26) oranında daha az kullanıl-
mıştır. Tabloda özellikle dikkati çeken husus SVK kullanım oranı 0.66’dan 0.42’ye (fark 0.24) azalmışken Kİ-KDİ 
hızı 6.73’den 7.63’e (fark 0.9) oranında artmıştır (Tablo 1).

Üriner kateter kullanım oranı persentil değeri %25-50 iken İnfeksiyon hızı persentil değeri %90 ın üzerinde, 
SVK kullanım oranı persentil değeri %50-75 iken İnfeksiyon hızı persentil değeri %90 üzerindedir. Ventilatör 
kullanım oranı ve VİP hızı persentil değeri %50-75’dir (Tablo 2). 2005 yılında görevlendirilen infeksiyon kontrol 
komitesi çalışmalarına başlamış olup, hastanenin tüm bölümlerini kapsayan infeksiyon kontrol programını her 
yıl güncelleyerek yeniden oluşturmuştur. Yoğun bakımlarda invaziv araç ilişkili sürveyans yaparak, her üç ayda 
bir faaliyet raporları hazırlamış ve raporları ilgili bölümlerle paylaşmıştır. Bu program dahilinde tüm hastane 
çalışanlarına infeksiyon kontrol önlemleri (il hijyeni ve eldiven kullanımı, izolasyon önlemleri, kateter infeksiyon-
ları ve önlemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, uygun antibiyotik kullanımı, hastane temizliği ve atık yönetimi 
gibi) ile ilgili meslek gruplarına ayrı ayrı hizmet içi eğitimler vermiştir. Göreve yeni başlayan her çalışana (Hizmet 
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alımı dahil) bire bir uyum eğitimleri yapmıştır. İzolasyon gerektiren durumlar yerinde değerlendirilmiş önemli 
parametreleri hatırlatmıştır. Yoğun bakımlar, ameliyathane, diyaliz, merkezi sterilizasyon ünitesi ve klinikler her 
üç ayda bir denetlenmiş, tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim işbirliği ile düzeltme yoluna gitmiştir. Yine 
sağlık çalışanları üzerinde haberli el hijyeni gözlemi yapmış, sonuçları çalışanlarla paylaşmıştır. Temizlik şirketi 
çalışanlarına sürekli eğitimler yaparak mesleki eğitimlerini geliştirmiştir. 

Tartışma ve Sonuç: Hastane infeksiyon hızları verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini göstermektedir. Has-
tane infeksiyonları hem klinik sonuçları hem de maliyetleri açısından kalite iyileştirme çalışmalarının temel 
yapı taşlarını oluşturmaktadır. Çalışmadan yola çıkılarak KYB ünitesinde yıllara göre Hİ hızı, insidans dansitesi, 
ÜKİ-ÜSİ hızı, VİP hızında düşme görülürken, SVK-KDİ hızı yükselmiştir. 2013 yılı sürveyans verileri 2013 Türkiye 
verileriyle karşılaştırıldığında ortanca ve üstü olan (%50 ve üzeri) alet kullanımına bağlı infeksiyon hızlarında 
infeksiyon kontrol önlemlerini ve tanı kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği anlaşıldı. İnfeksiyon 
kontrol önlemlerimiz yıllara göre etkin görülse de, Türkiye ortalamalarına göre çok etkili görülmemiştir. Bu ça-
lışmadan da yola çıkarak hastanemiz yoğun bakımlarında iyileştirme alanlarını belirleyerek hastane infeksiyon 
hızının mutlak sıfır olması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon hızı, invaziv araç kullanımı, persentil

 

Tablo 1. KYB infeksiyon hızları ve alet kullanımının yıllara göre karşılaştırılması

Hi hızı
İnsidans 
Dansitesi

ÜK  
kullanım oranı

ÜKİ-ÜSİ 
hızı

Ventilatör 
kullanım oranı VİP hızı

SVK 
kullanım oranı

SVK-KDİ 
hızı

2008 46.67 68.02 0.99 23.19 0.67 39.53 0.66 6.73

2009 32.07 44.97 0.99 9.24 0.69 27.50 0.76 10.09

2010 22.90 40.19 0.95 9.93 0.59 22.86 0.74 7.20

2011 12.77 20.11 0.93 5.28 0.51 12.55 0.47 7.23

2012 9.67 20.07 0.93 5.87 0.30 16.62 0.36 5.05

2013 7.80 21.28 0.95 6.82 0.41 16.91 0.42 7.63

Tablo 2. KYB 2013 verilerinin 2013 Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ağırlıklı genel 
ortalama verileri ile kıyaslanması

2013 KYB 
verileri

Türkiye 2013  
ortalaması

Karşılık gelen  
persentil değeri

Persentil 
değer oranı

ÜKİ-ÜSİ hızı 6.82 2.8 %90 ↑ 6.3

ÜK kullanım oranı 0.95 0.91 %25-%50 0.87-0.96

VİP hızı 16.91 9.4 %50-%75 12.9-20.6

Ventilatör kullanım 
oranı

0.41 0.38 %50-%75 0.35-0.49

SVK-KDİ hızı 7.63 2.5 %90 ↑ 6.4

SVK kullanım oranı 0.42 0.37 %50-%75 0.31 - 0.47
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Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Vankomisine 
Dirençli Enterekok Kolonizasyonlarının Kontrol 

ve Eradikasyon Deneyimi

Aysel Karadeniz1, Zehra Şan1, Uğur Kostakoğlu2, Gürdal Yılmaz3

1 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hemşiresi, Trabzon
2 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Trabzon
3 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi, Trabzon

Amaç: Vankomisine dirençli enterokok (VRE) kolonizasyonu hastanede salgınlara yol açabilir. Bu nedenle 
kontrolü ve eradikasyonu gerekmektedir. Bu çalışmada Yenidoğan yoğun bakım ünitemizdeki (YDYBÜ) VRE 
kolonizasyonlarımızı kontrol altına alma ve eradikasyon deneyimimizi paylaştık. 

Materyal ve Metod: Hastanemiz YDYBÜ’de VRE kolonize 2 indeks olgu tespit edildi. İndeks olgularla te-
maslı ve temassız hastalar ve yeni gelen hastalar VRE açısından rektal sürüntü kültürleri ile tarandı. Yeni gelen 
bebeklerin rektal sürüntü kültürleri çıkana kadar özel bir odada tutuldu. VRE kolonize olan hastalar izole odada 
kohortlandı. Üç negatif rektal sürüntü kültürü elde edilene kadar VRE sıkı temas izolasyonuna devam edildi. 
VRE kaynağı açısından VRE kolonize bebeklere bakım veren personellerden rektal sürüntü kültürleri ve çevre 
kültürleri alındı. Örnekler VRE kromojenik besi yerine ekildi. Tiplendirme ve antibiyogram otomatize phoenix 
100 sisteminde yapıldı. Ünite çalışanlarına el hijyeni, sıkı temas izolasyonu ve hastane temizliği konularında eği-
tim verildi ve denetimleri sağlandı. Ünitenin antibiyotik kullanımı sorumlu doktoru ile birlikte denetime alındı. 
Tedavisi tamamlanan bebeklerin erken taburcu edilmesi sağlandı.

Bulgular: 2012 Haziran-Aralık Aylarında YDYBÜ’de 2’si indeks olgu ile başlayan VRE sürveyasında, toplam 
19 yeni olgu tespit edildi. Olguların hepsi kolonizasyon olarak kabul edildi. Kolonize olan etken Enterococcus 
faecium idi. VRE kolonizasyon oranı %12.7 olarak saptandı (Tablo 1). Ağustos ayındaki olgu artışlarının nedeni; 
uzun bayram tatili nedeniyle çalışan personel başına düşen bebek sayısının artmış olmasıdır. Eylül ayında be-
bek yıkama küvetinin ortak kullanıldığı tespit edildi. Alınan çevre kültüründe VRE (E. faceium) üremesi saptandı. 
VRE kaynağının tespiti ve kontrol altına alınması ile VRE kolonizasyonu eredike edildi. Devam eden sürveyans 
çalışmalarımızda VRE saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışma, VRE kolonizasyonunun yayılımını ve infeksiyonlarını önlemede, infeksiyon kontrol ön-
lemlerine uyumun önemini, infeksiyon kontrol komitesi ve ünite çalışanları ile işbirliğinin ve konu ile ilgili farkın-
dalığın artmasının ve bunun sürdürülmesinin gerekliliğini, VRE kontrolü ve eredikasyonu için kaynak tespitinin 
önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eradikasyon, kolonizasyon, VRE

Tablo 1. YDYBÜ’ye yatan hasta sayısı, VRE ile kolonize (KLN) hasta sayısının kiloya ve aylara göre dağılımı

Aylar Yatan

Kolonize
VRE (Yeni 

VRE)
VRE (Yeni VRE) 

oranı %

ve 
Toplam KLN 

oranı (%)

yeni
751- 
1000

olgu
1001-
1500

hasta

1501-2500

sayısı

> 2500

Haziran 74 2 (9) 2.7 (12.16) 2 (İ) (1) (5) (2) (1)

Temmuz 64 9 (1) 14.1 (1.2) 2 3 3 (1) 1

Ağustos 58 3 (5) 5.2 (8.7) 1 (1) 1 (1) 1 (2) (1)

Eylül 38 4 (2) 10.5 (5.3) 12.7 4 (1) (1)

Ekim 37 4 (1) 10.9 (2.7) (1) 3 1

Kasım 31 1 (1) 3.2 (3.2) 1 (1)

Aralık 29 0 0

Toplam 331 23 (19)= 42 6.9 (5.7) 5 (3) 11 (7) 5 (6) 2 (3)

KLN: Kolonize, VRE: Vankomisine dirençli enterokok, İ: İndeks, YDYBÜ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi.
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Nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa  
İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Emre Yusuf Vudalı1, Cemal Bulut1, Çiğdem Ataman Hatipoğlu1, Sami Kınıklı1, Esra Karakoç2,  
Ali Kudret Adiloğlu2, Ali Pekcan Demiröz1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbı Mikrobiyoloji, Ankara

Amaç: Pseudomonas aeruginosa, özellikle bağışıklık yetersizliği olan hastalarda solunum ve idrar yollarının, 
yanıkların ve açık yaraların fırsatçı patojenidir, aynı zamanda kanda da infeksiyonlar yapabilir. Nozokomiyal 
infeksiyonların onda biri P. aeruginosa sebebiyledir. Katalaz (+), gram (-), sitrat (+), MR (-), VP (-), aerobik, hareket-
li, çubuk şekilli bakterilerdir. Bu çalışmada hastanemizde saptanan nozokomiyal P. aeruginosa infeksiyonlarının 
yıllara göre değerlendirilmesi ve direnç paterninin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2007 ile Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde nozokomiyal P. aeruginosa infek-
siyonu tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil edilerek değerlendirildi. P. aeruginosa suşlarının izole edildiği kültür 
tipi, infeksiyon tanısı ve direnç paternleri kaydedildi. Nozokomiyal infeksiyon tanıları CDC kriterlerine uygun ola-
rak konuldu. Bu amaçla Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı sisteminden yararlanıldı. Mikrobiyolojik incele-
meler hastanemizin mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarında Vitek 2 (BioMerieux, Fransa) sistemi ile 
yapıldı. 

Bulgular: Hastane infeksiyon etkeni olarak kabul edilen; cerrahi kliniklerde 59, dahili kliniklerde 28 ve yo-
ğun bakımlarda 345 olmak üzere toplam 386 P. aeruginosa suşu çalışmaya alındı. 2011 yılına kadar hastane in-
feksiyonu etkenleri arasında izole edilen P. aeruginosa suşlarında bir artış görülürken daha sonraki yıllarda izo-
latların sayısında azalma saptandı. Ancak yıllar içinde hastane kökenli pnömoni, idrar yolu infeksiyonu (İYİ) ve 
yumuşak doku infeksiyonu (YDİ) etkenleri arasında psödomonasların yerinin giderek arttığı görüldü (Tablo 1). 
Tüm psödomonaslar incelendiğinde de daha çok YDİ ve pnömonilerde etken oldukları görüldü (Şekil 1).

P. aeruginosa direnci yıllara göre değerlendirildiğinde kolistin, piperasilin-tazobaktam ve siprofloksasin diren-
cinin azaldığı, aminoglikozid ve karbepenem direncinin arttığı görüldü (Şekil 2).

