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ÜAfyon Kocatepe Üniversitesi’nde
Son Beş Yılda İzlenen Cerrahi Alan

İnfeksiyonlarında Etiyolojik Değerlendirme

Havva Tünay1, Gülümser Güler2, Neşe Demirtürk1

1 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2 Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Amaç: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) hastanesinde son beş yılda saptanan cerrahi alan infeksiyonlarında
(CAİ) etken olan mikroorganizmaların retrospektif olarak irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya AKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak 2010-Aralık 2014 tarihleri arasında, 18 yaşından büyük hastalar-
da tespit edilen tüm CAİ atakları dahil edildi. İrdelenen CAİ’lerde en sık saptanan etkenler ile etken olan nonfermentatif gram-ne-
gatif bakterilerde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitifl iği ve karbapenem direnç oranları gözden geçirildi. Çalışmada
kullanılan veriler, hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesi kayıtlarında bulunan hasta dosya arşivlerindeki bilgiler taranarak elde 
edildi. Hastalara CAİ tanısı “Center for Disease Control” kriterlerine göre konuldu.

Sonuç: Çalışma sonunda toplam 217 hastada 354 CAİ atağı tespit edildi. Tüm CAİ ataklarında saptanan etkenler Tablo  1’de 
gösterildi. Saptadığımız CAİ etkenleri arasında en sık görülenler; nonfermentatif gram-negatif bakteriler olan A. baumannii ve i
P. aeruginosa ile E. coli olarak tespit edildi. Bu etkenlerde saptanan ESBL pozitifl iği ve karbapenem direnci Tablo 2’de gösteril-i
miştir. İrdelediğimiz CAİ ataklarının prognozları değerlendirildiğinde, 56 (%15.8) atağın ölümle, 298 (%83.9) atağın ise şifa ile
sonuçlandığı tespit edildi.

Tartışma: Son yıllarda tüm hastane infeksiyonlarında olduğu gibi, CAİ’lerde de önemli düzeyde karbapenem direnci gös-
teren nonfermentatif ve enterik gram-negatif bakteriler etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sonuçlarımıza göre bizim
hastanemizde bu etkenlerin gram-pozitifl ere göre çok daha önemli boyutta sorun olduğu görülmektedir. Bu etkenlerle mücade-
lede, lokal epidemiyolojik verilerin bilinip buna göre akılcı antibiyotik kullanımı, en önemli basamağı oluşturmaktadır. Bu nedenle
bölgesel verilerin paylaşılması ülkemizdeki durumun anlaşılması açısından da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonları, etken mikroorganizmalar

P-001

Tablo 1. Hastanemizde tespit edilen CAİ’lerde yıllara göre etken mikroorganizmalar

Etkenler 2010 (%)* 2011 (%)* 2012 (%)* 2013 (%)* 2014 (%)* Toplam (%)*

A. baumannii 7 (14.3) 6 (9.7) 11 (15.3) 13 (13.3) 11 (15.1) 48 (13.6)

P. aeruginosa 12 (24.5) 6 (9.7) 7 (9.7) 15 (15.3) 6 (8.2) 46 (13.0)

K. pneumonia 5 (10.2) 5 (8.1) 6 (8.3) 3 (3.1) 9 (12.3) 28 (7.9)

E. coli 8 (16.3) 15 (24.2) 28 (38.9) 24 (24.5) 19 (26.0) 94 (26.6)

Enterobacter spp.r 6 (12.2) 3 (4.8) 1 (1.4) 2 (2.0) 2 (2.7) 14 (4.0)

P. mirabilis 0 0 0 0 1 (1.4) 1 (0.3)

S. maltophilia 0 0 1 (1.4) 1 (1.0) 0 2 (0.6)

Enterococcus spp. 4 (8.2) 7 (11.3) 1 (1.4) 1 (1.0) 7 (9.6) 20 (5.6)

S. aureus 0 0 0 1 (1.0) 7 (9.6) 2 (0.6)

MRSA 3 (6.1) 10 (16.1) 5 (6.9) 9 (9.2) 3 (4.1) 30 (8.5)

MRKNS 1 (2.0) 3 (4.8) 1 (1.4) 8 (8.2) 0 13 (3.7)

Candida spp. 0 0 2 (2.8) 0 0 2 (0.6)

Etken belirlenemeyen 3 (6.1) 7 (11.3) 9 (12.5) 21 (21.4) 14 (19.2) 54 (15.3)

TOPLAM 49 (100) 62 (100) 72 (100) 98 (100) 73 (100) 354 (100)

* Etken mikroorganizmanın o yıl için tüm etkenler arasındaki yüzdesi.
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Tablo 2. Nonfermentatif gram-negatif bakteriler ve E coli’de de saptanan direnç oranları

Etken mo 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

Acinetobacter spp.r

İmipenem direnci (%) 87.5 100 81.8 100 91.7 91.8

Meropenem direnci (%) 87.5 100 83.3 100 90.9 91.8

P. aeruginosa

İmipenem direnci (%) 16.7 33.3 62.5 13.3 50 29.8

Meropenem direnci (%) 16.7 33.7 57.1 13.3 50 28.3

E. coli

ESBL pozitifl iği (%) 87.5 86.6 82.7 83.3 100 87.2
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ÜYoğun Bakım Ünitesinde

Enterokok İnfeksiyonları ve Direnç Sorunu

Meyha Şahin1, Filiz Pehlivanoğlu1, Hatice Erdoğan1, Gönül Şengöz1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda bir yıllık süre içinde bir eğitim araştırma hastanesinde çeşitli nedenlerle erişkin yoğun bakım

ünitesi (EYBÜ) ve çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) yatan hastalarda infeksiyon etkeni olarak izole edilen enterokok

suşlarının ve direnç oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz EYBÜ ve ÇYBÜ’de yatan hastalardan yatış sı-

rasında alınan çeşitli klinik örneklerden konvansiyonel yöntemlerle izole edilen enterokok suşları incelenmiştir. İzole edilen

suşların antimikrobiyal duyarlılıkları CLSI kriterlerine göre disk difüzyon ve Vitek otomotize sistem (BioMerieux, Fransa) ile

saptanmıştır. Çalışmamızda bir yıllık sonuçlar retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde yoğun bakım kliniklerinde infeksiyon tablosu ile izlenen 26 hastanın kan, balgam, 

idrar, BOS gibi materyallerinden 29 adet enterokok suşu izole edilmiştir. Üç hastada ise bu suş hem kan hem de idrar

kültürlerinden izole edilmiştir. Hastalar 0-85 yaş arasında olup, hastalardan biri ÇYBÜ’de izlenirken 25 tanesi EYBÜ’de

izlenmiştir. Suşlardan dört tanesi (%13.8) vankomisine dirençli saptanmış olup tamamı EYBÜ’de yatan hastalardan izole

edilmiştir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise hastaların %51.7’sinin kadın olduğu saptanmıştır. Suşların tür çalışmasın-

da; üç E. faecalis, altı E. faecium olarak isimlendirilirken, 20’si Enterococcus spp. olarak değerlendirilmiştir. İzole edilen 

enterokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılık oranları ise Tablo 1’de verilmiştir.

Sonuç: Enterokoklar; insan ve hayvan gastrointestinal sistem fl orasında bulunurken son zamanlarda artan oranlarda

infeksiyon etkeni olarak saptanması ilgi çekmesine neden olmuştur. Enterokoklar; yüksek düzeyde antibiyotik direncine

sahip olması ve hastane ortamında uzun süre yaşayabilmesi nedeniyle dirençli hastane infeksiyonlarından sorumlu olmak-

tadır. Enterokokların artan antibiyotik dirençleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güncelliğini koruyan bir sorun

olup antibiyotik tedavi seçimlerinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, enterokoklar, yoğun bakım

P-002

Tablo 1. EYBÜ ve ÇYBÜ’den izole dilen enterokok suşlarının antibiyotik duyarlılıkları (%)

Penisilin Ampisilin Teikoplanin Vankomisin

E. faecalis S 100 100 100 100

E. faecalis I

E. faecalis R

E. faecium S 83 83

E. faecium I

E. faecium R 100 100 17 17

Enterococcus spp S 25 44 89.5 85

Enterococcus spp I

Enterococcus spp R 75 56 10.5 15

S: duyarlı, I: orta duyarlı, R: dirençli.
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İYoğun Bakımdan İzole Edilen Etkenlerde

Borik Asitin Etkinliği

Mustafa Cihangiroğlu1, İlhami Çelik2, Güneri Atalan3, Güven Gülen3

1 Elazığ Özel MedicalPark Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Elazığ
2 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Kayseri
3 Elazığ Özel MedicalPark Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Elazığ

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde gelişen infeksiyonlarda acinetobacter, pseudomonas ve stafilokok türleri başlıca in-

feksiyon etkenleridir. Bu mikroorganizmaların kolonizasyon ve infeksiyon etkeni olmalarını engellemek son derece zordur.

Bu çalışmada özellikle temizlik ve yara bakımında kullanılan borik asitin infeksiyon ajanı olarak izole edilen acinetobacter, 

pseudomonas ve stafilokok suşlarına etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 2014 yılında yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan infeksiyon etkeni olarak izole edilmiş

40 Acinetobacter, Pseudomonas ve stafilokok suşu alındı. Şuşlar çalışma gününe kadar %15’lik gliserollü buyyonda -70

°C de saklandı. Çalışma günü EMB ve kanlı agara ekilerek 37°C’de 24 saat inkübe edildi. Borik asitin %5, %2.5, %1.25,

%0.625, %0.3125 ve %0.15625’lik çözeltileri hazırlandı. Bu çözeltilere McFarland 0.5 bulanıklıktaki bakteri solüsyonun-

dan 0.1 mL eklendi. 12 saat 37°C inkübe edildikten sonra EMB ve kanlı agara pasaj alınarak bakteri üremeleri belirlendi.

Ayrıca her bakteri için steril NaCl ile kontrol ekimi yapıldı.

Bulgular: İnkübasyon süresi sonunda %5 lik ve %2.5‘lik borik asit çözeltilerinde üreme saptanmazken %1.25’lik 

çözeltide 1 suşta, % 0.625’lik çözeltide 10 suşta, %0.3125’lik çözeltide 17 suşta ve %0.15625’lik çözeltide 12 suşta farklı

koloni sayılarında üreme gerçekleşti. Kontrol gruplarının tümünde üreme gözlendi. 

Sonuç: Borik asit gıda ve içeceklerle düşük miktarlarda vücudumuza giren ama 24 saatte idrarla büyük kısmı atılan

inorganik bir maddedir. Vücutta bir çok enzimatik olayda, hücre stabilitesinde, D vitamini ve steroid metabolizmasında,

zihinsel işlevlerin desteklenmesinde rol aldığı tespit edilmiştir. İnfeksiyon hastalıkları açısından fagositer fonksiyonu artır-

dığı, antibakteriyel ve antikandidal etkisi olduğu saptanmıştır. Bu yüzden antiseptik amaçla ve vulvovaginal kandidiyaziste

lokal olarak kullanılmaktadır. Yara bakımında genellikle %5 ve %2.5’lik çözeltiler halinde kullanımaktadır. Çalışmamıza

alınan 40 suşun hiçbiri 12 saatlik inkübasyon sonunda bu konsantrasyonlarda ürememiştir. 

Sonuç olarak borik asit yoğun bakım ünitelerindeki en sık ve sorunlu patojenler olan acinetobacter, pseudomonas

ve stafilokoklara karşı in vitro olarak etkili bulunmuştur. Yoğun bakım hastalarının uzun süren tedavi sürecinde maliyet ve

etkinlik düşünüldüğünde yara bakımlarında borik asitin iyi bir seçenek olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Borik asit, yoğun bakım, Acinetobacter, Pseudomonas, stafilokok

P-003
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ÖBir Yıllık Dönemde Çeşitli Klinik Örneklerden
İzole Edilen Acinetobacter Suşlarınınr

Antibiyotik Duyarlılıkları

Filiz Pehlivanoğlu1, Gönül Şengöz1, Meyha Şahin1, Hatice Erdoğan1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Acinetobacter suşları fırsatçı patojen olarak hastane ortamına yerleşerek hastanede yatan hastalarda ve im-r

mün sistemi baskılanmışlarda ciddi hastane infeksiyonlarına neden olabilmektedir. Çoklu antibiyotik dirençli olmaları ve

tedavi sırasında da direnç geliştirmeleri ile önemleri artmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde 2014 yılında mikrobiyoloji

laboratuvarında çeşitli klinik örneklerinden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları incelenmiştir.r

Materyal ve Metod: 2014 yılında farklı kliniklerden gönderilen 197 Acinetobacter suşu izole edilmiştir. Kültürde r

üreyen mikroorganizmalara konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistemle (Vitek, BioMerieux, Fransa) tanı konmuştur.

İzole edilen suşların invitro antibiyotik duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve otomatize sistem ile saptan-

mıştır.

Bulgular: Acinetobacter suşlarının %65’i YBÜ’den gönderilen materyallerden izole edildi. Materyallerin %28’i bal-r

gam, %25’i trakeal aspirat, %14’ü idrar, %13’ü kan kültürü, %7’si yara sürüntüsü, %6’sı apse, %3’ü BOS, %2’si kateter

ucu ve %1.5’i plevra mayi idi. Suşların antibiyotik duyarlılıkları YBÜ’den ve diğer kliniklerden gönderilen materyallere göre

Tablo 1’de görülmektedir.

Sonuç: Acinetobacter suşları, özellikle yoğun bakım hastalarında tedavisi güç infeksiyonlara neden olmaktadır. Ça-r

lışmamızda kolistin ve amikasin dışındaki antibiyotikler YBÜ suşlarında daha dirençli oranlarda saptanmıştır. En duyarlı

bulunan antibiyotik ise kolistin olmuştur. Ancak yan etkileri nedeni ile yaşlı ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalar kulla-

nımını kısıtlamaktadır. Diğer antibiyotiklerin duyarlılıkları ise %50’nin altında olup ampirik tedavide kullanımlarını engel-

lemektedir. Özellikle YBÜ’de kurumların kendi direnç paternlerini bilmesi, kritik hastalarda doğru tedavinin verilmesinde

büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, direnç, YBÜ

P-004

Tablo 1. Acinetobacter suşlarının kliniklere göre antibiyotik duyarlılıklarır

Antibiyotik YBÜ (n:128) % Diğer klinikler (n: 69) %

Kolistin 96 97

Amikasin 46 48

Sefaperazon-sulbaktam 34 45

Ampisilin-sulbaktam 26 46

Siprofl oksasin 7 27

İmipenem 6 21

Piperasilin-tazobaktam 4 22

Seftazidim 1 22

Sefepim 0 21
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Cerrahi Profilakside Antibiyotik Grup
ve Kullanım Sürelerinde Kısıtlamanın 

Sonuçları ve Maliyet Analizi

Gülden Ersöz1, Sevim Karaçorlu1, Zeynep Kaya1, Serap Yeşil1, Deniz Utku1, Ali Kaya1

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

Giriş: Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Perioperatif dönemde uygula-
nacak antibiyotiğin seçimi, uygulama doz ve zamanı etkinliği belirleyen en önemli faktörlerdir.

Amaç: Bu çalışmada geniş spekturumlu antibiyotiklerin kullanımında ve antibiyotik dozlarında kısıtlama yapılarak akılcı cerrahi pro-
filaksi uygulamasının benimsenmesi ve bunun mali sonuçlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2014 yılında farklı kliniklerden gönderilen 197 Acinetobacter suşu izole edilmiştir. Kültürde üreyen mikroor-r
ganizmalara konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistemle (Vitek, BioMerieux, Fransa) tanı konmuştur. İzole edilen suşların invitro
antibiyotik duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve otomatize sistem ile saptanmıştır.

Bulgular: En sık kullanılan ampisilin sulbaktam 1 g ve sefazolin 1 g fl akonlarda 0.5’lik azalma görüldü. Dönem arası maliyet farkları 
ise sırasıyla 9271 TL ve 8791 TL olarak saptandı. Seftriakson, aminoglikozid ve metranidazol kullanımında önemli bir değişiklik olmazken 
az sayıda kullanılan sefotaksim kullanılmamaya başlamıştır. Diğerlerine göre kutu fiyatı yüksek olan siprofl oksasin 400 mg kullanımı 0.6
azalırken 1959.9 TL maliyette azalma görülmüştür. Bu iki aylık periyod sonunda 19560.7 TL maliyette azalma saptanmıştır. Genel olarak 
ortalama 0.7 ± 0.9 azalma görülmüştür.

Sonuç: Antibiyotiklerin akılcı kullanımı, hastanede dirençli mikroorganizma ile gelişen İnfeksiyonların önlenmesinde en önemli
basamaklardan biridir. Bu nedenle alınacak önlemler her zaman yeterli olmamakta, yaptırım gücü yüksek uygulamaların önemi ortaya 
çıkmaktadır. Çalışmamızda otomasyon sistemi üzerinden alınan önlemlerin uygun antibiyotikle birlikte uygun doz kullanımını artırdığı ve
maliyeti azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profilaksi, otomasyon sistemi, akılcı antibiyotik kullanımı, maliyet analizi

P-005

Tablo 1. Cerrahi profi lakside kullanılan antibiyotiklerde ve kullanım sürelerinde kısıtlama öncesi (Mart-Nisan 2013) ve sonrası (Ha-
ziran-Temmuz 2013) eczane verilerinin karşılaştırılması ve maliyet analizi

Maliyet-
toplam fi yat

Maliyet- 
toplam fi yat

ANTİBİYOTİK Kutu başı
fi yat*

Uygulama
öncesi

Uygulama
sonrası

Fark 
(kutu sayısı)

Önce Sonra Maliyetteki
değişiklik

Kullanım 
Fark oranı

(%)**

Ampisilin-sulbaktam 1 g 2.73 6540 3144 -3396 17854.2 8583.1 -9271.1 0.5

Ampisilin 500 mg 1.82 39 43 4 71.0 78.3 7.3 1.1

Ampisilin 1 g 2.62 20 73 53 52.4 191.3 138.9 3.7

Sefzolin 1 g 4.82 3969 2145 -1824 19130.6 10338.9 -8791.7 0.5

Seftriakson 1 g 8.94 2233 2334 101 19963.0 20866.0 902.9 1.1

Sefotaksim 1 g 6.29 16 3 -13 100.6 18.9 -81.8 0.2

Seftazidim 1 g 8.94 0 152 152 0 1358.9 1358.9 0

Amikasin 500 mg 4.04 56 0 -56 226.2 0 -226.2 0

Gentamisin 80 mg 0.73 392 95 -297 286.2 69.4 -216.8 0.2

Siprofl oksasin 200 mg 11.72 40 0 -40 468.8 0 -468.8 0

Siprofl oksasin 400 mg 20.85 232 138 -94 4837.2 2877.3 -1959.9 0.6

Siprofl oksasin tb 0.48 355 150 -205 170.4 72 -98.4 0.4

Levofl oksasin tb 1.78 92 66 -26 1637.6 1174.8 -462.8 0.7

Amoksilin/klavunat 1 g tb 0.89 92 66 -26 81.88 58.7 -23.1 0.7

Metranidazol 500 mg 3.2 1087 972 -115 3478.4 3110.4 -368.0 0.9

Toplam - 15163 9381 -5782 68358.5 48797.8 -19560.7 0.7 ± 0.9***

*Kutu başı maliyet fi yatı, **Kullanım oranlarında değişiklik oranı (1 değerinin altındaki rakamlar kullanımın azaldığı antibiyotikleri göstermektedir)
***Ortalama ± standart sapma.
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Kan Kültürü Pozitifl iği: Etken mi?

Kontaminasyon mu?

Fatma Aydın1, Bayhan Bektöre1, Tuğba Kula Atik1, Mehmet Burak Selek1, Ümit Karakaş1

1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

Amaç: Kan kültürlerinde kontaminasyon çok sık görülen, sağlık sistemine büyük maliyet getiren ve klinisyenler için

akıl karıştırıcı olan bir durumdur. Kan kültürü örnekleri sıklıkla cilt fl ora bakterileri ile kontamine olabildiği için etken mik-

roorganizmaların doğru olarak tespit edilmesinde, alınan kültür sayısı, kültür alınma zamanı, alınan kan hacmi ve alım

teknikleri çok önemlidir. Ülkemizde yayınlanan çeşitli çalışmalarda, kan kültürü kontaminasyon oranları %1.2 ile %14

arasında değişen değerlerde bildirilmektedir. Bu çalışmada hastanemizde alınan kan kültürlerinde, cilt fl ora bakterileri

ile kontamine olmuş örneklerin tespit edilmesi ve pre-analitik hatalardan kaynaklanan bu problemin çözümüne yönelik

önlemlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Temmuz-Aralık 2014 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde, hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Labo-

ratuvarına, her hastadan iki set halinde olmak üzere gönderilen toplam 1090 kan kültürünün üreme sonuçları değerlen-

dirilmeye alınmıştır.

Bulgular: 1090 kan kültürünün %13.9 (152)’u etken patojenin izole edildiği anlamlı üreme olarak kabul edilmiştir. 

1090 kan kültürünün; %11 (120)’inde tek şişede koagülaz-negatif stafilokok (KNS), %1.8 (20)’inde ise çift şişede farklı

türde KNS üremesi gözlenmiştir. Sonuçta toplam 1090 kan kültürünün %12.8 (140)’i kontaminasyon olarak kabul edil-

miştir (Tablo 1). 

Tartışma: Kan kültürü üremelerinde kontaminant olarak kabul edilen bakterilerin arasında yer alan KNS’ler, sıklıkla

cilt fl orasında bulunmaktadırlar. Yine bu bakteriler kalıcı kateterlerin ve protezlerin üzerinde kolonize olup biyofilm ta-

bakası oluşturabilmektedirler. Bu nedenle kan kültüründe KNS üremesi belirlendiğinde bu ajanın etken olarak mı, yok-

sa kontaminant olarak mı değerlendirileceği önem arz etmektedir. Ayrımın yapılabilmesi için öncelikle, kan kültürünün

alımı esnasında cilt fl orası ile kontaminasyonu engellemek için deri asepsisinin iyi yapılması gerekmektedir. Ayrıca etken

kontaminant ayrımında; üreme saptanan set-şişe sayısı, kan kültürünün üreme süresi, etkenin kaynağı ve hastanın klinik

durumu birlikte değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cilt fl orası, kan kültürü, kontaminasyon

P-006

Tablo 1. Kan kültürü üreme sonuçları

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Toplam kan kültürü sayısı 127 198 184 152 184 245 1090

Etken sayısı 18 28 26 23 31 26 152

Tek şişe KNS sayısı 23 18 15 11 20 33 120

Çift şişe, farklı KNS sayısı 3 1 2 5 3 6 20

Toplam kontaminasyon sayısı 26 19 17 16 23 39 140
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Cerrahi Profilakside 

Antibiyotiklerin Doğru Kullanımı

Büşra Özbay Çaylı1, Ayşe Daşpınar1, Yasemin Yıldırım1, Ahmet Boyacı2, Serap Pamukçuoğlu2

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

Cerrahi operasyon öncesi profilaktik antibiyotik uygulaması antibiyotiklerin sıkça kullanıldığı alanlardan biridir. Ancak

cerrahi profilakside antibiyotik seçimleri ve uygulama süreleri rehberlere göre yapılmamaktadır. 

Bu çalışmada amaç 1 Ocak 2013-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sürveyansı

yapılan kolesistektomi, laminektomi, kalça protezi, diz protezi ve kırığın açık fiksasyonu operasyonlarında uygulanan

cerrahi profilaksi uyum ve uyumsuzluk oranlarını belirlemektir.

Çalışma retrospektif olarak ilgili ameliyatlara ilişkin kayıtların incelenmesi ile yapılmıştır. Buna göre toplam 4213 ope-

rasyonun 2713’ünde profilaksi uygulaması yapılmıştır. Profilaksi uygulama oranı %64.4’e tekabül etmektedir. Profilaksi

verilen 2713 operasyonun 584’ünde yani %22’sinde uygun profilaksi tercih edilmiştir. Profilaksi verilen 2713 operasyo-

nun 2129’unda yani %78’inde profilaksi uygulaması cerrahi profilaksi rehberine uygun değildir. Cerrahi profila ksi uygula-

malarının hastanemiz Cerrahi Profilaksi Rehberi doğrultusunda yapılması gerekirken uygulamada rehber uygunsuzlukları

dikkat çekicidir. Ameliyat kategorisine göre cerrahi uyum oranları incelendiğinde durum çok da farklı değildir. (Tablo 1)

Profilakside uygunsuzluk nedenlerine bakıldığında rehbere uygun olmayan antibiyotik tercihi ve profilaktik antibi-

yotik uygulama süresinin uzunluğu dikkati çekmektedir. Uygunsuz cerrahi profilaksinin maliyet kaybı, antibiyotik direnç

sorunu, iş gücü kaybı gibi sonuçları vardır. Cerrahi profilaksi uyumunun artırılması için cerrahların rehbere uyumunun

sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profilaksi

P-007

Tablo 1. 2013 ve 2014 cerrahi profi laksi uyum oranları

Yıl Kolesistektomi Fiksasyon Laminektomi Kalça protezi Diz protezi Yıllık toplam uyum oranı

2013 %25 %25 %30 %23 %17 %24

2014 %16 %20 %31 %9 Operasyon yok %19

Ortalama %21 %23 %31 %16 %17 %22

Tüm ameliyat kategorilerinde ve toplamda cerrahi profi laksi uyum oranı oldukça düşüktür.
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Kolon Cerrahisinde Profl aktik Antibiyotik 

Kullanımının Maliyet Analizi

Selçuk Kaya1, Seyhan Aktaş2, Serhat Akbulut2, Ayşegül Ustaömeroğlu2, İftihar Köksal1

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

Amaç: Ülkemizde cerrahi profl aksi (CP)’deki antibiyotikler çoğu kez kılavuzlarda önerilen doz ve sürelerde kullanılma-

maktadır. Çalışmamızda kolon cerrahisinde kullanılan antibiyotik profl aksisinin maliyet üzerine olan etkisinin belirlenmesi

amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 2014

tarihleri arasında kolon kanseri tanısıyla kolon cerrahisi uygulanan hastalar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 63 hastanın ortalama yatış süresi 21.77 ± 13.52 (3-62) gündür. Bu hastalara yattığı 

süre boyunca antibiyotik verilmiş olup, seftriakson ve metronidazol kombinasyonu seçilmiştir. Flakon başına bu kom-

binasyonun maliyeti 793 TL (323,255 USD), kuruma maliyet 223 TL (90,88 USD) olup, yatış boyunca bu kombinasyon

verildiğinde ise bu rakamlar sırasıyla 3.014 TL (1279 USD) ve 8702 TL (3544 USD) bulunmuştur. Tek doz kullanımla yatış

süresince antibiyotik kullanımı arasındaki fark genel maliyette 29348 TL (11963 USD), kuruma maliyette 8479 TL (3457

USD) bulunmuştur.

Tartışma: CP’deki uygunsuz antibiyotik kullanımı büyük mali kayıplara neden olmaktadır. Ülkemiz gibi kaynakları

kısıtlı olan ülkeler için CP’nin uygun kullanımı daha da büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profl aksi, antibiyotik, maliyet 

P-008

Tablo 1. Cerrahi profl aksideki antibiyotik maliyetleri

Genel Maliyet Kuruma Maliyet

Tek doz antibiyotik verilmesi 793 TL (323,255 USD) 223 TL (90.88 USD)

Yatış süresince antibiyotik verilmesi 3014 TL (1279 USD) 8702 TL (3544 USD)

Fark 29348 TL (11963 USD) 8479 TL (3457 USD)
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Bir Eğitim Araştırma Hastanesi

Beyin Cerrahi Kliniğinde Cerrahi Profilaksi 

Uygulamalarında Yapılan Düzenlemeler

Ahsen Öncül1, İlkay Ordu Balık2, Nazan Dalgıç3, Alper Gündüz1, İlyas Dökmetaş1, Nuray Uzun1

1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
3 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Kliniği, İstanbul

Giriş: Cerrahi antimikrobiyal profilakside amaç operasyon esnasında steril alanda oluşabilecek kontaminasyonu en aza indi-
rerek cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesine katkıda bulunmaktır. Cerrahi profilaksi hastanelerde akılcı olmayan antibiyotik
kullanımının başlıca alanlarından biridir ve sıklıkla antibiyotik seçimi ve süresinde hatalar olduğu bilinmektedir.

Amaç: Bu çalışmada amacımız beyin cerrahi kliniğindeki cerrahi profilaksi uygulamalarını gözden geçirmek ve yapılan çalış-
maların etkinliğini değerlendirmekti.

Materyal ve Metod: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’nde 1 Ocak-31 Aralık 2014 
tarihleri arasında yapılan lomber diskektomi vakaları takip edildi. Cerrahi profilaksi uygulamalarının başlıca 2 başlık altında dü-
zenlenmesi amaçlandır.

1. Doğru antibiyotik seçilmesi

2. Doğru zamanda uygulanması ve doğru süreyle verilmesi

Bu amaçlara ulaşmak için:

A) İlk 3 ayda Antibiyotik Kontrol Ekibi çalışmalarıyla kuruma özel revize edilen cerrahi profilaksi rehberi kurumsal internet
sitesi ana sayfasından ulaşıma açıldı.

B) Anestezi, ameliyathane sorumluları, beyin cerrahi kliniği ile yapılan ortak toplantılarla tüm profilaktik antibiyotiklerin özel
durumlar haricinde preoperatif sürenin uzamasının engellenmesi amacıyla ameliyathanede uygulanması sağlandı. 

C) 2014 yılı Haziran ayında beyin cerrahi klinik hekimleri ve eğitim sorumlusunun katılımıyla infeksiyon kontrol hekimi, komi-
te başkanı ve klinikten sorumlu infeksiyon kontrol hemşiresi ile birlikte cerrahi profilaksi ve cerrahi alan infeksiyonlarını önleme
eğitimi verildi.

D) Klinik idari sorumlusuna ve hekimlerine cerrahi profilaksi verileri üçer aylık dönemsel olarak önceki aylarla karşılaştırmalı 
grafiklerle geri bildirimde bulunuldu.

Sonuçlar: Cerrahi profilaksi uygulama süreleri ve seçilen antibiyotik ile ilgili veriler Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Seçilen
antibiyotikle ilgili düzelme daha erken elde edilmiş, geri bildirim sonrası sefazoline geçiş sağlanmıştır. Klinik doktorlarıyla iletişim,
eğitim ve geri bildirimler sonrası uygun sürede profilaksi uygulaması sağlanabilmiştir. Ancak kısa sürede sağlanan ve takip edilmiş
olan düzelmenin sürekliliğinin sağlanması için sürveyansın, iletişimin ve eğitimin devamı önem taşımaktadır.

Tartışma: CP’deki uygunsuz antibiyotik kullanımı büyük mali kayıplara neden olmaktadır. Ülkemiz gibi kaynakları kısıtlı olan
ülkeler için CP’nin uygun kullanımı daha da büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profilaksi, antibiyotik, beyin cerrahi

P-009

Tablo 1. Profi laksi verilerinin üçer aylık dönemsel süreye
göre değerlendirilmesi

Cerrahi profi laksi
Dönem Tek doz

Maksimum
24 saat

24 saatten
uzun

Ocak-Mart 2014 12 17 83

Nisan-Haziran 2014 0 0 100

Temmuz-Eylül 2014 44 53 47

Ekim-Aralık 2014 100 0 0

Tablo 2. Profi lakside seçilen antibiyotikler

Kullanılan antibiyotik-dönem Sefazolin Seftriakson

Ocak-Mart 2014 71 29

Nisan-Haziran 2014 100 0

Temmuz-Eylül 2014 100 0

Ekim-Aralık 2014 100 0
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Hastane Renovasyon Sürecinde Cerrahi 

Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesinde

Başarılı Süreç Yönetimi

Funda Öztürkan Erdek1, Ayşegül Alioğulları2, Yeliz Doğan Merih3, Çiler Keleş Gözütok4, Zühal Bolca4

1 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
2 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ARGE Birim Sorumlusu, İstanbul
3 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İstanbul
4 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, İstanbul

Giriş: Hastanemizde tadilat ve yeniden yapım çalışmalarının başlaması nedeniyle ameliyathanede başlatılan inşaat 
sürecinin yönetimi.

Olay/Olgu: Yenileme ve yıkım sürecine giren hastanemiz renovasyona girmeden önce 380 yataklı, cerrahi ameliyat-
hane, sezaryen ameliyathane ve çocuk cerrahi ameliyathane olmak üzere toplam 3 ameliyathane, 5 çocuk servisi ve 5
kadın doğum kliniğinden oluşan 4 binadan oluşmaktaydı. Yenileme sürecinin başlaması ile birlikte yatak sayısı 185, kadın
hastalıkları ve doğum klinikleri 1, çocuk hastalıkları klinikleri 1 ve ameliyathane sayısı 2’ye düşürülmüştür. İnşaat dolayısıy-
la 3 odalı olan sezaryen ameliyathanesinin cerrahi vakaları içinde kullanılacağından 1 oda eklenmesi için ameliyathanede
inşaat süreci başlatılması planlandı. İnşaat süreci başlamadan önce inşaat/yapım/onarım çalışmaları esnasında ortaya
çıkabilecek infeksiyonların önlenmesi için CDC tarafından 2003 yılında hazırlanan kılavuza göre alınacak önlemlerle ilgili
hastane yönetimi, klinik sorumlu doktor ve hemşire katılımıyla infeksiyon kontrol komite toplantısı yapılarak kararlar alın-
dı. İnşaat sürecini koordine edecek bir ekip kuruldu. Tadilat sürecinde görev alacak tüm ekibe İnfeksiyon Kontrol Komitesi
İnşaat Yenileme Yıkım Sürecinde İnfeksiyon Kontrol Talimatı’na uygun olarak bilgilendirme ve infeksiyon kontrol önlemle-
rine yönelik eğitimler verildi. İnşaatın başlayacağı bölüm ile hizmetin devam edeceği bölüm arasındaki bağlantıyı kesmek
için iki birim arası kartonpiyerle kapatılarak toz geçişini engellemek için silikonla çevrelendi. Bu süre içerisinde hizmetin
devam ettiği ameliyathane odalarında çalışan personele ameliyat arası temizlik dezenfeksiyon konusunda hatırlatma
eğitimi yapıldı. İnşaat süreci tamamlandıktan sonra ameliyathane sorumlu hemşiresi ve infeksiyon kontrol hemşireleri
denetiminde yapılan 2 kez detaylı temizlik ve dezenfeksiyon sonrası ortam kültürü alındı. Üreme olan yerlerin temizlik ve
dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra tekrar ortam kültürü alındı. Partikül ölçümü yapıldı. Bütün sonuçlar değer-
lendirildikten sonra ameliyathane 4 oda ile hizmet vermeye başladı. Bu süreçte alınan önlemler ve yapılan uygulamalarla
ilgili rapor hazırlanıp yönetime sunuldu.

Tartışma: Ameliyathane içerisinde başlayan inşaat sürecinde alınan infeksiyon kontrol sürecinin başarılı bir şekilde 
sürdürülmesi CAİ gelişmesini engellemiş, inşaat öncesi ve inşaat sonrası döneminde yürütülen aktif sürveyans programı
sonucunda CAİ hızlarında artma olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Renovasyon, inşaat, hastane, infeksiyon, kontrol
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Şekil. Jinekoloji servisi CAİ hızı yıllara göre dağılımı
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Ü ÜÜrodinami Sonrasında Gelişen GSBL Üreten

K. pneumoniea Üriner Sistem İnfeksiyonu

ve Kaynak Araştırması

Gülden Ersöz1,3, Erim Erdem2, Sevim Karaçorlu3, Serap Yeşil3, Zeynep Kaya3, Gönül Aslan4

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Mersin
3 Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Mersin
4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin

Ürodinami poliklinik ortamında yapılan bir diagnostik testtir. Genel infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulandığı bu

işlemde kısa süreli üriner ve rektal kateterizasyon yapılarak mesane içine sıvı verilmekte, mesane ve batın içi basınç öl-

çümleri yapılmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada ürodinami işlemini takiben gelişen komplike üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) ve kaynak araştırıl-

ması sunulmuştur.

Yöntem ve Gereç: Üroloji polikliniğinde 3 gün önce ürodinami yapılmış olan hasta ateş yüksekliği ve idrar yaparken

yanma şikayetleriyle acil polikliniğine başvurdu ve ÜSİ tanısıyla infeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. İdrarda 500 löko-

sit/mm³ saptanan hastanın idrar kültüründe GSBL üreten K. pneumoniea üremesi oldu ve olası kaynak ürodinami işlemi

olduğu düşünülerek epidemiyolojik araştırma başlatıldı.

Üroloji poliklinik süreçleri gözden geçirildi, daha önce üriner infeksiyon tanısı almış hastalar saptanmaya çalışıldı ve

mevcut kullanılmakta olan setler ve solüsyonlardan örnekler alındı.

Bulgular: Ürodinami yapılmakta olan ünitede bir süredir yardımcı personel olmaması nedeniyle hasta kayıt sistemin-

de ve infeksiyon kontrol önlemlerine uyma konusunda bazı aksaklıklar olduğu saptandı. Daha önce benzer şikayetlerle

infeksiyon hastalıkları servisinde yatmış olan bir hasta saptandı. Bu hastanın da başka bir risk olmaksızın ürodinami işle-

mini takiben P. aeroginosa ÜSİ nedeniyle tedavi olduğu görüldü.

Ürodinami ünitesinden alınan örneklerde, gün içinde kullanılmış sıvı ve kateter setlerinde P. aeruginosa ve hastadan

izole edilenle benzer fenotipde K. pneumoniea üremesi saptandı. İlgili bölüm ile toplantı yapıldı, infeksiyon kontrol ön-

lemleri ve hasta kayıt sistemi ile ilgili düzenlemeler yapılması önerildi, kateter takarken ÜSİ önleme demetinin kullanılması

ve prosedürlerin yazılı hale getirilmesi kararı alındı.

Sonuç: Poliklinik ortamında bazı invaziv işlemlerde infeksiyon kontrol önlemlerine ve prosedürlere uyum göz ardı 

edilebiliyor. Bunun için prosedürlerin yazılı hale getirilmesi ve uygulamaların yapılıp yapılmadığının düzenli takibi gerek-

mektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürodinami, üriner sistem infeksiyonu, üriner kateterizasyon, GSBL pozitif K. pneumoniea

P-011
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İİnfeksiyon Kontrol Hemşiresi,
Bitmeyen Sorunlar ve Tükenmişlik Sendromu

Ece Keskin1

1 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara

Özet: Tükenmişlik sendromu, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun süre maruz kalması sonrası

ortaya çıkan tükenme halidir. Stres altındaki kişinin yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma isteği ile karakterize durumunu 

tanımlamak için kullanılır.

İnsana yönelik hizmet sunan kurumlarda çalışan profesyoneller arasında yaşanan tükenmişlik; idealist ruhun yitiminin

ve depresyonun göze çarpan negatif psikolojik deneyimleri ifade eder. İnfeksiyon Kontrol Komiteleri, görülen ihtiyaç üze-

rine; Yataklı Tedavi Kurumları İnfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazete’ de yayımla-

narak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle 50 yataklı ve üzeri her hastanede İnfeksiyon Kontrol Komiteleri oluşturulmaya

başlanmıştır. Yönetmelik hazırlanırken herşey düşünülmüş. Sanırım bir tek, bu kadar geniş bir alanla ilgilenecek komite

üyelerinin, sadece toplantıdan toplantıya biraraya geleceği ve tüm bu süreçlerin aynı zamanda poliklinik yapan, acilci ve

yoğun bakımcı olarak çalışan ve evde sağlık gibi ek görevlerle donatılmış İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanları ve İnfeksiyon

Kontrol Hemşiresine kalacağı düşünülmemiştir. Benim hastanem 200 yataklı, kaç personel var dersiniz 850 civarı sağlık

personeli, 350 firma (temizlik, yemekhane hizmetleri, güvenlik, bilgi işlem, yönlendirme vb) olmak üzere 1200 küsur.

Öncelikle 200 yatağa 1 kişi olarak belirlenen İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi daha sonra insafa gelinerek 150 yatağa 1’e

düşürülse de sürekli beklenen ve artan iş yükü altında kaybolmakta ve ezilmektedir. Hiç bir eğitim ve sağlık bilgisi almadan

gelmiş 350 personeli infeksiyon kontrol süreçleriyle ilgili uzman yapmanızı bekleyen bir yönetim, tüm bu 1200 personelin

klasör klasör sağlık taramalarını toplayıp bağışıklamalarını yapmanızı bekleyen bir süreç, şartname hazırlamakta uzman

olmanızı bekleyen bir satın alma, hastanelerde hiç bir temizlik alanı olmamasına, temizlik süreçleri merdiven altlarından

veya tuvaletlerden yürümesine rağmen ve tüm öneri ve ısrarlarınıza rağmen hiç bir yenilik yapmayan ama pırıl pırıl bir

hastane isteyen yönetim. El hijyeni çok önemli herkese uygulatılsın,el dezenfektanları astırılsın takip edilsin, odalarda kağıt 

havlu veya lavabo olmasa da dert değil. Sürveyans dört dörtlük olsun, aman infl ine verileri tam girelim, bir de asla yoğun

bakımda üremeler artmasın yoksa hemen personeli bir eğitelim, eğitim almıyor mu bunlar? O poliklinikte yüksek düzey

dezenfektanın işi ne? Dezenfektan kapları kirli mi? Kimse denetlemiyor mu? Eğitim almıyor mu bunlar?

Anahtar Kelimeler: Hastane, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, sorunlar, tükenmişlik
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ÜHastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde
Meydana Gelen Adenovirüs Konjonktivit

Vakalarında Başarılı Süreç Yönetimi

Ayşegül Alioğulları1, Funda Öztürkan Erdek2, Yeliz Doğan Merih3, Çiler Keleş Gözütok2, Zühal Bolca4

1 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ARGE Birim Sorumlusu, İstanbul
2 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
3 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İstanbul
4 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, İstanbul

Sorun: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesi ara bakım odasında yatan 17 bebekten 8’inde Adenovirüs kon-

jonktivit infeksiyon vakası gelişmesi.

Olay/Olgu: Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 1. Düzey Hasta Odası, 2. Düzey Hasta Odası, 3. Düzey 

Hasta Odası ve İzolasyon Odası olmak üzere 58 yataklı olarak hizmet vermektedir. 23 Ekim-2 Kasım 2014 tarihleri ara-

sında 2. Düzey Hasta Odası’nda 17 bebekten 8’inin gözlerinde kızarıklık, şişlik ve sulanma olması nedeniyle göz doktoru

konsültasyonu sonucunda adenovirüs konjonktiviti tanısı konması ile birlikte birim sorumlu hekim ve hemşireleri ile süreç

değerlendirme ve alınacak önlemlerle ilgili acil toplantı yapılarak kararlar alınmıştır. Bu kararlar doğrultusunda adenovi-

rüs konjonktiviti gelişen bebekler kohortlama yöntemiyle izolasyona alındı ve aynı odada yatan bebeklerin konjonktivit

yönünden takip edilmesi konusunda çalışanlar bilgilendirildi. Bu süreçte ara bakım odasına yeni hasta kabulü yapılmadı.

Konjonktivit gelişen bebeklerle gelişmeyen bebeklere bakım veren hemşireler ayrıldı. Hastayla temas öncesi ve sonrası el

hijyeninin sağlanması, bakım, tedavi ve muayene sırasında (bebekle temas edileceği durumlarda) koruyucu ekipmanların

(eldiven, önlük, maske ve gözlük) giyilmesi, oda içerisinde kullanılan malzemelerin oda dışına çıkarılmaması ile ilgili çalı-

şanlar bilgilendirildi ve oda giriş-çıkışlarına bilgilendirme yazıları, tanımlayıcı kartlar asıldı.

Konsültasyona gelecek hekimlerin bilgilendirilmesi, ziyaretçilerde konjonktivit bulgusu tespit edildiği durumlarda zi-

yaret kısıtlamasının yapılması kararı alındı. Bu süreçte ROP muayenesi gereken hastalar olması durumunda önce konjonk-

tiviti olmayan bebeklerden muayeneye başlanması önerildi, muayene aralarında cihazın temizlik ve dezenfeksiyonunun

hemşire gözetiminde detaylı yapılması sağlandı. Oda içerisindeki bütün malzeme ve alanların temizlik dezenfeksiyonu

sağlandı, her vardiyada kuvözlerin temizlik dezenfeksiyonu tekrarlandı. İzolasyon odasının çamaşırları infekte çamaşır

olarak toplandı ve birimden uzaklaştırıldı.

Tartışma/Sonuç: İnfeksiyonların kontrolünde fiziksel koşullar ve çalışanların tutumu büyük önem taşımaktadır. Has-

tanemizde meydana gelen adenovirüs infeksiyonlarında; toplantı kararların etkin bir şekilde uygulanması, çalışanların bu

süreçte alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmesi sonucunda yeni adenovirüs

konjonktiviti gelişmemiş, yaygın infeksiyon kontrol altına alınarak sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, adenovirüs, konjonktivit, kontrol
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İİzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde

 Tıbbi Atık Minimizasyonu

Yeliz Oruç1, Nevbahar Demiray1, Gamze Gülfidan1, İlker Devrim1

1 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Bu çalışmanın amacı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi atık minimi-
zasyonunun sağlanması ve ülkemizde hastanelerde atık yönetimi konulu yeni bir yönetmeliğin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Hastanemizin tüm birimlerinde 2014 Ocak ayından itibaren atık birim sorumluları seçilmiştir. İnfeksiyon kontrol ekibimiz ve
atık birim sorumlularımız bir araya gelerek atıkları tıbbi ve tıbbi olmayanlar şeklinde yeniden belirlemiştir. 2014 yılında tıbbi atık
grubundan çıkartılan atıklarımız, infeksiyon nedeniyle izolasyonda olmayan tüm hastaların kanı ve sekresyonlarıyla kirlenmemiş; 
çocuk bezleri, yatak koruyucuları, maske ve önlükler, sargı bezleri, spançlar, pamuk, kağıt havlu ve peçeteler, eldivenler “Evsel
Atık” olarak belirlenmiştir.

Yüksek riskli ilaçlar dışındaki ilaçların cam ampulleri küçük boyda oluşturulan bidonlarda biriktirilerek “Cam Atık” olarak
yetkili firmaya teslim edilmiştir.

Hastanemizin bağlı olduğu Güney Bölgesi Genel Sekreterliği’nin Çevre Yönetim Birimi ile her ay düzenli olarak tüm birimler
yerinde denetlenmiş, atık ayrışımı etkin bir şekilde sağlanmıştır.

Sonuç olarak; bu atık ayrışımı ile tıbbi atık miktarında bir önceki yıla göre %30, maliyetinde ise %55.6 oranında azalma
sağlanmıştır. Ülkemizde var olan atık yönetmeliği hastanede yatan tüm hastaların atıklarını tıbbi atık olarak değerlendirmektedir.
Yapmış olduğumuz bu çalışma maliyet etkin, atık miktarını azaltacak bir tıbbi atık yönetmeliğinin ülkemizde oluşturulmasına
öncülük edeceğimizi düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, tıbbi atık
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Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde
Açılan DÖF’lerin Hastane İnfeksiyonları 

Açısından Analizi

Feray Yıldırım1, Nurgül Turgut2, İlkay Balık3, Selma Şen3, Neşe Çimenci3, Hatice Çakmakçı4, Birgül Karlıdağ5, 

Yeliz Leblebici6

1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Birimi Sorumlusu, İstanbul
2 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Birimi, İstanbul
3 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
4 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Birimi Hizmetleri Müdürü, İstanbul
5 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalite Direktörü, İstanbul
4 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, İstanbul

Hastanelerde; öz değerlendirmeler, denetimler, bina turları, gözlemler gibi faaliyetler sonucunda tespit edilen

uygunsuzluklar, kalite indikatörleri, olay bildirimleri, hedefl erdeki sapmalar, hastane istatistikleri, güvenlik raporla-

ma sisteminden elde edilen veriler DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyet) tespit kaynaklarıdır. Tespit edilecek faaliyetin ka-

lite iyileştirme ve geliştirmeye katkısı dikkate alınarak DÖF belirlenir. DÖF’ler iyileştirme fırsatları olarak kabul edilir.

Çalışmanın amacı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir yıl içinde açılan düzeltici ve önleyici

faaliyet formlarının hastane infeksiyonları açısından incelenmesidir.

2014 yılı içerisinde açılan DÖF’ler incelenmiş hastane geneli verileri esas alınmıştır. 2014 yılında hastane ge-

nelinde çeşitli konularda toplam 244 DÖF açılmış bunların sadece %5’inin hastane infeksiyonları ile ilişkili olduğu

tespit edilmiştir. Düzeltici önleyici faaliyet formu tutulan konu içeriklerini ilk sırada %54 ile tıbbi atıkların kaynağında

ayrılması konusu, ikinci sırada %38 oranında ilgili klinikte o döneme ait hastane infeksiyonu oranının yüksek çıkma-

sı bulunmuş en düşük olarak %8 oranında el hijyenine uyum düşüklüğü konusunda DÖF açıldığı tespit edilmiştir.

Düzeltici önleyici faaliyetler sonucunda 200 kişiye yeniden eğitimler verilmiştir. Eğitimler sırasında verilen standart

eğitim bilgileriyle beraber kişiler güvenlik kültürüne katkıda bulunan kahramanlar olarak vurgulanmış, hatalar üzeri-

ne daha çok konuşmak ve gerektiğinde özür dileyerek yanlışlığın düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerektiği anlatılmıştır.

Açılan DÖF’lerin ağırlıklı olarak Ekim ayında olması kalite denetimlerinin başlama döneminde kişilerin bu konudaki

farkındalığının artması olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak düzeltici önleyici faaliyet formlarının kullanımının hastane infeksiyonları kültürünün gelişmesine

katkıda bulunduğu, hizmet içi eğitimlerde tıbbi atık ve standart önlemler konusuna daha fazla vakit ayrılması ve

katılımın artırılması gerektiği, hata yapan kişilere ceza vermek yerine cazip eğitimlerle bilgi eksikliğinin giderilmesinin

faydalı olacağı sonucuna varılmıştır. DÖF’lerin yıl sonunda daha fazla olması denetim gözlem ve sürveyans çalışmala-

rının önemini tekrar vurgulamıştır. Bunlarla birlikte açılan DÖF sayısı ciddi personel sirkülasyonu olan hastanemiz için çok

fazla bulunmamış ancak hastane infeksiyonları konusunda hatayı minimuma indirmek için çalışmalara önem verilmesinin

önemini de gözler önüne serilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düzeltici önleyici faaliyet, eğitim, el hijyeni, hastane infeksiyonu, sürveyans, tıbbi atık
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Hastane infeksiyon
oranının yüksek 

çıkması %54

El hijyeni uyum
düşüklüğü %8

Atıkların uygun
ayrıştırılması %38

Hastane infeksiyonu oranının yüksek
çıkması

Atıkların uygun ayrıştırılması

El hijyeni uyum düşüklüğü

DÖF sayısı

Düzeltici önleyici faaliyet formu tutulan konu içeriklerini ilk sırada %54 ile tıbbi atıkların kaynağında ayrılması konusu, ikinci
sırada %38 oranında ilgili klinikte o döneme ait hastane infeksiyonu oranının yüksek çıkması bulunmuş en düşük olarak %8 
oranında el hijyenine uyum düşüklüğü konusunda DÖF açıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim alan kişi sayısı

Atıkların uygun ayrıştırılmaması 63 kişi

Hastane infeksiyon oranının yüksek çıkması 122 kişi

El hijyeni uyum düşüklüğü 15 kişi

Düzeltici önleyici faaliyetler sonucunda 200 kişiye yeniden eğitimler
verilmiştir.
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Citrobacter koseri’nin Etken Olduğu
Cerrahi Yara İnfeksiyonunda 

Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Rolü

Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Fatma Varlı Elmas2, Şirin Menekşe Yılmaz3, Sibel Doğan Kaya3

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara Bakım Hemşiresi, İstanbul
3 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Negatif basınçlı yara tedavisi ile yara yeri infeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırmak mümkündür. By-pass ope-
rasyonu sonrası derin seconder cerrahi alan infeksiyonu gelişen bir hastada negatif basınçlı yara tedavisi ve uygun antibi-
yotik ile yaranın iyileşmesini sağlamak amaçlandı.

Olgu: 16 Aralık 2014 tarihinde Sol Femoro-Popliteal By-Pass operasyonu olan 75 yaşında erkek hasta 22 Aralık 2014
tarihinde hastanemizden taburcu olmuştur. Sol femoral insizyon hattında akıntı sebebiyle tekrar hastanemize başvuran
hastanın yeniden yatışı 26 Aralık 2014 tarihinde yapılmıştır. İnfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından 26 Aralık 2014 ta-
rihinde muayene edildi. Femoral bölgede akıntı, kötü koku beraberinde lökositoz görülen hastaya infeksiyon hastalıkları
uzmanı tarafından ampirik tedavi başlandı. Yara yerinden uygun şekilde kültür örneği alındı. 26 Aralık 2014 tarihinde
alınan yara kültüründe Citrobacter koseri izolatı tespit edildi. İnfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından tedavi amaçlı du-i
yarlı olduğu ertapenem 30 Aralık 2014 tarihinde başlandı. Antibiyotik tedavisi akabinde 27 Ocak 2014 tarihinde debride
edilen yaraya negatif basınçlı yara tedavisi uygulandı. Haftada 2 kez negatif basınçlı yara tedavisi için pansuman yapıldı.
Hastada 6 yıldır diabetes mellitus mevcut. Hastanın kan şekerine göre insülin dozları ayarlandı. Antibiyotik ve yara tedavisi
sonrası yara bölgesinde kızarıklık, ödem gerileyip yara yerinde akıntı azalmıştır. 13 Ocak 2015 tarihinde alınan yara kültü-
ründe üreme olmamıştır. 30 Ocak 2015 tarihinde hasta infeksiyon hastalıkları uzmanının uygun gördüğü oral antibiyotik
ile taburcu edilmiştir.

Sonuç: Cerrahi yara infeksiyonunda yara bakımı kompleks bir dinamik süreçtir. Genellikle infekte yaralarda antibiyotik
bakımı tek başına yeterli olmamaktadır. Negatif basınçlı yara tedavisi ile yara yerinin nemli kalması ve dokunun oksijenas-
yonu sağlanır ve alanda infekte sıvının birikimi önlenir. Bu sayede yaranın iyileşme süresi kısalır.

Anahtar Kelimeler: Negatif basınçlı yara, cerrahi yara infeksiyonu, antibiyotik
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İİnfekte Yapay Damar Greftinin
Parsiyel Rezeksiyon, Vakum Yardımlı Kapama 

ve Antimikrobiyal Uygulanımı ile Tedavisi:
İki Olgu Sunumu

Mustafa Cihangiroğlu1, Fevzi Sarper Türker2, Yavuz Narin3, Hakan Artaş4, Güneri Atalan5, İlhami Çelik6

1 Elazığ Özel Medical Park Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Elazığ
2 Elazığ Özel Medical Park Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Elazığ
3 Elazığ Özel Medical Park Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Elazığ
4 Fırat Üniveritesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
5 Elazığ Özel Medical Park Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Elazığ
6 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri

Giriş: Yapay damar grefti infeksiyonları yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. İnfrainguinal olarak gerçekleştirilen prostetik damar greft-
lerinde enfeskyion riski %2.5, alt ekstremite kaybı riski %41, mortalite riski %18 civarındadır. Temel yaklaşım infekte greftin tamamen çıkarılması 
olmasına karşın morbidite ve mortalite riski nedeni ile greftleri parsiyel olarak çıkarılan ve antibiyotik ve vakum yardımlı kapama tedavisi ile 
sağaltım gözlenen iki olgu sunulmuştur. 

Olgu 1: 55 yaşında erkek hasta periferik arter hastalığı nedeniyle aorto-bifemoral by-pass operasyonu sonrası ateş, inguinal bölgede sıcaklık 
artışı, şişlik ve genel durum bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Ampirik olarak teikoplanin ve meropenem başlandı. Yapılan sintigrafik incelemede 
greftin sadece sol kısmında infeksiyonla uyumlu görünüm saptandı. Greftin sol uç kısmı çıkarılıp püy temizlenerek debridman yapıldı. Yara açık bı-
rakılarak kasıktan vakum yardımlı kapama tedavisi başlandı. Alınan püy örneğinde E. coli üredi. Teikoplanin kesilerek meropeneme devam edildi.i
Klinik ve laboratuvar değerleri düzelen ve dolaşım problemi gözlenmeyen hasta 21 günlük tedavi sonunda şifa ile taburcu edildi.

Olgu 2: 61 yaşında erkek hasta sepsis tanısı ile hastanemize sevk edildi. Hikayesinde üç yıl önce aorto-bifemoral bypass olan ve sonrasında 
sol ayakta iskemi gelişmesi üzerine bir yıl önce femoro-popliteal bypass girişimi gerçekleştirilen hastanın femoropopliteal grefti infekte olup sol diz
altı ampütasyon uygulanmış. Kasıkta akıntılı yarası olan hastaya ampirik olarak teikoplanin ve meropenem tedavisi başlandı. Hastanın kliniği stabil 
hale gelince operasyonla greftin sol bacağı çıkarıldı, debritman yapılarak cerrahi alan açık bırakıldı. Vakum yardımlı kapama tedavisi ile borik asitli 
yıkama yapıldı. Hastanın püy kültüründe A. baumanii üredi. Klinik ve laboratuvar değerleri düzelen ve dolaşım problemi gözlenmeyen hasta 21 i
günlük tedavi sonunda şifa ile taburcu edildi. Altı ay süre ile yapılan aylık kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmadı. 

Sonuç: Sunulan ilk olguda greftin parsiyel çıkarılması konusunda sintigrafik inceleme yol gösterici olmuştur. Her iki olguda da antiseptik ile
vakum yardımlı kapama tedavisi yararlı gözükmektedir. Seçilmiş hastalarda sintigrafik inceleme ve vakum yardımlı kapama tedavisinin greftin
tümden çıkarılmasına gerek kalmaksızın tedavi sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Greft infeksiyonu, sintigrafi, vakum yardımlı kapama tedavisi

P-017

Resim 1. Soldaki olguda aortobifemoral yerleştirilmiş stent grefte ait
görünüm, sağdaki olguda (olgu 2) ise aortobifemoral ve sol femoro-
popliteal grefte ait görünüm izlenmektedir.
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ÖÖzel Bir Hastanede El Hijyeni
Uyumunu Artırma Çalışması

Eda Müsellim1, Burçak Varol1, Hayriye Takıcı1, Dilek Arman1

1 Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Amaç: Tüm hastane genelinde “El Hijyeni” uyumunu artırmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem: Ocak-Aralık 2013 tarihlerinde üç aylık dönemlerde takip edilen el hijyeni oranlarının, gözlem ekipleri ta-
rafından doldurulan “El Hijyeni Gözlem Anketleri” doğrultusunda veriler toplanmıştır. Düzenli olarak yapılan “El Hijyeni
Gözlem Anketi” her yılın başında oluşturulup eğitimleri yapılan “El Hijyeni Gözlem Ekibi” tarafından yapıldı. Hastane
genelinde bölüm bazında el yıkama, el dezenfeksiyonu, eldiven kullanımı ile ilgili eğitimler sık aralıklarla tekrarlandı. El
hijyeni konulu görsel hastane içi digiboardlarda yayınlandı. El antiseptik solüsyonlarının bölüm bazında tüketimi izlendi,
tüketimin az olduğu alanlara infeksiyon hastalıkları uzmanı ile düzeltici önleyici faaliyet başlatıldı. Yatan hasta katlarında
koridorlarda el antiseptiği sayısında artışa gidildi. İnfeksiyon kontrol hemşiresi/hekimi ile doğru el yıkama teknikleri an-
latıldı, uygulamalı kontroller yapıldı (Glow-box uygulaması). El hijyeni gözlem ekibi ve tercih eden sağlık personeli için el
hijyenine vurgu yapan t-shirtler oluşturuldu ve giyilmesi sağlandı.

Tartışma: Uygun yöntem ve uygun ajan kullanıldığında hastane infeksiyonlarının azaltılmasında el yıkamanın önemli
bir faktör olduğu çalışmalarda gözlenmiştir. Hastane infeksiyonlarından korunmada en önemli basamak, el yıkama konu-
sunda yapılacak eğitimler, kampanyalar ve yönlendirmeler ile sürekliliğin sağlanmasıdır.

Sonuç: Alınan önlemler, verilen eğitimler ve farkındalığı artırıcı uygulamalar sonucunda el hijyeni gözlem oranlarında,
el hijyeni uyumu %8 oranında iyileşme görülmüştür. Meslek bazında iyileşme çalışmaları ve uygulamalar devam etmek-
tedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, el hijyeni gözlemi, uyum

Genel el hijyeni uyumu-2013 (Ekim-Aralık)
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El Antisepsisi Uygulamada El Yüzeyi
Etkinlik Analizinde Deneysel Bir Uygulama

Reşan Arlıer1, Sefa Arlıer2

1 Adana Kamu Hastaneleri Birliği, Genel Sekreterliği, Adana
2 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana

Amaç: Bu çalışmada, Harput Devlet Hastanesi’nde (HDH) yoğun bakım üniteleri, doğum servisi ve ameliyathanede çalışan 80 hem-
şire ve ebenin el antisepsisi işleminde alkol bazlı el dezenfektanını el yüzeyine doğru uygulama oranları araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ocak-Aralık 2012 tarihleri arasında 80 ebe ve hemşireye “el hijyeni” konusunda toplam 15 eğitim verilmiştir. 10
sorudan oluşan anket düzenlenmiştir. El hijyeni eğitim kiti kullanılarak el yüzeyinde fotolümünesas özellik veren krem personelin ellerine
sürülmüş sonrasında uygulanan el antisepsisi sonrasında ultraviyole ışık altında değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme el yüzeyinde
ultraviyole ışık altında en çok hata yapılan bölgeler işaretlenmiştir. Yapılan gözlemler Dünya Sağlık Örgütü’nün el hijyeninde en çok
unutulan bölgeler önerisi ile kıyaslanmıştır. Reference: Taylor L. (1978). Eğitim materyali olarak afiş, video ve broşürler hazırlanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 80 hemşire ve ebenin 50 (%50)’si yoğun bakım ünitesinde ve 50 (%50)’si doğum servisi ve ameliyatha-
nede kliniklerde çalışmaktaydı. Ankete katılan ebe ve hemşirelerin yaş ortalaması 32.2 ± 8 yıl idi. Ankete katılan ebe ve hemşirelerin 8
(%10)’i sağlık meslek lisesi, 54 (%70)‘ü lisans, 16 (%20)’si ön lisans mezunu olarak tespit edilmiştir. El hijyeni eğitim kiti kullanılarak el 
yüzeyinde fotolümünesas özellik veren krem personelin ellerine sürülmüş sonrasında uygulanan el antisepsisi sonrasında ultraviyole ışık 
altında değerlendirilmiştir. Değerlendirme el yüzeyinde ultraviyole ışık altında en çok hata yapılan bölgeler işaretlenmiştir.

Anket sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %98’inin el hijyeni hakkındaki bilgileri “yeterli” olarak saptanmıştır. Tüm kliniklerde ve 
hasta bakım alanlarında alkol bazlı el dezenfektanı bulunmasına rağmen anket sonuçlarına göre ebe ve hemşirelerin %75.9’unun hijye-
nik 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.
Reference: Taylor L. (1978) yaptığı çalışma ile paralel sonuçlar bulmakla beraber el yüzeyinde el sırtının ovma sırasında sağlık çalışanları 
tarafından sorun olan bölgelerden biri olduğu tespit edilmiştir. Hastanelerde el hijyeni konusunda rutin eğitimlerin verilmesinin yaralı
olacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, ameliyathane, yoğun  bakım, klinikler, el yüzeyi, etkinlik

El Hijyeni Yüzey Etkinlik Analizi

Reference: Taylor L. (1978) tarafından yapılan çalışma üzerine gözlemlerimizde fotolümünesans özellik gösteren unutulan bölgeler 
sarı nokta ile işaretlenmiştir.
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El Hijyeni Uyumu, El Dezenfektanı ve
Sıvı Sabun Tüketim Miktarlarının

Değerlendirilmesi

Esin Korkmaz1, Gamze Kalın Ünüvar2, Kubilay Yapıcı2

1 Selçuk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İzmir
2 Selçuk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, İzmir

Amaç: Hastane infeksiyonları hastanede tedavi gören hastalarda önemli bir morbidite nedenidir. Yapılan çalışmalar-

da bu infeksiyonların %40-50’den fazlasının doğru el hijyeni ile önlenebildiği gösterilmiştir. Bu nedenle hastanemizde el

hijyeni uyumunun artırılması, el dezenfektanı ve sıvı sabun tüketiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemizde tüm kliniklerde gerçekleştirilmiştir.  Ça-

lışanların el hijyeni uyumları haberli olarak gözlemlenmiştir. Gözlemin yapılacağı yer ve süre sözlü olarak ilgili birimlere

bildirilmiştir. Uyum durumları el hijyeni 5 endikasyon kuralına göre değerlendirilmiştir. Uyum oran = El Hijyeni endikas-

yonlarında uygun davranış/toplam endikasyon sayısı X 100, formülüyle hesaplanmıştır. Araştırma boyunca, alkol bazlı el

antiseptikleri ve sıvı sabun kullanımı aylık olarak bölüm bazında takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Hesaplamada her el

hijyeni için kullanılan el antiseptik miktarı ile sıvı sabun miktarı ortalama 3 mL olarak değerlendirilmiştir. Bir hasta gününde 

kullanılması gereken miktar; ortalama el hijyeni gerekliliği sayısı X 3 mL olarak hesaplanmıştır. Bulunan bir hasta günün-

deki miktar ile ilgili döneme ait hasta günü çarpılarak sonuca ulaşılmıştır.

Bulgular: Çalışma sonunda el antiseptiği kullanım oranlarının en yüksek olduğu klinikler YBÜ (%65) ve Cerrahi (%51) 

bulunurken, sıvı sabun tüketiminin en yüksek olduğu klinikler Çocuk (%73) ve Dahiliye (%55) olarak bulunmuştur. El

antiseptiğinin en az kullanım oranı Çocuk (%30) servisinde görülürken, sıvı sabunun en az kullanıldığı yer YBÜ (%47)

olarak bulunmuştur. Hastane genelinde 1 yıl süreyle toplam 180 çalışan üzerinde el hijyeni uyum gözlemi yapılmıştır.

Gözlemlerin haberli olması nedeniyle uyum oranları %100’lere ulaşmıştır. Çalışanlara her ay düzenli olarak otomasyon

sistemi üzerinden el hijyeni önemini vurgulayan mesajlar gönderilmiştir. Her 3 ayda bir olacak şekilde de düzenli eğitim

toplantıları yapılarak katılımları sağlanmıştır.

Sonuç: Tüm yıl boyunca düzenli olarak süren el hijyeni eğitim programları ile uyumun orantılı olarak arttığı ve yıl

içerisinde tüketilen el antiseptiği ile sıvı sabun miktarlarının orantılı olarak arttığı görülmüştür. Belirlenen endikasyon sayısı 

ile kullanılan ürün miktarı uyumlu bulunmuştur.

Ayrıca haberli olarak yapılan gözlemlerin çalışanlarda ceza korkusu nedeniyle uyum oranlarını artırdığı düşünülmek-

tedir. Bu nedenle haberli gözlemlerin, habersiz gözlemlerle ara ara yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, uyum, eğitim, el antiseptiği, sıvı sabun, tüketim

P-021



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-19092

POSTERLER

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde 2011-2014 Yılları
Arasında El Antiseptiği Kullanım Oranları

Esengül Şendağ1, Aysun Acun1, Yunus Gürbüz1, Asiye Tekin1, Ganime Sevinç1, Emin Ediz Tütüncü1, 

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

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

Amaç: Bu çalışmada el antiseptiği kullanım oranlarının izlenmesinin kullanımı artırmada etkisinin değerlendirilmesi

amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2011- 2014 yılları arasında alkol bazlı el antiseptikleri iç istemleri her bölüm için

düzenli olarak 3 ayda bir İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip edilmiş “kullanılan el antiseptiği miktarı (L) / hasta

günü x 1000” formülü ile el antiseptiği kullanım oranları Microsoft Excel programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Dahili branşlarda; psikiyatri kliniği dışında diğer kliniklerde el antiseptiği kullanım oranları artmıştır. Psikiyatri 

kliniğinde tüketimin azalmasının sebebi kalite birimi ile toplantı yapılarak el antiseptiklerinin hasta güvenliği sebebiyle has-

ta odalarından kaldırılmasıdır. El antiseptiği tüketim oranlarının (2011-88.1 L / 2012-99.1 L / 2013-60.5 L / 2014-77.6 L) en

yüksek olduğu klinik infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğidir. Cerrahi branşlarda; kalp damar cerrahi kliniği en 

yüksek el antiseptiği kullanım oranına (2011-25.6 L / 2012-37 L / 2013-59 L) sahiptir. 2014 yılında ise en yüksek kullanım

oranı (111.4 L) göz kliniğine aittir. En düşük kullanım oranı 2011 yılında genel cerrahi kliniği (3.6 L), 2012 (6.6 L) ve 2013

yılında (20.2 L) üroloji kliniği, 2014 yılında ise (31.1 L) genel cerrahi kliniğine aittir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi yıllara göre el antiseptiği tüketiminde artış olmuştur. Bu miktar hastanemizin yataklı servisler

ve diğer birimler için toplam tüketim miktarıdır.

Tablo 1’de görüldüğü gibi yoğun bakım ünitelerinde; 2011-2012 yılında en yüksek kullanım oranı (94 L / 56.1 L) cer-

rahi yoğun bakım ünitesine aittir. 2013 yılında en yüksek kullanım oranı (70.1 L) Anestezi Reanimasyon-1 yoğun bakım

ünitesine, 2014 yılında ise en yüksek kullanım oranı (71.2 L) kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesine aittir. Hastane

genelinde; 2011 yılından 2014 yılına toplam 3228 çalışana el hijyeni gözlemi yapılmış ve 9077 çalışana el hijyeni uyum

eğitimi verilmiştir.

Sonuç: Yapılan çalışmada; 2011 yılından 2014 yılına hastane genelinde yapılan el hijyeni gözlem çalışmaları (3228

çalışan), uyum eğitimleri (9077 çalışan) ve el antiseptiği kullanım oranlarının izlenmesinin, genel el hijyeni uyumunu

%52.5’ten %64.65’e yükselttiği görülmüştür. El antiseptiği tüketiminin ise %54 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, el antiseptiği, el hijyeni
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 Yoğun bakım üniteleri 2011-2013 yılları arasında el antiseptiği kullanım oranları (1000 hasta günü / L)

2011 2012 2013 2014

Anestezi reanimasyon 1 YBÜ 50.3 33.5 70.1 52.7

Anestezi reanimasyon 2 YBÜ 47.6 55.5 63.6 54.3

Anestezi reanimasyon 3 YBÜ 0 0 0 28.9

Beyin cerrahi YBÜ 60 30.9 58.6 33.3

Cerrahi YBÜ 94 56.1 41.1 55.2

Kalp damar cerrahi YBÜ 17.1 37.9 31.9 71.2

Nöroloji YBÜ 32 33 32.9 35.6

Dahiliye 1 YBÜ 31 34 40.8 64.8

Dahiliye 2 YBÜ 30 30 41.3 51.5

Acil dahiliye YBÜ 0 0 0 30.7
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Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
 Araştırma Hastanesi’nde 2012-2014 Yılları 

Arasında Sağlık Personelinin El Hijyeni 
Uyumunun Değerlendirilmesi

Aysun Acun1, Esengül Şendağ1, Yunus Gürbüz1, Ganime Sevinç1, Asiye Tekin1, Emin Ediz Tütüncü1, 

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

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

Amaç: Hastane infeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolünde el hijyeni uygulamaları çok büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada Ankara

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının el hijyeni konusundaki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ocak 2012-Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma süresince 571 hekim, 1448 hemşire,

544 temizlik personeli, 19 diğer personel olmak üzere toplamda 2582 kişi gözlemlenmiştir. Gözlemler, kişi başı en az 5 endikasyon 

(hasta ile temastan önce, aseptik işlemlerden önce, vücut sıvılarının bulaşma riskinden sonra, hasta ile temastan sonra, hasta çevresi ile

temastan sonra) gözlenecek biçimde yapılmıştır.

Bulgular: Çalışma süresince el hijyeni uyumunun meslek gruplarına göre incelenmesi Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmanın yapıldığı üç 

yıl dikkate alındığında el hijyenine en yüksek uyumun hemşirelerde olduğu görülmüştür. 2014 yılında doktorlar ikinci sırada, temizlik 

personeli üçüncü sırada yer almaktadır. 2012 yılından itibaren 5 endikasyona göre analizler yapılmaya başlanmıştır. Şekil 1’de 2012-2014

yılı 5 endikasyonda el hijyeni uyumu görülmektedir. El hijyeni uyumunun vücut sıvıları ile temastan sonra en yüksek olduğu belirlenmiştir.

Tüm yıllarda hasta ile temas öncesi uyum en düşük düzeydedir.

Sonuç: El hijyeni gözlem sonuçları değerlendirildiğinde, Hizmet Kalite Standartları (HKS)’nın 2011 yılında yürürlüğe girmesi ile el

hijyeni eğitimlerinin; el hijyeninin önemi, endikasyonları ve yöntemleri başlıklarını içeren şekilde yılda en az bir kez tüm meslek gruplarına 

verilmesinin zorunlu hale gelmesi, el hijyeni gözlemlerinin ise YBÜ’lerde tüm personel için, klinik çalışanlarının da en az %10’unu kapsa-

yacak şekilde olması yıllar içerisinde el hijyeni uyumunu artırmıştır. El hijyeni uyumunun en yüksek olduğu hemşirelerde uyum değerinin

53.5’ten 71.19’a çıktığı görülmüştür. 5 endikasyon için değerlendirildiğinde ise en yüksek uyumun vücut sıvıları ile temastan sonra en

yüksek olduğu; 2012 yılında 78.9 olan değerin 94.34’e yükseldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beş endikasyon, el hijyeni, uyum

Şekil 1. 2012-2014 yılı beş endikasyonda el hijyeni uyumu
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 2012-2014 Meslek gruplarına göre el hijyeni uyumu dağılımı

Doktor Hemşire Temizlik personeli Diğer

2012 45.3 53.5 46.7 0

2013 55.1 70.4 54.5 44

2014 62.9 71.2 56 72.2
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ÜErişkin Yoğun Bakım Ünitesindeki
Sağlık Personelinin El Hijyeninde

Beş Endikasyona Uyumunun Değerlendirilmesi

Özlem Kurnaloğlu1, Bahriye Gavaz Topaloğlu2, Gülçin Yanar3

1 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
2 Grup Florence Nightingale Hastaneleri, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, İstanbul
3 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Hasta Bakım Kalite ve Gelişim Yöneticisi, İstanbul

Amaç: Erişkin yoğun bakım ünitelerinde el hijyeni uygulamaları temasla geçen infeksiyonlarını önlemede önemli role sahiptir. Bu çalışma-

mızda erişkin yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin hasta izleme ve bakımı sırasında el hijyeninde beş endikasyon kuralına göre

uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Özel bir hastanenin, erişkin yoğun bakım ünitesinde 1 Aralık-31 Aralık 2014 tarihinde bir aylık süre içersinde her gün rastgele be-

lirlenmiş zaman diliminde; %13’ü doktor, %63’ü hemşire ve %24’ü yardımcı sağlık personeli olmak üzere el yıkamanın beş endikasyon kuralına 

göre gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gözlemlenmiş ve el hijyeni gözlem formuna kaydedilmiştir.

Bu çalışma Ocak 2012-Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma süresince 571 hekim, 1448 hemşire, 544 temizlik personeli, 19 diğer

personel olmak üzere toplamda 2582 kişi gözlemlenmiştir. Gözlemler, kişi başı en az 5 endikasyon (hasta ile temastan önce, aseptik işlemlerden

önce, vücut sıvılarının bulaşma riskinden sonra, hasta ile temastan sonra, hasta çevresi ile temastan sonra) gözlenecek biçimde yapılmıştır.

Bulgular: Yapılan gözlem sonucunda 299 el yıkama fırsatının olduğu zamanda ortalama el yıkama sıklığı %70 olarak bulunmuştur. Sağlık 

çalışanlarından doktorların beş endikasyona genel uyumu %57, hemşirelerin %77, yardımcı sağlık personelinin el hijyeni uyumu %52.5’tir. Tablo

1’de el hijyeninin beş endikasyona göre erişkin yoğun bakım çalışanlarındaki oranları gösterilmiştir. Hasta ile temas öncesi el hijyeni oranı ünitedeki

tüm personel için %46, aseptik işlemler öncesi el hijyeni oranı %73, vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası el hijyeni oranı %82, hasta ile temas

sonrası el hijyeni %80 ve hasta çevresi ile temas sonrası el hijyeni oranı %68 olarak saptanmıştır. Tablo 2’de ise el hijyeninin beş endikasyona göre

uyumunda doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli arasındaki dağılımı gösterilmiştir.

Sonuç: Erişkin yoğun bakımda gözlenen el hijyeninde beş endikasyon göz önüne alındığında doktorların ve hemşirelerin hasta ile temas 

öncesi el hijyeni oranının genel ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Bu durum muayene ve invaziv araç girişimleri sırasında hastadan 

hastaya infeksiyon geçişini önlemede önemli bir etkendir. El hijyeni uygulamasının aseptik işlemler öncesi, vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası 

ve hasta ile temas sonrası daha sık gerçekleştirildiği; yaygın olarak kolay ulaşılabilen el antiseptiklerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Endikasyon

uyum oranlarına bağlı olarak personel eğitimlerinin 2015 yılı için düzenlenmesi ve sürdürülmesi, temasla geçen infeksiyon varlığında izlemlerin ve 

invaziv araç girişimlerinde gözlemlerin artırılması, verilen eğitimler sonrası gözlemlerle performansa dair geri bildirimlerin sağlanması ile birlikte el 

hijyeni uyumunun artması öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, yoğun bakım, beş endikasyon, hastane infeksiyonları

P-024

Tablo 1. Erişkin yoğun bakımda beş endikasyona genel
uyum oranı

Genel el hijyeni 
oranı

Hasta ile temas öncesi 46

Aseptik işlemler öncesi 73

Vücut sıvılarının bulaşma riski sonrası 82

Hasta ile temas sonrası 80

Hasta çevresi ile temas sonrası 68

El hijyeninin beş endikasyona göre erişkin yoğun bakım çalışanlarında-
ki oranları gösterilmiştir.