Sonuç: Hastanemizde 7 yıllık sürede P. aeruginosa infeksiyonu sayısının ve İYE, kan dolaşım infeksiyonu (KDİ), 
pnömoni ve YDİ infeksiyonlarında P. aeruginosanın etken olarak görülme oranının arttığını tespit ettik. P. aerugi-
nosa direnci yıllara göre değerlendirildiği zaman kolistin, piperasilin-tazobaktam ve siprofloksasin direncinin 
azaldığını gözlenledik ve artan aminoglikozid ve karbapenem direnci nedeniyle tedbirli ve dikkatli olunması 
gerektiğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal, Pseudomonas aeruginosa, direnç

Tablo 1. Pseudomonas infeksiyonlarının tüm infeksiyonlar içindeki dağılımı

Açıklama 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pseudomonas aeruginosa 
infeksiyon oranları

13/360 
(3.6)

32/495 
(6.5)

55/572 
(9.6)

68/606 
(11.2)

96/783 
(12.2)

79/638 
(12.4)

43/359 
(11.9)

İYİ 8 (3.40) 4 (1.66) 25 (9.60) 40 (13.50) 53 13.40) 44 (12.20) 21 (11.70)

Kan dolaşımı infeksiyonu 1 (1.00) 4 (4.10) 2 (1.60) 10 (6.40) 8 (4.80) 8 (5.70) 1 (1.10)

Pnömoni 3 (6.90) 14 (10.30) 23  (14.90) 24 (18.20) 30 (16.00) 22 (19.50) 17 (22.30)

YDİ 1 (7.70) 9 (45.40) 5 (14.70) 4 (19.00) 6 (17.60) 5 (20.80) 4 (28.50)

P-161
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Şekil 1. Pseudomonas izolatlarının infeksiyonlara göre dağılımı.

Şekil 2. Pseudomonas izolatlarının direnç oranlarının yıllara göre dağılımı.
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane  
İnfeksiyonları Nokta Prevalans Çalışması

Hüseyin Aytaç Erdem1, Oğuz Reşat Sipahi1, Nurhayat Kepeli3, Demet Dikiş3, Nilgün Deniz Küçükler3,  
Behiye Ulusoy3, Nilay Korkmaz3, Şükran Akşit Barık3, Bilgin Arda1, Mehmet Ali Özinel2, Feriha Çilli2,  
Sercan Ulusoy1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireliği, İzmir

Giriş: Hastane infeksiyonları (Hİ) ya da sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar tıp alanındaki bütün gelişme-
lere rağmen varlığını devam ettirmektedir. Özellikle büyük hastanelerde aktif sürveyans ile sürveyans yapmak 
pragmatik olmadığından aralıklı prevalans çalışmaları yapılması önerilmektedir. Bu çalışmada Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 23 Aralık 2013 tarihinde yatan hastalardaki hastane infeksiyonu prevalansı araştı-
rılmıştır. 

Materyal ve Metod: 23 Aralık 2013’de hastanemizde yatmakta olan hastalardan Hİ tanısı ile izlenmekte 
olan hastalar altta yatan hastalıklar, risk faktörleri, uygulanan girişimler, infeksiyon odakları ve etken mikroor-
ganizmalar açısından sorgulayan bir form ile kaydedilmiştir. Veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak girilip 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 23 Aralık 2013 tarihinde yatan hasta sayısı 1370, hastane İnfeksiyonu prevalansı %7.73 olarak sap-
tanmıştır. Hİ saptanan 106 hastanın 66 (%62.3)’sı erkek, 40 (%37.7)’ı kadındır. Hastaların yaş ortalaması 39.7’dir 
(yaş aralığı 90-0.1 yıl) (± 27.139716). Hİ prevalansı yoğun bakım ünitelerinde %20.9 (35 hasta) iken servislerde 
%5.44 (71 hasta)’tür (p< 0.05). Hİ’lerin kliniklere göre dağılımı Tablo 1 ‘de gösterilmiştir. 

Hastalarda en sık görülen hastane infeksiyonu pnömoni olup, diğer infeksiyon odakları sırasıyla idrar yolu 
infeksiyonu, bakteremi, cerrahi alan infeksiyonları, intraabdominal infeksiyonlar şeklinde sıralanmıştır (Tablo 
2). Hastane infeksiyonları etkenleri sıklık sırasına göre Escherichia coli (%21.5), Klebsiella pneumoniae (%16.5) ve Aci-
netobacter baumannii’dir (%13.9). 

Sonuç: Tüm kliniklerde hastaya dayalı, aktif sürveyans yapılamadığı durumlarda, uygun aralıklarla tekrarla-
nan nokta prevalans çalışmalarının hastane infeksiyonlarının izleminde yararlı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hastane, infeksiyon, prevalans

P-162
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Tablo 1. Hastane infeksiyonu tanısı alan hastaların kliniklere göre dağılımı

Klinik Yatan hasta sayısı Hastane infeksiyonu sayısı %
Beyin Cerrahisi 38 4 10.52

Çocuk Cerrahisi 46 1 2.17

Çocuk Hastalıkları 181 14 7.73
Dahiliye 123 12 9.75

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 48 2 4.16
Gastroenteroloji 59 3 5.08

Genel Cerrahi 92 4 4.34

Göğüs Hastaılkarı 48 3 6.25

Kadın Hastalıkları ve Doğum 135 1 0.74

Kardiyoloji 43 2 4.65

Kulak Burun Boğaz 44 2 4.54

Kalp Damar Cerrahisi 50 5 10.00

Onkoloji 17 4 23.52

Organ nakli 52 8 15.38

Ortopedi 66 4 6.06

Plastik Cerrahi 21 2 9.52

Psikiyatri 63 1 1.58

Üroloji 49 1 2.04

Çocuk Cerrahisi YB 6 1 16.66

Beyin Cerrahisi YB 14 6 42.85

Yenidoğan YB 18 6 33.33

Dahiliye YB 7 1 14.28

Çocuk Hastalıkları YB 9 5 55.55

Nöroloji YB 12 2 16.66

Kardiyoloji YB 19 1 5.26

Göğüs Hastalıkları YB 13 2 15.38

Kalp Damar Cerrahisi YB 13 3 23.07

Anestezi YB 26 6 23.07

Toplam 1370 106 7.73
Hİ saptanmayan klinikler ve hasta sayıları toplam hasta sayısına eklenmiştir (Dermatoloji 30 hasta, İnfeksiyon Hastalıkları 26 
hasta, Göğüs Cerrahisi 10 hasta, Göz Hastalıkları 40 hasta, Nöroloji 52 hasta).

Tablo 2. Hastane infeksiyonu tanısı alan hastaların infeksiyon odakları
Tanı Hasta sayısı %
Üriner sistem infeksiyonu 25 23.6

Pnömoni 25 23.6

Ventilatörle ilişkili pnömoni 11 10.4
Bakteremi 7 6.6

Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 7 6.6
Cerrahi alan infeksiyonu 9 8.5

İntraabdominal infeksiyon 7 6.6

Deri yumuşak doku infeksiyonu 6 5.7

Menenjit 2 1.9

Şant infeksiyonu 3 2.8

Mediastinit 1 0.9

Gastroenterit 1 0.9 

Oral kavite infeksiyonu 1 0.9

Sinüzit 1 0.9

Toplam 106 100.00



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 377

POSTERLER

2013 Yeni Tanı Kriterleri Işığında Ventilatör İlişkili Olay Sürveyans  
Sonuçları ve Sürveyansta Yaşanan Güçlükler

Hümeyra Zengin1, Serhat Ünal1

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara

Giriş: Mekanik ventilasyon (MV) uygulanan hastalarda sıklıkla ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), sepsis, pul-
moner emboli, pulmoner ödem gibi durumlar görülebilmektedir. 2002’de revize edilen pnömoni kriterleri rad-
yolojik değerlendirmeyi gerektirmektedir. Akciğer grafisinin tekniğinde, yorumlanması ve raporlanmasında 
subjektif değerlendirmelerin olması VİP’i doğru şekilde tanımlamamaktadır. Sürveyansta sırasında infeksiyonu 
önlemeye yönelik çalışmaların başlatılması ve hastaları önemli komplikasyonlardan kurtarmak için yeni tanı 
algoritmasının oluşturulmasına gerek duyulmuştur.

Amaç: Yeni tanı kriterlerine göre sürveyans yaparak iç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde (İHYBÜ) ventila-
tör ilişkili olay hızlarını belirlemektir.

Materyal ve Metod: 1.9.2013-28.2.2014 tarihlerinde İHYBÜ’de invaziv MV’ye bağlı izlenen hastaların günlük 
“Positive and Expiratory Pressure (PEEP)” ve Firaksiyone oksijen (FiO2) değerleri ventilatör ilişkili olay (VİO) 
sürveyans tanımlarına uygun olarak her bir ventilatör günü için izlenmiştir. İlk 2 gün stabilite veya düzelme dö-
nemi sonrasında  ≥ 2 gün süreyle PEEP değerinde 3 cmH2O artış veya ve FiO2 değerinde  ≥ 20 puan artış olan 
hastalara “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” 2013 VİO tanı algoritması kullanılarak hastane 
infeksiyonu tanısı konmuştur. Veriler, CDC VİO hesaplama aracına (Ventilator-Associated Event Calculator Ver. 
2.1) kaydedilmiştir. Hasta günü ve ventilatör günü kullanılarak insidans hızı hesaplanmıştır. 

Bulgular: Yoğun bakım hasta izlem formuna kaydedilen tüm hasta verileri bir gün öncesinde değerlendiril-
miş ve en az 4 gün süreyle ventilatöre bağlı olarak izlenen 32 hastanın PEEP, FiO2, ateş, ve beyaz küre değerleri 
toplam 647 MV gününde takip edilmiştir. İzlemde olan hastalar toplam ventilatör gününün %90’ını oluşturmak-
tadır. İzlem sonrası toplam 8 hastaya VİO tanı algoritması kullanılarak tanı koyulmuş ve VİO hızı 1000 ventilatör 
gününde 11.20 olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). 

Sonuç ve Tartışma: Yeni VİO sürveyans algoritmasına göre objektif olarak tanı koyulabilmekte ancak gün-
lük verilerin elektronik ortama aktarılmaması özellikle mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında yoğun bakım-
dan çıkışı yapılan hasta verilerine ulaşılabilirliği engellemektedir. MV’ye bağlı hastaları önemli komplikasyon-
lardan kurtarma amacıyla geliştirilmiş VİO sürveyansının sonuçları yoğun bakım sorumlularıyla günlük olarak 
değerlendirilememekte ve ortak iyileştirme planı oluşturulmakta güçlük yaşanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili olay, sürveyans, ventilatör ilişkili pnömoni

Tablo 1. Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında 6 aylık ventilatör ilişkili olay hızları (Hasta Günü: 1530)

VİO türü
Toplam infeksiyon 

sayısı
İnfeksiyon 

hızı

Araç 
kullanım 

günü

Araç 
kullanım 

oranı
Olası Ventilatör İlişkili Pnömoni 2 8 11.2 714 0.47
Yüksek Olası Ventilatör İlişkili Pnömoni 6

P-163
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Plazmaferez İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu

Hanife Aytaç1, Hümeyra Zengin1, Burcu Çınar1, Yasemin Gelebek1, Zeynep Baştuğ2, Serhat Ünal3

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Plazmaferez sürekli değişen ve gelişen tekniklerle birlikte yaklaşık 80 yıldır uygulanan bir tedavi yön-
temidir. Plazma değişimi tek basamaklı bir işlemdir. Temel olarak bir filtre aracılığı ile kanın plazma ve şekilli 
elemanlarına ayrıştırılmasıdır. Şekilli elemanlar yani hücreler uzaklaştırılan plazma kadar kristalloid, %5 albu-
min veya taze donmuş plazma (TDP) kullanılarak tekrar hastaya verilir. Plazmaferez için yeterli kan akımını 
sağlamak için, tedavinin süresi göz önünde bulundurularak santral venöz kateter (SVK) veya arteriyovenöz fistül 
açılması gerekir. Buna bağlı olarak uzun süreli kateter kullanımında kateter infeksiyonları, bakteremi ve filebit 
gelişebilmektedir. 

Materyal ve Metod: Hastanemizde nöroloji servisinde “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” 
tanı kriterlerine gore bakteremi infeksiyonu izlenmekte ve tanı konulmaktadır. 11.11.2013 tarihinde sürveyans 
sırasında bakteremi gelişen hastalara sıklıkla plazmaferez işlemi yapıldığı dikkati çekmiş ve ayrıntılı inceleme 
yapılmıştır. Plazmaferez işlemi esnasında hastanın damar içine verilmek için hazırlanan albumin solüsyonunun 
uygun ortam ve şekilde hazırlanmadığı, albumin solüsyonun hazırlanması uygunsuz şekilde (asepsi koşullarına 
uyulmadığı, solüsyona eklemeler yapıldığı, enjektörlerin ve uçlarının her bir işlem için değiştirilmediği vb.) ya-
pıldığı tespit edilmiştir. 

Bulgular: 2011-2013 yılları arasında nöroloji servisinde toplam 27 hastaya bakteremi tanısı konulmuştur. Bu 
27 hastanın risk faktörleri incelendiğinde ortak noktalarının plazmaferez işlemi olduğu anlaşılmıştır. 2011-2013 
yılları arasında nöroloji servisinde yatan toplam 83 hastaya plazmaferez yapılmış, 83 hastanın 14’ünde bakte-
remi gelişmiştir. Üç yıllık sürede plazmaferez ilişkili bakteremi hızı plazmaferez yapılmayan gruba göre anlamlı 
dercede yüksek bulunmuştur (CMLE odds Ratio: 26.3, RR:13.36) (Tablo 1).