Tablo 2. Erişkin yoğun bakım ünitesinde meslek gruplarına 
göre el hijyeninde beş endikasyon uyum oranları

Doktor
(%)

Hemşire 
(%)

Yardımcı sağlık 
personeli (%)

Hasta ile temas öncesi 57 50 28

Aseptik işlemler öncesi 50 94 33

Vücut sıvılarının
bulaşma riski sonrası

75 90 55

Hasta ile temas sonrası 60 76 88

Hasta çevresi ile temas 
sonrası

50 83 44

El hijyeninin beş endikasyona göre uyumunda doktor, hemşire ve 
yardımcı sağlık personelinin arasındaki dağılım gösterilmiştir.
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El Hijyeni Uyumunu Artırmada
Yeni Bir Öğretim Stratejisi: 

Nöro Linguistik Programlama (NLP) Teknikleri

Sevim Şen1, Hülya Kaya2

1 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Eğitim Anabilim Dalı, İstanbul

Araştırma, hemşirelerde el hijyeni davranışlarının kazanılmasında NLP tekniklerinin etkisini belirlemek amacıyla de-
neysel tasarım tipinde planlandı. Araştırmanın çalışma evrenini, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Direktörlüğü’ne bağlı çalışan hemşireler (134 kişi), çalışma grubunu araştırmaya alınma kriterlerine uygun 68 hemşire
(kontrol grubu= 34, deney grubu= 34) oluşturdu. Deney grubuna NLP teknikleri ile el hijyeni eğitim programı, kontrol
grubuna standart el hijyeni eğitim programı uygulandı. Veri toplama aracı olarak, “Bilgi Formu”, El Yıkama Davranışını
Değerlendirme Ölçeği” ve “El Gözlem Formu” kullanıldı. Veriler kurumdan hemşirelerden izin alındıktan sonra eğitim ön-
cesi, eğitim sonrası ve eğitimden 1 ay sonra toplandı ve SPSS paket program kullanılarak analiz edildi. Deney grubunda
eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden 1 ay sonrası el yıkama davranışı puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulundu. El yıkama davranışı ölçeğinin alt boyutları eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden 1 ay sonrası
değerlendirildiğinde, el yıkamanın sonuçları ile ilgili inançlar, kurum dışı el yıkama ile ilgili görüşlerinin etkisi, kurum içi el
yıkama ile ilgili beklentilerinin algısı, tutum ve niyet puan ortalamalarında deney grubunda kontrol grubuna göre istatistik-
sel olarak anlamlı fark olduğu, kontrol inançları, algılanan davranış kontrolü ve bilgi puan ortalamalarında istatiksel olarak
anlamlı fark olmadığı saptandı. Kontrol grubundaki hemşirelerin eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden 1 ay sonrası
sırasıyla el hijyeni uyum oranı %51, %55, %62; deney grubunun %55, %75, %90.2 olduğu tespit edildi. Sonuçlar, sağlık
hizmeti ile ilişkili infeksiyonların önlenmesi için el hijyeni davranışlarının kazanılmasında Nöro Linguistik Programlama
(NLP) teknikleri ile zenginleştirilen eğitim programının etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda, el
hijyeni davranışının oluşturulması için sağlık çalışanlarının el yıkama ile ilgili bilgi, beklenti, inanç, algılanan davranış kont-
rolü, tutum ve niyete ilişkin eğitimlerde hedefe daha kolay ve hızlı ulaşılması nedeniyle NLP tekniklerinden yararlanılması
ve sağlık çalışanları için düzenlenen infeksiyon kontrolüne yönelik eğitimlerde NLP tekniklerinin yaygınlaştırılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, eğitim programı, hemşire, Nöro Linguistik Programlama, sağlık hizmeti ile ilişkili 
infeksiyon.

P-025
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Hastane Mutfaklarında Çalışanların
El Hijyeni Bilgilerinin İncelenmesi

Meral Şahin Demir1, Keziban Elevli1

1 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Giresun

Amaç: Gıda işiyle uğraşan personel, insan sağlığı açısından ağır sorumluluklar taşımaktadır. Kişisel hijyenin ilk adımı
olan el hijyeni, infeksiyon kontrolünde öncelikli yöntemdir. Çalışmanın amacı, hastane mutfaklarında çalışan personelin el
hijyeni bilgilerinin incelenerek gerekli iyileştirmenin sağlanmasıdır.

Yöntem: Giresun İli Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlı hastanelerde 52 mutfak çalışanından gönüllü 40 kişi çalışmaya
katılmıştır. Çalışanların el hijyeni uygulamaları ile bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla 30 soruluk anket soruları yüz
yüze uygulanmıştır. Sorularının cevabı olarak doğru, yanlış ve bilmiyorum cevaplarını işaretlemeleri istenmiştir.

Bulgular: Çalışanların %55 kadın, eğitim durumu en fazla %37.5 lise mezunu, hastane mutfağında çalışma süresi 
en fazla 13 ay-4 yıl arasında %37.5 bulunmuştur. Çalışanların tümünün; hijyen eğitimi sertifikası, gıda hijyeni, infeksiyon-
lardan korunma, mutfak hijyeni, atıklar, kişisel hijyen, çalışan güvenliği, el hijyeni ve temizlik-dezenfeksiyon konularında
eğitim aldıkları görülmüştür. Eğitimler infeksiyon kontrol komitesi ve gıda mühendisleri tarafından verilmiştir. Soruların
doğru cevaplanma düzeyleri incelendiğinde, tüm personel sorulardan dördüne doğru cevap vermiştir. Tablo 1 soruların
yanlış cevaplanma düzeyleri incelendiğinde, yanlış cevap veren tüm personelin yanlış cevapladığı 3 soru Tablo 2’de ve-
rilmiştir. Bir kişinin “Çiğ balık ve tavuk etlerinde bulunan zararlı mikroorganizmalar ellere geçer ve başka bir aktiviteye
başlamadan önce eller yıkanmazsa bu zararlı mikroorganizmalar temas edilen diğer gıdalara da geçer. Ellerdeki yara,
kesik ve sıyrıklar su geçirmez bantla kapatılmalıdır” sorularına bilmiyorum cevabını vermiştir. Çalışanın %20’si tüm soruları
doğru cevaplandırmıştır.

Sonuç: Çalışanların tümü planlanan tüm eğitimlere katıldığı, hijyen eğitimi sertifikaları olduğu halde konu ile ilgili
soruları yanlış cevaplandırabildikleri, sorulardan “Ellerin uygun yıkama şekli su ve sabun kullanarak akan suyla yıkamak ve
kağıt havlu ile kurulamadır” ifadesini 2 kişinin yanlış cevaplandırdığı görülmüştür. Tüm sorulara doğru cevaplandıranların
%62.5 lise mezunu olduğu ve tüm sorulara doğru cevaplandıranların %75’i kadındır. El hijyeni başta olmak üzere hijyenik
uygulamaların iyileştirilmesinde, ilk adım eğitim seviyesi yüksek personellerin işe alınmasıdır. Eğitim ve denetim faaliyetle-
rinin birlikte ve sürekliliğiyle başarı sağlanması mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: El yıkama, el dezenfektanı, mikroorganizma

P-026

Tablo 1. Tüm çalışanların doğru cevaplandırdığı sorular

Eller çalışmaya başlamadan hemen önce ve iş bitiminde yıkanmalıdır.

El-ağız temasından sonra eller uygun şekilde yıkanmalıdır.

Alkol içerikli el dezenfektanları ellerdeki mikroorganizmaları uzaklaştırarak elleri dezenfekte eder.

Mikroorganizmalar eldeki çizik, çatlak, kesik ve kıllara yapışır.

Tablo 2. Yanlış cevap veren çalışanların hepsinin yanlış cevaplandırdığı sorular

Bulaşık yıkadıktan sonra eller yıkanmalıdır.

Mutfakta insan sağlığı açısından zararlı mikroorganizmalar bulunmaz.

Yemek servisine başlamadan önce eller temiz değilse eldiven giyilerek servise başlanabilir.
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ÜBeyin Cerrahi ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde
El Hijyeni Gözlem Verileri

Canan Yurdakul1, Serap İpekçi1, Fatma Yeter Dönmez1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Giriş: El yıkama ve el antiseptiği kullanımı hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en önemli kontrol önlemidir. Bu
çalışmada hastanemiz beyin cerrahi yoğun bakım ve nöroloji yoğun bakım ünitelerinde el hijyeni uygulamalarının değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. 

Metod: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi yoğun bakım (BC-YBÜ) ve nöroloji yoğun bakım
ünitelerinde (N-YBÜ) çalışanlar 2012 yılında, habersiz ve 2013 yılında haberli şekilde el hijyeni uygulaması açısından göz-
lendi. Yapılan gözlemler yoğun bakım el hijyeni gözlem formlarına kaydedildi. Kayıtlar retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: BC-YBÜ’de 2012 yılında toplam 301 işlem gözlendi. El hijyeni uygulaması gerektiren işlemlerin %16’sında 
el yıkama, %35’inde el ovalama yapıldığı, %49’unda ise hiçbir işlem yapılmadığı görüldü. Aynı yıl için N-YBÜ’de toplam
404 gözlem yapıldı. Bu ünitede el hijyeni uygulaması gerektiren işlemlerin %20’sinde el yıkama, %54’ünde el ovalama
yapıldığı, %26’sında ise hiçbir işlem yapılmadığı görüldü.

2013 yılında BC-YBÜ’de toplam 208 işlem gözlendi. İşlemlerin %11’inde el yıkama, %67’sinde el ovalama, %22’sinde
ise hiçbir işlem yapılmadığı görüldü. Aynı yıl için N-YBÜ’de toplam 219 işlem gözlendi. Bu işlemlerin  %31’inde el yıkama,
%54’ünde el ovalama, %15’inde ise hiçbir işlem yapılmadığı görüldü. Veriler Şekil’de gösterildi.

Sonuç: Hastanemiz BC-YBÜ’de haberli yapılan gözlemlerde el hijyeni uyumunda artış gözlenmiş ancak N-YBÜ’de
haberli ve habersiz gözlem arasında oranlar açısından farklılık saptanmamıştır. El hijyenine uyumun artırılmasına yönelik
çok yönlü müdahalelere gereksinim olduğu açıktır.

P-027

Şekil. 
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ÜMedstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 
2014 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı 

ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları

Safiye Aşcı1, Rabin Saba2, Hüsnü Altunay2, Zeynep Tuncel3, Murat Yılmaz4, Bilge Üstün4, Hamza Taş5

1 Medstar Antalya Hastanesi, İnfesiyon Kontrol Hemşiresi, Antalya
2 Medstar Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Antalya
3 Medstar Antalya Hastanesi, Merkez Labratuvar, Antalya
4 Medstar Antalya Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon, Antalya
5 Medstar Antalya Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi, Antalya

Özet: 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 kullanılmıştır. Hastane infeksiyonu tanımları için “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
kriterleri kullanılmıştır. İnfeksiyon hızlarımız Türkiye-Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) verileri ile kıyas-
layarak yorumlanmıştır. Çalışmamızda; 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki bir yıllık veriler değerlendirilmiştir. Bu
süre boyunca hastanemiz yoğun bakımlarında 812 hasta; 6.330 hasta günü yatarak tedavi görmüş olup toplam 29 adet
hastane infeksiyonu tespit edilmiştir. Sürveyansı yapılan hastane infeksiyonları 1000 alet gününe göre;

Ventilator ilişkili pnömoni (VİP) için 4.1, santral venöz kateter ilişkili bakteremi (SVK-B) için 0.6, üriner kateter ilişkili
üriner sistem infeksiyonu (ÜKİ-ÜSE) için 1.1 bulunmuştur. UHESA verilerine göre invaziv alet kullanım oranlarımız üriner
kateter için %50, ventilatör ve santral kateter için %75, infeksiyon hızlarımız ise her bir infeksiyon bölgesi için %50 per-
sentilde bulunmuştur.

Hastane infeksiyon etkeni olarak en sık; A. baumannii %34.4,i P. aeruginosa %10.34, S. maltophilia %10.34, E. 
ffaecalis %6.9, E. coli %6,9 izole edilmiştir. Sonuç olarak; hastanemiz YBÜ’de alet kullanım oranlarımız hafif derecedei
yüksek olsa bile infeksiyon oranlarımız ortanca değerlerdedir. YBÜ’de ağırlık 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

P-028
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Yenidoğan Kliniğinin 2012-2014 Yılları 
Arasında İnvaziv Araç Kullanımı ile İlişkili
Hastane İnfeksiyon Hızları ve İnvaziv Araç 

Kullanım Oranları

Neşe Çimenci1, Sinan Uslu2, Yeliz Leblebici3, Hatice Çakmakçı3, Ahsen Öncül1, Ali Bülbül2

1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim veAraştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
3 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hasta Bakım Hizmetleri, İstanbul

Amaç: Çalışma UHESA ve infl ine veri tabanlarında 2012-2014 yılları arasında yer alan yenidoğan kliniğimize ait in-
vaziv araç kullanım oranları ve invaziv araç ilişkili hastane infeksiyon hızlarını ulusal verilerle karşılaştırmak ve tanımlamak 
amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihleri arasında UHESA sisteminde ulusal özet veri raporlarında
2014 yılı için infl ine veri tabanında yer alan hastanemiz infeksiyon kontrol hemşireliği ve yenidoğan kliniğimizce ortak
yürütülen surveyans çalışmalarından elde edilen bulgular ele alınarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Yenidoğan kliniğine ait ve ulusal invaziv araç ilişkili Hİ hızlarının karşılaştırılması Tablo 1’de sunuldu. Türkiye 
geneline göre elde edilen verilerde 2012-2014 yılları arasında ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) hızının belirgin olarak azal-
dığı (sırasıyla binde 10.5 - 1.3 - 0.0), santral kateter ilişkili kan akımı infeksiyonun 2012 ve 2013 yıllarında ulusal verilerden 
daha düşük olmakla birlikte istatistiki anlamlı olmamak üzere artış gösterdiği (binde 2.1 - 2.2 - 2.7), umbilikal kateter
ilişkili kan akımı infeksiyonunun ulusal verilere göre çok düşük olduğu (binde 0.0 - 0.0 - 1.2) saptandı. 

Ventilatör kullanım oranlarının hem yıllar içinde hem de ulusal verilere göre azaldığı, santral kateter kullanım oranla-
rının yıllar içinde azalma kaydetmesine rağmen ulusal değerlerin üzerinde olduğu, umbilikal kateter kullanım oranlarının
ise yıllar arasında farklılık olmamakla birlikte ulusal değerlerden çok daha düşük olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 2).

Sonuç: Ulusal veri tabanları invaziv araç kullanımı ile ilişkili hastane infeksiyonlarına ait verileri içermekte olup yeni-
doğan kliniği sürveyans verileri ile karşılaştırılması invaziv araç kullanımı ve ilişkili hastane infeksiyonlarına yönelik strateji 
belirlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışma sonucunda yıllar içerisindeki stratejimiz; uygun invaziv araç kulla-
nım oranlarının doğru orantılı olarak hem ulusal hem de klinik sonuçları etkilediği ve bu sonuçlara göre gerçekleştirilen
uygulama değişikliklerinin sonuçları olumlu yönde değiştirebildiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: İnvaziv araç, hastane infeksiyonu, yenidoğan

P-029

Tablo 1. İnvaziv araç ilişkili hastane infeksiyon hızları

Doğum
ağırlığı

(g)

Ventilatör İlişkili Pnömoni
(VİP

İnfeksiyon Hızı (Binde)

Santral Kateter Kan Akımı İnfeksi-
yonu 

(SKİ-KAP)
İnfeksiyon Hızı (Binde)

Umbilikal kateter ilişkili infeksiyon
(UKİ-KAP)

İnfeksiyon Hızı (Binde)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

ŞH TH ŞH TH ŞH TH ŞH TH ŞH TH ŞH TH ŞH TH ŞH TH ŞH TH

≤ 750 12.9 3.8 1.8 3.6 0.0 3.6 0.0 5.1 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 1.4

751-1000 12.1 4.4 0.0 3.4 0.0 3.4 2.4 4.4 4.8 3.5 0.0 3.5 0.0 1.7 0.0 1.8 0.0 1.8

1001-1500 12.1 3.5 0.0 3.2 0.0 3.2 3.4 2.7 3.7 2.8 4.8 2.8 0.0 2.1 0.0 1.3 4.8 1.3

1501-2500 6.8 3.2 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2

> 2500 0.0 3.9 3.1 3.3 0.0 3.3 5.1 4.1 2.9 2.6 3.4 2.6 0.0 1.6 0.0 0.9 0.0 0.9

TOPLAM 10.5 3.7 1.3 3.23 0.0 3.2 2.1 3.7 2.2 2.7 2.7 2.8 0.0 1.7 0.0 1.3 1.2 1.3

ŞH: Şişli Hamidiye Etfal Hİ hızı, TH: Türkiye Hİ hızı
İnvaziv araç ilişkili infeksiyon hız = invaziv araç ilişkili infeksiyon sayısı / invaziv araç günü x 1000
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Tablo 2.

Doğum
ağırlığı

(g)

Ventilatör kullanım oranı (%) Santral venöz kateter kullanım oranı Umbilikal kateter kullanım oranı (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

SK TK SK TK SK TK SK TK SK TK SK TK SK TK SK TK SK TK

< 750 67 41 64 38 37 38 38 23 40 28 40 28 8 33 10 27 7 27

751-1000 33 37 41 38 37 38 42 18 29 21 29 21 13 23 10 25 7 25

1001-1500 26 20 21 22 13 22 23 15 24 13 24 13 16 16 16 18 12 18

1501-2500 12 14 8 15 18 15 10 9 10 8 13 8 11 11 14 11 14 11

> 2500 6 14 9 14 10 14 6 9 10 7 7 7 3 7 4 8 17 8

 TOPLAM 22 18 19 18 17 18 18 11 17 10 15 10 8 12 9 13 8 13
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Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumonia
İnfeksiyonlarının Moleküler İncelemesi

Aslıhan Candevir Ulu1, Tülin Güven Gökmen2, Filiz Kibar2, Behice Kurtaran1, Ayşe Seza İnal1, Süheyla Kömür1, 

Akgün Yaman2, Hasan Salih Zeki Aksu1, Fatih Köksal2, Yeşim Taşova1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Son yıllarda karbapenem dirençli K. pneumonia hastanede yatan hastalarda ciddi bir tehlike olmaya başladı.

Bu çalışmadaki amacımız merkezimizdeki karbapenem genetik direnç mekanizmalarının ortaya konmasıdır. 

Materyal ve Metod: Çalışmamızda Çukurova Üniversitesi Hastanesi’ne 2013-2014 yıllarında başvuran ve fenotipik 

olarak karbapenem dirençli olduğu tespit edilen 98 K. pneumonia izolatı karbapenemaz enzimleri varlığı açısında genetik

olarak multiplex PCR ile taranmıştır.

Bulgular: Genetik inceleme yapılan 98 hastanın 93 (%94.8)’ü erişkin ve 56 (%57.1)’sı erkekti. Seksen bir (%82.7) 

hastada infeksiyon tespit edilirken diğer üremeler kolonizasyon olarak kabul edildi. İnfeksiyonların %87.8’i nozokomiyal

idi. Ortalama ve ortanca yaşlar 51.8 ± 20.5 ve 55 (1-89) idi. Hastaların %59.2’si yoğun bakımlarda takip edilirken morta-

lite %41.8 olarak saptandı. Yoğun bakımda takip edilmeyen 12 hastanın 5’i üroloji servisinde takip edilmekteydi. Median

yatış süresi 17 (0-90) ve ortalama yatış süresi de 20.7 ± 20.8 gündü. 

En sık görülen direnç genleri, OXA48, SHV ve TEM idi. Görülme sıklıkları sırasıyla %74.5, %67.3 ve %60.2 idi. NDM

geni sıklığı %20.4 idi. En etkili antibiyotikler tigesiklin, kolistin ve fosfomisin olarak tespit edildi. Duyarlılıkları sırasıyla 

%87.5, %74.3 ve %42.9 idi. Kolistin direnci 25 hastada %25.7 oranında saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak karbapeneme dirençli K. pneumoniae izolatlarında birden fazla direnç mekanizması gözlendi. 

En sık görülen mekanizmalar OXA48, SHV ve TEM iken NDM sıklığının %20.4 olarak bulunması dikkat çekiciydi.

Anahtar Kelimeler: Karbapenem, direnç, moleküler, NDM

P-030
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Humerus Kırığı ile Sonuçlanan Ertapenem’e
Bağlı Parsiyel Nöbet: Bir Olgu Nedeniyle

Nevin İnce1, Bilge Aydemir1, Elif Şenocak Taşçı2, Davut Özdemir1, Mehmet Faruk Geyik1, Güven Arslan3

1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
3 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Düzce

Amaç: Beta-laktam grubu antibiyotikler en sık ilaca bağlı nöbet gelişimine neden olan antibiyotikler sınıfındandır.

Mekanizmasının GABA salınımında inhibisyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Meropenem, ertapenem ile daha az sıklıkta

olmakla birlikte nöbet geçiren olgular bildirilmiştir (< %1). Bu sunu; bilinen herhangi bir hastalığı olmayan hastada erta-

penem kullanımına bağlı nöbet geçirmesi ve nöbet sırasında kolunda kırık oluşması nedeniyle, antibiyotiklerin bazen ön

görülemeyen durumlara neden olduğunun gösterilmesi amacıyla yazılmıştır.

Olgu: Yetmiş yaşında bayan hasta; idrarda yanma, sık idrara çıkma, ateş yüksekliği ve yan ağrısı ile acil servise başvur-

du. Daha öncesinde santral sinir sistemi ile ilgili geçirdiği bir hastalığı olmadığı öğrenildi. Bilinç açık, koopere, Ateş: 38°C, 

TA: 120/80 mmHg, Nb: 90/dk, SS: 18/dk olarak ölçüldü. Laboratuvar değerlerinde wbc: 6.6 103/uL, kreatinin: 1.9 mg/dL

CRP: 12 mg/dL, sedimantasyon: 60 mm/saat, idrar mikroskobisinde bol lökosit saptandı. İdrar yolu infeksiyonu ön tanısı

ile infeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. Hastanın antibiyoterapi öncesi idrar kültürü alınarak ampirik olarak ertapenem 

1 g 1x1 İV olarak başlandı. Takiplerinde herhangi bir sıkıntısı olmayan hastanın antibiyotik tedavisinin dördüncü gününde

dilinde peltekleşme, anlamsız konuşma ve bilinçte bulanıklaşma yakınmaları nedeniyle nöroloji bölümünce konsulte edil-

di. Ve delirium düşünülerek beyin diffüzyon MR çekildi. Görüntüleme ve EEG inceleme normal olarak raporlandı. Bir gün

sonrasında sağ omuz ve kolda belirgin olmak üzere tonik klonik nöbet geçirmesi üzerine beyin tomografisi (BBT) çekildi,

iskemi, kanama veya benzeri bir patoloji saptanmadı. Hastaya nöbet nedeniyle valproik asit başlandı. Nöbete neden

olabilecek herhangi bir nörolojik hastalık bulunmayan hastada ertapenem ile ilişkili olabileceği ön tanısıyla stoplandı.

Antibiyotik kesilmesi sonrası nöbet tekrarlamadı, konuşma ve bilinç durumu düzeldi. Hastanın sağ kolunda şiddetli ağrı

başlaması ve hareket ettirememesi nedeniyle istenen ortopedi konsültasyonunda önerilen sağ omuz eklemi BT çekildi. BT

sonucunda humerus başı ve boynunda multipl sayıda fragmantasyona neden olan fraktür saptandı. Ortopedi tarafından

takibi önerildi. 

Sonuç: Klinisyenler, özellikle yaşlı hastalarda ertapenem kullanımı sırasında nöbet gelişme olasılığını göz önünde

bulundurmalı ve hastada gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ertapenem, nöbet, kolda kırık

P-031
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Ü İKoroner Yoğun Bakım Ünitesinde İdrar
Kaynaklı Tıbbi Atık Miktarını Azaltmaya

Yönelik Bir Çalışma

Filiz Şahin1, Aynur Engin1, Gülgün Sevimligül2, Elmas Hümeyra Özbölük3, Mehmet Bakır1, Osman Beton4

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik Araştırma ve Proje Geliştirme Birimi, Sivas
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak ültesi, Kurum Ev İdaresi, Sivas
4 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas

Giriş: Özellikle hasta sayısı fazla olan hastanelerde tıbbi atıklar, insan ve çevre sağlığına zararlarının yanı sıra yüksek maliyeti

nedeniyle ciddi bir yüktür. Bu nedenle tıbbi atıkları azaltmaya yönelik çalışmalar önemlidir.

Amaç: Sürveyans çalışmamız sırasında koroner yoğun bakım ünitesinde (KYBÜ) kullanılan idrarla dolu musluksuz ördeklerin

ünitede üretilen tıbbi atıkların önemli bir bölümünü oluşturduğunu gördük. Bu çalışmada KYBÜ’de musluklu ördek kullanımına

geçerek tıbbi atık miktarını azaltmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: Araştırmamız KYBÜ’de 1 Ekim 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında yapıldı. Kullandığımız veriler; oluş-

turduğumuz çalışma formu, tıbbi atık birim kayıtları ve döner sermaye birim kayıtlarından elde edildi. Maliyet analizi kilo başına 

tıbbi atık bertaraf ücreti 1.80 TL, musluklu ördek birim fiyatı 1.6 TL ve musluksuz ördek birim fiyatı 0.81 TL üzerinden yapıldı.

Ekim-Aralık 2013 tarihleri arasındaki birinci çalışma dönemimizde mevcut uygulama devam ettirildi. Sadece idrar atığı genel

tıbbi atıklardan ayrı olarak toplandı. Üniteye ait idrar atık ve genel tıbbi atık miktarları günlük olarak tartılarak kaydedildi. Ünitede 

çalışan personel sayısı ve dağılımı, hasta sayısı ve cinsiyeti, yatağa bağımlı hasta sayısı, ördek kullanılan hasta sayısı, kullanılan

ördek tipi, idrar ve idrar dışındaki diğer tıbbi atık miktarları servis sorumlu hemşiresi tarafından oluşturduğumuz çalışma formuna 

günlük olarak kaydedildi.

Ocak-Mart 2014 tarihleri arasındaki ikinci çalışma dönemimizde de aynı uygulama musluklu ördek kullanılarak yapıldı. Farklı

olarak bu dönemde torbada biriken idrar kanalizasyon sistemine verildiği için idrar birikimine ait tıbbi atık birikimi olmadı.

Altı aylık çalışma süremizin sonunda eski sistem ile yeni sistem verileri SPSS programına yüklenerek istatistiksel değerlendir-

meleri yapıldı.

Sonuç: Çalışmamızın birinci ve ikinci dönemde KYBÜ’ne yatan hasta sayıları karşılaştırıldığında iki dönem arasında istatistik-

sel açıdan fark gözlenmedi. Üretilen toplam tıbbi atık miktarı bakımından da iki dönem arasında istatistiksel fark yoktu. Ancak 

musluksuz ördek kullanılan ikinci dönemde tıbbi atık miktarında 430 kg’lik bir azalma vardı ve buna bağlı olarak ödenen tıbbi atık 

bertaraf ücretinde 774 TL maddi kazanç sağlanmış oldu (Tablo 1).

Musluklu ördek maliyet farkı düşüldüğünde (Tablo 2) ikinci dönem sonunda hastanemiz toplamda 725 TL maddi kazanç

sağlamış oldu.

Sadece üç aylık düzenleme ile elde edilen 725 TL’lik tıbbi atık bertaraf maddi kazancının tüm yıl bazında hastaneye getirisinin 

çok daha fazla olacağı şüphesizdir.

Sonuç olarak personel iş yükünün azalmasının yanı sıra özellikle büyük hastaneleri giderek daha fazla bir yük altına sokan tıbbi 

atık bertaraf giderlerinin ünite bazında bu şekilde oluşturulacak rasyonel yaklaşımlarla düşürülmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık, koroner yoğun bakım ünitesi, tıbbi atıkların yönetimi, tıbbi atık maliyet

P-032

Tablo 1. Çalışma dönemimize ait KYBÜ tıbbi atık miktarı ve ödenen maliyet

İdrar hariç
tıbbi atık
miktarı

 (kg)

İdrar atık
miktarı

(kg)

Toplam 
tıbbi atık
miktarı

(kg)

Tıbbi atık
maliyeti (TL)

Birinci dönem 1950 630 2580 4644

İkinci dönem 2150 0 2150 3870

Tablo 2. Çalışma dönemimizde KYBÜ

Kullanılan
ördek
sayısı

Ördek
maliyeti

(TL)

Birinci dönem
(musluksuz)

434 351

İkinci dönem
(musluklu)

250 400
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İ ÖSağlık Personellerinin İzolasyon Önlemlerine
Uyumunu Artırmada İnovatif Yaklaşım

Eda Müsellim1, Burçak Varol1, Hayriye Takıcı1, Murat Sevinç1, Özgür Dumlu1, Dilek Arman1

1 Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Amaç: Tüm hastane genelinde izolasyon önlemlerine uyumu artırmak.

Yöntem: Özel bir hastanede 21-30 Nisan 2014 tarihleri arasında izolasyon görsellerinin bilinirliliğini sorgulayan anket çalışma-

sı ve izolasyon uyumu denetleme amaçlı uyum gözlem formları oluşturulmuştur. Rastlantısal olarak 156 sağlık personelini içeren

ankete 65’i hemşire, 17’si doktor, 20’si porter, 17’si temizlik, 9’u sağlık memuru, 26’sı diğer (teknisyen, tekniker) katıldı. Ankette

sağlık personeli cinsiyet, yaş, eğitim durumu, görevi, aldığı izolasyon eğitimleri, izolasyon prosedür bilinirliliği ve izolasyon tipleri 

yönünden irdelendi.

Sonuç: Yapılan analizlerin sonucunda; 156 sağlık personelinin 116’sı izolasyon önlemleri eğitim aldığını ifade ederken, 40

personel eğitim almadığını ifade etmiştir. İzolasyon prosedürünün bilinirliliği sorgulandığında 132’si bildiğini, 24 personel bilme-

diğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda tüm çalışanlara izolasyon önlemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımın önemi ve alınması 

gereken önlemler konularını kapsayan eğitimler verilmiştir. İzolasyon uyumu denetlemede uyum gözlem formları oluşturulmuştur.

İzolasyon önlemlerinin etkin uygulanmamasında en sık neden izolasyon ekipmanlarına ulaşım zorluğu olarak bildirilmiştir. Buna

yönelik standart önlemler kapsamında yer alan koruyucu materyalleri (maske, önlük, gözlük ve eldiven) içeren ekipman araçları

oluşturularak alanlara yerleştirilmiştir. Yapılan uyum gözlemlerinde kişisel koruyucu ekipman kullanımının oluşturulan ekipman ara-

cı ile arttığı görülmüştür. Kişisel koruyucu ekipman araçlarına çalışanlar açısından kolaylık sağlayıcı bilgilendirme amaçlı koruyucu

ekipman giyme ve çıkarma sırası oluşturulmuştur. Yapılan alan denetimlerinde konu sıkça sorgulanmış ve izolasyon önlemlerine

uyumu takip edilmiştir. Dikkati çeken bilgilendirme notları hazırlanmış, alanda bire bir bilgilendirme yapılmıştır.

Tartışma: Yaptığımız çalışmada izolasyon önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımına uyum da en önemli iki etmen

eğitim ve izolasyon ekipmanlarına kolay ulaşım olarak gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzolasyon önlemleri, uyum, ekipman aracı

Koruyucu ekipmanın uygun kullanımı

P-033



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190 107

POSTERLER



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190108

POSTERLER

Hastanemizde 2010-2013

Yılları Arasındaki Tıbbi Atık Maliyet Analizi

Esin Korkmaz1, Gamze Kalın Ünüvar2, Kubilay Yapıcı2

1 Selçuk Devlet Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İzmir
2 Selçuk Devlet Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, İzmir

Amaç: Hastanemizde 2010 yılından itibaren tıbbi atıkların kaynağında doğru ayrıştırılması ve minimizasyonu konusunda

düzenli eğitim ve iç denetim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların 2013 yılındaki başarılı yönünün düzenli eğitimlerle sağlık

çalışanlarının bilgi eksikliğinin tamamlanması neticesi olduğu düşünülmüş olup, 2010 ile 2013 yılları arasında toplanan tıbbi atık

miktarlarının maliyetlerini değerlendirmek amacı ile bu çalışma düzenlenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma hastanemizde 2010-2013 yılları arasında tıbbi atıklar için düzenlenmiş ”Atık Alındı Belgesi” ve

UATF’larında belirtilen atık miktarları ve aylık fatura turarları taranarak retrospektif olarak yapılmıştır. Tıbbi Atık Üretim Oranı ve

tıbbi atık maliyeti kayıt altına alınarak ölçüldü. Elde edilen veriler, her dört yıl için aylık olarak toplam atık miktarı, il mahalli idare

kurulu tarafından belirlenen tıbbi atık kg bedeli ve aylık tıbbi atık maliyeti hesaplanarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda tıbbi atık maliyetinin yıl ve aylara göre dağılımı incelendiğinde; 
2010 yılında toplam 16.988 kg tıbbi atık üretilmiş olup, tıbbi atık maliyeti 7.644.5 TL
2011 yılında toplam 21.100 kg tıbbi atık üretilmiş olup, tıbbi atık maliyeti 9.495 TL
2012 yılında toplam 21.367 kg tıbbi atık üretilmiş olup, tıbbi atık maliyeti 18.505.5 TL
2013 yılında toplam 11.984 kg tıbbi atık üretilmiş olup, tıbbi atık maliyeti 17.976 TL olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).

Sonuç: Yıllara göre tıbbi atık maliyetlerine bakıldığında 2010 yılından 2012 yılına kadar tıbbi atık miktarındaki artışa bağlı 

olarak maliyet artmıştır. 2013 yılı Temmuz ayında tıbbi atık kg bedelinin 0.45 TL’den 1.5 TL’ye çıkması ile tıbbi atık maliyetinin 

artması beklenmektedir.

2013 yılında 2012 yılına göre 9.383 kg tıbbi atık minimizasyonu sağlanmış olup tıbbi atık maliyeti 14.074.5 TL azaltılmıştır.

Atık yönetimi konusundaki kurum içi eğitim ve iç denetim çalışmalarının etkin olduğu 2013 yılı bulguları ile desteklenmektedir.

2014 yılından itibaren gerçekleştirdiğimiz öncelikli uygulamalar;

Oluşan tıbbi atıkların geldiği birimlerde barkotlanarak üretildiği yerin ve zamanın tespit edilmesi,

Tıbbi atıkların günlük üretim miktarının birim bazında kayıt altına alınması,

Birim bazında görevlendirilmiş atık yönetimi sorumluları ile tıbbi atık verilerinin paylaşılması, atık yönetimi sorumlularının atık 

yönetimi sürecine aktif katılımı,

Sağlık çalışanlarının yanı sıra tüm hastane çalışanlarına da atık yönetimi konusunda düzenli eğitim verilmesi şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Atık, maliyet, tesis güvenliği
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Şekil. Selçuk Devlet Hastanesi’nde tıbbi atık miktarlarının yıllara göre dağılımı

P-034
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Tablo 1. Selçuk Devlet Hastanesi’nde tıbbi atık maliyetinin yıllara göre dağılımı

2010 2011

AYLAR Toplam atık 
miktarı (kg)

Tıbbi atık kg 
bedeli (TL)

Toplam tıbbi atık
maliyeti (kg)

Toplam atık 
miktarı (kg)

Tıbbi atık kg 
bedeli (TL)

Toplam tıbbi atık
maliyeti (kg)

Ocak 1240 0.45 558 1550 0.45 697.5

Şubat 875 0.45 393.75 1500 0.45 675

Mart 815 0.45 366.75 1300 0.45 585

Nisan 1248 0.45 561.6 1700 0.45 765

Mayıs 715 0.45 321.75 1730 0.45 778.5

Haziran 1310 0.45 589.5 1950 0.45 877.5

Temmuz 1735 0.45 780.75 2150 0.45 967.5

Ağustos 1800 0.45 810 1500 0.45 675

Eylül 1600 0.45 720 1930 0.45 868.5

Ekim 2050 0.45 922.5 1540 0.45 693

Kasım 1450 0.45 652.5 1700 0.45 765

Aralık 2150 0.45 967.5 2550 0.45 1.147.5

2012 2013

AYLAR
Toplam atık 
miktarı (kg)

Tıbbi atık kg 
bedeli (TL)

Toplam tıbbi atık
maliyeti (kg)

Toplam atık 
miktarı (kg)

Tıbbi atık kg 
bedeli (TL)

Toplam tıbbi atık
maliyeti (kg)

Ocak 2100 0.45 945 1426 1.5 2.139

Şubat 1800 0.45 810 666 1.5 999

Mart 2130 0.45 958.5 949 1.5 1.423.5

Nisan 1565 0.45 704.25 937 1.5 1.405.5

Mayıs 1750 0.45 787.5 824 1.5 1.236

Haziran 2275 0.45 1.023.75 583 1.5 874.5

Temmuz 1936 0.45-1.5 1.560 906 1.5 1.359

Ağustos 2210 1.5 3.315 902 1.5 1.353

Eylül 1510 1.5 2.265 843 1.5 1.264.5

Ekim 1654 1.5 2.481 1461 1.5 2.191.5

Kasım 1302 1.5 1.953 1160 1.5 1.740

Aralık 1135 1.5 1.702.5 1327 1.5 1.990.5

* Her ayın toplam gün sayısı alınmıştır. 28,29,30,31 gün hesabından yapılmıştır.
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İ İİzmir İl Merkezindeki Bir Kamu Hastanesi

Çalışanlarında Yapılan Tüberkülin Cilt Testi Taraması

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Levent Hayat1, Gönül Sarıkaya2, Hülya Cömert2

1 İzmir Asker Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Servisi, İzmir
2 İzmir Asker Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir

Hekim-diş hekimi, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan toplam 199 kişi tarama programına alındı. Çalışanlar

son üç ay içinde yapılan TCT, Bacille Calmette Guérin (BCG) aşısı ve bağışıklık sistemini baskılayan diğer hastalık ve

tedaviler yönünden sorgulandılar. Tanımlanmış standartlara uygun şekilde yapılan TCT sonuçları 48-72 saat sonunda

değerlendirildi. TCT test sonucu pozitif saptanan çalışanlara Verem Savaş Dispanseri’nde akciğer grafisi ve balgam

Asidorezistan Boyama (ARB) incelemesi yapıldı.

Hekimler-diş hekimlerinin %92.6’sında, hemşirelerin %94.9’unda ve diğer sağlık çalışanlarının %94.6’sında bir veya

daha fazla sayıda BCG aşısı skarı olduğu görüldü. Hekimler-diş hekimlerinin %3.7’sinde, hemşirelerin %5.1’inde ve diğer

sağlık çalışanlarının %9.7’sinde TCT pozitif olarak saptandı. TCT pozitif olarak saptanan olguların radyolojik incelemeleri

yapıldı. Hekimler-diş hekimleri grubunda yer alan tek olguda radyolojik bulgu görülmezken, hemşirelerin tamamında (4/4)

ve diğer sağlık çalışanlarının %66.7’sinde (6/9) çekilen akciğer grafilerinde geçirilmiş primer tüberküloz infeksiyonunu

düşündüren radyolojik bulgular (Ghon kompleksi) saptandı. TCT pozitif olarak saptanan hiçbir olguda balgamda ARB

saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: BCG, sağlık çalışanı, tüberkülin

Tablo 1. Hekim-diş hekimi, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarında saptanan BCG aşısı, TCT pozitifl iği ve akciğer grafi si sonuçları

BCG Skarı
var n (%)

BCG Skarı 
yok n (%)

TCT pozitifl iği
n (%)

TCT (+) olguda akciğer grafi sinde 
lezyon n (%)

Hekimler-diş hekimleri (n: 27) 25 (92.6) 2 (7.4) 1 (3.7) 0 (0)

Hemşireler (n: 79) 75 (94.9) 4 (5.1) 4 (5.1) 4 (100)

Diğer sağlık çalışanları (n: 93) 88 (94.6) 5 (5.4) 9 (9.7) 6 (66.7)

P-035
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Sağlık Çalışanlarında Delici-Kesici

Alet Yaralanmaları

Asiye Tekin1, Ganime Sevinç1, Yunus Gürbüz1, Esengül Şendağ1, Aysun Acun1, Emin Ediz Tütüncü1, 

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

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

Amaç: Sağlık personeli, hastalara verdiği sağlık hizmeti sırasında, delici-kesici alet yaralanmalarına maruz

kalmaktadır. Bu çalışmada hastanemizde 5 yıl içerisinde bildirilen delici-kesici alet yaralanmaların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2010-31.12.2014 tarihleri arasında hastane çalışanları tarafından yaralanma bildirimi

sonrası ”Delici-Kesici Alet Yaralanmaları Bildirimi ve Takibi Formu” İnfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından doldurulmuş ve

veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Hastanemiz 671 yataklı 3. basamak sağlık kuruluşudur. 3925 sayıda personel çalışmaktadır. Çalışmaya 

dahil edilen sürede toplam 287 sağlık çalışanı yaralanma ile başvurmuştur. Yıllara göre yaralanma oranına bakıldığında 

2010’da %0.8, 2011’de %1.4, 2012’de %1.9, 2013’de %2.4, 2014’de %1.7 olarak saptanmıştır. Yaralanma ile 

başvuran 287 sağlık çalışanının %73.2’sinin yaralanma sonrası ilk müdahale olarak yaralanan bölgeyi sabun ve su

ile yıkadıkları, %26.8’inin yaralanan bölgeyi kanatma, sıkma, emme gibi uygun olmayan davranışlar gösterdikleri

saptanmıştır. Delici-kesici alet yaralanması bildirimlerinde yaralanma şekline bakıldığında %15’inin enjektör kapağını 

kapatırken gerçekleştiği saptanmıştır. Enjektör kapağını kapatırken gerçekleşen yaralanmaların yıllara göre dağılımına

bakıldığında 2010 yılında %18.6’sını, 2011 yılında %27.9’unu, 2012 yılında %20.9’unu, 2013 yılında %23.2’sini, 

2014 yılında %9.3’ünü oluşturduğu görülmektedir. Hastane genelinde yaralanma ile başvuran sağlık çalışanının 

%77.8’inin koruyucu ekipman kullandığı, %22.2’sinin hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı tespit edilmiştir. 

Yaralanması sonrasında sağlık çalışanlarının %2.8’ine hepatit B immünglobulini yapılmış, %16.5’i başlangıç Anti-HBs

sonucu negatif olduğundan hepatit B aşılama programına alınmış, %6.3’ü Anti-HBs düzeyinin düşük olması nedeniyle 

kendisinin istemi üzerine tek doz hepatit B aşısı yapılmıştır.

Sonuç: Hastanemizde yapılan çalışmada; delici-kesici yaralanmalarının en fazla öğrenci hemşirelerde, yaralanma

şekillerine bakıldığında da en fazla invaziv işlem sonrası gerçekleştiği saptanmıştır. Enjektör kapağını kapatırken 

gerçekleşen yaralanmalarının yıllara göre azaldığı görülmektedir. Bu da hastane genelinde verilen ”Delici-kesici alet

yaralanmalarının önlenmesi” konulu eğitimin etkili olduğunu göstermektedir. Delici/kesici alet yaralanması sonrası 

sağlık çalışanlarının takibinde hepatit B, hepatit C, HIV infeksiyonu bulaşı saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B aşısı, kişisel koruyucu ekipmanlar, sağlık çalışanı, yaralanma

P-036

Çalışanların mesleklere göre delici-kesici alet yaralanma yüzdeleri
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Tablo 1. Delici-kesici alet yaralanması 
bildirimlerinde yaralanma şekli

Yaralanma Şekli n (287) %

Enjektör kapağını kapatırken 43 15

İğne ucunu delici kesici alet
kutusuna atarken

65 22.6

Çöp toplarken 44 15.3

İnvaziv işlem sonrası 67 23.3

Ameliyat esnasında 16 5.5

Hastadan kan alırken 40 13.9

Kan şekeri ölçümü sonrası 12 4.2
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Sağlık Çalışanlarının Kan ve Vücut

Sıvılarının Sıçramasına Maruziyeti:

Son Yedi Yılın Verileri

Ganime Sevinç1, Asiye Tekin1, Yunus Gürbüz1, Aysun Acun1, Esengül Şendağ1, Emin Ediz Tütüncü1, 

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

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

Amaç: Sağlık çalışanları, sağlık kurumlarındaki çalışma ortamında, hepatit B, C ve HIV gibi kan ve vücut sıvıları yoluyla
bulaşan infeksiyon hastalıkları açısından sürekli bir bulaş riski ile karşı karşıyadırlar. Bu çalışmada hastanemizde sağlık
çalışanlarının kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyeti (KVSM) irdelenmiş, maruziyet sonrası takiplerinde maruz kaldıkları
etken ile infeksiyon geçirip geçirmedikleri araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Hastanemizde 2008-2014 yılları arasında KVSM retrospektif olarak tarandı. Kan ve vücut sıvılarının
sıçramasına maruz kalan sağlık çalışanı kurumumuzdaki infeksiyon kontrol ekibi (EKE) tarafından “Kan ve vücut sıvılarının 
sıçramasına maruz kalan çalışan 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 671 yataklı 3. basamak sağlık kuruluşudur. 3925 sayıda personel çalışmaktadır. Çalışmaya dahil 
edilen sürede toplam 39 sağlık çalışanı KVSM ile başvurmuştur. Çalışma süresi içinde başvuran kişilerin %7.7’si 2008, %2.6’sı
2009, %12.9’u 2010, %10.2’si 201, %12.9’u 2012,% 33.3’ü 2013 ve %20.5’i 2014 yılında başvurmuştur. Sıçramaya neden
olan materyallerden%77’si kan, %10,2’si balgam, %5.1’i idrar, %77’si de vücut sıvısı idi. Bu materyallerin neden olduğu 
kaynak hastaların %35.8’inde kan yoluyla bulaşan herhangi bir infeksiyon saptanmamış, %23,1’inde kaynağın infeksiyon 
durumu bilinmiyor, %33.3’ünde Hepatit B, %7.7’sinde Hepatit C infeksiyonu saptanmıştır. Maruziyet sonrası çalışanların
hepsine uygun müdahale yapılmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullananların %20.5’inin tek kat eldiven,%17.9’unun çift kat
eldiven,%5.1’inin bariyerli eldiven, %5.1’inin cerrahi maske,%2.6’sının önlük, %7.6’sının gözlük, önlük ve eldiveni birlikte 
kullandığı, %41’inin ise hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Veriler retrospektif olarak incelendiğinde KVSM’si en fazla öğrenci hemşirelerde ve maruz kalınan materyale 
bakıldığında en fazla kan olduğu saptanmıştır. KVSM nedeni ile EKE’ye başvuran personel sayısının son iki yılda arttığı
görülmektedir. Bu durum farkındalığı sağlayarak bildirimlerin arttığı düşünülmektedir. Bu da hastane genelinde verilen ”kan
ve vücut sıvılarının sıçraması maruziyeti” konulu eğitimin rolü olabilir. Maruz kalan sağlık çalışanlarının takibinde hepatit B, 
hepatit C, HIV infeksiyonu bulaşı saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: İlk müdahale, kişisel koruyucu ekipman, maruziyet

Şekil. Çalışanların mesleklere göre KVSM yüzdeleri
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Hastane Çalışanlarında Kesici-Delici

Alet Yaralanmaları

E. Gökçe Türk Öztürk1

1 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

Sağlık bakım profesyonelleri her gün iğne batması, kesici-delici yaralanmalar ya da sıçrama nedeniyle kanla geçen

ölümcül patojenlerle karşılaşmaktadırlar.  Kesici-delici alet yaralanmaları mesleki riskler arasında başı çekmektedir. Hasta

ile direkt temas içinde bulunan hekim ve hemşirenin yanında laboratuvar çalışanları ve temizlik personelleri de risk grubu

içinde yer almaktadırlar. Riski artıran faktörlerin başında çalışan sayısının yetersiz olması buna karşın çalışma saatlerinin

yoğun ve uzun oluşu gelmektedir. Sağlık çalışanları kesici-delici alet yaralanmaları sonucu kan veya kontamine vücut

sıvıları ile hepatit B, hepatit C ve HIV başta olmak üzere çok sayıda patojen bulaşması açısından sürekli risk altındadır.

OSHA (USA Mesleksel Güvenlik ve Sağlık İdaresi) verilerine göre bir yılda, her yedi sağlık çalışanından birisi kesici-delici

alet yaralanmasına maruz kalmaktadır.

Yaralanma Riskini Artıran Araç Özellikleri 

Kişinin infekte olmasında yaralanmanın tipi, şekli ve yaralanmaya neden olan kesici-delici aletin özelliği çok önemlidir.

Lümenli iğneler ve katetelerle yaralanmalarda bulaş yüksek iken, ameliyat dikiş iğneleri ve bistürilerde inokülum miktarı

azdır. CDC’nin kesin mesleki HIV bulaşı olarak tanımladığı 52 sağlık personelinden 45 kişide perkütan yaralanma olup,

bunların 42’si lümenli iğne ile oluşmuştur.

Hastanemizde Durum Nedir?

2014 yılında hastanemizde yürütülen kesici-delici alet yaralanmaları takibi sonucunda; hekimlerin en çok ameliyat

sırasında sütür atarken kendilerine sütür iğnesi batırarak yaralandığı görülmüştür. En çok yaralanma ameliyathanede

gerçekleşmiştir. Hemşireler arasında en çok yaralanmaya neden olan uygulama; enjektör kullanımı ve işlem sonrası iğne

kapağını kapatma olarak tespit edilmiş ve bu gruptaki en çok yaralanma acil poliklinikte olmuştur.

Hekimler yaralanmalarını en çok “dikkatsizliğe”, hemşireler ise, “işin aciliyet gerektirmesine” bağlamışlardır. Temizlik

personeli için en sık yaralanma, tıbbi atık ayrımına dikkat edilmemesi sonucunda atıkların toplanması sırasında meydana

gelmektedir.

Diğer yaralanma sebepleri ise kısaca; ampul kırma, hastaların parenteral yollarının manipülasyonu, damar yolu açma,

kan alma, çalışan biri ile çarpışma olarak sıralanabilir.

Hastanemizde yaralanan personele Personel Sağlığı Polikliniği hizmet vermektedir. 2014 yılında; 128 kesici-delici alet

yaralanması, 16 kan ve vücut sıvılarıyla bulaş vakası takip edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan sağlığı, kesici-delici alet, kan bulaşı

P-038

Tablo 1. Meslek gruplarına göre yaralanma sınıfl aması

Kesici-delici alet
yaralanma sayısı (n)

Oran (%)

Doktor 27 1.1

Hemşire 40 1.7

Laboratuvar teknisyeni 2 0.1

Temizlik personeli 31 1.3

Stajyer 26 1.1

Diğer 2 0.1

Toplam personel sayısı 2400

Tablo 2. Yaralanmaya neden olan kesici-delici aletlerin 
oransal dağılımı

Kesici-delici alet
yaralanma sayısı (n)

Oran (%)

İğne ucu 98 76.5

Bistüri 15 11.7

Kateter 13 10.1

Kırık cam malzeme 1 0.7

Lam/Lamel 2 1.5

Toplam Yaralanma Sayısı 128
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ÜÇorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve

Araştırma Hastanesi’nde Delici-Kesici

Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Nebiye Bilici1, Derya Yapar1, Özlem Akdoğan1, Emine Keşliktepe1, Işık Yalçın1, Fatih Karadağ1, Nurcan Baykam1

1Çorum Hitit Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Sağlık çalışanlarının delici-kesici alet yaralanmaları (DKAY) kan yoluyla bulaşan infeksiyonlar açısından
önemli bir risk oluşturmaktadır. Biz de hastanemizde görev yapan hekim, hemşire, yardımcı sağlık personeli ve temizlik 
personelinin maruz kaldığı delici-kesici alet yaralanmalarını ve bu maruziyetlerin özelliklerini irdeledik.

Yöntem: Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2013 ve 2014 yılı süresince sağlık
çalışanlarında oluşan ve bildirilen delici-kesici alet yaralanmaları kaydedilmiş olup yaralanma sayıları, meslek grupları, 
çalışılan bölümler, yaralanma nedenleri değerlendirilmiştir.

Bulgular: Sağlık personeli sayısı 2013 yılında 1689 iken 2014 yılında 2011 olarak tespit edilmiştir. 2013 yılında 43 
(%2.55), 2014 yılında 49 (%2.03) kişi delici-kesici alet yaralanmasına maruz kalmıştır.

Tüm veriler incelendiğinde yaralanma sebepleri;

1. Servislerde ve acilde hastaya işlem yapılırken tedavi tepsisi kullanılmaması,

2. Hastaya uygulanan tedavi enjektör iğne uçlarının kapağının kapatılmaya çalışılması,

3. Delici-kesici alet kutusunun 3/4’ünün dolu olması halde ağzının kapatılıp değiştirilmemesi, 

4. Delici-kesici atıkların yanlış atık kutularına atılması,

5. Ameliyathanelerde yoğun iş temposu nedeni ile delici-kesici aletlerin zamanında çalışma ortamından uzaklaş-
tırılmaması olarak tespit edilmiştir.

Bütün bunlara yönelik önlem çalışmalarında ise, tüm personele gerek oryantasyon gerek dönemsel hizmet içi
olarak atık yönetimi ve delici-kesici alet yaralanmalarından korunma eğitimi yapılmıştır. İnfeksiyon Kontrol Komitesi 
tarafından özellikle sorunlu birimlere uygunsuzluklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılmıştır. Hastanemizde
DKAY ile ilgili olarak 2013 yılında toplam 1113 (%65.9), 2014 yılında ise 1883 (%93.6) sağlık personeline eğitim
verilmiştir. Ayrıca tüm servisler için tedavi tepsi sayıları artırılıp kullanılmaları sağlanmıştır.

Sonuç: Viral hepatitler ve AIDS gibi infeksiyonların da bulaşına neden olabileceğinden delici-kesici alet yaralanmaları
sağlık çalışanları için önemli bir problemdir. Hastanemizde personel sayısı artışı olmasına rağmen DKAY ve maruziyet 
oranının bir yıl içinde %2.55’ten %2.03’e gerilediği görülmüş ve bu gerilemeye çalışanlara verilen meslek içi eğitimde
sürekliliğin sağlanması ve buna bağlı olarak farkındalık ve davranış değişikliğinin gelişmesinin neden olduğu kanaatine 
varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, delici-kesici alet ile yaralanma

P-039

Tablo 1. Mesleğe göre delici-kesici alet yaralanma sayısı

2013
n (%)

2014
n (%)

Doktor 0 2 (4.08)

Hemşire 36 (83.72) 21 (42.86)

Yardımcı sağlık personeli 4 (9.30) 15 (30.61)

Temizlik personeli 3 (6.98) 11 (22.45)

Toplam 43 (100) 49 (100)

Tablo 2. Birimlere göre delici-kesici alet yaralanma sayısı

2013 
n (%)

2014 
n (%)

Ameliyathane 6 (13.95) 4 (8.16)

Klinikler 21 (48.84) 33 (67.35)

Acil poliklinik 9 (20.93) 4 (8.16)

Laboratuvar 7 (16.28) 8 (16.33)

Toplam 43 (100) 49 (100)
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İ İ İİstanbul İl Sınırları İçinde Bir

Devlet Hastanesi Çalışanlarının Kızamık

Seronegatifl iğinin Belirlenmesi

Arzu Bulut1, Burçin Nur Özdemir1, Salih Çetin1, Ramazan Korkusuz1

1 Arnavutköy Devlet Hastanesi, İstanbul

Giriş: Kızamık dünyada ve Türkiye’de hala önemli morbidite ve mortalitiye sahip çocukluk çağı hastalıklarının
başında ve aşı ile korunulabilen bir hastalıktır. Çalışmamızda; genç erişkin yaştaki hastane çalışanlarında kızamık 
antikor seronegatiflik oranlarının belirlenmesi ve aşı ile bağışıklamanın sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 201 yatak kapasiteli Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde, 1 Ekim 2010-31 Aralık 
2013 tarihleri arasında görev yapmış 871 personelden, kızamık IgG için kan veren 717 personel dahil edilmiştir.
Olguların serum örneklerinde kızamık virüsüne spesifik IgG tipi antikor düzeylerine bakıldı. Daha sonra olguların sosyo-
demografik özellikleri hazırlanan “Kişisel Personel Sağlık Kartları”na kaydedilmiş, toplanan veriler retrospektif olarak 
incelenmiştir. Araştırmaya gerekli izin ve etik kurul onayı alındıktan sonra başlanmıştır.

Bulgular: Araştırmamızda, olguların %44.8’i sağlık çalışanı (hemşire, ebe, doktor, v.s.) iken %55.2’si sağlık dışı 
(veri giriş, güvenlik, temizlik v.s) çalışandır. Olguların %54.4’ü kadın iken, %45.6’sı erkektir. Olguların yaş ortalaması
32.7 yıl olup, %17.4’ü 17-25 yaş aralığında iken %82.6’sı ise 26-60 yaş aralığındadır. Olgulardan; sağlık çalışanlarında 
seronegatiflik oranı %11.8 iken, sağlık dışı çalışanlarda bu oran %10.1’dir. (p= 0.458; p> 0.05). Kadınlarda 
seronegatiflik oranı %14.4 iken, erkeklerde %6.7’dir.  (p= 0.001; p< 0.05). 17-25 yaş grubunun %17.16’sının kızamık
antikoru seronegatif iken, bu oran 26-60 yaş grubunda %9.5’dir. (p= 0.008; p< 0.05). Tüm olgularda kızamık antikoru 
seronegatiflik oranı %10.9 (78/717) olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Araştırmada, Türkiye’de tek doz ile iki doz aşılamanın 
yapıldığı yıllarda doğan olgular arasındaki seronegatiflik farkı %9.7 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, hastane çalışanları kızamığa %10.9 oranında duyarlı bulunmuştur. Kızamık antikoru
seronegatif olanların %74.4 (58/78)’ü hastanede iki doz MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı ile aşılanmıştır. 
Hastanedeki riskli bölümlerde görev alan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm çalışanlarında serolojik tarama ile
aşı yapılmasının kızamık hastalığının nazokomiyal yayılımının önlenmesi için yararlı olabileceği ve tek doz ile çift doz 
aşı uygulamasının yapıldığı yıllar arasında doğan çalışanlardaki %9.7’lik seronegatiflik farkı da dikkate alındığında, 
çok bulaşıcı olan kızamığın kontrol altına alınması ve eradikasyonu, ikinci doz aşıyı gerekli kıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, kızamık antikor seronegatifl iği

P-040

Tablo 1. Çalışanların IgG değişkeninin pozitifl ik ve negatifl ik durumuna ait bulguların dağılımı

Değişkenler

IgG

Seropozitif
n = 639

Seronegatif
n = 78

Toplam (n) p

Mesleki
Dağılımı

Sağlık çalışanı 283 (88.2) 38 (11.8) 321
0.458*

Sağlık dışı çalışan 356 (89.9) 40 (10.1) 396

Cinsiyet
Kadın 334 (85.6) 56 (14.4) 390

0.001**
Erkek 305 (93.3) 22 (6.7) 327

Yaş
17 - 25 103 (82.4) 22 (17.6) 125

0.008***
26 - 57 536 (90.5) 56 (9.5) 592

* p > 0.05, **p < 0.05, ***p < 0.05



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190116

POSTERLER

Yoğun Bakım Hemşirelerinde

İnvaziv Kateter Uygulamalarında

Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi

Dilek Özten1, Cennet Ertürk1, Özlem Bakırlıoğlu1, Çiğdem Banu Çetin2, Şebnem Şenol2, Özlem Tünger2

1 Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Giriş: Hastanelerde nozokomiyal infeksiyonların en fazla görüldüğü klinikler arasında yoğun bakım (YB) yer almaktadır. YB’de

hastaneye yatan hastaların sadece %5-10’u tedavi görmesine karşın, tüm nozokomiyal infeksiyonların yaklaşık %20-25’i bu 

ünitelerde gelişmektedir. YB’ler kateter uygulamalarının en yoğun yaşandığı birimler olarak dikkati çekmektedir. Kateterlerin geniş

amaçlı kullanımı büyük yararlar sağlamakla birlikte, çok çeşitli sorunların kaynağı da olabilmektedir.

Bu çalışma hastanemizde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin invaziv kateter uygulamalarında infeksiyon kontrol önlemleri

konusunda bilgilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiş tanımlayıcı bir çalışmadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde çalışan 66 yoğun bakım hemşiresi

oluşturmaktadır. Hemşirelere Aralık 2014 tarihinde, literatürler doğultusunda hazırlanan dokuzunu invaziv araç ilişkili infeksiyon

kontrol önlemlerini içeren, toplam 14 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 15.0 istatistiksel programında 

değerlendirilmiş olup, sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, Correlastion testleri ile analiz edilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya alınan grubunun yaş ortalaması 28.33 ± 4.76 olup, sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de, 

yoğun bakım hemşirelerinin invaziv araç ilişkili hastane infeksiyonları ile ilgili anket sonuçları Tablo 2’ de gösterilmiştir. Anket sonuçları 

değerlendirildiğinde yaş, meslekte çalışma yılı, yoğun bakımda çalışma yılı ile bilgi puanı arasında anlamlı fark bulunmazken (p> 0.05), 

kadınların erkeklere göre ve YB’lerde çalışanların bilgi puanları sırası ile Nöroloji YB, Kalp Damar Cerrahi YB, Anestezi YB, Cerrahi

YB, Dahiliye YB, Yenidoğan YB, Koroner YB. yüksek bulunmuştur. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.05 ). YB’lerde

hemşirelere sürekli ve düzenli eğitimin verilmesinin bilgilerin unutulmamasında etkili olduğunu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi düzeyi, hemşire, kateter

 Araştırma grubunun sosyodemografi k özellikleri

Tanıtıcı Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Cinsiyet Kadın 60 90.9

Erkek 6 9.1

Çalışılan yer Anestezi YB 17 25.8

Cerrahi YB 7 10.6

Dahiliye YB 7 10.6

Nöroloji YB 4 6.1

Kalp damar cerrahi YB 5 7.6

Koroner YB 11 16.7

Yenidoğan YB 15 22.7

Meslekte çalışma yılı 1-5 yıl 36 54.5

6 yıl ve üzeri 30 45.5

Yoğun bakımda çalışma yılı 1-4 yıl 45 68.2

5 yıl ve üzeri 21 31.8

TOPLAM 66 100.0

P-041
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Tablo 2. Soruların dağılımı

     Bilgi Soruları Doğru yanıt (n) Yüzde (%)

1 El hijyeni için beş endikasyon 8 12.1

2 Maksimum steril bariyer önlemleri 60 90.9

3 Ventilatör ilişkili pnömoni önlemede nemlendirici ve fi ltrelerin değişimi 41 62.1

4 Üriner sistem infeksiyonlarını önlemede kateterin bacağa sabitlenmesi 36 54.5

5 El yıkadıktan sonra el antiseptiği kullanımı 18 27.3

6 Gözle görülür kirlenme olmadığındaki el hijyeni uygulaması 49 74.2

7 El antiseptiği kullanımında uygulama süresi 39 59.1

8 Damar içi kateter bakımında klorheksidin kullanımı 32 58.5

9 Üriner kateter ve kapalı drenaj sistemlerinin değişim süresi 28 42.4
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ÜÜç Yıllık Kesici-Delici Alet 

Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Cennet Ertürk1, Dilek Özten1, Özlem Bakırlıoğlu1, Çiğdem Banu Çetin2, Şebnem Şenol2, Özlem Tünger2

1 Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Manisa
2 Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Giriş : Sağlık bakım profesyonelleri her gün hastalarına bakım verirlerken, kesici-delici alet yaralanmaları ya da sıçrama nedeniyle HIV,

hepatit B ve hepatit C gibi infeksiyonlarla sonuçlanma potansiyeli bulunan kanla taşınan patojenlerle karşılaşmaktadır. Her türlü kesici-delici

yaralanma, sağlık çalışanları için kanla geçen patojenlerin bulaşması açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Amaç: Bu çalışma, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 1 Ocak 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında meydana gelen

kesici-delici alet yaralanmalarını değerlendirmek ve bu konu ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri oluşturmak amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini 1 Ocak 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa 

Sultan Hastanesi’nde İnfeksiyon Kontrol Komitesine (EKK) kesici-delici alet yaralanması ile başvuran 175 kişi oluşturmaktadır. Araştırma, EKK

tarafından oluşturulan “Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Formları”nın retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiş, sonuçlar ki kare testi

ile analiz edilmiştir.

Bulgular: 1 Ocak 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında EKK’ya yaş ortalaması 26.94 ± 7.02 olan 175 sağlık çalışanının başvurduğu, 

olguların %65.71’inin kadın olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının olay esnasında %77.14’ünün koruyucu ekipman kullandığı, %72’sinde 

yaralanmanın hangi hastada kullanılan malzemeden kaynaklandığının bilindiği, % 70.28’inin yaralanma sonrası ilk uygulamayı su ve sabunla

yıkama şeklinde doğru olarak uyguladığı ve %48.57’sinin önceden aşılı ve son bir yıl içinde antiHBs düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.

Yaralananların sosyodemografik ve yaralanma özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Öğrencilerin (stajyer hemşire, ebe, intörn) ve temizlik

personellerinin, doktor ve hemşirelere göre iğne kapağını kapatırken yaralanmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>

0.05). Yaralanmaya neden olan alet ile gruplar arasında da anlamlı bir fark yoktur (p> 0.05).

Sonuç: Sağlık çalışanları, kan yolu ile geçen hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma önlemleri, temas sonrası yapılacak uygulamalar ve 

bildirimlerin önemli olduğu konusunda eğitilmelidir. Hastanemizde, stajyerlerin yaralanma oranının, hemşirelerden sonra ikinci sırada yer alması

nedeniyle, stajyerlere de özellikle iğne kapağının kapatılmadan atık kutusuna atılması konusunda eğitim verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan güvenliği, sağlık çalışanı, yaralanma

P-042

Tablo 1. Sosyodemografi k ve yaralanma özellikleri

Tanıtıcı Özellikler Sayı (n) Yüzde (%)

Görevi Hemşire 74 42.28

Doktor 8 4.57

Temizlik personeli 34 19.42

Stajyer 54 30.85

Diğer 5 2.85

Çalıştığı birim Yoğun bakım 41 23.42

Servis 74 42.28

Ameliyathane 15 8.57

Acil 18 10.28

Diğer 28 16.00

Olay zamanı Gündüz (08-16) 127 72.57

Gece (16-08) 48 27.42

Olay sırasında yapılan uygulama İğne kapağını geçirme 39 22.30

Diğer 136 77.70

Yaralanmaya neden olan alet Enjektör/iğne ucu 142 81.10

Diğer 33 18.90

TOPLAM 175 100.00
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Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Hastane Çalışanlarında Görülen Tıbbi

Yaralanmalar

Fatma Şahin Şahin1, Saadet Çakmak1, M. Çiğdem Yıldırım1

1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş: Hastane personeli, tıbbi yaralanmalar sonucuyla oluşan infeksiyonlar açısından önemli bir risk grubundadır.
Tıbbi yaralanmalar (kontamine delici-kesici) neticesinde oluşan hastalıkların tedavisinin güç olması, hastalık seyrinin 
zorlu bir süreç olması bu riskleri anlamlı kılmaktadır. 2011-2014 yılları arasında meydana gelen tıbbi yaralanmalar 
geriye dönük olarak incelenmiştir. 2011- 2014 yılları arasında toplam 3138 personel çalışmış olup, 79 (%2.5) hastane
personeli tıbbi yaralanmalara maruz kalmıştır. Tıbbi yaralanmaya maruz kalan personellerimizin %81.5 kadın, %18.5
erkektir. Ayrıntılar Tablo 1’de gösterilmiştir. Personel yaralanmalarının çalışma yıllarına göre bakıldığında %34
personelin ilk 5 yıl, %42 personelin 20 yıl üstü olduğu görülmüştür. Personel tıbbi yaralanmaları çalıştıkları birimlere
göre Tablo 2’de, neden olan araçlar Şekil 1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Tıbbi yaralanmaların acil servis ve kan alma birimlerinde çok olduğu, hastaneye yeni başlayan ve çalışma
yılları çok olan personellerin yaralanmalara daha çok maruz kaldıkları görülmüştür. Klinikler, acil servis, kan alma, diş
poliklinikleri gibi birimlerde daha çok olduğu ve en çok enjektörlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Hastanemize
yeni başlayan tüm personeller için sağlık taramaları yapılmaktadır. Tıbbi yaralanmaya maruz kalmış personelimizin
takipleri infeksiyon hastalıkları polikliniği tarafından yapılmaktadır. Tıbbi yaralanmaların kök neden analizleri yapılarak 
yaralanan, kişi ve çalıştığı birime önleyici eğitim verilmektedir. Bu süreçte personelde yaralanmaya bağlı herhangi 
bir infeksiyon gelişmemiştir. Kliniklerde enjektör, vacutainer kaynaklı yaralanmaları önlemek için korumalı enjektör,
intraket ve vacutainer alınmış, kliniklere tedavi tepsileri için küçük delici-kesici alet kutuları alınmış, tedavi sonrası 
direkt kutuya atılarak yaralanmaların önüne geçilmiştir. Kan alma biriminde vacutainer nedeniyle olan yaralanmalar 
için otomatik vacutainer alınmış, delici-kesici alet kutularına atmaları kolaylaşmıştır. Diş polikliniğindeki yaralanma için 
kalın eldiven temin edilmiş yaralanmaların önüne geçilmiştir. Personellerin geriye dönük takiplerinin yapılabilmesi için
tüm birimlerdeki atıklara birim adları yazılarak taşınması sağlanmıştır.

Atıkların kaynağından doğru ayrıştırılmasının önemi yapılan eğitim ve denetimlerle pekiştirilmeli, atıklar 3/4
doldurulması farkındalığının oluşturulması önerilmelidir. Tıbbi yaralanmalara maruz kalmamak için etkin, kök neden 
analizlerine göre eğitimlerin devamlılığı oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Atıklar, eğitim, hastane personeli, tıbbi yaralanmalar

%40 enjektör, %25 sütur, %20 intraket, %10 cerrahi iğnesi, %5 bistüri

%32.31 enjektör, %31.31 intraket, %18.18 vacutainer, %9.1 diş kanal

iğnesi, %9.1 bistüri

%38.88 enjektör, %22.22 lanset, %11.14 vacutainer, %11.11 bistrü,

%5.5 sintraket, %5.55 frozen buçağı, %5.55 dış malzemesi

%62.4 enjektör, %18.8 lanset, %12.5 intraket, %6.3 bistüri

2011

2012

2013

2014

Şekil 1. Tıbbi yaralanmalara neden olan araçlara göre dağılımı

P-043
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 Tıbbi yaralanmaların birimlere göre dağılımı

Birimler 2011 2012 2013 2014

Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi klinikleri %75 %30 %18.7 %50

Ameliyathane %6.25 %40 %4.2

Kan alma birimi %6.25 %18.1

Yoğun bakımlar %15 %13.5 %5.55

Kemoterapi kliniği %5

Diş polikliniği %9.1

Radyoloji-Biyopsi ünitesi %9.1 %5.55

Poliklinikler %4.5 %16.69

Laboratuvar %16.66

Acil servis %12.5 %10 %22.8 %5.55

Tablo 2. Tıbbi yaralanmaların yıllara göre dağılımı

Yıllar Doktor Hemşire
Anestezi

teknisyeni
Röntgen

teknisyeni
Temizlik-Dezenfeksiyon 

personeli Toplam

2011 1 12 3 16

2012 7 8 1 4 20

2013 2 17 1 5 25

2014 1 7 10 18

Delici-kesici alet yaralanmasına maruz kalan personel
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Hastane Süreçlerinde Koruyucu

Malzeme Kullanımı, Yanlış Uygulamalar 

ve Yalancı Güven

Ece Keskin1

1 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara

Özet: Hastaneler infeksiyon kaynağı açısından riskli bölgelerdir. Hastaların tetkik ve teşhis süreçleri öncesinde

taşıyıcılık riskleri bilinmediğinden, hatta tetkik ve teşhis süreçlerinde sadece o anki rahatsızlığına yönelik tetkikler

yapıldığından bazı taşıyıcılık veya bulaştırıcılık riskleri bilinmemektedir. 

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklardan HIV, HCV, HBV taşıyıcılıkları cerrahi bir operasyon öncesi veya

hastanın şüpheli tanı kriteri verecek rahatsızlığı varsa bakılmaktadır. Bazen de HIV, HCV taşıyıcılığını bilse dahi bunu 

söylemeden hastanenin herhangi bir biriminden hizmet almak için başvuran hastalarda olmaktadır.

Aynı zamanda başvuru ve tedavi süreçlerinde süreçleri ve sağlık personeli yaklaşımlarını etkileyeceğinden hastanın

HIV, HCV taşıyıcılıkları gibi riskli durumlarının ekranda bildirimi veya işaretlenmesi yasal veya etik değildir. Genel kural

tüm hastalara infeksiyon riski düşünülerek yaklaşılmasıdır. Eğitimlerde personele verilen standart bilgilerde her türlü

vücut sıvısının bulaştırıcılık potansiyeli olduğudur. Ayrıca her hastaya infeksiyon taşıyıcılık risk potansiyeli olduğu 

düşünülerek yaklaşılması ve her işlem için uygun koruyucu malzeme kullanılması öğretilmektedir.

Sahadaki uygulamaya baktığımızda yanlış kullanımların ve yanlış uzaklaştırmanın çok yaygın olduğunu görmekteyiz.

Zaten günlük girişimsel işlemlerde kullanılacak eldiven, cerrahi maske gibi sarf malzemeler sahada sürekli 

bulunmaktadır. Bu da özellikle acil, laboratuvar gibi sıralı veya yoğun işlemlerin olduğu veya hasta giriş çıkışının ve

yoğunluğunun çok olduğu birimlerde nonsteril eldivenin yanlış ve gereksiz kullanımına yol açmaktadır.

Herhangi bir girişimsel işlem yapılmasa veya gerekli olmasa dahi sağlık personeli eldiven takmakta, yırtılma, 

delinme veya gözle görülür kirlenme olmadıkça eldiveni değiştirmemektedir. Bu süre boyunca klavyeye, alanlara, diğer 

hastalara, malzemelere dokunmakta, potansiyel bir çapraz bulaş kaynağı haline gelmektedir.

Eldiven; kullanan personelde ”korunuyorum” düşüncesiyle yalancı bir güven oluşturmaktadır. Acil servis gibi 

eldivenin yoğun olarak kullanıldığı birimlerde eldiven kısıtlaması uygulanarak gereksiz eldiven kullanımının önüne 

geçilmeye çalışılmıştır. Günlük girişimsel işlemler planlanarak sahaya kısıtlı eldiven konulmuştur. Bunun da zaman

zaman kaosa yol açtığı görülmüştür. Eldiveni hızla bitiren personelin endikasyon olduğunda da eldiven bulamamasına 

yol açmıştır.

Anahtar Kelimeleri: Bulaş riski, hastane infeksiyonları, koruyucu malzeme kullanımı

P-044
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Sağlık Çalışanlarının Hepatit B

Taraması Yaptırma ve Aşılanma

Durumlarının Belirlenmesi

Zahide Doğruöz1, Erol Sevim2, Neşe Kop3

1 Şifa Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İzmir
2 Şifa Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
3 Şifa Üniversitesi Hastanesi, İş Yeri Hekimi, İzmir

Giriş: Hepatit B virüsü (HBV); akut hepatit, kronik hepatit, siroz ve hepatoselüler karsinoma gibi karaciğer

hastalıklarına sebep olabilen bir DNA virüsüdür. 1982’den beri aşı ile korunulabilen bir hastalık olmasına karşın HBV 

infeksiyonlarının dünyada yaygınlığı; Hepatit C’nin 2 katı, HIV infeksiyonlarının 7 katı olarak bildirilmektedir. Ülkemiz 

HBV sıklığı açısından orta endemik bölgeler arasındadır ve yaklaşık 3 milyon kişinin HBV ile infekte olduğu tahmin 

edilmektedir. Sağlık çalışanlarının perkütan ya da mukozal yol ile kan ve diğer vücut sıvılarına maruziyetleri sonrasında 

gelişen infeksiyon hastalıklarında hepatit B önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan farklı çalışmalarda sağlık çalışanlarının

doğal bağışıklık oranı %15-35, aşılanma oranı %41.3 - 75.7 olarak bulunmuştur. 

Amaç: Sağlık çalışanlarındaki hepatit B tarama testleri (HBsAg, Anti-HBsAg) ve hepatit B aşı yaptırma oranlarının

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2014 yılı verileri, tüm personeli kapsayan sağlık taramaları bilgilerinin kaydedildiği hastane bilgi 

yönetim sisteminden (Bizmed) retrospektif olarak elde edilmiştir. Ayrıca tüm bölümlerin hepatit B Aşı takip çizelgeleri

kullanılarak aşılanma oranları hesaplanmıştır.

Bulgular: Hepatit B taraması yaptıran sağlık çalışanı oranı %59.58 olarak bulunmuştur. Tetkik yaptırma oranı 

doktorlarda %50, hemşirelerde %66, ebelerde %61, yardımcı personellerde %70, anestezi teknikerleri ve sağlık 

memurlarında ise %100 olarak bulunmuştur. Altı sağlık çalışanında HBsAg pozitifliği tespit edilmiştir. Anti-HBsAg

negatif olan (<10 mIU/mL ) sağlık çalışanı sayısı 82’dir. İnfeksiyon Kontrol Komitesi’nin özelikle bulaş açısından riskli

bölümlerde çalışanların Anti-HBs Ag değerinin <100 mIU/mL olması durumunda aşılanması kararı gereği toplam 145 

kişiye aşı önerilmiş ancak 30 kişi aşılama programına katılmıştır. 

Sonuçlar: Sağlık taramalarına ve aşı programlarına tüm personelin katılmasını sağlamak için; eğitimlerin 

sürekliliğinin sağlanması, konu ile ilgili sürekli hatırlatmaların yapılması, tarama çalışmalarının artırılması, kayıt

sistemlerinin iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarının hepatit B hakkındaki bilgi düzeyinin artırılması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, hepatit B, sağlık çalışanları

P-045
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Bir Sağlık Uygulama ve Araştırma

Hastanesinde 2014 Yılı Kesici-Delici Alet

Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Tuba Şahbazlar1, Fatma Kasapoğlu1, Erol Sevim2

1 Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
2 Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Günümüzde sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar giderek artış göstermektedir. Sağlık personeli verdiği sağlık hizmeti sırasında 

çeşitli nedenlerle bu infeksiyon etkenleri ile karşılaşır ve bu karşılaşma ciddi infeksiyonlara yol açabilir. Sağlık personellerinde infekte

kan ya da vücut sıvılarına maruz kalma sonucunda önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilen HBV, HCV ve HIV gibi etkenlere

bağlı infeksiyon bulaşı olabilir. 

Amaç: Bu çalışmada hastanemizde 2014 yılı içerisinde gerçekleşen kesici-delici alet yaralanmaları ve bununla ilişkili infeksiyonlar

irdelenmiştir.

Materyal ve Metod: İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK)’ne bildirilen kesici-delici alet yaralanmalarının bir yıllık verileri retrospektif

toplanmış ve analiz edilmiştir.

Bulgular: 2014 yılı verilerine göre hastanemizde 32 personel kesici-delici alet yaralanmasına maruz kalmıştır. Bunların 12  (%37)’si 

hemşire, 8 (%25)’i temizlik personeli, 6 (%18)’sı stajyer, 2 (%6)’si doktor, 2 (%6)’si diğer personeldir (Tablo 1). İKK tarafından toplanan 

verilere göre kesici-delici alet yaralanmalarının bölümlere göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir. Hastanemizde en çok yaralanmaya

sebep olan kesici-delici alet iğne ucu olarak bulunmuştur (Tablo 2). Bu yaralanmalardaki kişisel koruyucu ekipman kullanım oranı

%86’dır. Kontamine kesici-delici alet yaralanmalarına maruz kalan personelin hiç birinde bir yıllık takip sonrası HBV, HCV ve HIV

pozitifliği saptanmamıştır. Personel yaralanmaları kan alma biriminde iğne ucunu kılıfına geçirmeye çalışırken, ameliyathanede kesici-

delici aletlerin toplanması esnasında gerçekleşmiştir. Kliniklerde ise yaralanmalara tedavi tepsisinde bulunan açık iğne uçları sebep

olmuştur. 

Sonuç: Hastanemizde 2014 yılı verilerine göre en çok yaralanmaya maruz kalan meslek grubu hemşireler ve en çok yaralanmaya

sebep olan alet de iğne ucudur. Bu sebeple bölümlerde kesici-delici alet kutusu olan tedavi tepsilerinin kullanılması önemlidir. Ayrıca 

kesici-delici alet yaralanmalarının azaltılmasında, risk altındaki meslek gruplarının iş yoğunluğunun azaltılması faydalı olacaktır. Bu 

konuda dikkat çekici hatırlatmalar belirli aralıklarla görsel yolla verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, kesici, yaralanma

P-046

Klinik Servis 7
(%22)

Kan Alma 5Kan Alma 5
(%16)

Poliklinikler 
2 (%6))

Ameliyathane 2 (%6)e yat a e (%6)

ta odası 3 Hast
(%9)

(%22)Diğer 7 

Diyaliz 1 (%3)D

Yoğun Bakım
Ünitesi 5 (%16)Ünitesi 5 (%16)

Ameliyathane Diğer Diyaliz

Kan Alma Klinik/ServisHasta odası

ŞŞekil 1. yKesici-delici alet yaralanmasının bölüm bazında ğdağılımı
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Tablo 1. 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Yaralanmaya 
maruz kalan
meslek grubu

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Doktor 1 99 0 89 0 93 0 93 0 93 0 93

Hemşire 1 125 0 127 0 122 2 122 1 122 1 122

Teknisyen 0 27 0 30 0 27 0 27 0 27 0 27

Temizlik personeli 1 73 0 76 0 76 1 76 2 76 0 76

Stajer 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2

Diğer 0 325 0 329 0 306 1 306 0 306 0 306

Toplam 3 641 0 653 0 626 4 626 5 626 1 626

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Olay
sayısı

Çalışan 
sayısı

Doktor 0 93 0 99 0 99 0 99 0 105 1 106

Hemşire 1 122 2 129 1 129 0 129 2 191 1 113

Teknisyen 1 27 0 27 1 27 0 27 0 59 0 91

Temizlik personeli 1 76 1 98 1 98 0 98 1 88 0 91

Stajer 0 2 0 1 1 1 0 1 1 3 2 4

Diğer 0 306 0 306 0 306 1 306 0 225 0 282

Toplam 3 626 3 660 4 660 1 660 4 671 4 687

Tablo 2.