Tartışma: Plazmaferez işlemi esnasında takılan SVK ve kontamine olmuş sıvıların damar içine verilmesi 
kan dolaşım infeksiyonu hızını artırmaktadır. Uluslararası rehberlere göre bütün parenteral solüsyonlar lami-
ner hava akımı altında, aseptik teknik ile hazırlanmalıdır. 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren plazmaferez işlemi 
laminar hava akımı altında compounder de hazırlatılmaya başlanmış, çalışanlara eğitim verilmiş ve müdahale 
sonrası henüz infeksiyon gelişmemiştir. Konu ile ilgili izlem devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakteremi, kan dolaşım infeksiyonu, plazmaferez

Tablo 1. Kan dolaşım infeksiyonlarının gelişimine plazmaferez işleminin etkisi

Plazmaferez Yapılan 
Hasta Sayısı

Plazmaferez Yapıl-
mayan Hasta Sayısı

Toplam

Kan dolaşım infeksiyonu gelişen hasta sayısı 14 13 27

Kan dolaşım infeksiyonu gelişmeyen hasta sayısı 69 1709 1778

Toplam 83 1722 1805

* CMLE Odds Ratio: 26.3, RR:13.36

P-164
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Yoğun Bakım Ünitelerimizde 2012-2013  
Yıllarında Gelişen Hastane  

 İnfeksiyonlarının Karşılaştırılması

Meral Şahin Demir1, Keziban Elevli1

1 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi

Giriş-Amaç: Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) invaziv girişimlerin sık uygulandığı dirençli mikroorganizmaların 
izole edildiği yerlerdir. Önemli kalite göstergelerinden olan hastane infeksiyonları (Hİ), hastaların yatış süresinin 
uzamasına, morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerini artırmaktadır. Amacımız 2012-2013 yılllarında YBÜ’de 
gelişen Hİ ve etkenlerini incelemek, infeksiyon kontrol stratejilerimize yön vermektir.

Materyal ve Metod: 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihlerinde Anestezi Reanimasyon (ARYBÜ), Nöroloji 
(NYBÜ), Dahiliye (DYBÜ), Cerrahi (CYBÜ), koroner (KYBÜ) YBÜ’de gelişen Hİ aktif, prospektif sürveyans yöntemi 
ile izlenmiştir. İnfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından sürveyans formuna kaydedilmiş, “Centers for Disease 
Control and Prevention” tanı kriterlerine göre tanı konulmuştur. 

Bulgular: 201’de 121 Hİ, Hİ Hızı %8, Hİ Dansitesi 9, %67.7 invaziv araç ilişkili gelişmiştir. Pnömoni %57.8, 
üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) %17.4, kan dolaşımı infeksiyonu %22.3, cilt-yumuşak doku infeksiyonu %1.7, 
%0.8 alt solunum yolu infeksiyonudur.

2013’te 138 Hİ, Hİ hızı %10.3, Hİ Dansitesi 10.3, %50.7 invaziv araç ilişkili gelişmiştir. Pnömoni %24.6, kan do-
laşımı infeksiyonu %35.5, ÜSİ %24.6, CAİ %0.7, cilt-yumuşak doku infeksiyonu %0.7, ASYİ %0.7 ve MSSİ %0.07.

2012-2013 yıllarında gelişen invaziv araç ilişkili infeksiyonların YBÜ’lere göre dağılımları Tablo 1’de verilmiş-
tir. Etkenler, 2012 Acinetobacter spp. %46.2 ve 2013 Acinetobacter spp. %41.7 bulunmuştur.

Sonuç; YBÜ’lere göre farklılıklar bulunmuştur. 2013 yılında VİP’te anlamlı düşüş ARYBÜ, NYBÜ’de, Kİ-ÜSİ 
NYBÜ’de artış, SVKİ-KDİ ARYBÜ’de artış görülmüştür. ARYBÜ’de VİP bundle kullanımının sonucu etkili bulun-
muştur. İnfeksiyon kontrol hemşireleri ve hekimleri tarafından günlük vizitler yapılmakta, el hijyeni, invaziv giri-
şimlerde aseptik tekniğin kullanılması, temizlik, dezenfeksiyon-sterilizasyon ve izolasyon uygulamalarının takibi 
ve sürveyans sonuçlarının geri bildirimleri yapılmaktadır. İnfeksiyon önleme ve kontrol uygulamaları oryantas-
yon ve düzenli eğitimler verilmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Yoğun bakım üniteleri, infeksiyon, invaziv araç

P-165
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Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları (UÜ-SK) 
Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Alet 

Kullanımı ile İlişkili İnfeksiyonlar

Esra Kazak1, Emel Yılmaz1, Halis Akalın1, Melda Sınırtaş1, Neval Gençol1, Nergis Tezgeç1, Funda Aslan1,  
Ümran Durmuş1, Hale Eren1, Yasemin Heper1, Cüneyt Özakın1

1 Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) hastanedeki diğer kliniklere göre hastane infeksiyonlarının 
daha sık olarak görüldüğü kliniklerdir. İnfeksiyonların sık görülme nedenleri yapılan invaziv işlemler, hastalığın 
ciddiyeti, yandaş hastalıklar ve çapraz kontaminasyondur. Özellikle santral venöz kateter, üriner kateter ve me-
kanik ventilasyon uygulamaları önemli infeksiyon riskini de birlikte getirmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada UÜ-SK erişkin reanimasyon, beyin cerrahisi ve genel cerrahi YBÜ’lerinde 
2004-2013 yılları arasında saptanan invaziv alet kullanımı ve invaziv alet kullanımı ile ilişkili infeksiyon sürve-
yansı sonuçları sunulmuştur. CDC kriterlerine göre hastaya dayalı aktif sürveyans yapılmıştır. Karşılaştırmak 
için Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı (UHESA), Gelişmekte Olan Ülkeler Sürveyansı (INICC) ve Amerika 
Birleşik Devletleri Sürveyans (NHSN) rakamları kullanılmıştır.

Bulgular: İnvaziv alet kullanım oranları ve infeksiyon oranları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tartışma ve Sonuç: Reanimasyon ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) oranlarımızda yıllar içinde be-
lirgin azalma görülmektedir, bu oranların Türkiye ve INICC verilerine göre daha düşük, NHSN sonuçlarına göre 
ise oldukça yüksek olduğu izlenmiştir. Beyin cerrahisi ve genel cerrahi yoğun bakım ünitelerinde VİP oranları 
da yıllar içinde azalmakla birlikte Türkiye ve INICC verileri ile benzer, NHSN sonuçlarına göre ise yüksek oldu-
ğu izlenmiştir. Santral venöz kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları reanimasyon ünitesinde yıllar içinde 
belirgin azalmakla birlikte diğer raporlara göre yüksek saptanmış, beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesindeki 
kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları 2013’de UHESA ve INICC verilerine göre düşük, ancak yine de NHSN 
verilerine göre yüksek saptanmıştır. Üriner kateter kullanımına bağlı infeksiyon oranlarımız, belirtilen yoğun 
bakım ünitelerimizde hem NHSN hem de UHESA ve INICC verilerine göre düşük olduğu görülmüştür.

Gerek invaziv alet kullanımında, gerekse invaziv aletle ilişkili infeksiyonlarda NHSN oranlarına ulaşmayı 
hedef almamız ve gerekli çalışmaları yapmamız gerekmektedir. Özellikle eğitim ve demet önlemleri gibi çalışma-
lar yanında ideal hemşire/hasta oranlarını yakalamak ve sürdürmenin de infeksiyonların önlenmesinde büyük 
önem taşıdığı unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnvaziv alet, infeksiyon, ventilatör ilişkili pnömoni
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Tablo 1. Yoğun bakım ünitelerimizde invaziv alet kullanımı ve infeksiyon oranları

MV Kullanımı 
Oranı

VİP/ 
1000

Üriner Kateter 
Kullanımı Oranı ÜSİ/1000

SVK Kullanımı 
Oranı

KİKDİ/
1000

Atak/
Yatak Gün

Reanimasyon YBÜ

2004 0.72 22.52 0.87 4.09 0.57 12.32 39.27

2005 0.63 17.26 0.89 8.23 0.58 17.27 36.72

2006 0.68 11.85 0.94 6.73 0.69 9.64 35.67

2007 0.74 10.15 0.97 6.24 0.65 12.5 32.5

2008 0.73 5.18 0.99 4.51 0.74 7.91 28.75

2009 0.64 8.46 0.97 5.13 0.57 17.64 27.85

2010 0.64 13.5 0.97 5.18 0.56 18.78 35.4

2011 0.70 8.09 0.97 1.38 0.54 11.18 20.95

2012 0.65 6.39 0.96 2.86 0.46 14.28 20.89

2013 0.68 7.65 0.94 2.38 0.44 8.48 16.55

UHESA-2012 0.64 14.3 0.96 4.6 0.58 6 Veri yok

INICC 0.38 18.4 0.56 7.1 0.53 6.8 Veri yok

NHSN-2012 0.38 1.6 0.68 2.4 0.55 1.2 Veri yok

Beyin Cerrahisi YBÜ

2004 0.41 30.06 0.75 3.7 1165 13.73 30.76

2005 0.38 39.78 0.74 2.2 İzlenmedİ İzlen-
medi

30.59

2006 0.32 46.01 0.64 2.53 0.64 5.08 3.02

2007 0.3 30.6 0.6 2.02 0.6 6.1 23.3

2008 0.36 28.93 0.73 3.09 0.65 3.5 23.7

2009 0.40 21.32 0.77 1.18 0.57 1.6 20.1

2010 0.40 23 0.78 3.51 0.50 1.83 23.11

2011 0.47 26.29 0.79 2.3 0.45 1.01 27.47

2012 0.48 23.99 0.64 3.18 0.38 4.39 27.35

2013 0.43 18.12 0.83 1.22 0.34 2.97 19.93

UHESA-2012 0.26 18.2 0.77 5.2 0.31 5.5 Veri yok

INICC 0.31 20.9 0.75 6.2 0.43 4.6 Veri yok

NHSN-2012 0.30 2.1 0.69 5 0.44 1.1 Veri yok

Genel Cerrahi YBÜ

2005 0.51 41.11 0.98 2.3 0.92 16.55 53.88

2006 0.68 38.21 0.95 1.82 0.95 12.78 61.13

2007 0.63 24.02 0.98 0 0.93 10.06 58.68

2008 0.56 23.5 0.97 0 0.93 14.26 41.11

2009 0.45 13.54 0.99 0.5 0.88 3.74 23.29

2010 0.41 19.55 0.98 İzlenmedi 0.84 4.62 32.32

2011 0.50 11.19 0.94 0 0.8 4.16 31.43

2012 0.47 22.6 0.96 0 0.8 4.59 30.05

2013 0.53 13.98 0.95 0.87 0.79 4.21 27.17

UHESA-2012 0.38 10.6 0.91 2.5 0.46 3.4 Veri yok

INICC 0.35 16.3 0.45 5 0.52 5 Veri yok

NHSN-2012 0.40 2.2 0.75 3.2 0.59 1.2 Veri yok

MV: Mekanik ventilasyon, VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, SVK: Santral venöz kateter, KİKDİ: Kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, UHESA: Ulusal 
Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı, INICC: International Nosocomial Infection Control Concortium Report (2004-2009), NHSN: National Healthcare 
Safety Network Report (2012). 



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 383

POSTERLER

Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı  
İnfeksiyonlarının Önlenmesinde  

Hedefe Yönelik Sürveyans Sonuçları

Hümeyra Zengin1, Asuman Öz2, Serhat Ünal1

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

Giriş: Gelişmekte olan ülkelerde santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (SVK-KDİ) yoğun bakım 
infeksiyonları arasında önemli bir mortalite ve morbidite etkenidir. SVK-KDİ’yi önlemeye yönelik santral venöz 
kateter (SVK) yerleştirilmesi ve sonrasında bakımı için önlem paketleri geliştirilmiştir. Her iki önlem paketinin 
uygulanması ve önlemlere uyumun artırılması ile SVK-KDİ hızları sıfır infeksiyona inebilmektedir. 

Amaç: İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde (İHYBÜ) önceki yıl 1000 SVK gününde 7.98 olan SVK-KDİ hızını 
belirlenen hedeflerin uygulanmasıyla %20 azaltmaktır.