Yaralanma 
olayında yer alan
kesici-delici
aletler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Toplam
n (%)

İğne ucu 2 0 0 4 4 1 3 3 4 1 2 4 28
(87.50)

Bistüri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 (6.25)

Kateter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lam/lamel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kırık cam malzeme 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 (3.12)

Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 (3.12)

Toplam 3 0 0 4 5 1 3 3 4 1 4 4 32 (100)
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Hastanemizde Yaşanan Kesici-Delici

Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Cennet Yalçın Topbaş1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Güliz Kaçar Banbal1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Dünyada ve ülkemizde bir çok sağlık çalışanı, kesici-delici alet yaralanmaları ve kan-vücut sıvıları ile temas

sonucunda hepatit B, hepatit C, HIV, KKKA gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalmakta ve kimi zaman

ölümle sonuçlanan vakalar yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda, 465 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 

sağlık çalışanlarının 2014 yılı içerisinde maruz kaldığı kesici-delici alet yaralanma olaylarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında, hastanemiz çalışan güvenliği hemşiresine ”kesici-

delici alet yaralanmaları/kan ve vücut sıvıları maruziyeti bildirim formu” doldurularak yapılmış olan toplam 52 adet 

yaralanma olayı retrospektif olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler, meslek gruplarına, yaralanmaya neden olan alet

türüne, yaralanmanın gerçekleştiği bölümlere göre, yaralanmanın kontamine aletle olup olmadığı ve kişisel koruyucu

ekipman kullanımına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: 2014 yılı içerisinde bildirimi yapılmış olan 52 adet yaralanma meslek gruplarına göre incelendiğinde; 4’ü 

doktor, 17’si hemşire, 1’i laboratuvar teknisyeni, 14’ü temizlik personeli, 13’ü stajyer öğrenci, 3’ü ise diğer hastane

personeli olduğu görüldü. Yaralanmaya neden olan kesici-delici alet türleri incelendiğinde; %51.9 oranı ile iğne ucu

yaralanmaları 1. sırada olup akabinde kateter ucu (%19.2), diğer aletler (%15.3) ve bistüri (%13.4) yaralanmaları 

geliyordu. 

Takipler esnasında hiçbir sağlık çalışanında hepatit B, hepatit C, HIV pozitifliği saptanmamıştır. Hepatit B aşısı

ile tüm personelin bağışıklanması sağlanmıştır. Yaralanma bildirimlerinin yetersiz olduğu gözlenmiştir. Yaralanmaların

bildirimi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, çalışan güvenliği hemşiresi tarafından tüm hastane personeline 

düzenli olarak eğitimler verilmektedir.

Sonuç: Riskli yaralanmaların bildirimi, sağlık taramaları ve aşılama gibi konularda, düzenli eğitim verilmesi,

yaralanma bildirimlerinde önceki yıllara oranla artış sağlamıştır. Sağlık çalışanlarının infeksiyon riskleri hakkında bilinç

ve farkındalık düzeyinin artırılması gerekmektedir. Hastanelerde güvenlikli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması ile

yaralanmaların büyük ölçüde azaltılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, kesici-delici alet, yaralanma

P-047
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Çalışma Ortamımız Güvenli mi?

Cennet Yalçın Topbaş1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Güliz Kaçar Banbal1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş: İş yaşamı ile sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çalışma ortamları, çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini

barındırmaktadır. Sağlık çalışanları da, diğer tüm mesleklerde olduğu gibi, hizmet sunumu sırasında çeşitli mesleki

risklere maruz kalmaktadır. Günümüzde bir çok kuruluşta risk yönetimi kavramı, doğal felaket ve afetlere hazırlık

açısından, bina ve tesis kaynaklı risklerin analizi olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizdeki tüm

sağlık kurumlarında uygulanmasını zorunlu kıldığı ”Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SHKS)” gereği, bölüm bazında

riskler belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Bulgular: Çalışma ortamımızdaki riskleri, fiziksel riskler, kimyasal riskler, enfeksiyöz riskler, ergonomik riskler ve 

psikososyal riskler olarak sınıflandırabiliriz. Bu risklerin dışında yeterli ve dengeli beslenmenin de çalışan verimi ve 

üretimin artırılması, hastalıkların, iş kazalarının, meslek hastalıklarının azaltılması, çalışan sağlığının geliştirilmesi ve işe 

devamsızlığın azaltılması ve iş yeri psikolojisinin ve huzurunun güçlendirilmesinde önemi vurgulanmaktadır.

Sonuç: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1970’li yılların başında Amerikan Hastane Birliği ve Sağlık Sendikaları

(NIOSH) ile birlikte her çalışanın olduğu kadar sağlık çalışanlarının da “sağlıklı olma hakkı” ve “sağlıklı ve güvenli hastane 

ortamında çalışma hakkı” bulunduğunu ve bunu sağlamanın bir yolunun da hastanelerde çalışan sağlığı ile ilgili birimin 

kurulması olduğunu belirtmiştir. Çalışan sağlığı birimi, çalışanların sağlık durumlarını takip eden ve danışmanlık yapan 

bir birimdir. Sağlık çalışanlarının risklerinin değerlendirilmesi, sağlık personelinin eğitimi, danışmanlık, bağışıklama

programları, infeksiyonu olan sağlık personelinin izlemi, hastanelerin fiziki düzenlemelerinin ergonomik yapıda olması,

çalışanlara iletişim becerileri kazandırma (çalışan-çalışan, hasta-çalışan arasında), hastanelerde sosyal komite kurulması 

ve çalışanların motivasyonunu artırıcı organizasyonlar yapmak, bu birimin faaliyetleri arasında sayılabilir. Sonuç olarak;

tüm bu çalışmalarla MESLEK HASTALIKLARININ %100’Ü ve İŞ KAZALARININ %98’İ ÖNLENEBİLİR.

Anahtar Kelimeler: Çalışma ortamı, risk, çalışan sağlığı

P-048
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Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Alet

Yaralanma Oranları ve Bildirim Eksikliği:

Karşılaştırmalı İki Çalışma Sonuçları

Meral Sönmezoğlu1, Sevim Şen2, Sibel Afacan Karaman2

1 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, İstanbul

Sağlık çalışanları iş ortamlarında hasta kan ve vücut sıvıları ile kontamine olmuş kesici ve delici alet yaralanmaları 

(KDAY) için büyük risk altındadırlar. Çalışan güvenliğini sağlamak ve bu tür riskleri azaltmak için korunma önlemleri

geliştirmek, daha güvenli aletlerle çalışmak, riskli davranışlardan kaçınmak ve gereksiz işlemleri azaltmak gibi 

önlemlere rağmen hala dünyada KDAY devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 384 bin kadar KDAY 

bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de her yıl sağlık çalışanlarına yaralanma yoluyla 16 bin HCV

infeksiyonu, 66 bin HBV infeksiyonu bulaşmaktadır. Sağlık çalışanlarına bu tür bulaşları önlemek için yapılanların 

başında eğitim ve yaralanma bildirimleri gelmektedir. 

Çalışmamızda 2013 yılında yapılan bildirimlerin doğru ve yeterli yapılıp yapılmadığını görebilmek için risk altındaki 

gruplara yapılan anket çalışması sonuçlarının yaralanma bildirim sonuçları ile karşılaştırılması amaçlandı.

Hastanemizde 773 çalışan olup 2013 yılında 45 yaralanma bildirimi yapıldı. 28’i iğne ucu yaralanması oldu. En fazla 

yaralanma hemşire grubundandı. Daha sonra doktor (7), yardımcı sağlık personeli (6) yaralandı. En çok ameliyathaneden

bildirim yapıldı ve yaralanma kurumda 5 yıl ve üzeri çalışanlarda daha sık görüldü.

2013 yılı sonunda hastane çalışanlarına yönelik KDAY ile ilgili 9 soruluk kısa bir anket çalışma yapıldı. Dönüş

133 kişiden oldu. Bu sonuçlara göre 79 yaralanma bildirildi, çoğu hemşire (43/69) ve enjektör kapağı kapatılırken 

gerçekleşti.

Bu çalışma KDAY bildiriminin ne kadar az yapıldığını gösteren bir çalışmadır. Az bildirimin nedenleri infeksiyon

bulaş riskini az bulma, bildirim için zaman bulamama, nasıl yapılacağını bilmeme ve bildirirse doğacak sonuçlardan 

ürkme olarak belirtilmiş.

Sonuç olarak KDAY sağlık çalışan güvenliğinin en önemli tehditlerinden biridir. Yaralanmaları azaltmak için alınacak 

önlemler arasında eğitim ve bildirimlerin zamanında, eksiksiz olması çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, delici-kesici alet yaralanması

P-049
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Yoğun Bakımlarda Temas İzolasyonunda

Zorluklar ve Direnç Sorunları

Ece Keskin1

1 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara

Özet: Yoğun bakımlar, hasta potansiyeli olarak genel durumu bozuk, kronik bir hastalığın yatış tanısına eşlik ettiği,

çoğunlukla ileri yaşa sahip hastaların genel olarak uzun süreli takip edildiği birimlerdir. Çoğunlukla tüm hastalarda 

kateterizasyon, entübasyon, mekanik ventilasyon gibi girişimsel işlemlerin hepsi uygulanmaktadır. Bu nedenledir ki 

hastane infeksiyonunun en sık görüldüğü ve dirençli bakterilerin en sık izole edildiği alandır. Genel olarak yoğun 

bakımlarda izolasyon odaları yoktur. Hastalara ya kohart ya da yatak izolasyonu uygulanmaktadır.

Hastaların çeşitli branş uzmanlarınca yatırılıp takip edildiği birimde gün içinde çeşitli hekimlerin vizitleri, konsülte 

hekimlerin giriş çıkışları, temizlik elemanlarının hasta bakım amaçlı hasta alanlarında sürekli bulunması, hasta takip 

eden sağlık personelinin takip ve tedavi süreçlerinde sürekli hasta alanındaki işlemleri temas izolasyonu gerektiren 

süreçleri güçleştirmektedir. Genel olarak dışarıdan vizit veya konsültasyon için gelen hekim izolasyon önlemlerine riayet

etmemekte, uyarıları çok dikkate almamaktadır. Bir hastadan diğer hastaya geçerken temizlik veya dezenfeksiyonu 

yapılmayan steteskop, eldiven değişimi yapılmaması, el hijyeninin sağlanmaması gibi nedenler temas izolasyonunu 

güçleştirmekte sıralı dirençli üremelere neden olmaktadır.

Temizlik personelinin eğitim düzeyi, eğitim yapılsa dahi mikrobiyoloji ve hastalık bilgisini anlamlandıracak ve sıkı

önlem almasını sağlayacak düzeyde değildir. Sıklıkla yapılması gereken sıralı işlemlerde, hasta bakım süreçlerinde

eldiven değişimi ve el hijyeni sağlanmamakta veya gerekli özen gösterilmemektedir. Hastanın değişen çarşafları

toparlama esnasında yerde biriktirilmekte, işler bittikten sonra torbalara konulmakta uzaklaştırma süreci uzamaktadır. 

Atıklar alt bezleri ve kullanılan malzemenin çokluğu nedeniyle hızla dolmakta ve uzaklaştırma süreci gecikebilmektedir.

Tüm bu süreçte temas izolasyon süreçlerine riayet azalmakta veya uygulanmamaktadır. Sağlık personeli çoğunlukla

el yıkama yerine eldiven kullanımını tercih etmekte gözlem yapıldığı durumlarda riayet edilse bile eldiven değişiminin 

işlem bazında yapılması atlanabilmekte eldivende gözle görülür kirlenme yoksa aynı eldivenle diğer hastaya 

geçilebilmektedir.

Sonuç: Yoğun bakımlarda dirençli bakteri üremelerini kontrol temas izolasyonunu sağlamak tüm bu nedenlerle

güçleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, dirençli üremeler, infeksiyon kontrolü

P-050
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ÜAfyon Kocatepe Üniversitesi’nde Son Beş

Yılda İzlenen Nozokomiyal Pnömonilerde 

Etiyolojik Değerlendirme

Havva Tünay1, Nurhak Sara2, Neşe Demirtürk1

1 Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2 Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Amaç: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesi’nde son beş yılda saptanan nozokomiyal pnömonilerin

retrospektif olarak irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya AKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak 2010-Aralık 2014 tarihleri arasında tespit edilen ve yaşı 18�den büyük

olan hastalarda gelişen tüm nozokomiyal pnömoni atakları dahil edildi. Çalışmada kullanılan veriler, hastanemiz İnfeksiyon Kontrol

Komite kayıtlarında bulunan hasta dosya arşivlerindeki bilgiler taranarak elde edildi. Hastalara nozokomiyal pnömoni tanısı “Center 

for Disease Control” kriterlerine göre konuldu.

Bulgular: Çalışma sonunda toplam 957 hastada 1130 nozokomiyal pnömoni atağı tespit edildi. Tespit edilen nozokomiyal 

pnömoni ataklarının 821’i (%72.7) ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) idi. Tüm nozokomiyal pnömoni ataklarında saptanan etkenler

Tablo 1’de gösterilmiştir.

En sık izole edilen etkenler olan nonfermentatif gram-negatif bakteriler, A. baumannii vei P. aeruginosa ile E. coli vei Klebsiella

suşlarında saptanan ESBL pozitifliği ve karbapenem direnci Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Nozokomiyal pnömoni ataklarının en sık yoğun bakım ünitelerinde geliştiği belirlenmiş olup, VIP ataklarının 793 (%96.5)’ü ve 

diğer nozokomiyal pnömoni ataklarının 166 (%53.9)’sı yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda saptanmıştı. 

Ataklarının prognozları değerlendirildiğinde, 376 (%33.3) atağın ölümle, 754 (%66.7) atağın ise şifa ile sonuçlandığı tespit

edilmiştir.

Sonuç: Hastanemiz nozokomiyal pnömoni sürveyans verilerine göre, en sık etken olan mikroorganizmalar; Acinetobacter spp, r

P. aeruginosa ve metisillin dirençli Stafilokok aureus (MRSA) olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde bir çok hastanede sorun olan, etken 

mikroorganizmalardan nonfermentatif gram-negatif bakterilerde tespit edilen yüksek orandaki karbapenem direnci bizim hastanemiz 

için de önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal pnömoni, etken mikroorganizmalar

P-051

Tablo 1. Tüm nozokomiyal pnömoni ataklarında yıllara göre etken olan mikroorganizmalar

Etkenler 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) Toplam

Etken saptanamayan 60 (24.6) 69 (34.3) 79 (31.2) 52 (25.4) 71 (30.2) 331 (29.3)

Acinetobacter spp.r 45 (18.4) 38 (18.9) 71 (28.1) 54 (27.4) 64 (27.2) 272 (24.1)

P. aeruginosa 54 (22.2) 28 (13.9) 36 (14.2) 39 (19.8) 26 (11.1) 183 (16.2)

MRSA 33 (13.5) 26 (12.9) 19 (7.5) 22 (11.2) 5 (2.1) 105 (9.3)

E. coli 27 (11.1) 21 (10.4) 19 (7.5) 11 (5.6) 27 (11.5) 105 (9.3)

K. pneumoniae 16 (6.7) 9 (4.5) 19 (7.5) 8 (4.1) 31 (13.2) 83 (7.3)

S. aureus 1 (0.4) 1 (0.5) 3 (1.2) 3 (1.5) 6 (2.6) 14 (1.2)

Enterobacter spp.r 3 (1.2) 3 (1.5) 2 (0.8) 2 (1.0) 2 (0.9) 12 (1.1)

P. mirabilis 2 (0.8) 3 (1.5) 1 (0.4) 0 1 (0.4) 7 (0.6)

S. maltophilia 0 2 (1.0) 1 (0.4) 2 (1.0) 0 5 (0.4)

Enterococcus spp. 0 1 (0.5) 2 (0.8) 1 (0.5) 0 4 (0.3)

Serratia 1 (0.4) 0 0 3 (1.5) 1 (0.4) 5 (0.4)

Candida 2 (0.8) 0 1 (0.4) 0 1 (0.4) 4 (0.3)

Toplam 244 (100) 201 (100) 253 (100) 197 (100) 235 (100) 1130 (100)
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Tablo 2. Nonfermentatif gram-negatif bakteriler ile Klebsiella ve E. coli

Etken mikroorganizma 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) Toplam

Acinetobacter spp.r

İmipem direnci (%) 97.8 97.3 100 98.1 100 98.9

Meropenem direnci (%) 97.8 97.3 100 98.1 100 98.9

P. aeruginosa

İmipenem direnci (%) 50.9 55.6 41.7 17.9 50 42.5

Meropenem direnci (%) 52.8 55.6 41.7 15.9 50 42.5

E. coli

ESBL pozitifl iği (%) 85.2 76.2 78.9 45.5 66.7 73.3

K. pneumonia

ESBL pozitifl iği (%) 81.3 55.6 68.4 50 71.0 68.7
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2010-2014 Yılları Arasında Kliniklere Göre

Üriner Sistem İnfeksiyon Dansiteleri

ve Etkenlerinin İzlenmesi

Aysun Acun1, Ganime Sevinç1, Gönül Çiçek Şentürk1, Yunus Gürbüz1, Asiye Tekin1, Esengül Şendağ1, 

Emin Ediz Tütüncü1, İrfan Şencan1

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

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Bu infeksiyonların

önlenebilmesi için infeksiyonların yerinin ve etkenlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim

ve Araştırma Hastanesi’nde 2010-2014 yılları arasında dahili ve cerrahi kliniklerde sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar içinde önemli bir yeri olan

üriner sistem infeksiyonların sıklığının, yerinin, etkenlerinin ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma süresince dahili ve cerrahi kliniklerde laboratuvar sonuçlarına dayalı sürveyans çalışmaları yapılmıştır.

Sürveyans, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Ulusal Hastane İnfeksiyonları 

Sürveyans Ağı (UHESA)’nın, “Türkiye Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Rehberi” doğrultusunda yapılmıştır. Tanı konulan olgular bu amaçla 

kullanılmakta olan bilgisayar programına uygun “Hastane infeksiyonları hasta takip formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına online

olarak girilmiştir. Sonuçlar 2010-2013 yılları arasında UHESA’dan 2014 yılında İNFLİNE’den analiz edilmiştir. Hastane infeksiyonu tanıları ise

2008 yılından itibaren uygulanan CDC tanı kriterleri dahilinde konulmuştur.

Bulgular: Hastanemiz dahili ve cerrahi kliniklerde 2010-2014 yılları arasında 151.204 hasta 787.854 gün takip edilmiştir. Bu süredeki 

toplam 1307 hastane infeksiyonu tanısının %28.23’ünü (369 tanı) üriner sistem infeksiyonları oluşturmuştur.

Sonuç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon arasında hastanemizde dahili ve cerrahi kliniklerde en sık görülen %28.23 oran ile üriner sistem

infeksiyonlarıdır. Eğitim çalışmaları ile üriner sistem infeksiyon dansitesinin 2010 yılında 0.78 iken 2014 yılında 0.26’ya düştüğü görülmüştür. 

Üriner sistem infeksiyonu etkenlerine baktığımızda E.coli vei Klebsiella gibi enterik gram-negatif basiller ilk sırada yer almaktadır, daha sonra 

Pseudomonas ve Acinetobacter gibi nonfermenter bakteriler gelmektedir. Son yıllarda enterokoklar hastanemizde üriner sistem infeksiyonur

etkeni olarak daha sık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, etken, üriner sistem infeksiyonu
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Şekil. Yıllara göre kliniklerde üriner sistem infeksiyonları insidans dansiteleri

P-052

Tablo. Yıllara göre üriner sistem infeksiyonları etken yüzdeleri

Mikroorganizma 2010 2011 2012 2013 2014

E.coli 46.8 32.3 51.8 45.3 38

Klebsiella 13.5 26.1 14.8 4.7 28

Pseudomonas 13.5 12.3 6.2 15.6 6

Acinetobacter 8.1 1.5 3.7 1.5 4

KNS 4.5 3.1 4.9 6.2 0

Enterobacter 3.6 6.1 6.2 1.5 2

Enterococcus 5.4 13.8 7.4 18.7 16

Diğer 4.5 4.6 4.9 6.2 6
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İHastane İnfeksiyonlarında Etken

Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi:

Bir Yıllık Analiz

Necla Çetinkaya1, Sevtap Karaca1, Tutku Topal1

1 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Giriş: Hastane hizmetlerindeki gelişmelere ve hastanelerdeki infeksiyon kontrol komite çalışmalarına rağmen

hastane infeksiyonları günümüzde hala büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastane infeksiyonlarıyla başa 

çıkmanın en önemli yolu etken mikroorganizmaların neler olduğunun ve direnç oranlarının bilinmesi ve yıllara göre 

değişiminin izlenmesidir. Biz, bu çalışmada hastanemizde bir yıllık süreçte etken olan bakterileri ve antimikrobiyal

direnç oranlarını incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Ocak-Aralık 2014 yılları arasında günlük aktif sürveyans yöntemi ile izlenen ve hastane infeksiyonu (Hİ)

tanısı alan hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tanı CDC kriterlerine göre konulmuştur. Mikroorganizma

tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri mikrobiyoloji laboratuvarında klasik yöntemlerle yapılmış, vitek tam 

otomatize sistem ile doğrulanmıştır.

Bulgular: Yatan 28.972 hastada 416 Hİ gelişmiştir. Tespit edilen Hİ’leri; 113 pnömoni (%27.1), 129 üriner sistem 

infeksiyonları (%31), 99 kan dolaşımı infeksiyonları (%23.7), 55 cerrahi alan infeksiyonları (%13.2), 7 kardiyovasküler

sistem infeksiyonları (%1.7), 2 merkezi sinir sistem infeksiyonları (%0.48) ve 11 cilt yumuşak doku infeksiyonları

(%2.7)’dır. Üreyen mikroorganizmaların %62’si gram-negatifler, %30.2’si gram-pozitifler, %7.8’i ise kandidalardan

oluşuyordu. İzole edilen gram-negatiflerin çoğunluğunu Pseudomonas spp. (%31), E. coli (%18.4),i A. baumannii

(%16.5) ve Klebsiella spp. (%15.8), gram-pozitiflerin ise koagülaz-negatif stafilokoklar (%45.5), S. aureus (37.7)

ve Enterococcus spp. (%16.9) oluşturuyordu. Direnç oranlarına bakıldığında; Pseudomonas spp. karbapeneme 

%51 oranında dirençli, A. baumannii karbapeneme %80.8, tigesikline %7.7 oranında dirençli, kolistine duyarlı, i E. 

coli trimetoprim-sülfametaksazola %65.5, kinolona %55.2, piperasilin-tazobaktama %44.8, karbapeneme %6.9 

oranında, Klebsiella spp. seftriaksona %56, kinolona %48, karbapeneme %4 oranında dirençliydi. Koagülaz negatif 

stafilokoklarda %74.3, S. aureus’da %96.5 metisilin direnci, enterokoklarda %7.7 oranında vankomisin direnci

mevcuttu.

Sonuç: Her hastanenin kendi hastane infeksiyonlarını tanımlaması, etken mikroorganizmaların ve antibiyotik

direnç paternlerinin bilinmesi, infeksiyon kontrol programlarında yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, etkenler, direnç

P-053
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ÜBir Yoğun Bakım Ünitesinde

Bir Yıllık Dönemde Görülen 

Pseudomonas İnfeksiyonları

Sevtap Karaca1, Necla Çetinkaya1, Tutku Topal1

1 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Giriş: Pseudomonas infeksiyonları çoklu ilaç dirençli suşların görülmeye başlamasıyla tedavisi güçleşen ve sağlık

bakımı ilişkili İnfeksiyonlarda sıklığı gittikçe artan sorun bir mikroorganizma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada 

hastanemiz yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde izlenen hastalarda son bir yıl içerisinde görülen Pseudomonas’a bağlı 

infeksiyonların incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Hastanemizde 2014 yılı içerisinde AYBÜ’de sağlık bakımı ilişkili infeksiyon nedeni ile izlenen 

ve etkenin Acinetobacter olduğu hastalar çalışmaya dahil edildi. Veriler hastanemiz infeksiyon kontrol komitesir

sürveyans kayıtlarından alındı.

Bulgular: Toplam 30 Acinetobacter’e bağlı sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyon saptandı. Bu infeksiyonların 11 

(%36.6)’i ventilatör ilişkili pnömoni, 4 (%13.3)’ü kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, 10 (%33.3)’u kateterle

ilişkili üriner sistem infeksiyonu, 3 (%10)’ü dekübit infeksiyonu, 2 (%6.6)’si cerrahi alan infeksiyonu idi. İzolatların 

%60’ı meropenem, imipenem direçli idi.

Sonuç: Hastanemiz YBÜ’sünde Pseudomonas infeksiyonları oldukça ciddi bir problem teşkil etmektedir. Özellikle

ventilatör ilişkili pnömoni etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Antibiyotiklere direnç oranının artması tedaviyi 

güçleştirmektedir. Buna paralel olarak mortalite ve morbidite artmaktadır. Mevcut durum göz önüne bulundurularak

acil önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas, etken, hastane infeksiyonu
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Hastanemizde Bir Yıllık Dönemde Santral 

Kateter İlişkili İnfeksiyonlar ve Etkenler

Tutku Topal1, Sevtap Karaca1, Necla Çetinkaya1,

1 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Amaç: Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde bir yıllık izlemde santral venöz kateter kullanılan hastalarda saptanan

santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızlarının değerlendirilmesi ve etken mikroorganizmaların 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda hastaya

dayalı aktif prospektif sürveyans verileri değerlendirilmiştir. Tanı ”Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)”

kriterlerine göre koyulmuştur.

Bulgular: 2014 yılı içerisinde toplam 26 santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu görülmüştür. Etkenlere 

bakıldığında 3’ünde Acinetobacter, 2’sinde Candida, 7’sinde Klebsiella, 2’sinde S. aureus, 8’inde koagülaz negatif

stafilokok, 1’inde Proteus, 2’sinde E. coli identifiye edilmiştir.i

Sonuç: Hastanemizde santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının sıklığı azımsanmayacak orandadır. Bu

infeksiyon oranlarının azaltılması için infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Santral kateter infeksiyonları, etken, hastane infeksiyonları
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VRE Kolonizasyonu ve Temizliği Sonrası

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Çevre Kültürlerinin Değerlendirilmesi

Elif Gök1, Kamile Hatipoğlu Çakırca1, Kadriye Kart Yaşar1, Habip Gedik1, Emine Güler Aktaş2, Özgül Saihoğlu2

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE), hastane infeksiyonlarının önemli bir patojenidir. Yenidoğan yoğun

bakım ünitelerinde (YBÜ) izlenen ve VRE saptanan bebeklerde, kuvöz değişikliği veya taburculuğu sonrasında temizlik 

kurallarına ve muhafazasına dikkat etmek şarttır. Bu çalışmada, VRE’li yenidoğanların kuvözlerine yapılan temizliğin

etkinliğini araştırmak ve bunun önemini vurgulamak amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Hastanemiz yenidoğan YBÜ’de 2013-2014 yılları arasında yatırılan bütün hastalardan,

yatış anı ve devamında haftada bir kez VRE kolonizasyonu açısından rektal sürüntü örnekleri alınmıştır. VRE saptanan

bebeklerin kuvöz değişikliği veya taburculuk sonrasında kuvözler, yer-yüzey dezenfektanı ve klor tablet ile temizlik ve

dezenfeksiyonu yapılmış olan kuvözlerden sürüntü kültürü alınmıştır. Sürüntü kültürleri VRE agara ekilip 35-37°C’de 24

saatlik inkübasyondan sonra VRE üreyen örnekler, pozitif olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında kuvöz değişikliği veya taburculuğu sonrasında kuvözlerden 

alınan 134 sürüntü kültürünün beşinde (%3.7), VRE pozitifliği saptanmıştır. VRE saptanan dört kuvözün, temizlik 

ve dezenfeksiyon sonrası VRE‘li hasta yatağına ve lavaboya yakın alanlarda muhafaza edilen kuvözler olduğu tespit 

edildi. Bir kuvözün ise yeni başlayan deneyimsiz personel tarafından temizlik ve dezenfeksiyonunun yapıldığı anlaşıldı. 

Kuvözlerden alınan kültür sonuçları, yenidoğan YBÜ sorumlusu ve personeli ile paylaşılmış; personel duyarlılığının ve

dikkatinin artırılması amacıyla eş zamanlı eğitimler düzenlenmiş, yeni başlayan personele de kısa sürede YBÜ ilişkili

uyum eğitimi verilmiştir. 

Tartışma: Bu çalışma VRE ile kolonize veya infekte hastalarda sıkı temas izolasyonu yapılmasının ne kadar önemli

olduğu, deneyimsiz personel ile özellikli ünitelerde VRE yayılımının ne denli kolay olabileceği gösterilmiştir.

Fiziki ortamları kısıtlı alanlarda temiz malzemenin muhafazası zorluk oluşturmaktadır. Ekip çalışması ve iş birliği 

ile uygun muhafaza alanlarının tespit edilmesi, VRE gibi dirençli mikroorganizmalarla çapraz kontaminasyonu 

engelleyebilir.

Anahtar Kelimeler: VRE, kolonizasyon, yenidoğan, YBÜ
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Epidural Anestezi Sonrası Görülen

Bir Spondilodiskit Olgusu

Mehmet Kara1, Figen Kuloğlu1, Tuğba Çelikdemir1, Banu Tütüncüler2, Filiz Akata1

1 Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Spondilodiskit, intervertebral disk ve komşu vertebraların infeksiyonu olarak tanımlanır. Genellikle başka bir odaktan (deri, 

yumuşak doku, üriner sistem, infektif endokardit, pnömoni gibi) kaynaklanan hematojen yayılım sonucu oluşmaktadır. Son yıllarda 

vertebraya yönelik açık veya kapalı girişimler sonrasında geliştiği bildirilmektedir. En sık etken S. aureus‘tur. Tüberküloz ve bruselloz,

endemik bölgelerde etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Olgumuz 59 yaşında bir erkek hasta. Diabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon tanıları ile takip edilmekte olan hasta, sekiz ay 

önce farklı bir merkezde diz cerrahisi nedeni ile opere edilmiş ve bu sırada epidural anestezi uygulanmış. Hasta yaklaşık dört ay önce 

başlayan bel, kalça, uyluk ağrısı, bilateral bacaklarda güçsüzlük şikayeti ile hastanemizin nöroşirurji polikliniğine başvurmuş ve ileri 

tetkik amacıyla interne edilmiş.

Ateş yüksekliği olmayan ve fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmayan hastanın, beyaz küre sayısı 13900/μL (%75 nötrofil),

C-reaktif protein: 65mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı: 51 mm/saat idi.

Hastanın lomber manyetik rezonans görüntülemesinde L2-L3 seviyesinde spondilodiskit ile uyumlu, disk mesafesinde, diske

komşu platolarda ve kemik iliğinde özellikle L4 vertebra korpusunda yaygın, T1 hipointens T2 heterojen hiperintens özellikte sinyal

değişiklikleri izlendi. Ayrıca paravertebral yumuşak dokuda ve anterior epidural mesafede ödem ve enflamasyon lehine yüksek sinyal

alanları ve kontrast tutulumu izlendi.

Hasta 02 Şubat 2015 tarihinde nöroşirurji tarafından opere edildi; apse drenajı ve infekte dokuların debridmanı yapıldı. Operasyon

sırasında cerrahi alandan derin doku örnekleri alınarak aerop kültür, tüberküloz kültürü ve patolojik inceleme için gönderildi. Derin

doku örneğinde aside rezistan bakteri saptanmadı. Patolojik inceleme sonucu iltihabi granülasyon dokusu olarak bildirildi. Brucella

tüp aglütinasyon testi negatifti. Derin doku kültüründe metisiline dirençli S. epidermidis (MRSE) üremesi olan hasta, vankomisin ve

rifampisin tedavisi başlanarak infeksiyon hastalıkları kliniğine devir alındı.

Epidural anestezi, entübasyon süresini ve yoğun bakımda kalış süresini azaltması gibi olumlu özellikleri nedeni ile tercih 

edilmektedir. Ancak epidural kateterlerin yerleştirilmesi sırasında aseptik koşulların sağlanamaması, MRSE gibi dirençli bakterilerin 

spondilodiskit, spinal epidural apse gibi ciddi seyirli infeksiyonlara neden olması ile sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epidural anestezi, spondilodiskit, MRSE
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İ2007-2014 Yılları Arası İki Farklı Lokasyonda

 Kan Kültürlerinde İzole Edilen Candida

Türlerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Hande Aygün1, Şebnem Çakın2, Yadigar Arpa2, Işın Akyar3

1 Acıbadem Bakırköy International Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2 Acıbadem International Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
3 Acıbadem Labmed, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Son dönemde Candida infeksiyonlarında artış gözlenmektedir. Bağışıklık sistemi baskılanmış hasta takibi, 

santral venöz kateter varlığı, geçirilmiş cerrahi operasyonlar, uzun süreli yatışlar bu sıklığı artırmaktadır. Bu çalışmada 

Acıbadem Sağlık Grubu iki ayrı lokasyonunda, kan kültürlerinde üreyen Candida türlerinin dağılımı ve bunların duyarlılık 

paterninin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereç : Ocak 2007-Aralık 2014 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarımızda Bactec otomatize 

kan kültür sisteminde üreyen Candida türleri identifikasyonunda Vitek 2 Compact, Vitek 2YST ID card (BioMerieux, 

Fransa) ve Vitek 2 antifungal duyarlılık testi kullanılmıştır.

Bulgular: Sekiz yıllık dönemde Acıbadem A hastanesinde kan kültürlerinde Candida üreme oranı %3.2, kandidemi

insidansı 1000 yatan hasta başına 0.6, B hastanesinde oran %1.2, insidans 0.4/1000 olarak hesaplanmıştır. A

hastanesinde izole edilen 59 suşun %42’si C. parapsilosis, %35’i C. albicans, %12’si C. tropicalis, B hastanesinde 25

suşun %44’ü C. albicans, %24’ü C. tropicalis, %12’si C. parapsilosis olarak tespit edilmiştir. B hastanesindeki dağılım 

normali yansıtırken, A hastanesinde C. parapsilosis sıklığı bu hastanede pediatrik kalp damar cerrahi ameliyatların

sıkça yapılmasına bağlanmıştır. Bir yaş altı grupta C. parapsilosis görülme oranı %22’dir. Her iki lokasyonda görülen 

kandidemi sayıları ilk ve son dört yıllık dönemler karşılaştırıldığında, yıllar içersinde C. albicans sayısı düşerken, Albicans

dışı Candida’ların sayısının arttığı dikkati çekmiştir. Toplam 84 Candida suşunun antifungal duyarlılığı da incelenmiştir.

Flukonazole doğal dirençli kabul edilen üç C. krusei suşu dışında, bir tane i C. glabrata suşunda flukonazol direnci 

saptanırken, diğer tüm suşlar flukonazole hassas bulunmuştur. Amfoterisin B’ye karşı iki C. krusei ve bir i C. glabrata 

suşunda orta hasasiyet saptanırken, vorikonazole karşı tek bir C. glabrata suşunda direnç saptanmıştır.

Sonuç: Her iki hastanemizde de hasta bakımı ilişkili infeksiyon etkenlerinin dağılımında 3. sıklıkta yer alan ve her

geçen yıl sıklığı artan mantar infeksiyonlarının hastane içinde dağılımı ve antifungal duyarlılığının bilinmesi, hastaların 

erken tedavi seçiminde oldukça önemlidir. Kandidemi insidansı her iki lokasyonda düşük olsa da, kan kültürlerinde

mantar üretme olasılığımızın düşük olacağı da unutulmamalıdır. Mortalite oranları %40-60’lara varan kandidemilerde

erken teşhis için kan kültürü dışında alternatif testlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Candida türleri, kan kültürü, kandidemi
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Kandidemili Hastaların Epidemiyolojik 

Özellikleri ve Risk Faktörlerinin

Değerlendirilmesi

Firdevs Aksoy1, İlknur Yavuz1, Uğur Kostakoğlu1, Gürdal Yılmaz2, Selma Altuntaş3

1 Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Trabzon
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Anabilim Dalı, Trabzon
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne

Giriş: Hastane infeksiyonlarına neden olan etkenler genellikle gram-negatif ve pozitif bakteriler iken son yıllarda mantar infeksiyonlarının 

artan bir sorun olduğu gözlenmektedir. Kandida cinsi mayalar kan kültürlerinden en sık izole edilen mantarlardır. Kandidemiler önemli oranda

morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır.

Bu çalışmada hastanemizin kandidemi ile ilgili epidemiyolojik verilerinin, kandidemi gelişimi ile ilişkili risk faktörlerinin ortaya konulması

amaçlandı.

Materyal ve Metod: Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında kandidemi tanısı ile izlenen 

hastalar epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik özellikleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kandidemi tanısı alan 31 hastanın 24 (%77.5)’ü erişkin yoğun bakım ünitelerinde [(dahiliye yoğun bakım ünitesi (DYBÜ), cerrahi 

yoğun bakım ünitesi (CYBÜ), anestezi yoğun bakım ünitesi (AYBÜ)], 6 (%19.3)’sı kliniklerde, 1 (%3.2)’i ise yeni doğan yoğun bakım ünitesinde

(YDYBÜ) izlenmiştir. Hastaların yaş ortalaması 74.8 ± 13.1 olarak saptandı. Hastaların 18 (%58.1)’i erkek, 13 (%41.9)’ü kadındı (Tablo 1).

Hastaların ortalama yatış günü 57.3 ± 53.1 idi.

Hastaların altta yatan hastalıklardan ilk sırada nörolojik hastalıklar yer alırken bunu sırasıyla infeksiyon hastalıkları ve solunum yetmezliği

nedeniyle yoğun bakımda izlenen hastalar takip etmekteydi (Tablo 2). 

Kandidemili hastaların %71’inden Candida non-albicans, %29’undan Candida albicans izole edildi. Hastaların kandidemi görülme 

zamanı ortalama 39.5 ± 48.8 gün idi. Non-albicans kandidaların da %27.3’ü C. parapisilosis olarak tiplendirildi. Hastaların 19 (% 61.3)’u

exitus olurken, 12 (%38.7)’si antifungal tedaviye yanıtlıydı.

Kandidemi gelişmesinde en sık görülen risk faktörleri sırasıyla antibiyotik kullanımı, H2 reseptör kullanımı ve üriner kateter kullanımı olup

diğer faktörler tabloda sıralanmıştır (Tablo 3).