Materyal ve Metod: Toplam kalite yöntemi kullanılarak SVK-KDİ hızlarını azaltmak üzere yoğun bakım so-
rumluları ile hedefler belirlenerek planlama yapılmıştır. Bunlar; 1. Performans geribildirimi 2. SVK takılma işle-
mini izlemek üzere uyum cheklisti hazırlamak, 3. SVK bakımı için önlem paketi uygulamalarını gözlemektir. Be-
lirlenen hedefler arasından geliştirilebilir olanlar seçilmiş ve indikatör olarak; 1. Hedef için SVK takılma bölgesi 
seçimi ve sonuçlarının bölüm ile paylaşılması, 2. Hedef için maksimum bariyer önlemlerinin kullanımı ve USG 
eşliğinde SVK yerleştirilmesi, 3. Hedef içinse günlük olarak pansumanın uygunluğu ve bakımın kaydedilmesi 
belirlenmiştir. Uygulama tarihleri 1.2.2013-30.1.2014 arasındadır. Veriler, yoğun bakım klinik hemşiresi ve infek-
siyon kontrol hemşiresi tarafından toplanmış bilgisayara kaydedilerek analiz edilmiştir. SVK-KDİ tanısı NHSN 
tanı kriterlerine göre koyulmuş ve infeksiyon hızları her ayın sonunda bölüm ile paylaşılmıştır.

Bulgular: Yoğun bakımda takılan SVK’lar arasında ilk altı ayda femoral bölgeden takılan SVK sayısı, Juguler 
bölge ile neredeyse eşit iken, ikinci altı ayda %30’a inmiştir. Nisan 2013 tarihinden itibaren USG eşliğinde SVK 
takılmaya başlanmış ve geribildirimler sonucu acil durumlar dışında SVK bölgesi Juguler ven olarak belirlenmiş-
tir. SVK yerleştirme sırasında maksimum bariyer önlemlerine uyum ve pansuman uygunluğu tamdır. Bu veriler 
ışığında 1000 SVK gününde KDİ hızı 5.68 bulunmuş önceki yıla göre anlamlı derecede azalmıştır (CMLR= 0.60, 
RR= -2.43), (Tablo 1).

Sonuç ve Tartışma: İyileştirme çalışmaları birlikte yürütülür ve geliştirilebilir hedefler uygulamaya yansıtılır 
ise SVK- KDİ hızları azaltılabilir. Bu değişimin devamı için önlem paketlerinin diğer elementlerini iyileştirmeye 
yönelik yeni indikatörler belirleyerek uygulamalar geliştirilmeli sıfır tolerans kültürü benimsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları, önlem paketi, toplam kalite yöntemi

Tablo 1. İHYBÜ SVK-KDİ hızlarının önceki yıla göre kıyaslanması

Şubat 2012-Ocak 2013
Hasta Günü: 2943

Şubat 2013-Ocak 2014
Hasta Günü: 3036

Hastane  
infeksiyonu

İnfeksiyon 
Sayısı

İnfeksiyon 
Hızı

Araç Kullanım 
Günü

Araç 
Kullanım 

Oranı
İnfeksiyon 

Sayısı
İnfeksiyon 

Hızı

Araç 
Kullanım 

Günü

Araç 
Kullanım 

Oranı

SVK-KDİ 16 7.98 2005 0.68 10 5.68 1762 0.58

* (CMLR=0.60, RR= -2.43).
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Hastanemizde 2010-2013 Yılları Arasında  
Stenotrophomonas maltophilia’ya Bağlı  

Gelişen Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonların  
Epidemiyolojik Özellikleri

Dilek Kanyılmaz1, Meltem Arzu Yetkin2, Halide Aslaner2, Ayşe But2, Aliye Baştuğ2, Bircan Kayaaslan2, Gönül Ulutaş1,  
Elvan Salman1, İpek Mumcuoğlu3, Neriman Aksu3, Esragül Akıncı2, Hürrem Bodur2

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Amaç: İnfeksiyon oluşturma potansiyeli düşük bir mikroorganizma olan Stenotrophomonas maltophilia günü-
müzde sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon (SHİİ) etkenleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada hasta-
nemizde görülen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının sorumlu olduğu SHİİ’lerin epidemiyolojik özellikleri ve 
antibiyotik dirençlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde yatmış olan hastalarda gelişen S. maltophilia etken olduğu SHİİ’ler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
Bu infeksiyonların tanımlanmasında “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri kullanılmıştır. 
İzole edilen suşların identifikasyon ve antimikrobiyal duyarlılıkları VITEK2 (bioMerieux, Fransa) sistemi kullanı-
larak yapılmıştır.

Bulgular: Hastanemizin surveyans kayıtları taranarak yapılan çalışmada S. maltophilia’nın ürediği 2010 yılın-
da 8, 2011 yılında 2, 2012 yılında 3 ve 2013 yılında 7 olmak üzere toplam 20 suş, etken olarak izole edilmiştir. 
Aynı dönem içinde tüm hastane genelinde etken kabul edilen nonfermenter bakteri suşları içinde bu etkenin 
tespit edilme oranı %1.5 (20/1309)’tir. Etken sırasıyla derin trakeal aspirat kültürü %55.0 (11/20), kan kültürü 
%25.0 (5/20), bronkoalveoler lavaj %10.0 (2/20), %5.0 (1/20) olmak üzere idrar ve yara kültüründen izole edil-
miştir. Bu etkene bağlı olarak en çok ventilatör ilişkili pnomöni (VİP) geliştiği tespit edilmiştir (%60.0). Hastane 
infeksiyonu tanısı almış hastaların ise büyük bir çoğunluğunun üçüncü basamak bir yoğun bakımda yatan has-
talar olduğu görülmüştür (%85.0). İzole edilen S. maltophilia suşlarının sadece 5 tanesinde levofloksasin direnci 
görülmüş diğerleri ise hem levofloksasin hem de trimetoprim-sülfametoksazole duyarlı olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Bu çalışma sonucunda nonfermenter bakteriler içinde S. maltophilia’ların da etken olarak yer almaya 
başladığını görmekteyiz. Bu mikroorganizmanın yayılımının önlenmesi için sürveyans, geri bildirim gibi infek-
siyon kontrol çalışmalarının sürdürülmesi ve akılcı antibiyotik kullanım politikalarının belirlenmesi ve uygulan-
ması son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar, non-fermenter bakteri, Stenotrophomonas maltophilia

P-168



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):175-412 385

POSTERLER

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi’nde 2012-2013 Yıllarında Saptanan 

Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonların  
Değerlendirilmesi

Meltem Arzu Yetkin1, Dilek Kanyılmaz2, Aliye Baştuğ1, Bircan Kayaaslan1, Halide Aslaner1, Ayten Ün2,  
İffet Çınarbaş2, Belkıs Yaban2, İpek Mumcuoğlu3, Neriman Aksu3, Esragül Akıncı1, Hürrem Bodur1

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Sürveyans infeksiyon kontrol programlarının en önemli basamaklarından biridir. Çalışmamızda 1180 
yataklı hastanemizde 2012 ve 2013 yılında tespit edilen sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar, sık karşılaşılan etken-
ler ve antibiyotik direnci değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Metod: Hastanemizde yoğun bakım ünitelerinde hastaya dayalı, dahili ve cerrahi kliniklerde 
laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi ile hastane infeksiyonları izlenmektedir. Hastane infeksiyonlarının ta-
nımlanmasında “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri kullanılmıştır. Etken mikroorga-
nizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem (Vitec-2 Biomerioux) kullanılmıştır.

Bulgular: Hastanemizde 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla, 635 ve 608 sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon sap-
tanmıştır. Hastane infeksiyon dansitesi 1000 hasta gününde 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 3.5 ve 3.3’tür. 
Sistem tutulumuna göre infeksiyonların dağılımı; 2012 yılında solunum sistemi (%40.0), cerrahi alan infeksiyon-
ları (%22.0), kan dolaşımı infeksiyonları (%17.0) ve üriner sistem (%14.0)’dir. 2013 yılında ise solunum sistemi 
(%40.0), cerrahi alan infeksiyonları (%22.0), kan dolaşımı infeksiyonları (%18.0) ve üriner sistem (%13.0) geldiği 
görülmüştür. 2012 yılında 696 mikroorganizma hastane infeksiyonu etkeni olarak saptanmıştır; Acinetobacter ba-
umannii (%33.6), stafilokoklar (%12.1). Pseudomonas spp. (%10.9), kandidalar (%10.2), Klebsiella spp. (%7.9). 2013 
yılında hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 649 mikroorganizmanın dağılımının; A. baumannii (%33.4), 
stafilokoklar (%11.5), Pseudomonas spp., (%10.0), kandidalar (%8.9) olduğu görülmüştür. Hastane infeksiyonu et-
keni Acinetobacter suşlarında karbapenem direnç oranları 2012 yılında %99.5 iken 2013 yılında %100 olarak tespit 
edilmiştir. 2012 yılında Acinetobacter suşlarında kolistin direnci saptanmamışken 2013 yılında kolistin direnci 
%2.3 olarak saptanmıştır. İzole edilen Klebsiella suşlarında karbapenem direnci 2013 yılında artarak %35.1 olarak 
saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda hastanemizde en çok olarak A. baumannii’ye bağlı solunum sistemi infeksi-
yonlarının görüldüğü saptanmıştır. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde aktif sürveyans uygulanması ve infeksi-
yon kontrol önlemlerine uyumun artırılması bu dirençli mikroorganizma infeksiyonlarını kontrol altına almada 
önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas spp.
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Hastane Kaynaklı Üriner Sistem İnfeksiyonu 
Etkeni Olarak Saptanan Pseudomonas  

aeruginosa İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Meliha Çağla Sönmezer1, Günay Ertem1, Çiğdem Hatipoğlu1, Cemal Bulut1, Şebnem Erdinç1, Ali Adiloğlu2, 
Ayfer Özışık2, Necla Tülek1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Kinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Pseudomonas aeruginosa hastane ortamında yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden infeksiyonlara 
neden olmaktadır. Psödomonaslar hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonları etkenleri arasında üçüncü sıra-
da yer almaktadır. Bu çalışmada, hastane kaynaklı üriner sistem örneklerinden elde edilen P. aeruginosa izolatla-
rının antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmada, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2007-Ocak 2014 yılları 
arasında klinik ve yoğun bakım ünitelerinde yatarak tedavi gören ve P. aeruginosa’nın etken olduğu hastane 
kaynaklı üriner sistem İnfeksiyonu gelişen hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Tekrarlayan üremeler 
çalışma dışı bırakılmıştır. Üriner P. aeruginosa izolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları konvansiyonel 
yöntemler ve VITEK II (bioMerieux, Fransa) otomatize sistem ile belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya hastanemizde yedi yıllık süre içerisinde 161 hastadan izole edilen toplam 182 P. 
aeruginosa izolatı alınmıştır. İzolatların %74.2’si yoğun bakım ünitelerinde, %25.8’i kliniklerde yatan hastalardan 
izole edilmiştir. Üriner P. aeruginosa izolatlarının sayısının izole edildikleri yıllara göre dağılımı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları Şekil 2’de gösterilmiştir. P. aeruginosa izolatlarında duyarlılık 
oranlarının en yüksek olduğu antibiyotikler sırasıyla kolistin (%95.7), gentamisin (%81.9), amikasin (%81.3) ve 
netilmisindir (%83). Direnç oranının en yüksek olduğu antibiyotik trimetoprim-sülfametoksazol (%99.3)’dür. 
Levofloksasine %26.3, imipeneme %25.2, meropeneme %23.6 oranında direnç saptanmıştır. 

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre 2011 yılına kadar izolat sayısının giderek arttığı, bu 
tarihten sonra ise infeksiyon kontrol önlemlerinin artırılması ile azaldığı saptanmıştır. Üriner psödomonas 
izolatlarında duyarlılık oranları en yüksek antibiyotiklerin kolistin ve antipsödomonal aminoglikozidler olduğu 
anlaşılmıştır. P. aeruginosa gerek intrensek gerekse sonradan kazanılmış direnç açısından sorunlu bir bakteri 
olduğu için her merkezin kendi direnç profilini belirlemesi, uygun ve etkili antibiyotik tedavisinin başlanması 
açısından yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, Hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonları, Pseudomonas aeru�
ginosa
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Şekil 1. Hastane kaynaklı üriner P. aeruginosa izolatlarının sayısının yıllara göre 
dağılımı.
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AK: Amikasin, GEN: Gentamisin, NET: Netilmisin, IMP: İmipenem, MEM: Meropenem, 
TZP: Piperasilin-tazobaktam, CAZ: Seftazidim, CEF: Sefepim, CPZ: Sefoperazon,
CIP: Siprofloksasin, LEV: Levofloksasin, COL: Kolistin, TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.

Şekil 2. Hastane kaynaklı üriner P. aeruginosa izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları.
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Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 
Cerrahi Operasyona Alınan Asemptomatik 

Hastalarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansının 
Belirlenmesi

Gülçin Akca1, İrem Çelik1, Ayşegül Mendi1

1 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Diş hekimleri, sağlık personeli ve hastalar, yapılan tedaviler ve çalışılan ortam nedeniyle kan, salya/
tükürük ve solunum sistemi salgıları aracılığıyla patojen mikroorganizmalara maruz kalabilir ve çapraz infeksi-
yon riski taşıyabilirler. Özellikle de insidansı her geçen gün artmakta olan Hepatit B (HBV), Hepatit C (HCV) ve 
insan immünyetmezlik virüsü (HIV) gibi viral hastalıklar açısından oldukça riskli bir ortam olan diş hekimliğinde 
asemptomatik hastaların tespiti ve bulaşma yollarının dikkatle izlenmesi hem hastalık seyrinde hem de bulaş-
manın önlenmesinde çok önemlidir. 