Sonuç: Sonuç olarak, özellikle altta yatan ciddi hastalığı olan ve risk faktörlerine sahip hastalarda kandidemi gelişebileceği akılda 

bulundurulmalı ve bu hastalara uygun antifungal tedavinin erken başlanması mortalite ve morbidite açısından oldukça önemlidir. Ayrıca 

hastanemizdeki kandidemi etkenlerinin ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi, kandidemi için risk faktörleri bulunan hastalarda uygun 

amprik antifungal tedavi için de yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kandidemi, risk faktörleri

P-059

Tablo 1. Hastaların demografi k özellikleri ve izlediği klinikler

n %

Hasta sayısı 31

Yaş ortalaması 74.8 ± 13.1

Kadın/Erkek 13/18 41.9/58.1

Yoğun bakım 25 80.7

DYBU 6 24

CYBU 10 40

AYBU 8 32

YDYBU 1 4

Diğer klinikler 6 19.3

TOPLAM 31 100

Tablo 2. Kandidemili hastaların altta yatan hastalıkları

Hastalık n %

Nörolojik hastalıklar 8 25.8

İnfeksiyon hastalıkları 7 22.6

Solunum yetmezliği 6 16.1

Malignite 4 12.9

Cerrahi 2 6.5

Diabetes mellitus 2 6.5

Kronik böbrek yetmezliği 2 6.5

Prematürite 1 3.1

TOPLAM 31 100
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Tablo 3. Kandidemili risk faktörleri

Risk faktörleri Hasta sayısı %

Antibiyotik kullanımı 31 100

H2 reseptör kullanımı 30 96.8

Üriner kateter 29 93.5

Santral venöz kateter 25 80.7

Total parenteral nütrisyon 25 80.7

Yoğun bakım ünitesinde kalış 25 80.7

Mekanik ventilasyon 22 70.9

Endotrakeal aspirasyon 21 67.7

İmmünsüpresyon 14 45.2

Periferik vasküler kateterizasyon 12 38.7

Transfüzyon 10 32.2

Dekübit Ülseri 8 25.8

Nazogastrik 8 25.8

Periferik arteriyel kateterizasyon 8 25.8

Trakeostomi 7 22.6

Enteral beslenme 5 16.1

Nazal ertübasyon 4 12.9

Hemodiyaliz 2 6.4

Kolostomi 1 3.2

Umblikal kateter 1 3.2

Göğüs tüpü 1 3.2
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ÜBir Üniversite Hastanesinde 2014 Yılı

Abdominal Histerektomi Sonrası Gelişen

Cerrahi Alan İnfeksiyon Hızı ve Etken Dağılımı

Nazlı Pazar1, Yasemin Pekru1, Hüsniye Karadağ1, Gülcan Çulha1, Uluhan Sili1

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) cerrahi girişim uygulanan hastalarda sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar

içinde en sık görülen infeksiyonlardır. CAİ halen çok önemli bir sağlık sorunu olma özelliğini yüksek mortalite ve

morbidite nedeniyle korumaktadır. Bu çalışmada 2014 yılı abdominal histerektomi sonrası gelişen CAİ hızı ve etken 

dağılımı değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde abdominal histerektomi operasyonu 

olan tüm hastalara Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında aktif, prospektif ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi

kullanılmıştır. İnfeksiyon tanıları infeksiyon kontrol hemşiresi ve hekimi tarafından değerlendirilerek CDC (Centers for

Disease Control) tanı kriterlerine göre konulmuştur. Prosedür spesifik CAİ hızı = (Belirli bir cerrahi girişim sonrasında

gelişen CAİ sayısı/Bu kategorideki cerrahi girişim sayısı) x 100 olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında abdominal 

histerektomi operasyonu olan 141 hasta izlenmiştir. Bu dönemde cerrahi alan infeksiyonu gelişen hasta sayısı 7, cerrahi 

alan infeksiyon hızı % 4.96’dır. Yüzeyel insizyonel primer CAİ hızı %2.13 ve derin insizyonel primer CAİ hızı %2.84 

organ boşluk CAİ “sıfır“ olarak tespit edilmiştir. İzole edilen etken mikroorganizmanın dağılımı incelendiğinde S. aureus

%75 ve E. faecalis %25 olarak saptanmıştır. Etken mikroorganizmaların CAİ yerine göre dağılımına bakıldığında; 

derin insizyonel primer CAİ E. faecalis %33 ve S. aureus %67, yüzeyel insizyonel primer CAİ S. aureus %100 olduğu 

görülmüştür.

Sonuç: Abdominal histerektomi operasyonu sonrasında gelişen cerrahi alan infeksiyonunda başlıca etken

mikroorganizmaların gram-pozitif bakteriler olduğu görülmüştür. Sağlık hizmetleri ile ilişkili cerrahi alan infeksiyonlarının 

azaltılması hatta sıfırlanması için artan direnç sorunu nedeniyle akılcı antibiyotik kullanımı, ilgili kılavuzlara ve infeksiyon

kontrol önlemlerine uyumun artırılması ve etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonu, abdominal histerektomi, etken dağılımı

P-060



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190 141

POSTERLER

ÜKalp ve Damar Cerrrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 

Sağlık Hizmeti ile İlişkili Gelişen İnfeksiyonlar

ve Etken Dağılımları

Yasemin Pekru1, Nazlı Pazar1, Hüsniye Karadağ1, Gülcan Çulha1, Uluhan Sili1, Volkan Korten1

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde sağlık hizmetleri ile ilişkili infeksiyonlar mortalite, morbidite ve hastane 

maliyetlerinde artışla giden önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Altta yatan hastalıklar ve uygulanan invaziv

girişimler yoğun bakım ünitelerindeki hastaları infeksiyonlara daha yatkın hale getirmektedir. Çalışmamızın amacı 2014

yılı içerisinde hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların invaziv araç ilişkili 

infeksiyon hızlarının, genel infeksiyon hızları ve etken mikroorganizmalarının incelenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz KVC yoğun bakım ünitesinde yatan tüm hastalar aktif,

prospektif ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi ile değerlendirilmiş ve infeksiyon tanıları ”Centers For Disease

Control and Prevention (CDC)” tanı kriterlerine göre konulmuştur. 2014 yılı içerisinde gelişen tüm infeksiyonlar, invaziv

alet kullanım oranları ve 1000 alet gününe düşen infeksiyon hızları ve etken dağılımları incelenmiştir.

Bulgular: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında KVC yoğun bakım ünitesine 675 hasta yatmış 1854 hasta gününde 

izlemiştir. Bu dönemde sağlık hizmetleri ile ilişkili 20 infeksiyon tanımlanmış, infeksiyon hızı %2.96, insidans dansitesi 

binde 10.79 olarak hesaplanmıştır. Ventilatör kullanım oranı %40, ventilatör ilişkili pnömoni (VIP) hızı binde 9.43,

üriner kateter kullanım oranı %85, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) hızı binde 1.26, santral venöz kateter 

kullanım oranı %60, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SVKİ-KDİ) hızı binde 0 olarak bulunmuştur. 

KVC yoğun bakım ünitemizde toplam 17 etken izole edilmiş olup en sık görülen ilk üç etken sırasıyla; E. coli (%17.6),i

A. baumannii (%11.7) ve Koagülaz-negatif i Staphylococcus (%11.7) olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç: KVC yoğun bakım ünitemizde hem klinik pnömoni hem de ventilatör ilişkili pnömoninin, genel etkenler

arasında da özellikle gram-negatif patojenlerin etken olduğu görülmüştür. Yoğun bakım ünitelerinde sağlık hizmetleri

ile ilişkili infeksiyonların azaltılması hatta sıfırlanması için çok etkin infeksiyon kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve 

uygulamaya konularak etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalp ve damar cerrahi yoğun bakım, infeksiyon kontrol, etken dağılımı
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Ü2014 Yılı Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi 

İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyon Hızı ve

Etken Dağılımları

Gülcan Çulha1, Hüsniye Karadağ1, Yasemin Pekru1, Nazlı Pazar1, Uluhan Sili1, Volkan Korten1

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Sağlık hizmetleri ile ilişkili infeksiyonlar özellikle yoğun bakım ünitelerinde daha sık mortalite ve morbiditeye 

neden olmaktadır. Altta yatan hastalıklar ve uygulanan invaziv girişimler yoğun bakım ünitelerindeki hastaları

infeksiyonlara daha duyarlı hale getirmektedir. Çalışmamızın amacı hastanemiz pediatri yoğun bakım ünitelerinde

yatan hastaların invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarının ve etken mikroorganizmalarının değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Hastanemiz pediatri yoğun bakım ünitesinde yatan tüm hastalara Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında

aktif, prospektif sürveyans yöntemi kullanılmıştır. İnfeksiyon tanıları infeksiyon kontrol hemşiresi ve hekimi tarafından

değerlendirilerek CDC (Centers for Disease Control) tanı kriterlerine göre konulmuştur. 2014 yılı invaziv alet kullanım

oranları ve 1000 alet gününe düşen infeksiyon hızları ve etken dağılımları incelenmiştir. Alet kullanım ile ilişkili Hİ hızı=

(Alet kullanım ile ilişkili Hİ sayısı/alet günü) x 1000 formülleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında pediatri yoğun bakım ünitesinde yatan hasta sayısı; 376 hasta günü;

4902 VİP (Ventilatör ilişkili pnömoni) sayı: 12 hız: 4.78 Araç kullanım oranı; 0.51 SVKİ-Kİ (Santral venöz kateter ilişkili kan

dolaşımı infeksiyonu) sayı: 4 hız: 5.17 Araç kullanım oranı; 0.16 Kİ-ÜSE (kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu) sayı: 7 

hız: 9.00 Araç kullanım oranı; 0.16 dır. Etken dağılımında ventilatör ilişkili pnömonide en sık görülen mikroorganizma;

A. baumannii ve P. aeruginosa %44.44 ile birinci sırada S. Maltophilia %11.11 ile ikinci sırada yer almaktadır. Santral 

kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonunda; A. baumannii, E. coli, C. albicans, Koagülaz-negatif stafilokok %25 ile eşit

dağılmaktadır. Üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonunda; P. aeruginosa, K. Pneumoniae, C. albicans %28.57

ile eşit sıradadır. E. Coli %14.29 olarak tespit edilmiştir.i

Sonuç: Pediatri yoğun bakım ünitesinde invaziv araç ilişkili infeksiyonların büyük bölümünün VİP (Ventilatör

ilişkili pnömoni olduğu dikkati çekmiş ve A. baumannii’nin sorun mikroorganizma olduğu görülmüştür. Yoğun 

bakım ünitelerinde sağlık hizmetleri ile ilişkili infeksiyonların azaltılması için çok etkin infeksiyon kontrol stratejilerinin 

geliştirilmesi ve uygulamaya konularak etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, invaziv
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Anestezi ve Reanimasyon Yoğun

Bakım Ünitesi Sağlık Hizmeti ile İlişkili

Gelişen İnfeksiyonlar ve Etken Dağılımları

Hüsniye Karadağ1, Yasemin Pekru1, Gülcan Çulha1, Nazlı Pazar1, Uluhan Sili1, Volkan Korten1, 

Mustafa Kemal Arslantaş2, İsmail Cinel2

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde sağlık hizmetleri ile ilişkili infeksiyonlar mortalite, morbidite ve hastane 

maliyetlerinde artışla giden önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Altta yatan hastalıklar ve uygulanan invaziv

girişimler yoğun bakım ünitelerindeki hastaları infeksiyonlara daha yatkın hale getirmektedir. Çalışmamızın amacı

2014 yılı içerisinde hastanemiz anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların invaziv araç ilişkili 

infeksiyon hızlarının ve etken mikroorganizmalarının incelenmesi hedeflenmiştir.

Yöntem: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde yatan

tüm hastalar aktif, prospektif ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi ile değerlendirilmiş ve infeksiyon tanıları 

”Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” tanı kriterlerine göre konulmuştur. 2014 yılı içerisinde gelişen

tüm infeksiyonlar, invaziv alet kullanım oranları ve 1000 alet gününe düşen infeksiyon hızları ve etken dağılımları 

incelenmiştir.

Bulgular: Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitesine 753 hasta yatmış 

5390 hasta gününde izlemiştir. Bu dönemde sağlık hizmetleri ile ilişkili 137 infeksiyon tanımlanmış, infeksiyon hızı

18.19 insidans dansitesi 25.42 olarak hesaplanmıştır. Ventilatör kullanım oranı %68, ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) 

hızı binde 15.26, üriner kateter kullanım oranı %100, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) hızı binde 3.34,

santral venöz kateter kullanım oranı %69, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SVKİ-KDİ) hızı binde 

7.57 olarak bulunmuştur. Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitemizde toplam 123 etken izole edilmiş olup en

sık görülen ilk üç etken sırasıyla; A. baumannii (%34.15),i K. pneumoniae (%25.2) ve P. aeruginosa (%13.01) olarak

tespit edilmiştir. 

Sonuç: Anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitemizde pnömoni ve kan dolaşımı infeksiyonunun, genel

etkenler arasında da en sık gram-negatif patojenlerin etken olduğu görülmüştür. Yoğun bakım ünitelerinde sağlık 

bakım hizmetleri ile ilişkili infeksiyonlarının azaltılması ve direnç sorunu nedeniyle akılcı antibiyotik kullanımı, el hijyeni 

ve etkin infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun artırılması ve bunların değerlendirlmesi gerekliliği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, invaziv
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İİzolasyon Kategorisine Göre

İzole Edilen Hastaların Ne Kadarı

Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyon

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

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

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar (SHİE) tüm sağlık kuruluşlarının önde gelen sorunlarından biri olarak yerini korumaktadır. 

SHİE etkenlerinin diğer hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline bulaşının engellenmesi için izolasyon önlemleri alınmaktadır. 

İzolasyon gerektiren etkenlerinin bir kısmı hastalık etkeniyken bir kısmı da sadece kolonizasyon oluşturmakta ya da toplum kökenli

infeksiyonlardan izole edilmektedir. Bu çalışmada Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 yılında

izolasyon gerektiren etkenlerin ne kadarının hastanemize ait SHİE, ne kadarının dışarıdan gelen SHİE, ne kadarının kolonizasyon

olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2014 yılında yatan hastalar, yoğun bakım ünitelerinde hastaya dayalı aktif sürveyans,

kliniklerde ise laboratuvara dayalı sürveyans yöntemleri kullanılarak SHİE açısından izlenmiştir. Etken mikroorganizmaların tanımlaması 

ve antibiyotik duyarlılık testleri hastanemiz Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

laboratuvarlarında yapılmıştır. Günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastalar değerlendirilmiş, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon 

sağlanmıştır. Hastanede yatan ve bulaşıcı hastalık tanısı/şüphesi olan hastalar, standart önlemlere ek olarak uygun izolasyon 

kategorisine göre izole edilmiş, uygun izolasyon kartları hastanın yatağı başına asılmış ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. 

Tanılar “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” 2008 yılı kriterlerine göre konulmuştur. SHİE tanısı alan olgular ”Hastane 

İnfeksiyonları Takip Formu” doldurularak izlenmiştir. Toplanan verilerin bildirilmesinde İNFLİNE veri programı kullanılmıştır. Ayrıca

izolasyona alınan tüm hastaların bilgileri bilgisayara kayıt edilmesinde Microsoft Excel programı kullanılmıştır.

Bulgular: 2014 yılında 288 temas izolasyonu uygulanmış, bunun %65.2’si hastane infeksiyonu tanısı almıştır. Seksen hastaya sıkı 

temas izolasyonu uygulanmıştır, bunun %1.25’i hastane infeksiyonu tanısı almıştır.

Sonuç: 2014 yılı içerisinde etkenlere bakıldığında izolasyon etkeni olan mikroorganizmaların %51.35 oranında SHİE etkeni olduğu

görülmektedir. İzolasyon sürecinde, infeksiyon kontrol prosedürünün uygulanması, bölüm bazında kişisel koruyucu malzemelerin 

belirlenmesi, temin edilmesi ve kullanımı konusunda gerekli eğitimlerin planlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İzolasyon, mikroorganizmalar, SHİE
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Tablo. 2014 yılı uygulanan izolasyon ve SHİE etkeni olan mikroorganizmaların dağılımı

Mikroorganizmalar
SHİE 

hastanemize ait

SHİE diğer
hastanelerden

gelen Kolonizasyon
Toplam temas 

izolasyonu

sayı % sayı % sayı % sayı %

S. aureus 11 28.9 17 44.7 10 26.3 38

Acinetobacter 159 73.6 31 14.3 26 12 216

P. aeruginosa 17 53.1 8 25 7 21.8 32 100

Diğer 1 50 1 50 0 0 2

TOPLAM 188 65.2 57 19.8 43 14.9 288

Mikroorganizmalar
SHİE

hastanemize ait

SHİE diğer
hastanelerden

gelen Kolonizasyon

Toplam sıkı
temas

izolasyonu

sayı % sayı % sayı % sayı %

Vankomisin Dirençli
Enterokok

1 1.2 10 12.5 69 86.3 80 100

TOPLAM 1 1.2 10 12.5 69 86.3 80
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan

Fungal İnfeksiyonların Dağılımı ve Kullanılan
Antifungallerin Oran ve Maliyeti

Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Deniz Taşdelen Öğülmen1, Sibel Doğan Kaya1, Mehmet Emirhan Işık1, 

Şirin Menekşe Yılmaz1, Buket Tan1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Mantar infeksiyonları özellikle yoğun bakım hastalarında morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden 
biri olup sıklığı giderek artmaktadır. Bu infeksiyonların erken ve doğru tanısı, antifungal tedavinin zamanında başlanması
ve gereksiz antifungal tedaviden kaçınılması açısından önemlidir. Hastanelerin kendi floralarını bilmeleri kullanılacak
olan antifungal tedavilerin seçiminde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hastaların değerlendirilerek emprik tedavi
başlanması ile mantar infeksiyonlarının önüne geçilebilmektedir. 

Materyal ve Metod: Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda hastanemizde hastane infeksiyonu olarak kabul 
edilen mantar infeksiyonları alınmıştır. 2013 ve 2014 yılları karşılaştırılmış ve antifungallerin miktarları hesaplanmıştır. 
Kullanılan antifungallerin tüm antibiyotikler arasındaki maliyeti ayrıca hesaplanmıştır.

Bulgular: 2014 yılı içerisinde hastane infeksiyonu etkeni olan mantar infeksiyonu sayısı 26’dır. Etken tipleri 
araştırıldığında; Candida albicans 8, Candida parapsilosis 10, Candida spp. 8 şeklinde dağılımı izlenmektedir. 2013 
yılı verileri değerlendirildiğinde mantar infeksiyonları sayısı 56 olup, Candida albicans 31, Candida parapsilosis 6,
Candida spp. 19 kez etken olmuştur. 2014 yılı içerisinde fungal antibiyotikler olarak flukanazol 2557, anidulafungin
782, kaspofungin 397 kutu olmak üzere toplamda 3736 kutu kullanılmıştır. 2014 yılı içerisinde tüm antibiyotiklerin
dağılımına bakıldığında 129 bin 347 kutu kullanıldığı belirlenmiştir. 2014 yılında fungal antibiyotiklerin toplam maliyeti 
471.538.09 TL’dir. Tüm antibiyotiklerin maliyeti ile değerlendirildiğinde %6’sını fungal antibiyotikler oluşturmaktadır. 
İnfeksiyon tipleri açısından bakıldığında laboratuvar tarafından kanıtlanmış bakteremi’de Candida albicans 1, Candida
spp. 2, Candida parapsilosis 4 kez, kateter ilişkili bakteremi‘de Candida albicans 3, Candida spp. 5, Candida parapsilosis
6 kez etken olmuştur. Pnömoni ve üriner sistem infeksiyonlarında Candida albicans 2’şer kez etken olmuştur.

Sonuç: 2014 yılında hastanemizde fungal infeksiyonların diğer yıllara göre azaldığı saptanmıştır. İnfeksiyon
kontrol ekibinin yürüttüğü akılcı antibiyotik uygulamaları başarılı bulunmuştur. Hastaların daha iyi tedavi olmasını 
sağlamak, maliyet etkinliği arttırmak, direnç gelişimini engellemek ve yan etkileri önlemek için antifungal ilaçların akılcı 
kullanılmasını sağlamak üzere ulusal veya lokal düzeyde politikalar geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, fungal, infeksiyon, maliyet

P-065



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190 147

POSTERLER

Akciğer Transplantasyonu Yapılan Hastalarda 

Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve

Perirektal Vankomisin Dirençli  Enterokok 

Kolonizasyonunun Araştırılması

Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Sibel Doğan Kaya2, Mehmet Emirhan Işık2, Şirin Menekşe Yılmaz2, Bülent Arınç3

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Akciğer transplantasyonu kompleks bir süreçtir. Transplantasyon sonrası steroid kullanımına da bağlı 
olarak hastalarda immün yetmezlik gelişmekte ve infeksiyonlara karşı mücadelede yetersiz kalınmaktadır. Vankomisin
dirençli enterokok (VRE) ve S. aureus hastanelerde yatan hastalarda kolonizasyona ve infeksiyona neden olan dirençli 
mikroorganizmalardır. Hastanemizde akciğer transplantasyonu olan hastalarda VRE ve MRSA (Metisilin Dirençli S. 
aureus) kolonizasyon/infeksiyon durumunun tespiti amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada hastanemizde yapılan akciğer transplantasyonu sonrasında hastalarda VRE
ve MRSA kolonizasyon/infeksiyonun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Retrospektif bir çalışma özelliğine sahiptir. 2011
ve 2014 yılları arasında hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilen akciğer nakli olan hastaların kültürleri veri olarak
değerlendirilmiştir.

Bulgular: 2011 ve 2014 yılları arasında hastanemizde 43 hastaya akciğer transplantasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan sürveyans sonucunda hastaların %34.9’u kadın (n:15), %65.10’u erkek (n:28) olarak saptanmıştır. Akciğer
transplantasyonu yapılan hastaların yaş aralığı; 15 ile 62 arasında değişmekte olup ortalama yaş 42.02 olarak
bulunmuştur. Hastalar perirektal VRE taşıyıcılığı açısından değerlendirildiğinde; 8 hastada tespit edilmiştir. Beş hastanın 
hastaneye yatış gününde alınan perirektal kültüründe (geliş), 3 hastanın ise düzenli alınan perirektal kültürlerinde 
VRE pozitifliği saptanmıştır. Cinsiyet; 7 erkek, 1 kadın şeklinde dağılmaktadır. Perirektal VRE kolonizasyonu saptanan
8 hastadan 3’ünde kolonizasyon durumu ortadan kalkmıştır (3 perirektal kültürde negatiflik). İnfeksiyon olarak VRE
hastalarımızda görülmemiştir. Nazal S. aureus taşıyıcılığı açısından değerlendirme yapıldığında 2 erkek, 1 kadın olmak 
üzere 3 hastada yatış gününde alınan burun kültürlerinde tespit edilmiştir. İki hastada nazal MRSA kolonizasyonu
olup, 1 hastanın balgam ve bronkoalveoler lavaj kültüründe tespit edilmiştir. Transplantasyon hastalarında koruyucu
izolasyon uygulanmakta, infeksiyon varlığında ek izolasyon önlemleri sağlanmaktadır.

Sonuç: Transplantasyon hastalarında infeksiyon riski yüksektir. VRE ve MRSA kolonizasyonunun erken tespiti,
infeksiyonların kontrolünde çok önemlidir. Bu hastalarda dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyon/infeksiyon halinde
izolasyon önlemleri ivedilikle sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer transplantasyonu, VRE, kolonizasyon, infeksiyon, izolasyon, MRSA
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Tablo 1.

Açıklama Sayı Yüzde

Kadın 15 34.90

Erkek 28 65.10

S. aerous kolonizasyonu 3 6.98

S. aerous infeksiyonu 1 2.33

VRE kolonizasyonu 8 18.60

VRE infeksiyonu 0 0
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İNegatif Basınçlı İzolasyon Odalarının Kullanımı,
Hastalar ve Hastalıklar; Bir Yıllık Deneyim

Gönül Şengöz1, Filiz Pehlivanoğlu1, Sinem Akkaya Işık1, Meyha Şahin1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Hava yolu ile bulaşan infeksiyon hastalıklarında (pulmoner tüberküloz, su çiçeği, kızamık, SARS, grip,
hemorajik ateşler, meningokoksik menenjit gibi) hastaların izolasyona alınması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına ve 
diğer hastalara yönelik bulaşma riskinin azaltılabilmesi için bu hastaların negatif basınçlı izolasyon odalarında takibi
uygundur. Bulaşmanın engellenmesi için oda havasının hastane içinde resirküle olması engellenmeli ve hava hastane 
dışına verilmelidir. Eğer odadan çıkan hava resirküle edilecekse mutlaka HEPA filtreden geçirilmelidir. Negatif basınç 
sistemlerinde hava kaçaklarını önlemek amacıyla odanın izolasyonunun çok iyi yapılmış olması gerekir. Bu çalışma ile 
kliniğimizdeki negatif basınçlı odalarda bir yıl boyunca izlenen hastalar ve yatış günleri sunulmuş ve konuya dikkat 
çekilmek istenmiştir.

Materyal Metod: İzolasyon odasına yatışlar retrospektif olarak hastane bilgi işlem kayıtlarından dokümante 
edilmiştir.

Bulgular: Kliniğimizde mevcut olan iki tane negatif basınçlı izolasyon odası solunum ve damlacık izolasyonu 
gereken hastalar için kullanılmıştır. Tabloda hastaların tanıları ve ortalama yatış süreleri görülmektedir. Negatif basınçlı
odalar özellikle solunum yolu ile bulaşan hastalıkların izolasyonunda kullanılmıştır. 

Sonuç: Kliniğimiz İstanbul’da salgın potansiyeli olan ve izolasyon gerektiği düşünülen olgular için Avrupa 
yakasındaki merkezdir. Uzun yıllardır negatif basınçlı odalarda bu hastalıklar izlenmiştir ve izolasyona yönelik bir kurum 
kültürü oluşmuştur. Kliniğin hastane bahçesinde ayrı bir birim olması, ayrı girişe sahip olması da bu açıdan kolaylık
sağlamaktadır. 2014 yılında dünyada yaşanan Ebola Viral Hastalığı ve MERS CoV salgınları nedeniyle izolasyona 
yeniden dikkat çekilmiş ve ülkemizde her ilde izolasyon koşulları sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Damlacık infeksiyonu, izolasyon, negatif basınç

P-067

Tablo 1. Negatif basınçlı izolasyon odasında izlenen hastalar

2014 yılı izolasyona alınan hastalıklar Hasta sayısı Yatılan toplam gün sayısı

Kızamık 3 17

Suçiçeği 1 7

KKKA 3 32

EBOV 17 60

Bakteriyel menenjit 9 103

Tüberküloz 7 175

HIV/AIDS ve diğer fırsatçı infeksiyonlar 10 139

Pnömoni 8 55

Diğer 14 121
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ÜErişkin Yoğun Bakım Ünitesinde
S. maltophilia Suşlarında Artış

Nevin İnce1, Özlem Çetinkaya Aydın1, Bilge Aydemir1, Ayşe Danış1, Selvi Yener1, Davut Özdemir1

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

Amaç: S. maltophilia aerop, nonfermentatif gram-negatif bakteri olup, özellikle yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ)

yatan hastalarda ciddi hastane infeksiyonlarına yol açan fırsatçı bir patojendir. S. maltophilia infeksiyonları %68-98 

oranında hastane kaynaklı olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda son 60 günde hastalardan alınan çeşitli örneklerden izole

edilen S. maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ve neden olduğu infeksiyonların irdelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, altı (DYBÜ: Dahili yoğun bakım ünitesi) ve dokuz

yataklı (CYBÜ: cerrahi yoğun bakım ünitesi) iki ayrı erişkin yoğun bakım ünitesi olan 350 yatak kapasiteli bir hastanedir.

Son iki aylık periyotta sekiz farklı hastanın çeşitli kültürlerinde S. maltophilia suşlarının izole edilmiş olması dikkati

çekmiş olup, gelişen infeksiyonlar ve nedenleri sürveyans çalışması ile araştırılmıştır.

Bulgular: İki aylık dönemde her iki yoğun bakım ünitesinde sekiz hastanın (2’si kadın, 6’sı erkek) çeşitli kültürlerinde 

S. maltophilia üremesi saptandı. Üreyen suşların beşi CYBÜ’de, üçü DYBÜ’de yatan hastalardan izole edildi. İki hastada

kateterden alınan örneklerde, iki hastada kandan alınan örneklerde, dört hastada derin trakeal aspirattan alınan

örneklerde S. maltophilia suşu üretildi. Beş hastada üretilen örnek etken olarak kabul edilerek tedavi düzenlendi. Her 

iki yoğun bakım ünitesi farklı katlarda bulunmakta ve yatan hastalarına farklı doktor, hemşire ve temizlik personeli

tarafından bakım verilmektedir. Ancak nöbetlerde zaman zaman temizlik ve yardımcı personelde değişmeler olduğu, 

buna bağlı olarak da YBÜ içinde ve arasında bakterinin yayılmış olabileceği düşünülmüştür. İzolasyon önlemlerinin

önemi, el hijyenine uyumun artırılması ve hastane infeksiyonlarının önemi konusundaki eğitimlerin tekrarlanması 

planlanmıştır. 

Sonuç olarak; daha öncesinde belirgin artış göstermeyen S. maltophilia gibi etkenlerin sık izole edilmeleri, infeksiyon

kontrol önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi, kaynak veya nedenlerin ortaya çıkarılması açısından uyarıcı olmalı ve 

çözüm yollarına hızlıca gidilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: S. maltophilia, yoğun bakım ünitesi, infeksiyon kontrolü

P-068

Tablo 1. S. maltophilia üreyen hasta özellikleri

Cinsiyet / yaş Yatış tanısı Yoğun bakım birimi Örnek türü Hastane infeksiyonu tanısı

Olgu 1 Erkek / 27 Trafi k kazası, multipl travma CYBÜ Kateter Kateter ilişkili KDİ

Olgu 2 Kadın / 75 KKY CYBÜ Kateter Kateter ilişkili KDİ

Olgu 3 Erkek / 71 Ürosepsis CYBÜ DTA VİP

Olgu 4 Erkek / 62 SVO DYBÜ DTA VİP

Olgu 5 Erkek / 82 KOAH DYBÜ Kan Bakteriyemi

Olgu 6 Kadın / 28 Solunum yetmezliği DYBÜ DTA VİP

Olgu 7 Erkek / 68 SVO CYBÜ Kan Bakteriyemi

Olgu 8 Erkek / 88 SVO + Solunum arresti CYBÜ DTA VİP
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Ö İKan Kültür Örneklerinden İzole Edilen
Bakterilerin İncelenmesi

Keziban Elevli1, Meral Demir1

1 Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Giresun

Giriş: Hastane infeksiyonları arasında en ağır klinik tablolardan biri nozokomiyal bakteriyemilerdir. Amacımız
kan kültür sonuçlarını retrospektif olarak incelemek, servisler arası kan kültür dağılım profilini ortaya koyarak gerekli
iyileştirmeleri sağlamaktır.

Yöntem: Hastanemizin laboratuvarına gönderilen kan kültür örnekleri BACTEK otomatize kan kültür sisteminde
takip edilen toplam 799 hastaya ait kan kültür sonucu değerlendirilmiştir. Kontaminasyon kabul edilen kan kültür 
örnekleri bu çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 2791 izolatın %63’ü yoğun bakım ünitelerinden (YBÜ), %37’si servislerdendir.
Alınan kan kültür örneklerinden %71.3’ünde (1991) üreme olmamıştır. Üreme olan 800 izolatın bakteri dağılımına
bakıldığında; gram-pozitif bakteri (446) %56’sını, gram-negatif bakteri (310) %39’unu, Candida (44) ile %5’ini 
oluşturduğu tespit edilmiştir. Gram-pozitif izolatlardan en çok; (102) %23 ile S. epidermidis, gram-negatif izolatların 
dağılımına bakıldığında; %36 ile A. baumannii ilk sırada yer almıştır. i Candida’lar arasındaki dağılımda ise Candida 
albicans %45 ile ilk sırada yer almıştır.

Kan örnek alımları incelendiğinde; en çok genel yoğun bakım (GYBÜ)’da 516 kan örneğinden %41.4 (214) şişede
üreme olduğu saptanmıştır. Alınan kan örnekleri ve üremeler Tablo 1’de verilmiştir.

Kan kültür alınma şekli incelendiğinde; % 49 oranında (683) tek şişe olarak alınmış, 459 kez (918) bir set şeklinde
alınmış, 41 şişe kan kültür örneği ise her hastadan en az bir seferde 3 şişe kan örneği almak suretiyle elde edilmiştir.
Otuz bir set kan kültür örneği 24 saat içerisinde en az iki set kan kültür örneği alınarak elde edilmiştir.

Sonuç: Üreme sonuçlarına bakıldığında gram-pozitif bakteri hakimiyeti olduğu, gram-negatifler arasında da
A. baumannii birinci sırada olduğu görülmüştür. Tüm invaziv işlemlerde olduğu gibi öncelikli olarak el hijyeninini
sağlanması, santral kateter takılmasında, kateter bakım ve kan kültür örneğin alınması sırasında cilt antisepsisinin 
doğru yapılması ve alınan örneklerin uygun koşulda laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Kültür sonuçlarına göre 
izolasyon önlemlerine dikkat edilmesi, kan kültür alımında standardizasyonun sağlanması gerekmektedir. Hastanemizde 
santral kateter infeksiyonları önlem paketi uygulanmaya başlatılmıştır. Gerekli eğitimler / takipler devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan kültür örneği, mikroorganizma, yoğun bakım
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Tablo 1. Kan örneklerinin alındığı bölümlere göre üreme oranları

Kan kültürü alınan
birimler

Alınan kan kültür
örnek sayısı

Ürüme olan kan 
kültür örnek sayısı %

ARYBÜ 420 172 40.9

CYBÜ 246 96 39

DYBÜ 252 74 29.3

GYBÜ 516 214 41.4

KYBÜ 207 42 20.2

NYBÜ 120 48 40.0

Dahili birimler 897 133 14.8

Cerrahi birimler 133 20 15.03
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Bir Yıllık Dönemde Saptanan 
VRE Suşlarının İrdelenmesi

Filiz Pehlivanoğlu1, Gönül Şengöz1, Hatice Erdoğan1, Melik Kayıkçı1, Meyha Şahin1, Sinem Akkaya Işık1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE), hastanelerde yatan hastalarda kolonizasyona ve infeksiyona neden 
olan dirençli bir mikroorganizmadır. Birçok antibiyotiğe doğal dirençli olmaları veya direnç geliştirebilme potansiyelleri,
bu bakterilerle oluşan infeksiyonların tedavilerini de zorlu hale getirmektedir. Kolonizasyon ya da infeksiyon için altta
yatan birçok hastalık risk oluşturmaktadır. VRE kolonize hastaların erken tespiti ve izolasyon önlemlerinin alınması bu 
mikroorganizmanın hastane içinde yayılımını önleyecektir.

Materyal ve Metod: 2014 yılında farklı kliniklerden mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik
örneklerden toplam 447 enterokok suşu izole edilmiştir. Kültürde üreyen mikroorganizmalara konvansiyonel
yöntemlerle ve otomatize sistemle (Vitek, BioMerieux, Fransa) tanı konmuştur. İzole edilen suşların in-vitro antibiyotik 
duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve otomatize sistem ile saptanmıştır.

Bulgular: Bu suşlardan 12’si (%2.6) VRE olarak tanımlanmıştır. Örneklerin beşi dahiliye, beşi YBÜ, biri üroloji 
kliniği ve biri de gebe polikliniğinden gönderilen materyallerden izole edilmiştir. Hastaların yaş aralığı 30-88 olup yaş 
ortalaması 56’dır. Kadın ve erkek cinsiyet eşit olarak bulunmuştur. Suşların saptandığı örneklerin yedisi idrar, üçü kan,
biri biyopsi kültürü ve biri de rektal sürüntü kültürüdür. YBÜ’den izole edilen suşların üçü kandan, biri idrar ve biri de
rektal sürüntüden tanımlanmıştır. Gebe polikliniğinden gönderilen materyal 35 yaşındaki hastaya ait idrar örneğidir.
Hastaların hiçbirinde zaman ve mekan olarak epidemiyolojik bir bağlantı saptanmamış ve bir salgın tanımlanmamıştır. 
Suşların hepsi linezolide duyarlı bulunmuştur. Diğer antibiyotiklere duyarlılıkları Tablo 1’de görülmektedir.

Sonuç: Enterokoklar cansız yüzeylerde haftalarca yaşayabilir ve her ortama iyi adapte olurlar. Dış ortama
dayanıklılıkları, etkenin yayılımını kolaylaştıran bir risk faktörüdür. Bir hastada kolonizasyon süresi yedi hafta ile üç yıl 
arasında değişebilmektedir. Hastaların tekrar tekrar hastaneye yatışlarında VRE taşıyıcılıkları varsa bunun bilinmesi ve
sıkı temas izolasyon önlemlerinin alınması bakterinin diğer hastalara yayılımını engelleyecektir. VRE infeksiyonlarının
tedavisinde kullanılan linezolidin akılcı kullanımı, bu antibiyotiğe karşı da direnç gelişimini kontrol altına almak için 
kaçınılmazdır. 

Anahtar Kelimeler: Direnç, linezolid, VRE
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Tablo 1. VRE suşlarının diğer antibiyotiklere duyarlılıkları

Antibiyotik Duyarlılık (%)

Linezolid 100

Tetrasiklin 40

Teikoplanin 18

Siprofl oksasin 0

Gentamisin (yüksek düzey) 30

Ampisilin 17

Trimetoprim-sulfametoksazol 22
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İİstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen
Hastaların Yatışları Sırasında Alınan Kültürlerde

İzole Edilen Etkenlerin İncelenmesi

Cahide Saçlıgil1, Tahir Ceylan1, Gülfem Akengin Öcal1, Fatma Can Bozan1, Hasniye Özbozduman1

1 Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 3. basamak yoğun bakım ünitesinde takip edilen
hastaların üniteye kabulünde alınan ilk kültürlerinde üreyen etkenlerin preepidemik değerlendirilmesi ve infeksiyon
kontrol çalışmalarının önemi sunulmuştur.

Materyal ve Metod: Ocak-Temmuz 2014 tarihleri arasında 3. basamak yoğun bakım ünitesine kabul edilen 
tüm hastaların yatışlarının 1. günü alınan kültür sonuçları incelendi. Bu hastalardan aspirat, burun sürüntüsü, rektal 
sürüntü, idrar kültürü ve endikasyon durumunda hemakültür alındı. Bu hastaların kabul edildiği birimler kayıt edildi. 
Aktif sürveyans yapılan 3. basamak yoğun bakım ünitesinde toplam 14 yatakta yatmakta olan ve kültürleri alınabilen 
204 hastadan alınan kültürlerdeki üremeler değerlendirildi, izolasyon tedbirleri alındı ve infeksiyon kontrol önlemleri 
gözden geçirildi.

Bulgular: Yoğun bakım ünitesine kabul edilen toplam 324 hastadan 113 hasta acil servisten, 75 hasta diğer hasta 
servislerinden, 136 hasta diğer hastanelerden kabul edildi ve yatan hastaların 204 tanesinde tüm kültürler alınabildi.

Bu hastaların %47.05‘inde üreme tespit edildi. Üreme olan hastaların %24.02’si diğer hastanelerden gelen,
%23.03’ü ise acil servis ve diğer servislerden alınan hastalardı.

Alınan hemakültürlerin %3.43’ünde, idrar kültürlerinin %13.72‘inde, aspirat kültürlerinin %21.57‘sinde üreme 
tespit edildi. Rektal sürüntü kültürlerinin % 5.88‘inde VRE (+) bulundu. Burun sürüntü kültürlerinin %2.45’inde MRSA
taşıyıcılığı saptandı. İdrar kültürlerinde en sık etken E.coli, aspirat kültürlerinde ise Acinetobacter spp. idi.r

Etken üreyen hastalar kohortlandı ve temas / sıkı temas izolasyon önlemleri alındı. Servis personeline periyodik
olarak el hijyeni, çapraz kontaminasyon, izolasyon önlemleri ve hastane temizliği hakkında eğitimler verildi.

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde aktif sürveyans yapılması epidemi öncesi durumun tespit edilmesi, çapraz
kontaminasyon ile olası epidemilerin önlenmesi ve tedavinin hızlandırılması sağlanmaktadır. Yatış kültürlerinin 
devamlılığının sağlanması, sonuçların takip edilmesi, birime özel eğitimlerin periyodik olarak devam ettirilmesi, 
uygulamaların gözlem ve denetimlerinin sağlanması ve ünite çalışanlarının infeksiyon kontrol çalışmalarına katılmaları 
infeksiyon kontrolünün başarısını arttırmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda hastaların ilerleyen dönemlerindeki
üremelerinin endemik sınırlarda seyretmesi sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, sürveyans, yoğun bakım
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İİstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi
3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon

 Hızları ve Etken Mikroorganizmalar

Cahide Saçlıgil1, Tahir Ceylan1, Gülfem Akengin Öcal1, Hasniye Özbozduman1, Fatma Can Bozan1, 
1 Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Amaç: Hastane infeksiyonları tedavi ve hastanede kalış sürelerinin uzamasına, mortalite ve morbiditede artışlara
neden olmaktadır. Yoğun bakım üniteleri, hastaların altta yatan hastalıklarının ağırlığı, uygulanan invaziv işlemlerin 
sıklığı ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin yoğun olarak kullanımı nedeniyle hastane infeksiyonlarının en sık gözlendiği 
birimlerdir. Bu çalışmada İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 14 yataklı 3. basamak yoğun bakım ünitesinde 
izlenen infeksiyon tipleri, hızları ve etken mikroorganizmaların irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın verileri Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Kartal Yavuz Selim
Devlet Hastanesi 3. basamak yoğun bakım ünitesinde yatan 1266 hastanın infeksiyon kontrol ekibi tarafından aktif 
sürveyansla prospektif olarak izlendi ve veriler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tanımlanmasında ”Centers 
for Diseases Control and Prevention (CDC)” ölçütleri kullanıldı. Etken mikroorganizmaların tanımlanması konvansiyonel
yöntemler ve otomatik sistem (VITEK-2, BacT/ALERT 3D; biomerieux, Fransa) kullanıldı.