Amaç: Çalışmanın amacı, operasyon öncesinde asemptomatik bireylerde HBV, HCV ve HIV varlığının belir-
lenmesi, hastaların tedavi ve takiplerinin değerlendirilmesi, ihtiyacı olanların infeksiyon kliniklerine yönlendiril-
mesi, bağışıklama ihtiyacı olanların bilgilendirilmesi, asemptomatik taşıyıcı veya daha önceden tanı veya tedavi 
almamış olan hastaların tespit edilmesidir.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hastanesine başvuran ve operas-
yon planlanan hastalar dahil edildi. Operasyon öncesi rutin olarak istenen kan tetkiklerinin yanı sıra HBV, HCV 
ve HIV testleri mikroeliza yöntemiyle çalışıldı. Bu amaçla HBs antijeni (HBsAg), anti-HBs antikoru (Anti-Hbs), 
anti-HBc total (IgG + IgM), anti-HCV ve anti-HIV1/2 (HIVAg/Ab Combo, Abbott) kiti kullanılarak çalışıldı. Elisa 
ile HCV ve HIV pozitif bulunan hastalara aynı zamanda Line immunoassay yöntemiyle, stripdesign INNO-LIA™ 
HCV Score kiti kullanılarak doğrulama yapıldı. Serolojik olarak pozitif bulunan değerler istatistiksel olarak, kişi 
sayısı/toplam kişi sayısı x 100 formülüne göre hesaplandı. 

Bulgular: Bu çalışmaya alınan 22350 hastada 230 hasta izole HBsAg (%1.03), 208 hasta izole anti-HBc total 
(IgG + IgM) (%0.94) 3697 hasta, hastaların haberi olmadığı geçirilmiş HBV veya kronik HBV infeksiyon (%16.54) 
39 hasta HCV (%0.18) ve 2 hasta HIV (%0.09) pozitif olarak bulundu. 

Sonuç: HBsAg, HCV ve HIV pozitif bulunan ve hastalığının farkında olmayan hastalar ileri tetkik, tedavi ve 
takip için İnfeksiyon Hastalıklarına yönlendirildi. Geçirilmiş veya kronik HBV hastaları arasında bilgilendirme 
yapılarak farkındalık sağlandı. Seropozitiflik tespit edilen tüm hastalar hakkında klinik çalışanları bilgilendirilip 
dental işlemlerde gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Böylece hem hastalar bilinçlendirilip erken teshiş ve 
tedavi sağlandı hem de toplum sağlığı açısından çapraz infeksiyon riskinin azaltılmış olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Diş hekimliği, HBV, HCV, HIV seropozitifliği, asemptomatik hastalar
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Deneyimleri

Gamze Gülfidan1, Nevbahar Yaşar2, Yeliz Oruç2, Ersin Durgun3, İlker Devrim3

1 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, İzmir
3 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Kliniği, İzmir

Kesici-delici alet yaralanmaları sağlık çalışanlarının en sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunları olduğu ve son 
yirmi yıldır bu sorunların ciddi boyutlara ulaştığı bilinmektedir. 

Bu tip yaralanmalar, kan ve diğer vücut sıvıları ile yaralanan kişinin maruz kalmasına ve kişinin Hepatit B, 
Hepatit C, HIV ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi infeksiyonlara yakalanmasına sebep olabilir. Bu riskleri 
azaltabilmek için; kesici/delici alet yaralanmaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bu çalışmada, hastanemizde 1 Ocak 2007 ile 01 Şubat 2014 tarihleri arasında İnfeksiyon Kontrol Ekibine 
bildirilen kesici-delici alet yaralanmalarının etyolojisi incelenmiştir.

İnfeksiyon Kontrol Ekibine 183 kesici-delici alet yaralanması bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin 125 (%68.3)’i 
kadın; 58 (%31.7)’i erkekti. En fazla kesici-alet yaralanması bildirimini yapanlar: 85 hemşire (%46.4); 55 temizlik 
personeli (%30.1); 21 doktor (%11.5) ve 10 laboratuvar teknisyeni (%5.5) idi. Yaralanmaya neden olan aletler 
analiz edildiğinde en sık enjektör iğnesi (%43.2) (n= 79) ve onu takiben branül iğnesi, (%13.7) olduğu görüldü. 
Yaralanan personellerin en sık yaralanan vücut bölgesi 115 personelin bildirdiği el (%62.8), ve 7 personelin bil-
dirdiği alt bacak (%3.8) idi. Yaralanma nedenleri arasında çöp toplarken (%12.6); damar yolu açarken (%9.8), kan 
alırken (%7.1), temizlik yaparken (%8.2), iğneyi kılıfına sokarken (%5.5) olduğu görüldü.

Sonuç olarak en sık kesici-delici alet yaralanması ile maruz kalan hemşireler olmakla beraber; artık iğneyi 
kılıfına sokma ile yaralanma oranının %5.5 kadar düşük olması; verilen eğitimlerin sonucu olan sağlık personelin 
bilinçlenmesine bağlandı. Ancak temizlik personelinin yüksek oranda çöp toplarken yaralanmaların olması, ke-
sici-delici aletleri kullanan sağlık çalışanlarına bu atıkları güvenli bir şekilde uzaklaştırmaları konusunda verilen 
eğitimlerin artırılması gerektiğini düşündürtmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yaralanma, kesici-delici alet, sağlık çalışanı
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Nazal MRSA Taşıyıcılığı ve Staphylococcus  
aureus İnfeksiyonlarında Metisilin Direnci  

Sıklığı: Acıbadem Sağlık Grubu  
Hastaneleri Örneği

Leman Budak1, Onur Karatuna2, Işın Akyar2, Tanıl Kocagöz2, Sesin Kocagöz3

1 Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Eskişehir
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Hastanelerde infeksiyon kontrol önlemlerinin alınması için metisiline dirençli Staphylococcus aureus 
(MRSA) için aktif sürveyans yapılmasının gerekliliği ve etkinliği açısından farklı görüşler bulunmaktadır. Aktif 
sürveyans kültürlerinin alınması ve kültür sonuçları çıkana kadar hastanın temas izolasyonunda tutulması ku-
rumlara ek bir maliyet getirmektedir. Çalışmamızda Acıbadem Sağlık Grubu (ASG) hastanelerinde MRSA için 
uzun yıllardır uygulanmakta olan aktif sürveyans programı verilerinin analizi hedeflenmiştir. 

Yöntem: Çalışma kapsamında 2011-2013 yılları arasında Adana, Bursa, Eskişehir, İstanbul (iki adet) ve Kay-
seri’de bulunan ASG hastanelerinde MRSA taşıyıcılığı için gerçekleştirilen aktif sürveyans çalışmaları, hastalar 
ve personel açısından değerlendirilmiş, dönem içerisinde gelişen hastane ve toplum kaynaklı infeksiyonların 
sıklığı incelenmişir. Nazal MRSA taşıyıcılığı için risk faktörü taşıyan hastalarda ve yoğun bakım ünitesi, ameliyat-
hane gibi özel alanlarda çalışan hastane personelinde araştırılmıştır. Bu amaçla alınan burun sürüntü örnekleri 
mannitol tuz agar ve %5 koyun kanlı agara ekilmiş, üreyen S. aureus kökenlerinin metisiline duyarlılıkları belir-
lenmiştir. Çalışma döneminde hastalarda gelişen S. aureus infeksiyonu kayıtları geriye dönük olarak incelenmiş, 
hastane ve toplum kaynaklı S. aureus infeksiyonlarında MRSA sıklığı belirlenmiştir. 

Sonuçlar: Çalışma dönemi içerisinde taranan 8898 hastanın 128 (%1.4)’inde, 1461 personelin ise 10 
(%0.7)’unda nazal MRSA taşıyıcılığı saptanmıştır. Metisilin direnci S. aureus’a bağlı gelişen hastane infeksiyonu 
(n= 59) olgularının %30.5’inde, toplum kaynaklı infeksiyon (n= 795) olgularının ise %14.5’inde saptanmıştır. Has-
talarda nazal MRSA taşıyıcılığı oranları %0.4-4.7 arasında, gelişen hastane kaynaklı S. aureus infeksiyonlarında 
metisilin direnci %0-57.1 arasında bulunmuştur (Tablo). 

Tartışma: Farklı illerde bulunan hastanelere ait verileri içeren çalışmamız, hasta grupları arasında nazal 
MRSA taşıyıcılığı sıklığı açısından belirgin farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Toplum kaynaklı infeksiyon-
larda MRSA sıklığı benzerlik göstermekte, ancak hizmet ettiği hasta populasyonu açısından belirgin farklılıklar 
taşıyan değişik hastanelerde, hastane kaynaklı MRSA infeksiyon sıklığı açısından anlamlı farklılık gözlenmekte-
dir. Özellikle hastane kökenli MRSA infeksiyonlarının bulaşma risklerinin başında taşıyıcılığın önemli yer aldığı 
göz önüne alınacak olursa, aktif sürveyansın yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: MRSA, nazal taşıyıcılık, aktif sürveyans
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Tablo 1. Nazal MRSA* taşıyıcılığı sıklığı ve S. aureus infeksiyonlarında metisilin direnci sıklığı

Nazal MRSA taşıyıcılığı 
sıklığı (%)

S. aureus infeksiyonlarında metisilin 
direnci sıklığı (%)

Hastane Hasta Personel Hastane kaynaklı Toplum kaynaklı

Acıbadem Maslak Hastanesi 0.4 0.4 15.8 12.3

Acıbadem Eskişehir Hastanesi 0.4 0 30.8 9.6

Acıbadem Kayseri Hastanesi 4.5 1.2 27.3 17.3

Acıbadem Adana Hastanesi 1.2 1.4 0 26.7

Acıbadem Bursa Hastanesi 0.8 0.4 50 12.0

Acıbadem International Hastanesi 4.7 0.9 57.1 16.7

MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.
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El Hijyeni Eğitiminin ve Eğitim Tekrarının El 
Hijyeni Uyumuna Olumlu Etkisi

Hürüye Özen1, Leyla Demir1, Selina Tacın1, Sinem Kelgökmen1

1 A.Ü.G.V Ankü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Ankara

Amaç: El hijyeni eğitiminin el hijyeni uyumunu artırdığını, el hijyeni eğitimi sonrası artan el hijyeni uyumunun 
bir süre sonra azaldığını, yeniden verilen eğitim ile yeniden uyumun arttığını, eğitim tekrarının uyum üzerindeki 
olumlu etkisini ortaya koymaktır

Materyal ve Metod: Yüz elli öğrencisi, 22 öğretmeni ve 12 personeli bulunan okulumuzda 13 lavabo kulla-
nılmaktadır. El yıkama sıvı sabunla yapılmaktadır. Okulumuzda Eylül 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında sabun 
kullanım miktarı takip edilmiştir. Aralık 2013’te ve Şubat 2014’te tüm çalışan ve öğrencilere “El hijyeni” eğitimi 
verilmiştir. Her ay kullanılan sabun miktarı (litre) eğitim iş gününe bölünerek günlük kullanılan sabun miktarı 
bulunmuştur. Yapılan çalışmada kullanılan sabun miktarı üzerinden el yıkama uyumu takip edilmiştir. Eğitimin 
ilk verildiği Aralık ayında yükselen uyum oranı daha sonra düşmüş eğitim tekrarı sonucu yeniden yükselmiştir

Sonuç: Eğitim el hijyenine uyumu artırmaktadır. Ancak eğitim tekrarı yapılmadığı durumda yeniden uyum 
düşmektedir. El hijyeni eğitimi tekrarı el hijyeni uyumunu sürdürmek için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, hijyen, sabun, tekrar

Tablo. Eylül 2013-Şubat 2014 Eğitim iş günü/Aylık kullanılan el sabunu

Aylar
Eğitim iş günü/ 

Aylık kullanılan el sabunu
Günlük kullanılan  

sabun miktarı (litre)

Eylül 11/10 0.9

Ekim 15/19 0.8

Kasım 20/21 0.9

Aralık 35/22 1.6

Ocak 23/17 1.4

Şubat 22/13 1.7

P-174
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin  
Yoğun Bakım Ünitesinde 2011-2013 Yılları 

Arasındaki Santral Venöz Kateter İlişkili Kan 
Dolaşım İnfeksiyonları

Kamile Hatipoğlu Çakırca1, Bülent Durdu1, Hülya Şahindokuyucu2, Gülay Aşık Eren2, Kadriye Kart Yaşar1

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada 2011-2013 yılları arasında hastanemiz erişkin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) santral 
venöz kateter (SVK) alet kullanım oranları ve SVK ilişkili kan dolaşımı infeksiyon (SVKİ-KDİ) hızları değerlendi-
rilmiştir.