Bulgular:  Bu çalışmada 2 yılda 1266 hasta, 9214 hasta günü izlendi. 148 etken izole edildi. En sık izole edilen 
etken A. baumannii (%51) idi. Diğerleri sırasıylai K. pneumoniae (%12), P. aeruginosa (%10.8), Candida spp. (%10.8),
E. coli (%4.7). Gram-pozitif bakterilerin görülme sıklığı ise %10.4 olarak bulundu. 2013 yılında ventilatör ilişkilii
pnömoni hızı %0 (17.03), 2014 yılında ventilatör ilişkili pnömoni hızı %0 (8.63) olarak bulundu. Ventilatör kullanım 
oranımız değişmezken ventilatör ilişkili pnömoni hızımızda azalma saptandı.

Sonuç: 2014 yılında hastanemiz 3. basamak yoğun bakım ünitesinde invaziv araç kullanımı ve bakımında
infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanabilirliğinin artırılması ve invaziv araç kullanım süresinin mümkün olduğu kadar 
kısa tutulması, birime özel eğitimlerin periyodik olarak devam ettirilmesi, uygulamaların gözlem ve denetimlerinin 
sağlanması ve ünite çalışanlarının infeksiyon kontrol çalışmalarına katılmaları ventilatör ilişkili pnömoni hızının bir 
önceki yıla göre azalmasına yardımcı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, sorun mikroorganizmalar, sürveyans
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Tablo. İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 3. basamak YBÜ 2014 yılı ve 2013 yılı infeksiyon hızlarının karşılaştırılması

Ventilvatör 
günü

VİP hızı
%0

Üriner
kateter
günü

Kİ-ÜSİ
hızı
%0

Santral
venöz
kateter
günü

SVK-KDİ
Hızı
%0

KDİ
Hızı
%

Pnömoni
Hızı
%

CAİ Hızı
%

Yumuşak
doku

infeksiyon
hızı
%

Hİ Hızı
%

Hİ
dansitesi

%0

2013 yılı 3054 17.03 4515 3.1 2605 3.45 0.3 0 0.2 0.3 12.36 17.66

2014 yılı 3128 8.63 4642 3.02 2539 3.15 0.48 0.64 0 0.32 9.37 12.38

VİP: Ventilatör İlişkili Pnömoni; Kİ-ÜSİ:Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonu; SVK-KDİ: Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşım İnfeksiyonu;
KDİ: Kan Dolaşım İnfeksiyonu; CAİ: Cerrahi Alan İnfeksiyonu; Hİ:Hastane İnfeksiyonu
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Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım
Ünitesinde VRE ile Kolonize Hasta Sayısı:

Üç Yıllık Sürveyans Sonuçları

Serap İpekçi1, Canan Yurdakul1, Fatma Yeter Dönmez1, Gül Ruhsar Yılmaz1, Cibali Açıkgöz1, Mehmet Akın Taşyaran1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Giriş: Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların vankomisin dirençli enterokok (VRE) türleri ile kolonizasyonunun 
tespit edilip, gerekli izolasyon önlemlerinin alınması VRE yayılımının önlenmesi açısından önemlidir.

Metod: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesine 2012- 2014 yıllarında
yatan ve rektal VRE kolonizasyonu sürveyansı için kültür alınan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Veri kaynağı
olarak yoğun bakım VRE sürveyans formları kullanıldı. 

Bulgular: Reanimasyon yoğun bakım ünitesi toplam 17 yataklı olup üç yıllık sürede toplam VRE ile kolonize hasta 
sayısı 90 olarak tespit edilmiştir. %39’u 2012 yılında, %34’ü 2013 yılında, %27’si 2014 yılında görülmüştür. 

Sonuçlar: Hastanemiz Reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde VRE ile kolonize hasta sayısı azalmakla birlikte 
devam etmektedir. Hastaların VRE ile kolonizasyon/infeksiyon durumlarının erken tesbiti, izolasyon önlemlerinin hızla
alınarak etkenin yayılımının önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Vankomisin dirençli enterokok, sürveyans, kolonizasyon

P-073

Şekil.
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İAntibiyotik Direnci ve Hastane İnfeksiyonlarına Karşı, 
Kalıcı Geniş Spektrumlu Dezenfektan Yaklaşım

Yusuf Ziya Menceloğlu1

1 Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Hastane infeksiyonu tıp literatüründe ve uygulamada yaygın olarak; değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada, 
hastaneye başvurduğunda kuluçka döneminde olmayan ve hastaneye yattıktan 48-72 saat geçtikten sonra gelişen veya
taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan infeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 2007
yılında hazırlamış olduğu raporda, sağlıklı verilere ulaşılmamakla beraber, Türkiye’de hastane infeksiyonu oranının    
%5-15 arasında değiştiği kabul edilmektedir. 

Antibiyotik direnci ise yine Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarında, yanlış ve etkin olmayan dezenfektan kullanımı
ve çapraz bulaşma nedeniyle mikroorganizmaların bağışıklık geliştirdiği bilinmektedir. Hastane infeksiyonları sıklıkla
antibiyotik dirençli organizmalardan kaynaklanmaktadır ve yetersiz infeksiyon kontrolü, çapraz bulaşmaya ve 
antibiyotik dirençli bakterilerin gelişmesine neden olur. 

Hastane infeksiyonuna neden olan bulaşmaların önlenmesi için; hastanede kullanılan, maske, eldiven, giysi, 
çarşaf, ayırma perdeleri, hava filtreleri ve hasta ekipmanlarının kalıcı antimikrobiyal malzeme ile kaplanması, atık suya
karışmamasına özen gösterilmelidir. 

Benzer şekilde antibiyotik direncine neden olan, yetersiz dezenfektan kullanımı ve bunların atık suya taşınmasının 
engellenmesi için, yer yüzey ve tüm ölü bölgelerin kalıcı antimikrobiyal malzemeyle kaplanması sorunların çözümüne 
yardımcı olacaktır.

Bu amaçla sol gel kimyası yardımıyla antimikrobiyal etkinlik gösteren aktif maddelerin su bazlı uygulama ile yüzeylere 
uygulanarak kuruduktan sonra yüzeyde oluşan silika çapraz bağlanma sayesinde kalıcı bir koruma sağlanacaktır.

Bu çalışmada Sabancı Üniversitesi laboratuvarında geliştirilip patenlenen Tri-metoksi Silan Quaterner Ammonyum 
Klorür bileşiğinin farklı yüzeylerde (maske, eldiven, giysi, çarşaf, ayırma perdeleri, hava filtreleri ve hasta ekipmanları
vs) oluşturduğu çapraz bağlı ağ yapısı ve uzun süre koruma hakkındaki bulgular paylaşılacaktır. Bu tanımlamalar SEM-
EDX, 29Si NMR, TGA ve AATCC 100 ve ASTM 174 mikrobiyolojik test yöntemleri ile yapılmıştır.

Yeni nesil antimikrobiyal malzemesinin uygulanması ve uzun süreli kalıcılığı ve aktivitesi sayesinde çapraz bulaşmanın
önlenebileceği gibi atık sulara karışması ve mikroorganizmaların direnç oluşturmasını önleyecektir. Kalıcılık nedeniyle 
daha az temizlik ve hijyen malzemesi kullanımı sorumlu tüketim anlayışına da hizmet etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnci, çapraz bulaşma, kalıcı hijyen

P-074
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Tablo. Antimikrobiyal kaplamanın iplik özelliklerine etkisi

YARN TYPE dtex
Elongation

(%)

Tenacity 
(cN/
dtex)

Crimp
Contraction

Crimp
Modul

Crimp
Stability

Shrinkage
in hot air

Antimicrobial
Activity

AATCC 100
Before wash

Antimicrobial
Activity

AATCC 100
After 20 wash

75 f 72 Texturise
(standart yarn)

87 28.12 3.74 14.63 7.81 81.30 5.8 0 0

75 f 72 Texturise
(Antimicrobial
coated yarn)

87 29.19 3.85 15.29 8.69 82.31 5.7 97 95

Trimetoksi silil alkil amonyum bileşiği ile kaplanmış ipliklerin mekanik ve tekstil özellikleri uygulama yapılmamış iplikler ile karşılaştırması. Yirmi 
yıkama sonrası aktivite testi

ŞŞekil. y ş ğ , yHastane tekstili üretiminde kullanılan trimetoksi silan alkil amonyum bileşiğinin SEM, NMR ve TGA ile karakterizasyonu

Antimic yüzeyde şematik gösterimi

Antimic Fiber yüzeyinde SEM-EDX
Antimic’e ait TGA spektogramı

Antimic kaplı fiberlere ait Sİ29-NMR (Single Pulse-MAS
spektogramı

Yüzeylerde Antimic Karakterizasyonu (SEM-EDX, Sİ29-NMR and TGA)

Trimetoksi silan alkil amonyum bileşiği yüzey karakterizasyonu
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Tablo. Koruyucu maske uygulaması ve ticari ürün karşılaştırması

Örnek Tanımı
Referans bakteri

sayısı
Kalan bakteri

sayısı  Öldürme oranı (%)

Maske Referans 115 115 Referans

Maske Antimic kaplı 115 0 100

Maske UV duyarlı Pembe 115 46 60

Maske UV duyarlı Beyaz 33. gün 115 81 30

Maske UV duyarlı Beyaz 90. gün 208 0 0

Sağlık sektöründe kullanılan ve UV ile aktif hale gelen maskeler ile trimetoksi silil alkil amonyum bileşiği kaplanmış maskenin AATCC 100 testi
karşılaştırması
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Ulus Devlet Hastanesi’nde Çalışan Personellerin
Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Konusundaki

Bilgi Düzeyleri

Elif Çayıroğlu Gümüş1, Rabia Karatuğ2, Nermin Güler3, Fatma Şükran Örnek4

1Ulus Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara
2Ulus Devlet Hastanesi, Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, Ankara
3Ulus Devlet Hastanesi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Ankara
4Ulus Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Ankara

Amaç: Hastane infeksiyonlarının kontrol altına alınmasında, alet ve malzemelerin standartlara uygun steril edilmesi, standartlara uygun

malzemelerle sterilizasyon işleminin her bir aşamasının doğru yapıldığından emin olunması önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hastanede 

çalışan personellerin sterilizasyon-dezenfeksiyon konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız Ankara Ulus Devlet Hastanesi’nde çalışan personellerin sosyodemografik özellikleri ile sterilizasyon-

dezenfeksiyon konusundaki bilgi düzeylerinin belirlemeye yönelik sorulardan oluşan ve anket formunu doldurmayı kabul eden 70 hastane

personeline, hastane yönetiminden izin alındıktan sonra Temmuz ayında uygulanmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan personelin %82.9’unun kadın, yaş ortalamasının 34.3 ± 3.04 olduğu, %68,6’sının hemşire, %52.9’unun

lisans mezunu olduğu, mesleki deneyim ortalamasının 1.72 ± 0.93 olduğu, %94.3’ünün sterilizasyonun tanımını, %67.1’inin dezenfeksiyonun

tanımını, %80’inin kritik malzemenin ne olduğunu, %65.7’sinin yüksek düzey dezenfektanın ne olduğunu, %74.3’ünün el dezenfeksiyonun

en sık hangi yönteme başvurulması gerektiğini, %90’ının steril malzeme depo kurallarını bildiğini, %87.1’inin basınçlı buhar sterilizasyonu

yapan aletin ne olduğunu bildiği saptanmıştır (Tablo 1). En fazla 14 soruya doğru yanıt verdikleri görülmüştür. 

Sonuç: Değerlendirme sonuçlarına göre araştırmaya katılan personelin konu ile ilgili bilgi puanı ortalamalarının iyi düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Bilgi düzeylerinin yaş, meslek, eğitimden etkilendiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında personelin bilgilerinin sürekliğinin

sağlanması için en az yılda bir kez konu ile ilgili eğitim verilmesi gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sterilizasyon, dezenfeksiyon

P-075

Tablo. Çalışanların anket sorularına verdikleri doğru yanıtların dağılımı

Sorular n Yüzde (%)

“Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemi” anlamındaki sözcük hangisidir? 57 81.4

Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyonun tanımıdır? 66 94.3

“Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi 
veya üremelerinin durdurulması işlemi” anlamındaki sözcük hangisidir?

47 67.1

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kontamine aletlerin MSÜ’ye teslimi ile ilgili değildir? 51 72.9

Aşağıdakilerden hangisi kritik malzemedir? 56 80

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir dezenfektanın özelliklerinden değildir? 62 88.6

Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonu etkileyen faktörlerden biridir? 10 14.3

Aşağıdakilerden hangisi paketleme prensiplerinden biri değildir? doğru yanıt yok

Ellerin dezenfeksiyonunda en sık hangi yönteme başvurulur? 52 74.3

Isıya dayanıklı olmayan hassas aletlerin sterilizasyonunda kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 60 85.7

Basınçlı buhar sterilizasyonu yapan alet hangisidir? 61 87.1

Mukoza ile temas eden tüm tıbbi aletlerin dezenfeksiyonunda nasıl olmalıdır? 55 78.6

Aşağıdakilerden hangisi el antiseptiği olarak kullanılmaz? 47 67.1

Aşağıdakilerden hangisi steril malzeme depolama kurallarından biridir? 63 90

Aşağıdakilerden hangisi steril malzeme depolama süresi değildir? 18 25.7

Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzey dezenfektandır? 46 65.7
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Çevresel Temizlik Etkinliğinin ATP
Biyolüminesans Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Hülya Kuşoğlu1, Sena Demir2, Ayşe Sesin Kocagöz1

1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Fulya Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Etkin yapılmayan temizlik süreci cansız yüzeylerde mikroorganizmaların günlerce canlılığını sürdürebilmesine neden

olmakta, hastane ortamında ise bu mikroorganizmalar sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar için kaynak oluşturabilmektedir. Günümüzde yüzey 

değerlendirmesi için önerilen yöntemlerden gözlemsel değerlendirme subjektif, ATP biyolüminesans ve mikrobiyolojik değerlendirme ise 

kantitatif sonuçlar verdiğinden objektif bir ölçüm imkanı sağlamaktadır. Bu çalışmada hastanemizdeki yüzey temizliklerinin ATP biyolüminesans 

yöntemiyle değerlendirilerek elde edilen sonuçların gözlemsel değerlendirme ile uyumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Hastaneden hasta taburcu olduktan sonra oda temizliği hastane prosedürüne uygun olarak tamamlanmakta, temizlik

sonrası belirlenmiş 53 maddelik kontrol listesi üzerinden işaretleme ile bulgular not edilip eksiklikler varsa yeniden temizlenip hasta kabulü

yapılmaktadır. Bu çalışmada yatan hasta katındaki 12 odada rutin gözlemsel kontrole ek olarak temizlik öncesi ve sonrası yatak kumanda 

paneli, hemşire çağrı butonu ve hasta banyosunda bulunan lavabo musluğundan olmak üzere üç alandan ATP biyolüminesans ölçümü 

yapılmış ardından gözlemsel değerlendirmeye geçilmiştir. ATP biyolüminesans ölçümlerinde 250 RLU üstü, gözlemsel kontrollerde %90 üstü

temiz olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hasta taburculuğu sonrası yapılan yüzey temizliği 12 odada da gözlemsel değerlendirmeye göre > %90 temiz kayıt edilmiştir. 

Gözlem yönteminde temiz olmayan alanların toz ve mekanik kir olarak not edildiği görülmüştür. Aynı odalardan ATP biyolüminesans yöntemine 

göre temizlik öncesi 3 noktadan yapılan ölçümlerin ortalaması > 250 RLU, temizlik sonrası aynı noktalardan yapılan ölçümlerin ortalaması ise 

<250 RLU olarak ölçülmüştür.

Sonuç: Gözlemsel yapılan değerlendirmede temiz olarak yorumlanan odalar ATP biyolüminesans yöntemi ile yapılan ölçümlerde de 

temiz olarak yorumlanmıştır. Temizliğin etkinliğinin kontrol edilmesinde ATP biyolüminesans yöntemi objektif verilerle gözlemsel yapılan

değerlendirmenin subjektif sonuçlarını desteklemiştir. Hastane temizliği ve etkinliğinin değerlendirilmesi sağlık bakımı ilişkili infeksiyonların

önlenmesinde önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: ATP biyolüminesans, hastane temizliği, gözlemsel değerlendirme
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Şekil. ATP biyolüminesans ile temizlik öncesi ve temizlik sonrası karşılaştırma
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Hastanelerde Dezenfeksiyon-Sterilizasyon 
Uygulamaları ve Sorunlar

Ece Keskin1

1Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara

Özet: Hastanelerde pek çok tıbbi araç ve gereç için, dezenfeksiyon sterilizasyon uygulamaları uygulanmaktadır. 
Bu süreçlerdeki yetersizlikler, bilgi eksikliği, uygulama yanlışları, tedavi harcamalarının artmasına, gereksiz ve bilinçsiz
kullanım hastane giderlerinin artmasına neden olmaktadır.

Özellikle 100 veya 200 yataklı periferdeki hastanelerde detaylı sterilizasyon üniteleri bulunmamakta, sterilizasyon 
işlemleri küçük sterilizasyon birimlerinde sürdürülmektedir. Özellikle ek binalı birden fazla binada hizmet veren 
hastanelerde takip süreçleri daha da sıkıntılı olmaktadır.

Endoskopi, sistoskopi, bronskopi, SFT, lokal odaları, gibi yerlerde sürdürülmesi gereken yüksek düzey
dezenfeksiyon işlemleri alanların uygun düzenlenmemesinden dolayı bekletme, durulma, saklama koşulları uygun 
sürdürülememektedir. Polikliniklerde, pansuman alanlarında sürdürülen dezenfeksiyon işlemleri için standart bir
bekletme kabı bulunmamakta karışık olarak birimdeki çalışanın temin ettiği kavanozlarda bekletme yapılmaktadır. 
Polikliniklerde herhangi bir sağlık ve mikroorganizma bilgisi olmayan bilgi-işlem elemanlarının çalışması sürecin
doğru sürdürülmesini ve takibini güçleştirmektedir. Satın alma süreçlerindeki İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK)’ne
danışılmadan alınan dezenfektanlar kullanımda sıkıntı olunca akla gelen İKK süreçleri etkilemektedir. Şartname
hazırlamakla ilgili teknik bilgiye sahip olmayan komite üyeleri böyle bir istek geldiğinde örnek şartnamaler üzerinden 
süreci yönetmektedir. Sahada kullanımla ilgili bilgisi olmayan bir personel, depodan veya süreç bazen firmalar 
üzerinden yürütüldüğünden direkt firmadan, orta düzey dezenfektan yerine yüksek düzey dezenfektan alabilmekte 
ve sahada tespit edilene kadar yanlış kullanım sürmektedir. Sahada sterilizasyon işlemi yapılan aletlerin orta düzey
dezenfektanda bekletilmesi, ön yıkamadan sonra sterilizasyona gidecek malzemenin çamaşır suyunda bekletilmesi gibi 
sorunlar sıklıkla tespit edilen yanlışlardır. Personel gereksiz uygulamaları daha çok tedbir alma olarak görebilmektedir.
Hızlı yüzey dezenfektanını rutin temizlik uygulamalarında kullanmada tespit edilen yanlış uygulamalardandır. Kapı
kollarına, masa ve etejerlere, kan veya vücut sıvıları döküldüğünde üzerine hızlı yüzey dezenfektanı sıkarak temizleyen 
temizlik personelleri işlerini daha titiz yaptıklarını düşündüklerini ifade etmişlerdir.

Sonuç: Ön temizlikteki yanlışlar, bilgisizlik, uygun olmayan bina koşulları, denetim zorlukları pek çok uygulama
yanlışını da beraberinde getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dezenfeksiyon, sterilizasyon, uygulamada sorunlar
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Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun
Bakımında Ventilatör İlişkili Pnömoniden

Korunma Paketi Kullanımı Etkin mi?

Yadigar Arpa1, Hande Aygün1, Neslihan Gülşen1, Filiz Gündüz1, Emrah Şişli1

1Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı; kardiyovasküler cerrahi uygulanan ve mekanik ventilasyona bağlanan pediatrik
hastalarda, “Ventilatör İlişkili Pnömoniden Korunma Paketi“ kullanım etkinliğinin gösterilmesidir.

Yöntem: Acıbadem Bakırköy Hastanesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde, kalp damar cerrahi
uygulanan hastalarda ventilatör ilişkili pnömoni gelişimini engellemek amacıyla, Ağustos 2013 tarihinden itibaren paket 
uygulamalarını içeren kontrol formu kullanılmaya başlandı. Hastaya bakım veren sağlık çalışanlarına eğitim verildi. 
Oluşturulan formun dokümantasyonu günde iki defa bakım veren hemşire tarafından yapıldı. Formun kullanımı öncesi 
bir yıl ve sonraki bir yılın ventilatör ilişkili pnömoni hızı karşılaştırıldı. Pediatrik ventilatör ilişkili pnömoniden korunma
formu kullanımı öncesinde incelenen hastalar Grup 1, sonraki yıl incelen hastalar Grup 2 olarak adlandırıldı. Hastalar
aktif sürveyans yöntemi ile takip edilerek ventilatör ilişkili pnömoni tanısı Centers for Disease Control and Prevention
tanı kriterleri kullanılarak konuldu. Ventilatör kullanım oranı ve ventilatör ilişkili pnömoni hızı hesaplamasında National
Healthcare Safety Network formülleri kullanıldı. 

Sonuç: Çalışmaya 588 hasta dahil edildi. Ağustos 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında 387 hasta yattı. Hastaların
yoğun bakımda yatış gün sayısı 1661, ventilatör kullanım günü 1118, ventilatör kullanım oranı 0.67, yoğun bakımda 
ortalama kalış günü 4.3 gün ve ventilatör ilişkili ponömoni sayısı 15‘tir. Ağustos 2013-Temmuz 2014 arasında 201 
hasta yattı. Hastaların yoğun bakımda yatış günü sayısı 1357, ventilatör kullanım günü 928, ventilatör kullanım oranı 
0.68, yoğun bakımda ortalama kalış günü 6.8 gün ve ventilatör ilişkili ponömoni sayısı 4‘tür. Paket uygulamalarını
içeren kontrol formunun kullanımıyla önceki yıl 13.4 (1000 ventilatör günü başına) olan ventilatör ilişkili pnömoni 
hızının 4.3’e (1000 ventilatör günü başına) düştüğü görülmüştür. Bu sonuca göre pediatrik kardiyovasküler cerrahi
yoğun bakımda ventilatör ilişkili pnömoniden korunmak için paket kullanımının etkinliği gösterilmiştir. İyileşmenin 
devamlılığı, standartlaşma ve sürekli eğitim ile sağlanabilir. Paket uygulamalarına uyumun ölçümlenerek ventilatör 
ilişkili pnömoni hızı ile karşılaştırılması etkinliği daha net gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik, ventilatör ilişkili pnömoni, paket
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İAltı Aylık Ventilatör İlişkili Pnömoni
Önlem Paketinin Sonuçları

Derya Yıldız1, Cafer Korkut1, Gönül Şengöz2, Ayşin Alagöl1, Kerem Erkalp1, Rıfat Yıldız1, Meryem Çoban1, 

Emine Güngör Özdemir1

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

Giriş: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) önlem paketi uygulaması invaziv araç ilişkili infeksiyonların hızlarını azaltmaya
yönelik bir yöntem olup çalışmalar ile infeksiyon hızını azalttığı gösterilmiştir.

Materyal ve Metod: RYBÜ VIP hızlarının yüksek olması üzerine “VİP İnfeksiyonu Önlem Paketi”, 2014 yılında altı
ay süre ile yapılmıştır. Önlem paketinin maddeleri, infeksiyon kontrol ve RYBÜ ekibi tarafından oluşturulmuştur.

Önlem paketinin içeriğinde; hastanın demografik bilgilerinin yer almasının yanı sıra, formun açılış tarihi ve ilk gelişte 
entübasyon tüpünün değişip değişmediği sorgulanmaktadır. Paketin maddeleri ise aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

➤ Günlük ağız hijyeni klorheksidin ile sağlandı

➤ Hasta yatağının başı 30-45° açı ile yükseltildi

➤ Subglottik sekresyon aspirasyonu yapıldı

➤ Stres ülser profilaksisi yapılmadı

➤ Tromboemboli profilaksisi yapıldı

Uygulama öncesinde birim sorumlu hemşiresine konunun önemi ve nasıl uygulanacağı hakkında eğitim verilmiş ve 
günde iki defa bu formun uygun bir şekilde işaretlenmesi sağlanmıştır.

Bulgular: VIP önlem paketi uygulaması sonrası RYBÜ VIP hızlarında azalma saptanmakla birlikte; uygulama 
bittikten sonra da paket uygulanıyormuşçasına önlem maddelerine uyum devam etmiştir.

Tartışma: RYBÜ 2013 yılı ilk altı ay VİP infeksiyonu hızı 7.2 iken; son altı ay 16.5’e yükselmiş ve 2.3 kat arttığı tespit
edilmiştir. Bunun üzerine VİP infeksiyonu önlem paketi oluşturulmasına karar verilmiştir.

Altı ay süre ile 69 entübe/trakeostomili hastada bu paket uygulanmıştır. Pakete uyum, stres ülser profilaksisinin
uygulanmasından dolayı %80 olarak bulunmuştur. Uygulama yapılan 51 hasta exitus (%74), 18 hasta taburcu/sevk
(%26) olmuştur.

VİP önleme paketi uygulaması sonrasında, VİP infeksiyon hızı 2014 yılı ilk altı ayda 6.5’e düşmüştür. Buna ek olarak 
infeksiyon hızının yüksek olduğu dönemdeki hemşire eksikliği giderilmiş; hemşire sayısı standart sayılara ulaşmıştır.

Sonuç: İnfeksiyon kontrolünde infeksiyon önlem paketi önemli bir uygulamadır ancak tek başına yeterli değildir.
infeksiyon kontrol önlemlerinin bilinmesi ve uygulanmasının yanı sıra; sağlık personelinin gereken standartlarda 
çalışması da çok önemlidir. Sonuç olarak infeksiyon önlem paketinin, infeksiyon kontrol önlemleri konusunda YBÜ
çalışanlarının farkındalığını artırıcı etkisi olmuş ve infeksiyon hızında düşüş sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişki pnömoni, VİP önleme paketi, yoğun bakım infeksiyonları
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Ü İBir Yoğun Bakım Ünitesinden İzole
Edilen Acinetobacter baumannii İzolatlarınıni

Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi

Ümit Karakaş1, Tuğba Kula Atik1, Bayhan Bektöre1, Mehmet Burak Selek1, Bülent Atik2, Fatma Aydın1

1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Hastane infeksiyonları en sık yoğun bakım ünitelerinde gözlenen, mortalite ve morbidite artışına neden
olan, etken olarak özellikle gram-negatif bakterilerin suçlandığı önemli bir sağlık sorunudur. Hastanede görülen kısa
süreli salgınlarda çevresel örneklemeler yapmak ve izole edilen mikroorganizmalar arasındaki ilişkiyi belirlemek, bulaş 
kaynağını saptamada önemlidir. Çalışmamızda hastanemiz anestezi yoğun bakım ünitesinde izole edilen Acinetobacter 
baumannii suşlarının mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır. i

Yöntem ve Gereçler: Hastanemiz anestezi yoğun bakım ünitesinde bir haftalık dönem içinde üç farklı hastaya 
ait çeşitli klinik örneklerde A. baumannii üredi. Bulaş kaynağını belirlemek üzere çevresel örneklemeler alındı. Örnek i
ekimleri koyun kanlı agara ve EMB agara yapıldı ve plaklar 37°C’de %5 CO2’li etüvde 24-48 saat inkübe edildi. A. 
baumannii’nin mikrobiyolojik tanısı konvansiyonel yöntemler ve VITEK 2 otomatize identifikasyon sistemi (bioMerieux,
Fransa) ile yapıldı. İzolatların antibiyotik duyarlılık durumları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: İzolatlar konvansiyonel yöntemler ile A. baumannii olarak tanımlandı ve VITEK 2 otomatize identifikasyon i
sistemi ile de sonuçlar konfirme edildi. Çevresel örneklemelerde yatak etejerinde, monitörde ve infüzyon pompasında 
olmak üzere toplam üç örnekte A. baumannii izole edildi. Diğer çevresel örneklemelerde i A. baumannii üremesii
saptanmadı. Aynı hastaya ait klinik ve çevresel örneklerden izole edilen izolatların antibiyotik duyarlılık durumlarının
fenotipik olarak benzer olduğu gözlendi (Tablo 1).

Tartışma: Aynı hastalara ait klinik ve çevresel izolatların antibiyotik duyarlılık durumlarının benzer olduğu fakat
bu benzerliğin diğer izolatlar ile olmadığı tespit edilmiştir. Çevresel izolatlar içinde fenotipik benzerlik gözlenmediği 
için bulaş kaynağının ne olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak fenotipik benzerliğin her zaman genotipi
yansıtmadığı unutulmamalıdır. Bu şekilde kısa süreli salgınlara neden olan izolatlar arasındaki klonal ilişkiyi belirlemek 
amacıyla, ”Arbitrarily Primed” Polimeraz Zincir Reaksiyonu (AP-PZR) hızlı, ucuz ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. 
Bizim izolatlarımız arasındaki klonal ilişkinin daha hassas şekilde ortaya konulabilmesi için ileriki zamanlarda AP-PZR
çalışılacaktır. Unutulmaması gerekir ki, kaynak tespit edilemese de, infeksiyon kontrolü için alınacak temel önlemlerle
salgınların engellenebileceğidir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, hastane infeksiyonu, salgın
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Ü ÜReanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde (RYBÜ)
Klorheksidinli Kateter Örtüsü Kullanımının 

Santral Venöz Kateter İnfeksiyonları Üzerine Etkisi

Derya Yıldız1, Cafer Korkut1, Gönül Şengöz2, Meryem Çoban1, Emine Güngör Özdemir1, Kerem Erkalp1, Rıfat Yıldız1, 

Mehmet Salih Sevdi1

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

Amaç: Yoğun bakım üniteleri, kritik hastanın yaşamsal destek alma ihtiyacı olduğunda tedavi edildiği, invaziv
girişimlerin yoğun uygulandığı alanlardır. RYBÜ hastanemizin yatak sayısının %4’ünü oluşturmasına rağmen, hastanemiz
infeksiyonlarının %28’inden sorumludur. RYBÜ’de görülen infeksiyonların da %71.5’i alet ilişkili infeksiyonlardır. 
Yaptığımız bu çalışmada RYBÜ’de görülen santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyon (SVK-KDE) hızlarına,
klorheksidinli kateter örtüsü kullanımının etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada RYBÜ’de klorheksidinli kateter örtüsü kullanılan dönem ile kullanılmayan
dönem arasındaki SVK-KDE’ler sürveyans sonuçlarına göre kıyaslanmıştır. SVK-KDE hızı: (SVK-KDE sayısı/SVK günü) x 
1000 olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Klorheksidinli kateter örtüsü kullanımı SVK-KDE gelişimini %66.6 oranda azalttığı tespit edilmiştir (1. 
dönem). Bu oran örtü kullanılmasına rağmen çalışan hemşire sayısının eksilmesiyle tekrar %157 artış göstermiştir (2.
dönem). Üçüncü dönemde hemşire sayısı standart rakamlara ulaşmış fakat örtü kullanılmamıştır. Bu dönemde de SVK-
KDE’nin %24.1 oranda azaldığı saptanmıştır. 

Sonuçlar: Kıyaslama sonucunda SVK-KDE hızı en düşük olarak 1. dönemde yani hemşire sayısının yeterli ve
klorheksidinli kateter örtüsü kullanımının olduğu dönemde tespit edilmiştir. Kateter infeksiyonlarının önlenmesinde;
kateter takma esnasında bariyer ve asepsi önlemlerinin alınması, pansuman öncesi ve sonrası yapılan el hijyeni, 
uygun kateter yeri seçimi önemlidir. Klorheksidinli kateter örtülerinin SVK-KDE önlemede tek başına yeterli olmadığı; 
standartların sağlanarak, infeksiyon kontrol önlemlerine uyum ile birlikte kullanıldığında etkili olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Klorheksidinli kateter örtüsü, santral venöz kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonu, yoğun 
bakım ünitesi

Tablo 1. Dönemlere göre SVK-KDE oranları

Ünite adı
1. Dönem

(Temmuz-Aralık 2012) SVK-KDE Hızı
2. Dönem 

(2013 yılı) SVK-KDE Hızı
3. Dönem 

(2014 yılı) SVK-KDE Hızı

RYBÜ 2.1 5.4 4.1
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İ İİstanbul İkinci Basamak Bir Hastanede
Vankomisine Dirençli Enterokok

Sürveyans Çalışması

Arzu Bulut1, Burçin Nur Özdemir1, Salih Çetin1, Yaşar Gökhan Gül1, Harun Yıldız2, Ramazan Korkusuz1

1 Arnavutköy Devlet Hastanesi, İstanbul
2 Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir

Giriş: Enterokoklar insan bağırsak florasınının normal komponentleri olup, transmisyon kolonize veya enfekte hastalardan direkt temas 

yoluyla veya sağlık çalışanlarının elleri ile indirekt temas yoluyla, kontamine hasta bakım aletleri ve çevresel yüzeyler yoluyla ortaya çıkabilir. 

Araştırmamızda; genel yoğun bakım ünitesi (GYBÜ)’nde yatan hastalarda vankomisin dirençli enterekok (VRE) kolonizasyonlarını ve ilişkili 

sosyodemografik özelliklerini erken dönemde saptayarak, gerekli izolasyon önlemlerini almak, hastane içi yayılımı ve klinik infeksiyonların

ortaya çıkışını önlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 201 yatak kapasiteli Arnavutköy Devlet Hastanesi 2. seviye GYBÜ’de, Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri 

arasında 344 hastadan alınan, toplam 713 perirektal sürüntü örneğinde 22 VRE kolanizasyon olgusu retrospektif değerlendirilmiştir. Haftalık

alınan perirektal sürüntü sonuçları İnfeksiyon Kontrol Komite (İKK) hemşiresi tarafından, ”VRE Takip Formu”na haftalık olarak kaydedildi. 

Verilerin değerlendirilmesinde; lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmaya gerekli izin ve etik kurul onayı alındıktan sonra başlanmıştır.

Bulgular: Araştırmamızda olguların sosyodemografik özellikleri, yatış gün sayıları, yatış tanıları, altta yatan hastalıkları, yoğun bakım

ünitesine geliş öyküsü ve yatıştaki VRE durumu Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 344 olgunun 15 (%4.4)’inde hastanede yatış süresinde

kolonize olduğu belirlenmiştir. İncelenen 15 hastanede gelişen VRE olgusuna ait veriler Tablo 3’te sunulmuştur. Yatış tanısı kardiyopulmoner

arrest (KPA) olan kişilerin “diğer” yatış tanısındakilere göre hastanede VRE gelişmesini artırdığı yönünde istatistiksel olarak önemli fark olduğu

belirlenmiştir (p= 0,001; p< 0.05). Olgularda ortalama 22.1 gün sonra VRE kolonizasyonu geliştiği belirlenmiştir. Yatış gün sayısı 0-10 gün

kişilerin “yatış gün sayısı 31-60 gün” olanlara göre hastanede VRE gelişmesini azalttığı, ancak bu değerin anlamlı olmamakla birlikte anlamlılık

sınırına çok yakın olduğu saptanmıştır (p= 0,065; p> 0.05).

Sonuç: Yatış süresinin uzunluğu ve yatış tanısı KPA olan kişilerin, hastanede VRE gelişmesini artırdığı yönünde istatistiksel olarak önemli

fark olduğu belirlenmiştir. Diğer risk faktörleri de göz önüne alındığında; VRE kolonizasyonlarının erken dönemde saptanması, gerekli izolasyon

önlemlerinin alınarak hastane içi yayılım ve klinik infeksiyonların ortaya çıkışının önlenmesi açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok, sürveyans kültürü

P-082

Tablo 1. Olguların demografi k özellikleri ile yatış gün sayıları ve yatış tanıları

Yaş Sayı % Cinsiyet Sayı %

15-25 Yaş 8 2.3 Kadın 163 47.4

26-50 Yaş 37 10.8 Erkek 181 52.6

51 Yaş ve üzeri 299 86.9 Toplam 344 100

Toplam 344 100

Yatış Gün Sayısı Sayı % Yatış Tanısı Sayı %

0-10 gün 185 53.8 Solunum yetmezliği 257 74.7

11-30 gün 130 37.8 Kardiyopulmoner arrest(CPA) 4 1.2

31-60 gün 19 5.5 Serebrovasküler hastalık(CVA) 25 7.3

61 gün ve üstü 10 2.9 İnfeksiyon 3 0.9

Toplam 344 Diğer 55 16.0

Toplam 344 100
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Tablo 3. Hastanede VRE gelişen 15 olgunun özellikleri

Cinsiyet Sayı % Yatış tanısı Sayı % Altta yatan hastalık Sayı %

Kadın 8 53.3
Solunum Yetmezliği 7 46.7 Diabetes mellitus 3

KPA 3 20.0 KOAH 3

Erkek 7 46.7
CVA 1 6.7 Kalp yetmezliği 5

Diğer 4 26.7 Malignite 3

Toplam 15 100 Toplam 15 100 Nörolojik bozukluk 7

Yaş Sayı % Yatış tanısı Sayı % GYBÜ geldiği yer Sayı %

15-25 Yaş 1 6.7 0-10 Gün 2 13.3 Acilden direkt yatşı 8 53.3

26-50 Yaş 2 13.3 11-30 Gün 11 73.3 Başka bir hastaneden GYBÜ’ye yatış 3 20.0

51 yaş ve üzeri 12 80.0 31-60 Gün 2 13.3 Başka bir servisten GYBÜ’ye yatış 4 26.7

Toplam 15 100 Toplam 15 100 Toplam 15 100

*Olguların altta yatan hastalıkları birden fazla olduğundan yüzdelik dilim tam olarak sağlanmamaktadır.

Tablo 2. Olguların altta yatan hastalıkları ile yoğun bakım ünitesine geliş öyküsü ve yatıştaki VRE durumu

Altta yatan hastalıklar Sayı % Altta yatan hastalıklar Sayı %

Diabetes mellitus 62 18.0 Malignite 27 7.9

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) 128 37.3 Ümmün süpresyon 102 29.7

Kalp Yetmezliği 73 21.2 Nörolojik bozukluk 17 4.9

GYBÜ geliş öyküsü Sayı % VRE durumu Sayı %

Acilden direkt yatış 226 65.7 Yatışında VRE üremesi olmayan 329 95.6

Başka bir hastaneden GYBÜ'ye yatış 86 25.0 Hastanede gelişen VRE 15 4.4

Başka bir servisten GYBÜ'ye yatış 32 9.3

Toplam 344 100 Toplam 344 100

*Olguların altta yatan hastalıkları birden fazla olduğundan yüzdelik dilim tam olarak sağlanmamaktadır.
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ÜBir Üniversite Hastanesinde Ameliyat Olan
Hastalarda Cerrahi Profilaksi Uygunluğunun

Nokta Prevalans Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Aslıhan Candevir Ulu1, Behice Kurtaran1, Burcu Öz Türkoğlu1, Ayşe Seza İnal2, Süheyla Kömür2, Birgül Belgin1,       

Fatma Kılıç1, Hatice Yapıcı Çiçekdemir1, Seval Bozkurt1, Derya Gürel1, Hasan Salih Zeki Aksu1, Yeşim Taşova1

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

Giriş: Nokta prevalans, bir hastanedeki nozokomiyal infeksiyon probleminin boyutlarını saptamak için kullanılan
hızlı ve düşük maliyetli bir yöntemdir. CAİ hastane infeksiyonları arasında 3. sırada görülürken operasyon sonrasında 
gelişen infeksiyonlar arasında ise 1. sırada yer alır. CAİ gelişim riski; uygulanan cerrahi prosedürlere, cerrahi tipine,
cerrahi profilaksi uyumuna göre hastaneler arasında değişiklik gösterir.