Materyal ve Metod: Hastalar infeksiyon gelişimi açısından aktif sürveyans yöntemi ve klinik bulgularına 
göre değerlendirilmiştir. Hastalara uygulanan invaziv araç günü invaziv araç ilişkili hastane infeksiyonları sürve-
yans formuna kaydedilmiştir. Hastane infeksiyonlarının tanısı CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
kriterlerine göre yapılmıştır. 

Bulgular: 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla erişkin yoğun bakım ünitesinde 584, 711 ve 898 hasta takip 
edilmiştir. Hasta günü, SVK günü, alet kullanım oranı ve infeksiyon hızlarının yıllara göre dağılımı Tabloda yer 
almaktadır. 

Sonuç: Kateterler invaziv araçlar olup uygun endikasyon varlığında kullanılmalıdır. Kateter uygulamalarında 
kateter tipi ve uygulama yeri kadar, aseptik kurallara dikkat edilmesi de önemli bir faktördür. Erişkin yoğun 
bakım ünitelerinde SVKİ-KDİ ilişkili infeksiyonlarını azaltmak için infeksiyon kontrol tedbirlerinin bakım paketi 
şeklinde uygulanması, invaziv araç kullanım süresinin kısa tutulması ve gerektiğinde uygun antibiyotik kullanıl-
ması hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin yoğun bakım, kateter infeksiyonu, santral venöz kateter infeksiyonu

Tablo. Yıllara göre SVK kullanım oranı ve infeksiyon hızları

2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı

Hasta sayısı 584 711 898

Hasta günü 5656 6039 5670

SVK günü 2821 3059 3172

SVK AKO 0.5 0.51 0.56

SVKİ-KDE hızı 2.48 4.25 2.84

SVK: Santral venöz kateter, AKO: Araç kullanım oranı, SVKİ-KDİ: Santral 
venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu.

P-175
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin  
Yoğun Bakım Ünitesinde 2013 Yılında  
Saptanan İnvaziv Araç İlişkili Hastane  

İnfeksiyonları

Kamile Hatipoğlu Çakırca1, Elif Gök1, Leyla Günay1, Bülent Durdu1, Gülay Aşık Eren2, Kadriye Kart Yaşar1

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemiz erişkin yoğun bakım ünite-
sinde (YBÜ) invaziv araç kullanım oranları ve invaziv araç ilişkili infeksiyon hızları değerlendirilmiş ve 2012 yılına 
ait verilerle karşılaştırılmıştır. 

Materyal ve Metod: Hastalar hastane infeksiyonu gelişimi açısından aktif sürveyans yöntemiyle klinik bul-
gularına göre değerlendirilmiştir. Hastane infeksiyonlarının tanısı CDC (Centers for Disease Control and Preven-
tion) kriterlerine göre yapılmıştır. 

Bulgular: 2013 yılı içinde erişkin YBÜ’de 898 hasta takip edilmiştir. 5670 hasta gününde saptanan ventilatör 
kullanım oranı 0.62 ve ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızı 14.81 iken; üriner katater kullanım oranı 0.91 ve kate-
ter ilişkili üriner sistem infeksiyon (Kİ-ÜSİ) hızı ise 1.17 idi. Santral venöz katater kullanım oranı 0.56 ve santral 
venöz katater ilişkili kan dolaşım infeksiyon hızı (SVK-KDİ) 2.84 olarak saptandı. Ulusal Hastane İnfeksiyonları 
Sürveyans Ağı (UHESA) verilerine göre değerlendirildiğinde, 2013 yılında SVK kullanım oranımız Türkiye or-
talamalarına benzer bulunmuştur. 2012 ve 2013 yıllarına ait alet kullanım oranı ve infeksiyon hızları aşağıdaki 
şekilde karşılaştırılmıştır. 

Tartışma: Sonuçlarımıza göre 2013 yılında erişkin YBÜ’ye ait invaziv araç ilişkili infeksiyon oranları, ulusal 
hastane infeksiyon Türkiye oranlarıyla benzerdir. Ancak, 2012 yılına göre VİP ve Kİ-ÜSİ hızlarında artış olduğu 
gözlenmiştir. Hastanemizde 2013 yılı içinde yeni merkez hizmet binasının hizmete girmesine rağmen personel 
sayısının paralel olarak temin edilememesi gibi sebeplerin bu sonucu doğurduğunu düşünmekteyiz. Erişkin 
YBÜ’de invaziv araç ilişkili infeksiyon oranlarını azaltmak için infeksiyon kontrol tedbirlerinin bakım paketi 
(Care bundle) şeklinde uygulanması, hizmet-içi eğitimlerin artırılması ve personel sayısının uygun hale getirilme-
sinin gerekli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Erişkin yoğun bakım ünitesi, invaziv araç ilişkili infeksiyonlar, sürveyans

P-176
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Şekil 1. Erişkin YBÜ invaziv alet ilişkili infeksiyon hızlarının 2012 ve 2013 yıllarına göre karşılaştırılması.
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Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen  
E. faecium ve E. faecalis Suşlarında  

Vankomisin, Daptomisin, Linezolid ve  
Tigesiklinin Antimikrobiyal Duyarlılıklarının 

E-test Yöntemiyle Araştırılması

Laser Şanal1, Yasemin Tekçe2, Süha Şen2, Hasan Kılıç1, Ali Adiloğlu3, Ayfer Özışık3

1 Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2 Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara

Enterokoklar özellikle Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium nozokomiyal infeksiyonlardan izole edilen 
başlıca patojenlerdir. Enterokoklarda artan direnç dünya çapında önemli bir sorun haline gelmiş ve yeni an-
timikrobiyal ajanlara ihtiyaç doğurmuştur. Bu çalışmada vankomisin, daptomisin, linezolid ve tigesiklinin E. 
faecium ve E. faecalis suşlarında in vitro aktivitesinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 35 E. faecium ve 15 
E. faecalis suşu dahil edilmiştir. Vankomisin, daptomisin, linezolid ve tigesiklin duyarlılıkları E-test yöntemiyle 
araştırılmıştır. Sonuçlar “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” önerilerine göre değerlendirilmiş-
tir. Tüm izolatların vankomisine in vitro direnç oranı %28, E. faecium suşlarının vankomisin direnç oranı ise %40 
olarak saptanmıştır. İzolatların tümü daptomisin, linezolid ve tigesikline duyarlı bulunmuştur. İzolatlarda vanko-
misinin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) aralığı 0.25->256 μg/mL, MİK50 değeri 1 μg/mL, MİK90 değeri 
> 256 μg/mL, tigesiklinin MİK aralığı 0.016-0.125 μg/mL, MİK50 değeri 0.032 μg/mL, MİK90 değeri 0.064 μg/mL, 
linezolidin MİK aralığı 0.094-2 μg/mL, MİK50 değeri 1 μg/mL, MİK90 değeri 1.5 μg/mL, daptomisinin MİK aralığı 
0.19-4 μg/mL, MİK50 değeri 1.5 μg/mL, MİK90 değeri 3 μg/mL olarak tespit edilmiştir. E. faecium suşlarının MİK50 
ve MİK90 değerleri E. faecalis suşlarının değerlerinden genel olarak daha yüksek olarak saptanmıştır. Çalışmanın 
sonuçları daptomisin, linezolid ve tigesiklinin E. faecium ve E. faecalis suşlarının neden olduğu infeksiyonların te-
davisinde etkin ve güvenilir bir seçenek olduğunu göstermiştir. Her şeye rağmen, enterokokal infeksiyonlarda 
uzun süreli tedaviler esnasında tedavi başarısızlığını önlemek için MİK değerlerinin izlenmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Daptomisin, enterokok, linezolid, tigesiklin
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Şekil 1. Klinik örneklerin dağılımı.
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Şekil 2. Örneklerin kliniklere göre dağılımı.

Tablo 1. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen E. faecium ve 
E. faecalis suşlarının MİK aralıkları, MİK50 ve MİK90 değerleri 
(μg/mL)

E. faecalis

Sayı MİK aralığı MİK50 MİK90

Vankomisin 35 0.25-> 256 1.0 > 256

Tigesiklin 35 0.016-0.125 0.047 0.094

Linezolid 35 0.094-2 1 2

Daptomisin 35 0.19-4 2 3

E. faecalis

Sayı MİK aralığı MİK50 MİK90

Vankomisin 15 0.25-2 1.5 2

Tigesiklin 15 0.016-0.094 0.032 0.094

Linezolid 15 0.094-2 1 1.5

Daptomisin 15 0.19-3 0.125 1.5

   

Tablo 2. Enterokok suşlarına karşı antibiyotiklerin in vitro 
aktivitesi (E-test).

Duyarlı Orta Duyarlı Dirençli

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Linezolid 50 (100) 0 0

Daptomisin 50 (100) -* 0

Tigesiklin 50 (100) -* 0

Vankomisin 36 (72) 0 14 (28)

* CLSI tarafından sınır değer belirtilmemiştir.
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Perkütan Temas Yaşayan Hastane Personelinin 
Değerlendirilmesi; Geriye Dönük 8 Yıllık Veri 

Analizi

Fatma Aydın1, Elif Kaplan Cantürk1, Yasemin Ersoy1, Emine Nalan Parmaksız1, Tülay Çelik1, Çiğdem Kuzucu1, 
Funda Yetkin1

1 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Malatya

Giriş: Kan ve vücut sıvılarına maruziyet sağlık çalışanlarının yaşadığı en ciddi mesleksel problemlerdendir. 
Bu çalışmada hastanemizde 2006-2013 yılları arasında mesleki perkütan olay yaşayan ve infeksiyon kontrol 
komitesi tarafından kaydedilmiş yaralanmaların retrospektif yıllara göre dağılımının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bin yüz yirmi yatak kapsiteli İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2006-2013 
yılları arasında İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK)’ne bildirilen ve kesici-delici alet yaralanması (KDAY) formuna 
kaydedilen perkütan yaralanma olayları retrospektif incelenmiştir. İstatistiksel analizlerde SPSS 16.0 programı 
kullanılmıştır.

Bulgular: Sekiz yıllık dönemde 144 personel yaralanması kaydedilmiş, bunların 63 (%43.8)’ü temizlik çalışa-
nı, 25 (%17.4)’i hemşire, 17 (%11.8)’si tıp öğrencisi, 17 (%11.8)’si hasta bakıcı, 9 (%6.3)’u hemşirelik öğrencisi, 7’si 
(%4.9) teknisyen, 5 (%3.5)’i araştırma görevlisi, 1 (%0.7)’i öğretim üyesi olduğu saptanmıştır. Yıllara göre ve mes-
lek gruplarına göre KDAY olayları tabloda verilmiştir. Bu olguların 126 (%87.5)’sı iğne batması, 11 (%7.6)’i bistüri 
kesisi, 7 (%4.9)’si mukozal temas (göze sıçrama) şeklinde gerçekleşmiştir. Yıllar içerisinde temizlik çalışanı, hasta 
bakıcı ve hemşire yaralanmalarında düşüş olduğu ancak diğer gruplarda anlamlı düşüş olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Delici kesicilerin uygun toplanmasıyla ve eğitimlerin en sık verildiği gruplar olan temizlik çalışanları, 
hemşireler ve hasta bakıcılarda KDAY sıklığının azaldığı görülmüştür. Ancak diğer gruplarda bildirim oranlarının 
özellikle hekimler arasında düşük olmasından dolayı yorum yapılamamıştır. Hastanemizde KDAY azaltmaya 
ve yaralanma sonrası bildirimleri artırmaya yönelik tüm meslek gruplarını kapsayacak çalışmaların artırılması 
planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesici delici alet yaralanması, sağlık çalışanı, iğne batması

Tablo. Yıllara göre meslek gruplarında kesici delici yaralanmaların dağılımı

Yıl Hemşire
Temizlik 
çalışanı

Araştırma 
görevlisi

Tıp 
öğrencisi

Hemşirelik 
öğrenci

Öğretim 
üyesi

Hasta 
bakıcı Teknisyen Toplam

2006 4 14 2 1 1 0 2 0 24

2007 1 6 0 3 0 0 4 1 15

2008 5 8 0 4 3 0 4 1 25

2009 7 9 0 2 0 0 2 2 22

2010 2 8 1 2 1 0 1 0 15

2011 3 8 1 2 2 1 3 1 21

2012 1 4 0 0 2 0 0 1 8

2013 2 6 1 3 0 0 1 1 14

Toplam 25 63 5 17 9 1 17 7 144

P-178
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Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve  
Araştırma Merkezi (SUAM)’nde VİP Önleme  

Demeti Uygulaması Etkinliği

Neval Gençol1, Nergis Tezgeç1, Emel Yılmaz2, Fevziye Girgin3, Habibe Esen4, Esra Kazak2, Melda Sınırtaş5, 
Cüneyt Özakın5, Halis Akalın2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
5 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) yüksek morbiditesi ve mortalitesi nedeni 
ile önlenmesi gereken önemli bir hastane infeksiyonudur. Bu çalışmada, beyin cerrahisi yoğun bakım ve genel 
cerrrahi yoğun bakım ünitelerinde VİP önleme demeti uygulanarak VİP hızının düşürülmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: UÜ-SUAM’da genel cerrahi YBÜ ve beyin cerrahisi YBÜ’lerinde 2013 yılında takip edi-
len ve bir günden fazla mekanik ventilatöre bağlı hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastalarda VİP önleme 
demeti bir yıl boyunca uygulandı. VİP önleme demetinde; günlük olarak yatak başının 30-45° kaldırılması, klor-
hekzidin ile günde 4 defa ağız bakımı verilmesi, ekstübasyon denemesi, stres ülser profilaksisi ve sedasyon 
kesilmesi değerlendirildi. Haftanın bir günü demet takibi için vizit yapılarak demet uyum oranları ve infeksiyon 
hızları takip edildi. 2012 ve demet uygulanan 2013 yılı VİP hızları karşılaştırıldı.

Bulgular: Genel cerrahi ve beyin cerrahisi YBÜ’lerinde 2012-2013 yıllarına ait VİP hızları Şekil 1 ve Şekil 2’de 
gösterilmiştir. İstatitiksel olarak anlamlı fark olmamakla birlikte, VİP hızlarında demet uygulama sonrasında 
düşme görüldü (p> 0.05).

Sonuç: VİP önleme demeti ile VİP hızlarında düşme sağlandığı için demet uygulamasının devam etmesinde 
yarar olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: VİP, demet, VİP hızı
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Şekil 1. Genel cerrahi ve beyin cerrahisi YBÜ’de VİP hızları.     
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Şekil 1. Beyin Cerrahi ve Beyin Cerrahisi YBÜ’de VİP hızları.

P-179
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Hastanemizdeki Vankomisine Dirençli  
Enterokok (VRE) Sürveyansı Sonuçları

Neval Gençol1, Ümran Durmuş1, Nergis Tezgeç1, Funda Aslan1, Hale Eren1, Emel Yılmaz2, Esra Kazak2,  
Melda Sınırtaş3, Cüneyt Özakın3, Halis Akalın2

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: VRE infeksiyonları önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Son yıllarda ülkemizde bir artış dikkati 
çekmektedir. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada 2010-2013 yılları arasında hastanemizde yapılan VRE sürveyansı sonuç-
ları retrospektif olarak gözden geçirilmiş, kolonizasyon ve kolonize hastalarda gelişen infeksiyonlar irdelenmiş-
tir. Sürveyans rektal sürüntü örneği taramalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde yapılan sürveyans sonucunda 1229 hastada rektal kolonizasyon saptanmış ve bu 
hastaların 65 (%5.2)’inde VRE infeksiyonu gelişmiştir. Yıllara göre kolonizasyon ve infeksiyon sayıları Şekil 1’de 
verilmiştir. Bu dönemde gelişen VRE infeksiyonlarının dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Sonuç: Hastanemizdeki VRE sorunu her geçen gün artmaktadır. Hastane mimarimizdeki eksikliklerin, izolas-
yon uygulamalarındaki düşük uyum oranlarının ve hastaneler arası hasta transferlerde, VRE ile kolonize ya da 
infekte hastalar konusundaki bildirim eksikliğinin de bu artışta rol oynadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: VRE, kolonizasyon, İnfeksiyon

P-180
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Şekil 2. 2010-2013 yılları arasında gelişen VRE infeksiyonları.

Şekil 1. 2010-2013 yılları arasında hastanede yıllık kolonizasyon, 
infeksiyon gelişen hasta.
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MRSA İnfeksiyonları Azalıyor mu?

Nergis Tezgeç1, Neval Gençol1, Ümran Durmuş1, Funda Aslan1, Hale Eren1, Esra Kazak2, Melda Sınırtaş3,  
 Emel Yılmaz2, Cüneyt Özakın3, Halis Akalın2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonları önemli bir morbidite ve mortalite nedeni-
dir. Son yıllarda birçok merkezde MRSA infeksiyonlarında bir azalma dikkati çekmektedir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada son 10 yıl içinde hastanemizde gelişen MRSA pnömonileri ve bakteremi-
lerinin klinik ve yoğun bakım ünitelerindeki dağılımı ve yıllar içindeki değişimi retrospektif olarak gözden geçiril-
miştir. Genel olarak 1000 yatan hasta başına düşen infeksiyon oranları hesaplanmış, yoğun bakım ünitelerinde 
ise 1000 hasta yatış gününe düşen oranlar verilmiştir.

Bulgu: Hastanemizde son 10 yıl içinde gelişen MRSA pnömonileri ve bakteremileri Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Ayrıca bakteremilerdeki değişim Tablo 2’de, pnömonilerdeki değişim ise Tablo 3’de verilmiştir. Yoğun bakım 
ünitelerindeki değişim ise Tablo 4’te verilmiştir. İnfeksiyon oranlarında 2004 yılına göre 2013 yılında anlamlı 
azalma saptanmıştır (sırasıyla; p< 0.0001, p< 0.0001, p< 0.00013, p< 0.0001).

Tartışma: Ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de MRSA infeksiyonlarında bir azalma dikkati çekmektedir. 
İnfeksiyon kontrol önlemleri uygulamalarındaki iyileşmenin bu azalmada rol oynadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: MRSA, pnömoni, bakteremi

P-181
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Şekil 1. MRSA pnömonileri ve bakteremileri.
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Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında 2013 
Yılında Meydana Gelen Kesici-Delici Alet  

Yaralanmaları ve Kan ve Vücut Sıvısı  
Maruziyet Raporu

Ümran Durmuş1, Adalet Yılmaz2, Esra Kazak3, Melda Sınırtaş4, Emel Yılmaz3, Neval Gençol1, Funda Aslan1, 
Cüneyt Özakın4, Halis Akalın3

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çalışan Sağlığı Birimi, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Dünya çapında her yıl 3 milyon sağlık çalışanı, perkütan yaralanmalarla kanla bulaşan infeksiyon et-
kenlerine maruz kalmaktadır. Bu yaralanmaların %90’dan fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu 
çalışmada hastanemizde görev yapan sağlık çalışanlarının kesici-delici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvısı 
maruziyetleri değerlendirilerek, alınması gereken önlemler açısından yol göstermesi planlanmıştır. 

Materyal ve Metod: 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemiz sağlık çalışanlarının, kesici 
delici alet yaralanmaları ile kan ve vücut sıvılarına maruziyet durumu için doldurulan formlar retrospektif olarak 
incelenmiştir. 

Bulgular: Hastanemizde toplam 3144 sağlık çalışanı ve 1757 öğrenci görev yapmakta olup, bunlardan 222’si 
(%4.52) bir yıl içinde kesici-delici alet yaralanması ve kan ve vücut sıvısı maruziyeti yaşamıştır. Demografik bilgi-
ler ve maruziyetlerine ait özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda görüldüğü gibi, kesici-delici alet yaralanmaları ve vücut sıvılarına maruziyet sağlık 
çalışanlarında olduğu kadar öğrenciler için de önemli bir risk faktörüdür. Bu konuda sağlık kuruluşlarında ko-
ruyucu ekipman temini ve standart önlemlere uyum kültürünün yerleştirilmesi, korunmada en önemli faktördür.

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici, kan, maruziyet, yaralanma
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Tablo 2. Demografik bilgiler ve maruziyet tipi özellikleri

Demografik ve maruziyet  
özellikleri N % Demografik ve maruziyet özellikleri N %

Maruziyet Durumu Yapılan İşlem

Kesici-delici alet yaralanması 186 84 Kan-idrar alma 67 30

Kan-vücut sıvısı sıçrama 31 14 Kan şekeri bakma 46 21

Bilinmiyor 5 2 IV kanül veya kateter takma 23 10

Maruziyet Saati Sütür atma 16 7

Gündüz (08-16) 115 52 İlaç uygulama 22 10

Gece mesaisi (16-08) 105 47 Çöp toplama veya temizlik 8 3.5

Bilinmiyor 2 1 Ameliyat 13 6

Meslek Dağılımı Entübasyon veya aspirasyon 9 4

Doktor 45 20 Diğer veya hatırlamıyor 18 8.5

Hemşire 49 22 Maruziyetin Oluş Şekli

Öğrenci (Tıp-Hemşirelik) 109 49 Kapak kapatma 54 24

Yardımcı Sağlık Personeli 10 4.5 Tüpe boşaltma 17 8

Temizlik Personeli 8 3.5 Hastanın ani hareketlenmesi 24 10

Sağlık Teknisyeni 2 1 Tepsiye koyma veya ortalığa bırakılan iğne ucu 27 12

Maruziyetin Olduğu Birim Çöp toplama 7 3

Acil 50 22.5 Dalgınlık veya diğer sağlık çalışanı kazara 32 14

Ameliyathane 29 13 Diğer 61 29

Yoğun bakım 34 15.5 Maruziyetin Olduğu Aşama

Dahili klinikler 70 31.5 Uygulama aşaması 110 49.5

Cerrahi klinikler 32 14.5 Uygulama sonrası 103 46.5

Diğer 7 3 Hatırlamıyor veya bilinmiyor 9 4

Kişisel Koruyucu Ekipman Kaza Sırasında Hepatit B Bağışıklık Durumu

Eldiven 195 88 Aşılı 180 81

Maske 6 3 Aşısız 24 10.8

Kullanmıyor 20 9 Doğal bağışık 6 3

Bilinmiyor 12 5.2
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Erişkin Eğitiminde Küçük Grup Eğitim  
Etkinliğinin Araştırılması

Funda Aslan1, Emel Yılmaz2, Esra Kazak2, Ümran Durmuş1, Neval Gençol1, Nergis Tezgeç1, Melda Sınırtaş3, 
Cüneyt Özakın3, Halis Akalın2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Hastane infeksiyonları ile mücadelede sağlık çalışanlarının eğitimi önemlidir. Yetişkin eğitimi, çocuk 
ve genç eğitiminden farklı özellikler taşır. Bu çalışmada küçük gruplarla yapılan interaktif eğitimin öğrenmeye 
katkısını araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Eğitim sırasında “anlatım, gösterme (demontrasyon), oyunlaştırma (rol-play) ve tartış-
ma” yöntemleri kullanıldı. Her klinikten bir sorumlu hemşire eğitime alındı. Mart-Nisan 2012 tarihleri arasında 
haftada bir yarım gün, toplam 4 grup, her bir grupta 10-15 kişi arasında değişen sayıyla yapıldı. Gruplara ön 
test ve son test uygulandı. Analizler SPSS (V.21) ile yapıldı, genel karşılaştırmada Wilcoxon testi, soru bazında 
yapılan karşılaştırmada Mc Nemar testi kullanıldı.

Bulgular: Eğitime başlamadan önce “standart önlemler, izolasyon, el hijyeni, atık yönetimi ve hastane in-
feksiyonunun yasal boyutu” ana başlıkları altında toplam 24 sorudan oluşan ön test, eğitim sonrası son test 
uygulandı. Her bir soru için eğitim sonrası yanıt oranlarına bakıldı. Tanımlayıcı istatistikler median, minimum, 
maksimum değerler olarak hesaplandı. Eğitim öncesi, ön test ile median 62.50 (min-maks 45.83-79.17) eğitim 
sonrası median 83.33 (min-maks 54.17-100) olarak bulundu. Özellikle izolasyon ile ilgili soruların doğru yanıtla-
rında (17 sorunun 9’unda) eğitim sonrası anlamlı artış saptandı (p< 0.001).

Tartışma ve Sonuç: Genel olarak ön test ve son test uygulaması sonrasında doğru yanıtlanan soru sayısın-
da artış olduğu saptandı. Ancak istenen düzeyde olmadığı için hastanemizde rutin yapılan infeksiyon kontrol 
eğitimlerinin yanında tüm yoğun bakım ünitelerine ve sorun yaşanılan kliniklere üçer aylık dönemler halinde 
standart önlemler ve izolasyon ağırlıklı olmak üzere küçük gruplarla eğitimler planlandı.

Anahtar Kelimeler: Hastane, infeksiyonları, eğitim, interaktif

P-183
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Hastane İnfeksiyonlarının Antibiyotik  
Kullanımına Etkisi

Yeşim Aybar Bilir1, Özlem Kalsın2, Hatice Çabadak Çelimli1, Ayşe Yasemin Tezer Tekçe1, Filiz Nacır3, Süha Şen1

1 Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2 Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczanesi
3 Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi

Dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen ilaçların başında antibiyotikler gelmektedir. Türkiye’de 2005-2010 
yılları arasında toplam ilaç tüketim oranlarına bakıldığında antibiyotik kullanımı %20’nin üzerindendir. 

Hastane infeksiyonları, yataklı tedavi kurumlarında hizmet kalite göstergesidir. Hastane infeksiyonlarının 
kontrolü ve azaltılmaya çalışılması mortalite ve morbidite oranlarının azalmasının yanında, yatış süresinin kısal-
ması ve tedavi maliyet açısından da olumlu sonuçlar oluşturacaktır.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde EHU onayı gereken antibiyotiklerin kullanım oranlarında 
bir azalma gözlemlenmiştir. Bu gözlemin hastane infeksiyonu oranlarıyla ilişkisi araştırılmıştır.

Çalışmada 2011-2013 yılları arasında, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde antibiyotik kullanım 
oranları ve hastane infeksiyonu insidans dansitesi oranları irdelenmiştir. Toplam antibiyotik kullanım miktarları 
ve hastane infeksiyonu insidans dansitesi oranları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Sonuç: Hastane infeksiyon oranlarının azalmasıyla birlikte, antibiyotik kullanım sayılarında da belirgin azal-
ma gözlenmiştir. Örneklem sayısının düşük olması nedeni ile istatistiksel analiz yapılamamıştır. Bu azalmanın 
korelasyonu hastanemizde hedefe yönelik, etkin ve akılcı antibiyotik kullanımının bir göstergesi olabileceği dü-
şünülmüştür.

Hastane infeksiyonlarının kontrolü, her hastanede sürveyans sonuçlarının takibi, ulusal ve uluslararası veri-
lerle kıyaslanması, etkin infeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve uygulama için düzenli eğitimlerin verilmesi 
ile olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnsidans dansitesi, antibiyotik, hastane infeksiyonu
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Şekil 1. Yıllara göre antibiyotik kullanım oranı.
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Şekil 2. Yıllara göre insidans dansitesi oranları.

Tablo 2. Yıllara göre antibiyotik tüketim miktarları ve hastane 
infeksiyonu İnsidans dansitesi

Yıllar

Antibiyotik 
kullanım miktarı 

(kutu adedi)
Hastane infeksiyonu 

insidans dansitesi

2011 190.000 5.1

2012 162.000 3.95

2013 134.000 3.16
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Kesici Delici Alet Yaralanmalarında Riskin  
Azaltılmasında Eğitimin Etkisi

Sevim Şen1, Meral Sönmezoğlu1, Sibel Afacan Karaman1

1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul

ABD’de her yıl 12 milyar enjeksiyon yapıldığı ve yılda yaklaşık 800 bin ile bir milyon arasında delici kesici 
aletle yaralanma gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Sağlık çalışanlarında bu yaralanmalar nedeniyle hepatit B, 
C ve HIV ile birlikte 20 kadar ciddi infeksiyon bulaşı görülmektedir. Ayrıca sağlık çalışanları kesici delici yaralan-
malarının mesleğinin bir parçası olduğuna inanmaktadır.

Araştırma, sağlık çalışanlarında kesici delici alet yaralanmalarında eğitimin etkisini belirlemek amacıyla Ye-
ditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında yapıldı. Çalışma evrenini Yeditepe Üniver-
sitesi Hastanesi’nde çalışan gönüllü 58 sağlık personeli oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak eğitim 
öncesi, eğitim sonrası “Bilgi Formu”, “Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bilgi Anketi” kullanıldı. Araştırmaya katılan 
sağlık personelinin %34.48’inin hekim, %29.31’inin hemşire, %18.96’sının teknisyen, %15.51’inin YSP olduğu tes-
pit edildi. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında; “Perkütan yaralanma-
larda hangi hastalık grubunda infekte olma olasılığı daha yüksektir?”(p> 0.05), “Cerrahi yaralanmaları azaltmak 
için ne yapılabilir?”(p> 0.05), “Yaralanmaları önlemek için ne yapılabilir?” (p> 0.05), “Personel yaralanmalarını 
azaltılmasında aşağıdaki uygulamalardan hangisi uygulanmamalıdır” (p> 0.05) sorularına verdikleri cevaplarda 
anlamlı fark bulunamamıştır. “Hangi aletle yaralanmada infeksiyon riski daha yüksektir?” sorusuna eğitim ön-
cesi ve sonrası verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında ise istatiksel olarak anlamlı (t= 1.990; p< 0.05) fark olduğu 
belirlenmiştir.

Kesici delici alet yaralanmalarının azalmasına yönelik araştırmalara ve eğitime gereksinim olduğu bilinmek-
tedir. Ancak eğitim yapılmasına karşın hedeflenen düzeyde davranış değişikliğinin oluşmaması, 2012 yılında 
26 adet yaralanma, 2013 yılında 45 yaralanma tespit edilmesi, farklı yaklaşımları içeren eğitim programlarının 
yapılandırılmasına gereksinim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Delici kesici alet yaralanmaları, eğitim, personel yaralanması
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Tablo 2. Delici kesici alet yaralanmaları ile ilgili eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzeyinin saptanması.

Eğitim öncesi 
n

Eğitim öncesi
%

Eğitim sonrası
n

Eğitim sonrası
% t

p 
(sd: 57)

Perkütan yaralanmalarda hangi 
hasta grubunda infekte olma olasılığı 
daha yüksektir?

Hepatit A 0 0 2 %3.45

Hepatit B 53 %92 55 %94.83 1.629 0.109

Hepatit C 2 %3 1 %1.72

HIV 3 %5 0 0

Hangi aletle yaralanmada infeksiyon 
riski daha yüksektir?

Bistüri 1 %2 6 %10.34

Sütur İğnesi 4 %7 1 %1.73 1.990 0.050

Enjektör İğnesi 53 %91 51 %87.93

Cam 0 0 0 0

Cerrahi yaralanmaları azaltmak için 
ne yapılabilir?

Elektrokoter lazer kullanımı 0 0 0 0

Künt uçlu sütur iğnesi 2 %3 0 0

Kesici alet transferinde sözlü 
uyarı

2 %3 1 %2

Elden ele geçişi engellemek 2 %3 3 %5 1.412 0.163

Hepsi 52 %91 54 %93

Yaralanmaları önlemek için ne 
yapılabilir?

Eğitim 4 %7 4 %7

İnvaziv işlem sayısı azaltılma 1 %2 1 %2

Yeterli hasta -çalışan oranı 
sağlanmalı

0 0 0 0 0.000 1.000

Güvenlikli malzemeler kullanıl-
malı

0 0 0 0

Hepsi 53 %91 53 %91

Aşağıdakilerden hangisi yapıl-
mamalıdır?

İğnelerin kılıfları tekrar takılmalı 55 %94 57 %98

İğne uçları eğilip bükülmemeli 1 %2 1 %2

Kullanıldıktan sonra delici- kesici 
alet kutusuna atılmalı

1 %2 0 0 1.286 0.204

Delici-kesici alet kutusu kolay 
ulaşılabilir yerde olmalı

0 0 0 0

Hastayı bilgilendirerek işlem 
esnasında hareket etmesi 
azaltılmalı

1 %2 0 0
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Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 2013 Yılında 
Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının  

Değerlendirilmesi

Ayşegül İlter1, Nomin Tseveldorc2, Ayla Esin2, Sevil Akgün2, Aslıhan Demirel3

1 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul
3 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım üniteleri hastane geneline göre invaziv girişimlerin daha sık uygulandığı dirençli mik-
roorganizmaların daha çok izole edildiği yerlerdir ve bu nedenle buralarda hastane infeksiyonları daha sıktır. 
Hastane genelinde nozokomiyal infeksiyon oranları %5-10 iken yoğun bakım ünitelerinde bu oran %20-25’lerin 
üzerine çıkabilmektedir. Bu çalışmada Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünite-
sinde 2013 yılında yatan hastalarda gelişen hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında Genel Yoğun Bakım Ünitesinde yatan 597 
hasta, hastane infeksiyonu açısından aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlendi. Hastane infeksiyonu 
tanısı konulmasında Hastalık Önleme Merkezi (CDC) tanı kriterleri kullanıldı. YBÜ’de yatmakta olan hastalardan 
izole edilen infeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılık testleri duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve 
APİ 20 E ve 20 NE (bioMerieux/Fransa) sistemle tanımlandı.

Bulgular: Genel YBÜ 10 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Çalışma boyunca YBÜ’de 597 hasta, 1884 
gün izlendi. Bu sürede 12 hastane infeksiyonu tanımlandı. Hastane infeksiyonu hızı %2, hastane infeksiyonu 
insidans dansitesi binde 6.3 olarak hesaplandı. Ventilatör kullanım oranı %0.2, ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) 
hızı binde 2.3, üriner kateter kullanım oranı %0.5, kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) hızı bin-
de 0.8, santral venöz kateter kullanım oranı %0.3, santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SV-
Kİ-KDİ) hızı binde 1.5 olarak bulundu.

Sonuç: 2013 yılında genel YBÜ’de hastane infeksiyonu tanısı almış hastalarda etken belirlenmesinin yeterli 
düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Etken belirlemeye yönelik yapılacakların belirlenmesine karar verilmiştir. 
Ayrıca 2013 yılında genel YBÜ invaziv araç kullanımı ile ilgili infeksiyon hızlarının UHESA verileri ile karşılaştırıl-
dığında (VİP, Kİ-ÜSİ ve SVKİ-KDİ) ortalamanın altında kaldığı tespit edilmiştir (VİP: 25-50 persantil, Kİ-ÜSİ: 10-25 
persantil, SVK-KDİ: 25-50 persantil).

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, kateter ilişkili infeksiyon, yoğun bakım, ventilatör ilişkili infek-
siyon

Tablo 1. 2013 yılı genel yoğun bakım ünitesi hastane infeksiyonu 
etkenleri

Mikroorganizma Suş sayısı Oran (%) Direnç

Klebsiella spp. 2 16.6 -

Pseudomonas 
aeuroginosa

1 9.3 -

Candida albicans 2 16.6 -

Enterococcus spp. 1 8.3 -

E. coli (ESBL+) 1 8.3 100

Belirsiz 5 41.6 -

Toplam 12 100 -

P-186
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Özel Gayrettepe Florence Nightingale  
Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde  

2013 Yılında Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının 
Değerlendirilmesi

Aslıhan Demirel1, Ayşegül Öğreden2, Dilek Mamçu2, Hatice Derin Baykal3, Sümbül Usta3, Emine Sönmez1

1 İstanbul Bilim Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
3 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde invaziv girişimler daha sık uygulandığından dirençli mikroorganizmalar 
daha çok izole edilir, bu nedenle hastane infeksiyonları sık olarak görülür. Hastane genelinde nozokomiyal 
infeksiyon oranları %5-10 iken yoğun bakım ünitelerinde bu oran %20-25’lerin üzerine çıkabilmektedir. Bu çalış-
mada Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) 2013 yılında yatan 
hastalarda gelişen hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Ocak 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında Genel YBÜ’de yatan 195 hasta, hastane in-
feksiyonu açısından aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlendi. Hastane infeksiyonu tanısı konulma-
sında Hastalık Önleme Merkezi (CDC) tanı kriterleri kullanıldı. YBÜ’de yatmakta olan hastalardan izole edilen 
infeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılık testleri duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve MicroScan 
autoSCAN4 (SIEMENS) sistemle tanımlandı.

Bulgular: Genel YBÜ 10 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Çalışma boyunca genel YBÜ’de 195 hasta, 
966 gün izlendi. Bu sürede 9 hastane infeksiyonu tanımlandı. Hastane infeksiyonu hızı %4.6, hastane infeksiyo-
nu insidans dansitesi binde 9.3 olarak hesaplandı. Ventilatör kullanım oranı %0.4 ventilatörle ilişkili pnömoni 
(VİP) hızı binde 6.7, üriner kateter kullanım oranı %0.8, kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) hızı 
binde 0, santral venöz kateter kullanım oranı %0.5, santral venöz kataterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SV-
Kİ-KDİ) hızı binde 1.7 olarak bulundu.

Sonuç: Genel YBÜ invaziv araç kullanımı ile ilgili infeksiyon hızlarının UHESA verileri ile karşılaştırıldığında 
(VİP, Kİ-ÜSİ ve SVKİ-KDİ) ortalamanın altında kaldığı tespit edilmiştir (VİP: 25-50 persantil, Kİ-ÜSİ: 10-25 persan-
til, SVK-KDİ: 25-50 persantil).

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, kateter ilişkili infeksiyonlar, ventilatör ilişkili pnömoni, yoğun 
bakım

Tablo 2. Yoğun bakım ünitesi 2013 yılı hastane infeksiyonu etkenleri

Mikroorganizma Etken sayısı Oran (%)

Klebsiella spp. 3 23

Pseudomonas aeruginosa 2 15.3

Stenotrophomonas  
maltophilia

1 7.6

Acinetobacter baumani 2 15.3

Acinetobacter iwoffii 1 7.6

MRSA (metisilin dirençli S. 
aureus)

1 7.6

E. coli 1 7.6

Proteus mirabilis 1 7.6

MRSE (metisilin dirençli S. 
epidermidis)

1 7.6

Toplam 13 100
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