Amaç: Bu çalışmada tüm hastane genelinde cerrahi klinik ve yoğun bakım ünitelerinde cerrahi profilaksinin
uygunluğunun saptanması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod:  Toplam 1200 yataklı hastanemizde cerrahi klinik ve yoğun bakımlarda opere olan hastaların
profilaktik amaçlı aldığı antibiyotik uygunluğu, infeksiyon kontrol hemşireleri tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde bir
günlük nokta prevalans yöntemiyle incelenmiştir.

Bulgular: Cerrahi işlem yapılan 57 hastanın yaş ortalaması 37.6 ± 23.1 olup, %73.7’si yetişkin ve %57.9’u erkektir. 
Cerrahi işlemlerin %38.6’sı temiz kontamine, %5.3’ü kontamine iken %56.1’i temiz cerrahidir. Cerrahi işlemlerin 
%91.2’si elektif ve %45.5’i açık cerrahidir. Ameliyat öncesi tıraş olan %22.8 hastanın, 1/4’ü ameliyattan hemen önce
ve bunların sadece 1/3’ü ameliyathanede tıraşlandı. Hastaların %50.9’u işlem öncesi banyo yaptı. Seftriakson 3 hastada
(%5.3) profilaksi için kullanıldı. Antibiyotik profilaksisi hastaların %50.9’una uygulandı. Uygunsuz antibiyotik profilaksi
nedenlerinin %39.3’ünü ameliyat tipi, %42.9’unu zamanı, %53.6’sını antibiyotiğin başlama zamanı, %28.6’sını temiz 
cerrahide profilaksi verilmesi, %10.7’sini gösterilen zamanda profilaksi verilmemesi, %25’ini uzun süreli profilaksi ve 
%7.7’sini ise yanlış dozda profilaksi verilmesi oluşturmaktadır.

Sonuç: Çalışma sonuçları göz önüne alındığında profilaksi uygulamalarında ciddi uyumsuzluk tespit edildi. Bu
bağlamda güvenli hasta cerrahisi için uygun profilaksinin önemi hakkında farkındalığın artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi profilaksi, prevalans, hastane

P-083
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2013 ve 2014
Yılları Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi İnvaziv Araç

İlişkili İnfeksiyon Dansite Değerlerinin Karşılaştırılması

İlkay Ordu Balık1, Selma Akdere1, Ecehan Yenici1, Nuray Uzun1, Ahsen Öncül1, Hatice Çakmakcı1, Yeliz Leblebici1

1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Hastane infeksiyonları en sık yoğun bakım ünitelerinde görülen, yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olan

infeksiyonlardır. Sürveyans programının temel amacı ise hastane infeksiyonlarının belirlenerek azaltılmasını sağlamaktır. Bu çalışma

hastanemizin 2013 ve 2014 yıllarındaki erişkin yoğun bakım ünitesi (EYBÜ)’nde invaziv araç ilişkili infeksiyon dansite değerlerini

(Ventilatör ile ilişkili pnömoni, üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, santral venöz kateter ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları)

karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. 

Yöntem:  Onaltı yatak kapasiteli 3. basamak EYBÜ’ümüzde hastane infeksiyonları aktif ve laboratuvara dayalı sürveyans

yöntemleri ile izlenmektedir. Eğitim almış infeksiyon kontrol komite hemşireleri ve infeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından hastane

infeksiyonları tanımlanıp izlenmekte ve laboratuvar verileri toplanmaktadır. 2013-2014 yıllarında hastanemizin EYBÜ’nde yatan

hastalar invaziv araç ile ilişkili hastane infeksiyonları açısından izlenmiş, hastaların tanımlanmasında ”Centers for Diseases Control and

Prevention” kriterleri kullanılmıştır.

İnvaziv araç ilişkili infeksiyon dansitesi = invaziv araç ilişkili infeksiyon sayısı / invaziv araç günü x 1000 formülüne göre 

hesaplanmıştır.

Bulgular:  2013-2014 yıllarında EYBÜ’ye sıra ile 608 ve 713 hasta yatışı olmuş (toplam 1320), toplam 118 invaziv araç ile ilişkili 

infeksiyon görülmüştür. 2013 ve 2014 yıllarına göre sıra ile ventilatör ilişkili pnömoni 20 (8.23) ile 23 (6.9), üriner katetere ilişkili üriner

sistem infeksiyonu 11 (2.64) ve 8 (1.58), santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu ise 32 (14.66) ve 24 (6.72)’dir. 2014

yılında tüm invaziv araç ilişkili infeksiyon dansitetelinde belirgin azalma bulunmaktadır.

Yıllara göre üriner kateter, mekanik ventilatör ve santral venöz kateter uygulanan hastalarda gelişen Hİ’ye ait girişim gün sayısı,

invaziv araç kullanım oranı ve invaziv araç ilişkili hastane infeksiyon dansiteleri tabloda gösterilmiştir.

Sonuç: EYBÜ’leri, hastaların altta yatan hastalıkları, uygulanan invaziv işlemler, organ fonksiyonlarının kısmi ya da tam bozukluğu,

uzun süre antibiyoterapi alma öyküleri olması nedeni ile hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü yerlerden biridir. İnfeksiyon 

kontrol önlemlerine uyumun ve sürveyansın sıkı takipleri, aralıklı eğitimler ile artış engellenerek daha da az düzeylere indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: İnvaziv araç, hastane infeksiyonları dansitesi, sürveyans, yoğun bakım ünitesi

P-084

Tablo. 2013 ve 2014 yılları EYBÜ invaziv araç ilişkili infeksiyon dansiteleri

İnvaziv girişim
İnvaziv girişim

gün sayısı
İnvaziv araç ilişkili
infeksiyon sayısı

İnvaziv araç ilişkili
infeksiyon dansitesi

2013 yılı üriner kateter 4163 11 2.64

2014 yılı üriner kateter 5069 8 1.58

2013 yılı mekanik ventilatör 2429 20 8.23

2014 yılı mekanik ventilatör 3331 23 6.9

2013 yılı santral venöz kateter 2183 32 14.66

2014 yılı santral venöz kateter 3571 24 6.72
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SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 2014 Yılı Sekonder Bakteriyemilerin

Hastane İnfeksiyonu Tanılarına Göre Dağılımı ve
Etken Mikroorganizmalar

Esengül Şendağ1, Yunus Gürbüz1, Emin Ediz Tütüncü1, Ganime Sevinç1, Asiye Tekin1, Aysun Acun1, 

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

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

Giriş ve Amaç: Sekonder bakteriyemi, vücudun herhangi bir anatomik bölgesinden kaynaklanan ve hem bu odaktan alınan 

örnekte hem de kan kültüründe aynı mikroorganizmanın üremesi olarak tanımlanır. En fazla üriner ve solunum sistemi infeksiyonlarını 

takiben görülür. Bakteriyemi, erken tanı konulup tedavi edilmediği takdirde morbidite ve mortalitesi yüksek olan bir klinik tablodur. 

NNIS’nin son verilerine göre sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlarda bakteriyemilerin yarısı sekonder bakteriyemi şeklindedir. Bu 

çalışmada, SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 yılında hastane infeksiyonuna sekonder gelişen 

bakteriyemilerin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: 2014 yılında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde aktif ve prospektif sürveyans, kliniklerde ise laboratuvara

dayalı sürveyans ve prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonu sürveyansı çalışmaları yürütülmüştür. Sürveyans, Sağlık Bakanlığı, Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı, Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)’nın,

“Türkiye Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Rehberi” doğrultusunda yürütülmüştür. Tanı konulan olgular bu amaçla kullanılmakta olan 

bilgisayar programına uygun “Hastane infeksiyonları hasta takip formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına online olarak 

girilmiştir. Sonuçlar İNFLİNE’den analiz edilmiştir. 

Bulgular: 2014 yılında toplam 490 hastane İnfeksiyonu tanısı konulmuş ve bu tanılara sekonder 31 bakteriyemi (%6.3) gelişmiştir. 

Sekonder bakteriyemi tanılarının branşlara göre dağılımına baktığımızda %83.9’unun yoğun bakım ünitesinde, %12.9’unun cerrahi 

branşlarda, %32’si dahili branşlarda takip edilmiştir. Tablo 1’de sekonder bakteriyemi olgularından izole edilen mikroorganizmalar, 

Tablo 2’de sekonder bakteriyemi olgularının hastane İnfeksiyonu tanılarına göre dağılımı görülmektedir. 

Sonuç: SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 yılında hastane infeksiyonlarına sekonder

bakteriyemi görülme oranı %6.3’dür. Aynı dönemde hastane infeksiyonlarında primer bakteriyemi görülme oranı %12.04’tür. 

Hastane infeksiyonları tanıları içinde %38.7 ile üriner sistem infeksiyonları sekonder bakteriyemi gelişmede ilk sırayı almış ve %35.5

ile Acinetobacter spp en sık izole edilen mikroorganizma olmuştur.r

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, mikroorganizma, sekonder bakteriyemi

P-085

Tablo 1. Sekonder bakteriyemi olgularından izole edilen 
mikroorganizmalar

Sekonder Bakteriyemi
Etken Sayısı

(n: 31) Oranı (%)

Acinetobacter spp.r 11 35.5

Enterobacter spp.r 2 6.4

Klebsiella spp. 5 16.1

Enterococcus spp. 2 6.4

Staphylococcus aureus 1 3.2

Koagülaz-negatif stafi lokok 1 3,2

E. coli 4 12,9

P. mirabilis 1 3,2

Pseudomonas spp. 3 9,6

Candida spp. 1 3,2

Tablo 2. Sekonder bakteriyemi olgularının hastane infeksiyonu
tanılarına göre dağılımı

Sekonder bakteriyemi
Tanı sayısı

(n: 31) Oranı (%)

Alt solunum yollarının diğer infeksiyonu 4 12.9

Üriner sistem infeksiyonu 12 38.7

Merkezi sinir sistemi infeksiyonu 4 12.9

Cerrahi alan infeksiyonu 4 12.9

Pnömoni 7 22.5
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2013 ve 2014
Yılları Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyon Dansite Değerlerinin
Karşılaştırılması

Selma Akdere1, İlkay Ordu Balık1, Ecehan Yenici1, Nuray Uzun1, Ahsen Öncül1, Hatice Çakmakcı1, Yeliz Leblebici1

1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Hastane infeksiyonları (Hİ) en sık yoğun bakım ünitelerinde görülen, yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olan

infeksiyonlardır. Sürveyans programının temel amacı ise hastane infeksiyonlarının belirlenerek azaltılmasını sağlamaktır. Bu çalışma

hastanemizin 2013 ve 2014 yıllarındaki beyin cerrahi yoğun bakım ünitesi (BCYBÜ)’nde invaziv araç ilişkili infeksiyon dansite

değerlerini (Ventilatör ile ilişkili pnömoni, üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, santral venöz kateter ile ilişkili kan dolaşımı 

infeksiyonları) karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. 

Yöntem: 16 yatak kapasiteli 3. basamak BCYBÜ’müzde hastane infeksiyonları aktif ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemleri

ile izlenmektedir. Eğitim almış infeksiyon kontrol komite hemşireleri ve infeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından Hİ tanımlanıp

izlenmekte ve laboratuvar verileri toplanmaktadır. 2013-2014 yıllarında hastanemizin BCYBÜ’sünde yatan hastalar invaziv araç ile 

ilişkili hastane infeksiyonları açısından izlenmiş, hastaların tanımlanmasında ”Centers for Diseases Control and Prevention” kriterleri

kullanılmıştır. 

İnvaziv araç ilişkili infeksiyon dansitesi = invaziv araç ilişkili infeksiyon sayısı/invaziv araç günü x 1000 formülüne göre hesaplanmıştır.

Bulgular: 2013-2014 yıllarında BCYBÜ’ye sıra ile 498 ve 561 hasta yatışı olmuş (toplam 1059), toplam 15 invaziv araç ile ilişkili 

infeksiyon görülmüştür. 2013 ve 2014 yıllarına göre sıra ile ventilatör ilişkili pnömoni 3 (7.44) ile 4 (9.09), üriner katetere ilişkili üriner

sistem infeksiyonu 1 (0.72) ve 4 (2.49), santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu ise 3 (14.35) ve 0(0)’dır. 2014 yılında 

ventilatör ilişkili pnömoni ve üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyon dansitelerinde belirgin artış bulunmaktadır. Santral venöz

kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyon dansitesinde ise azalma vardır.

Yıllara göre üriner kateter, mekanik ventilatör ve santral venöz kateter uygulanan hastalarda gelişen Hİ’ye ait girişim gün sayısı,

invaziv araç kullanım oranı ve invaziv araç ilişkili hastane infeksiyon dansiteleri tabloda gösterilmiştir.

Sonuç: BCYBÜ’leri, hastaların altta yatan hastalıkları, uygulanan invaziv işlemler, organ fonksiyonlarının kısmi ya da tam

bozukluğu, uzun süre antibiyoterapi alma öyküleri olması nedeni ile hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü yerlerden biridir.

İnfeksiyon kontrol önlemlerine uyumun ve sürveyansın sıkı takipleri, aralıklı eğitimlerle daha az düzeylere indirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sürveyans, invaziv araç, hastane infeksiyonları dansitesi, beyin cerrahi yoğun bakım ünitesi

P-086

Tablo. 2013 ve 2014 yılları beyin cerrahi YBÜ invaziv araç ilişkili infeksiyon dansiteleri

İnvaziv girişim
İnvaziv girişim

gün sayısı
İnvaziv araç ilişkili
infeksiyon sayısı

İnvaziv araç ilişkili
infeksiyon dansitesi

2013 yılı üriner kateter 1397 1 0.72

2014 yılı üriner kateter 1607 4 2.49

2013 yılı mekanik ventilatör 403 3 7.44

2014 yılı mekanik ventilatör 440 4 9.09

2013 yılı santral venöz kateter 209 3 14.35

2014 yılı santral venöz kateter 142 0 0



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2015;19(1):69-190172

POSTERLER

CABG Ameliyatlarında Pre-Op ve 
Post-Op Bundle Uygulamalarının

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarını Önlemeye Katkısı

Emine Güngör Özdemir1, Gönül Şengöz2, Cafer Korkut1, Derya Yıldız1, Meryem Çoban1, Kübra Yorulmaz3, 

Murat Akyol3, Adil Polat3, Nihan Kayalar3

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

Giriş: Cerrahi alan İnfeksiyonları (CAİ) mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini ve hastane masraflarını

artırması bakımından önemli bir sorundur. Çalışmamızda kardiyovasküler cerrahi kliniğinde (KVC) CAİ hızlarının 

düşürülmesine yönelik pre-op ve post-op bundle uygulaması sonuçları irdelenmiştir.

Materyal ve Metod: 2014 yılında pre-op ve post-op dönemde uygulamak için bundle formları KVC kliniği ile

hazırlanmıştır. Pre-op dönemdeki formda: kan şekeri kontrolü, insizyon bölgesindeki kılların alınması, antiseptikli

banyo, burunda “MRSA” araştırılması ve nazal mupirosin uygulaması, intra-operatif dönemde ise anestezi indüksiyonu 

ile uygun antibiyotiğin (sefazolin) uygulanması; post-op dönemdeki formda: operasyon bölgesinin 24-48 saat süre 

ile açılmaması, pansumandan önce/sonra el hijyeninin sağlanması, pansumanın asepsi-antisepsiye uygun yapılması,

profilaksinin süresi ve hastanın 48-72 saat içerisinde banyo yapması yer almıştır. Formlar EVET, HAYIR olarak

doldurulmuş, boş bırakılan alanlar HAYIR kabul edilmiştir.

Bulgular: 1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında 256 CABG (göğüs ve bacak insizyonu beraber) ameliyatı 

yapılmış, %11 (n:29) infeksiyon gelişmiştir. CAİ hızları 2014 / 1.dönem: %20 tespit edilmiş olup Mart ayında 

bundle uygulamasına başlanılmıştır. Bundle uygulaması ile CAİ hızları azalmıştır (Şekil 1). 144 hastaya bundle formu 

doldurulmuştur. Pre-op bundle uygulamasında hepsi EVET olan hasta %53 (n: 76); operasyon günü kan şekeri kontrolü

sağlanan hasta %56 (n: 80). Hastaların tamamında kıllar uygun şekilde temizlenmiş, pre-op antiseptikli banyo yapmış

ve anestezi indüksiyonu sırasında sefazolin uygulanmıştır. Post-op uygulamada hepsi EVET olan hasta %68 (n: 98), pre-

op ve post-op uygulamanın tamamı EVET olan hasta oranı ise %35 (n: 50) olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).

Sonuç: Geriatrik yaş grubunun giderek arttığı ülkemizde kardiyak cerrahi operasyonları, daha kompleks hastalığı

olanlara uygulanır hale gelmiştir. Bu durum postoperatif komplikasyonlarda artışla birliktedir ve infeksiyon kardiyak

cerrahi operasyonlarının en korkulan komplikasyonlarından biridir. Çünkü artmış morbidite, uzamış hastane yatışını 

ve ekonomik yükle beraber mortaliteyi beraberinde getirmektedir. CAİ’leri önlemek için bundle uygulaması yararlılığı

gösterilmiş bir yöntemdir ancak uygulamadaki zorlukların aşılması için sağlık çalışanlarının uyumu göz önüne alınarak 

formlarda değişiklikler yapılabilmeli ve elde edilen veriler analiz edilerek klinik ile paylaşılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bundle, cerrahi alan infeksiyonları, kardiyovasküler cerrahi

P-087
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Tablo 1. Pre-op ve post-op bundle parametreleri:144 hasta üzerinden uyum oranları

Pre-op ve post-op bundle parametreleri Evet (n) Hayır (n)
Uyum %

(her parametre için)

Kan şekeri regüle edildi mi? 80 64 56

Cerrahi bölgedeki kıllar tüy dökücü krem/clipper (elektrikli traş makinesi) ile temizlendi 
mi?

144 0 100

Hasta operasyondan bir gece önce/operasyon sabahı antiseptikli banyo yaptı mı? 144 0 100

Hastada MRSA taşıyıcılığına burun kültürü ile bakıldı mı? 137 7 95

Hastaya anestezi indüksiyonu ile uygun cerrahi profi laksi (sefazolin) uygulandı mı? 144 0 100

Primer kapatılmış kesiler 24-48 saat steril pansuman ile kapalı tutuldu mu? 126 18 88

Pansumandan önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği/antimikrobiyal sabunla el hijyeni 
sağlandı mı?

126 18 88

Pansuman değiştirilirken asepsi-antisepsiye uyuldu mu (steril malzeme kullanıldı mı)? 126 18 88

Cerrahi profi laksi uygun süre verildi mi? 144 0 100

Hasta servise çıktıktan sonraki 48-72 saat içerisinde banyo yaptı mı? 117 27 81

Uyum % (tüm parametreler için) 50 94 35

Şekil 1. 2013-2014 yılları CABG (göğüs ve bacak insizyonu ile beraber) CAİ hızları ve bundle uygulaması
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Koroner Arter Ameliyatlarında Cerrahi
Alan İnfeksiyonu: İnfeksiyon Gelişen ve

Gelişmeyen Grubun Kıyaslanması

Emine Güngör Özdemir1, Gönül Şengöz2, Cafer Korkut1, Meryem Çoban1, Derya Yıldız1, Kübra Yorulmaz3, 

Murat Akyol3, Adil Polat3, Nihan Kayalar3

1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Kardiyak cerrahi operasyonlardan biri olan koroner arter by-pass greftlemenin (CABG) uygulandığı hasta
profilinin daha kompleks olması beraberinde komplikasyonları ve cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) getirmektedir. Bu
çalışmada ileri yaş, diabetes mellitus (DM) gibi altta yatan hastalıklar, pre-op ve post-op hastanede kalış süresi, ameliyat 
süresi ve profilaktik antibiyotik uygulama durumlarının CAİ ile bağlantısı irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Şubat-Aralık 2014 tarihleri arasında CABG ameliyatı olan 144 hasta retrospektif olarak
infeksiyon gelişimi açısından incelemiştir. Hastalara ait bilgiler hastane Medin sistemi üzerinden ve aktif sürveyans 
sırasında alınmıştır. 

Bulgular: CABG ameliyatı olan 144 hastanın 13’ünde (%9) CAİ gelişmiştir. İnfeksiyon gelişen ve gelişmeyen gruptaki 
hastaların yaş ortalaması 60’tır. Her iki grupta pre-op yatış süresi, uygun cerrahi profilaksi (sefazolin) verilme zamanı
ve süresi açısından bir farklılık saptanmamıştır. CAİ gelişen hastalarda operasyon günü kan şekeri regülasyonunun
sağlanamadığı (%69), çoğunluğunun DM’li (%38) olduğu görülmüş aynı zamanda bu hastaların operasyon süresinin
diğer gruba kıyasla daha uzun sürdüğü ve post-op hastanede kalış süresinin ise iki kat daha uzun olduğu tespit 
edilmiştir. İnfeksiyon gelişen ve gelişmeyen grubun mortalitesi incelendiğinde infeksiyon gelişen gruptaki hastaların 
tamamının taburcu olduğu, infeksiyon gelişmeyen grupta ise exitus olduğu (%5) saptanmıştır (Tablo 1).

Sonuç: CABG operasyonun çoğunlukla ileri yaşlardaki hastalara uygulanması, hastaların altta yatan en az bir
hastalığının olması ve DM’li olması CAİ riskini artırmaktadır. Ancak yaş ve altta yatan hastalıkların dışında kontrol altına
alınabilecek uygulamalara dikkat çekilmelidir. Hastaların pre-op ve post-op sürelerde hastane yatışının azaltılması, kan 
şekeri kontrolünün sağlanması bunlardan bazılarıdır ve CAİ gelişmesi açısından önemli rol oynamaktadır. Kardiyak 
cerrahi gibi büyük operasyonlarda mortalite oranları diğer cerrahilere göre yüksek olmakla beraber infeksiyon 
geliştiğinde ise bu risk daha da artmaktadır. CABG operasyonu olup infeksiyon gelişmeyen grupta exitus saptanır iken 
(%5), çoğunluğu mortalite ile sonlanan infeksiyon grubundaki hastaların tamamı taburcu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonu, kardiyovasküler cerrahi

P-088

Tablo 1. CAİ gelişen ve gelişmeyen hastaların kıyaslanması

Hastalarla ilgili bilgiler İnfeksiyon var (n: 13) İnfeksiyon yok (n: 131)

Yaş (ortalama) 60 60

DM tanısı olan hasta %38 %11

Kan şekeri regülasyonu var %31 %58

Profi laksi (sefazolin) uygunluğu %100 %100

Profi laksi süresi uygunluğu %100 %100

Operasyon süresi (ortalama-dakika) 303 267

Pre-op yatış süresi (gün) 8 7

Post-op yatış süresi (gün) 18 9

Mortalite ile sonlanım 0 %5

CABG operasyonu olan 144 hasta: On üç hastada cerrahi alan infeksiyonu var, 131 hastada infeksiyon
yok. Tabloda yer alan oranlar bu hasta sayıları üzerinden hesaplanmıştır.
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İKartal Koşuyolu Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde

2014 Yılında Saptanan Hastane İnfeksiyonları

Deniz Taşdelen Öğülmen1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Berrin Düş Tatlıcılar1, Sibel Doğan Kaya1, 

Mehmet Emirhan Işık1, Zerrin Beykal1, Şirin Menekşe Yılmaz1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Hastane infeksiyonları bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olma özelliğini sürdürmektedir.

Hastane infeksiyonu etkenlerinin dağılımının ve direnç profilinin bilinmesi ve bu verilerin yıllar içinde izlenmesi, infeksiyon kontrol politikalarına

yön verme ve hastanelerdeki hizmet kalitesi açısından önemlidir.

Materyal ve Metod: Hastanemizin tüm birimlerinde aktif sürveyans uygulanmaktadır. Hastane infeksiyonunun varlığının saptanmasında

ve sınıflandırılmasında infline kriterleri kullanılmaktadır. 

Bulgular: Hastanemiz 467 yataklı bir hizmet hastanesi olup, 2005 yılından bu yana infeksiyon kontrol komitesi aktif olarak çalışmaktadır.

Sürveyans sistemi olarak klinik ve laboratuar verilerine dayalı, aktif prospektif sürveyans yöntemi kullanılmakta olup, hastane infeksiyonu tanıları

Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (İNFLİNE) kriterlerine göre yapılmaktadır. Hastanemizde koroner bypass, kapak hastalıklarına

yönelik cerrahi girişimler, koroner anjiografi, kalp ve akciğer nakli ile gastroenterolojik operasyonlar yapılmaktadır.

1 Ocak- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemizde 21 bin 512 hasta yatarak tedavi görmüştür ve 183 hastane infeksiyonu tespit

edildi. Hastane infeksiyonu hızı %0.85 olarak belirlendi.

Tespit edilen hastane infeksiyonlarının; %31’i ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), %24 kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ), %2’i üriner sistem

İnfeksiyonları (ÜSİ), %27’si cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), %1’i cilt ve yumuşak doku infeksiyonları (CYDİ) olarak değerlendirilmiştir.

Bu infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalarda Acinetobacter spp. ilk sırayı almaktadır. Bunu sırasıyla r Klebsiella spp., E. coli,

Pseudomonas spp. izlemektedir. Birçok merkezde olduğu gibi merkezimizde de Acinetobacter spp.’ye bağlı infeksiyonlar büyük bir sorunr

olarak göze çarpmaktadır. 

Sonuç: Hastanemizde infeksiyon oranları diğer dal hastaneleri ile karşılaştırıldığında benzer özellikler göstermektedir. Hastanemizde 

komplike vakaların çokluğu, hastaların altta yatan DM, KKH, HT gibi kronik hastalıklarının ve ileri yaşta olmaları infeksiyon oranlarını 

yükseltmektedir. Aynı zamanda post op komplikasyon gelişmesi ve buna bağlı olarak yatış sürelerinin uzaması da infeksiyonları arttıran diğer

bir etkendir.

İnfeksiyon kontrol komitesi günlük vizit yaparak, gerekli olan hastalarda düzenli olarak kültür alınarak, infekte hastaları izole ederek ve 

sürekli hizmet içi eğitim vererek infeksiyon oranlarını düşürmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, ventilatör ilişkili pnömoni, cerrahi olan infeksiyonu

P-089
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Ü İ ÖÜriner Kateter İnfeksiyon Önleme Paketi
Kullanım Sonuçları; Örnek Uygulama

Sibel Afacan Karaman1, Sevim Şen1, Meral Sönmezoğlu2

1 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, İstanbul
2 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Uzun yıllardır hastanelerde infeksiyon kontrol programları kalite iyileştirme programları ile entegre edilerek hastane 
infeksiyon hızları izlenmekte ve hastane içi yayılımın önlenmesine çalışılmaktadır. Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu
(KİÜSİ), sağlık hizmeti ile ilişkili infeksiyonlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Hastaların %15-25’ine hastanede yattığı
süre içinde en az bir kez üretral kateter uygulandığı tahmin edilmekte ve üretral kateter kullanım sıklığının son yıllarda
arttığı bildirilmektedir. 

Bakım paketi her biri tek tek uygulandığında hastanın iyileşme sürecini ve sonuçları olumlu yönde etkileyen, hepsi 
birlikte uygulandığında ise teker teker uygulanmalarına oranla daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlayan birkaç girişimin 
veya müdahalenin bir araya gelmesinden oluşur. Son yıllarda infeksiyonları önlemek amacıyla paket uygulamaları
gündeme gelmiş olup etkin olduğu görülmüştür. 

Bu çalışma, kurumda yatan tüm hastaların KİÜSİ oluşumunu azaltmak üzere Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri
arasında planlandı.

İnfeksiyon kontrol komitesi üyeleri tarafından literatür ve kurum gereksinimlerine uygun olarak “Üriner kateter 
infeksiyon önleme paketi” oluşturuldu. Paketin içeriği onayı alındıktan sonra multidisipliner toplantılar düzenlenerek 
paket uygulanması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sorumlu hemşire toplantısında paket eğitimleri verildi ve
gerekli revizyonlar yapıldı. Formu kullanacak tüm hemşirelere önleme paketinin kullanımı hakkında eğitim verildi.
Uygulamadan gelen öneriler dikkate alındı ve kullanıma geçildi. Paket içeriği iki bölümden oluşturuldu; ilk bölümde
endikasyonlar, riskler, sterilizasyon kurallarına uyum, ikinci bölümde ise; kateterin günlük gerekliliğinin mutidisipliner
olarak değerlendirilmesi, el hijyenine uyum, kapalı sistemin bozulmaması, günlük temizliği ve boşaltılmasına yer verildi. 

Bulgular: Bundle paket formu aylık olarak toplandı ve değerlendirildi. Paket uyum oranları ve infeksiyon hızları 
belirlendi. 

Sonuç: “Üriner kateter infeksiyon önleme paketi”nin uyum oranları değerlendirildiğinde %100 uyum olduğu
görülmüş ve KİÜSE hızı %0 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar önleme paketlerinin kullanımının infeksiyon hızının 
düşmesinde etkin olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte multidisipliner ekip ile toplantıların düzenlenesi, gerekli
önerileri dikkate alarak revizyonlar yapılması uyum yüzdesinin artmasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bundle, infeksiyon önleme paketi, demet, kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu

P-090
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Bir Kalp Damar Cerrahisi Hastanesinde

Yıllık VİP ve CAİ Oranlarının 8 Yıl Önceki

Verilerle Karşılaştırılması

Mutlu Şeyda Öcalmaz1, Ayfer Eren Şensoy1, Denef Berzeg Deniz1, Sema Ada2, Selime Güven2, Serap Şimşek Yavuz3, 

Nurgül Yurtseven4, Aybanu Gökçen Tuygun5

1 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Birimi, İstanbul
2 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
5 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar (SBİİ) mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede yatış süresini ve hastane
masraflarını artırması nedeni ile üstünde önemle durulması gerekli olan bir konudur. Hastanemizde 2005 yılından bu
yana gelişen SBİE dokümante edilmekte ve infeksiyonu azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Biz bu çalışmamızda
2006 yılı ile 2014 yılı verilerini karşılaştırarak infeksiyon kontrol ekibi olarak çalışmalarımızın etkinliğini değerlendirmek 
istedik. Bu amaçla da hastanemiz için en önemli iki SBİE olan Aortakoroner bypass greft (ACBG) sonrası gelişen Cerrahi
Alan İnfeksiyonu (CAİ) ve Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) leri çalışma içine aldık.

Materyal ve Metod: Hastanemizde SBİE laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif, prospektif sürveyans yöntemiyle CDC
kriterleri doğrultusunda takip edilmektedir. İnfeksiyon Hastalıkları uzmanlarınca günlük yoğun bakım viziti yapılarak 
hastalar değerlendirilmekte ve VİP olguları tespit edilmektedir. Ayrıca hastanemizde CAİ geliştiği düşünülen tüm
hastalardan birim doktoru tarafından infeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenmekte ve ampirik antibiyotik tedavisi 
başlanmadan önce uygun kültür örneklerinin laboratuvara gönderilmesi sağlanmaktadır. 

Bulgular: Hastanemizde Ocak-Aralık 2006 tarihleri arasında VİP gelişen hasta sayımız 140 olup VİP hızımız 14.5 
olarak saptanmıştır. Ocak-Aralık 2014 tarihleri arasında ise VİP gelişen hasta sayımız 104 olup VİP hızımız 9.7 olarak
bulunmuştur. (Tablo 1)

Hastanemizde Ocak-Aralık 2006 tarihleri arasında CABG operasyonu yapılan hasta sayımız 1727 iken Ocak-Aralık 
2014 tarihleri arasında ise bu sayı 1603’tür. CAE gelişme oranı ise sırasıyla %5.03 ve %4.24’tür. (Tablo 2)

Sonuç: Hastanemizde 2014 yılı içerisinde gelişen VİP ve CAE oranları 2006 yılına göre daha düşük olarak tespit
edilmiştir. Oranlardaki gerileme VİP’lerde daha belirgindir. CAİ’de ise toplam oranda gerileme olmakla birlikte hem 
sternal hem de safen CAİ’ler önceki döneme göre daha yüksek oranda görülmüştür. Bu konudaki değişimin kök neden
analizinin yapılması düşünülmüş ve 2015 yılı için prospektif bir çalışma yapılması planlanmıştır. 

Sonuç olarak hastanemizde 2006 yılından bu yana yapılmakta olan, sürveyans verilerinin ilgili kliniklerle paylaşılması, 
infeksiyon oranlarında değişiklik geliştiği zaman hızlı toplantılar ve hatırlatma eğitimlerinin yapılması, konu hakkında 
devamlı farkındalık yaratılmasının infeksiyon oranlarını azaltmakta faydalı olduğu yorumu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürveyans, ventilatör ilişkili pnömoni, cerrahi alan infeksiyonu

P-091

Tablo 1. 2006 ve 2014 yıllarına ait VİP oranlarımız

2006 2014

Ventilatör günü VİP olgusu Vip hızı Ventilatör günü VİP olgusu Vip hızı

Erişkin KVC YBÜ 6485 86 13.4 5894 64 10.8

Pediatrik KVC YBÜ 1503 21 13.9 3844 26 6.8

Koroner YBÜ 1690 33 19.5 907 14 15.4

TOPLAM 9678 140 14.5 10645 104 9.7
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Tablo 2. 2006 ve 2014 yıllarına ait ACBG sonrası gelişen CAİ oranlarımız

2006 2014

1727 Operasyon 1603  Operasyon

Sayı Oran % Sayı Oran %

Yüzeyel

Sternal 41 2.37 10 0.62

Safen 11 0.63 1 0.06

Derin

Sternal 14 0.81 33 2.06

Safen 7 0.41 17 1.06

Mediastinit 14 0.81 7 0.43

Toplam 87 5.03 68 4.24
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Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım
Ünitesinde VRE ile Kolonize Hasta Sayısı:

Üç Yıllık Sürveyans Sonuçları

Serap İpekçi1, Canan Yurdakul1, Fatma Yeter Dönmez1, Mehmet A. Taşyaran1, Cibali Açıkgöz1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Giriş: Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların vankomisin dirençli enterokok (VRE) türleri ile kolonizasyonunun
tespit edilip, gerekli izolasyon önlemlerinin alınması VRE yayılımının önlenmesi açısından önemlidir. 

Materyal ve Metod: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi reanimasyon yoğun bakım ünitesine 2012-
2014 yılları arasında yatan ve rektal VRE kolonizasyonu sürveyansı için kültür alınan olgular retrospektif olarak 
değerlendirildi. Veri kaynağı olarak yoğun bakım VRE sürveyans formları kullanıldı.

Bulgular: Reanimasyon yoğun bakım ünitesi toplam 17 yataklı olup üç yıllık sürede toplam VRE ile kolonize hasta 
sayısı 90 olarak tespit edilmiştir. Toplam 90 olgunun %39’u 2012 yılında, %34’ü 2013 yılında, %27’si 2014 yılında 
görülmüştür. 

Sonuçlar: Hastanemiz reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde VRE ile kolonize hasta sayısı azalmakla birlikte 
devam etmektedir. Hastaların VRE ile kolonizasyon / infeksiyon durumlarının erken tespiti, izolasyon önlemlerinin hızla
alınarak etkenin yayılımının önüne geçilmesi açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, sürveyans, vankomisin, yoğun bakım

P-092
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2013-2014 Yıllarında Ameliyat Kategorilerine Göre
Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Uygun Kullanım 

Oranlarının Değerlendirilmesi

Emin Ediz Tütüncü1, Ganime Sevinç1, Yunus Gürbüz1, Asiye Tekin1, Esengül Şendağ1, Aysun Acun1, 

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

1 SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ); hastanede kalış süresini uzatan, morbidite ve mortaliteyi artıran, yaşam
kalitesini olumsuz etkileyen önemli hastane kökenli infeksiyonlar arasında yer almaktadır. CAİ en sık görülen hastane 
kökenli infeksiyonlardandır. CAİ’nin önlenmesinde uygun antibiyotiğin uygun endikasyonda, uygun zaman ve dozda
verilmesi önemlidir. Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
2013-2014 yılları arasında, belirlenmiş olan altı ameliyat kategorisinde cerrahi profilakside antibiyotiklerin uygun 
kullanım oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: İki yıllık sürede seçilmiş NNIS kodlarındaki girişimlerde (CBGB-Koroner Arter Bypass Cerrahisi
(göğüs ve bacak insizyonu ile yapılan), CBGC-Koroner Arter Bypass Cerrahisi (sadece göğüs insizyonu ile yapılan), 
COLO-Kolon Cerrahisi, CRAN- Kraniyotomi, HPRO-Kalça Protezi, KPRO-Diz Protezi) girişimleri yapan cerrahi kliniklerde
profilaksi uyumu takip edilmiştir. Cerrahi profilakside antibiyotiklerin uygun kullanım oranları “SB Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi”ne göre 
değerlendirilmiştir. 2013 yılı sonuçlarından hareketle 2014 yılı için eğitim programı planlanmıştır. Sonuçlar microsoft
excelde kayıt altına alınmış ve analiz edilmiştir.

Bulgular: 2013-2014 yıllarında altı ameliyat kategorisinde toplam 3216 ameliyat yapılmıştır. 2013 yılında cerrahi 
profilaksi uygunluğu %46, 2014 yılında ise %53 olarak saptanmıştır. 2014 yılında profilaksiye uyumun takip edildiği
girişimlerin uygulandığı cerrahi kliniklerde düzenlenen eğitimlerle, uyumun kalp damar cerrahisi kliniğinde %81 ve 
ortopedi kliniklerinde %64’e ulaştığı gözlenmiştir. Yıllara göre kliniklerde cerrahi profilakside antibiyotiklerin uygun
kullanım oranları Şekil 1’de verilmiştir.

Sonuç: Hastanemizde cerrahi kliniklerle işbirliği içerisinde eğitim çalışmalarının devam etmesi ve “Antibiyotik
Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi”ne göre profilaksi uygulanması ile antibiyotiklerin cerrahi profilakside
uygun kullanım oranları artmıştır. Uyumu henüz istenen düzeyde olmayan kliniklerde eğitim programlarının yapılmaya
devam edilmesiyle profilaksiye uyumun artacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, cerrahi profilaksi, eğitim, NNIS

P-093

Şekil 1. Yıllara göre kliniklerde cerrahi profi lakside antibiyotiklerin uygun kullanım oranları
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SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 2012-2014  Yılları Arasında
Kraniyotomi Ameliyat Kategorisine Göre 
Cerrahi Alan İnfeksiyonları Hızı ve Etken

Mikroorganizmalar

Emin Ediz Tütüncü1, Esengül Şendağ1, Yunus Gürbüz1, Aysun Acun1, Ganime Sevinç1, Asiye Tekin1,  

Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

1 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Giriş ve Amaç: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) önemli cerrahi komplikasyonların başında gelir. Hastanede kalış 

süresini uzatıp, morbidite, mortalite ve sosyoekonomik kayıplara neden olmakta; yaşam kalitesini bozmaktadır. Hasta 

ve cerrahi süreçle ilgili birçok faktör CAİ gelişimini etkilemektedir. CAİ’leri en yaygın sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların

başında gelir ve hastane infeksiyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı Ankara

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2012-2014 yılları arasında Kraniyotomi (CRAN) ameliyat 

kategorisine göre cerrahi alan infeksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Son 3 yıllık sürede kraniyotomi girişimlerini yapan cerrahi kliniklerde aktif ve prospektif 

prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonu sürveyansı yapılmıştır. Sürveyans, SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)’nın, “Türkiye Hastane

İnfeksiyonları Sürveyans Rehberi” doğrultusunda yürütülmüştür. Sonuçlar 2012 -2013 yılları arasında UHESA’dan 2014

yılında İNFLİNE’dan analiz edilmiştir. Hesaplamalarda “İlgili dönemde seçilen NNIS kodunda gelişen CAİ sayısı/Seçilen 

NNIS kodundaki cerrahi girişim sayısı x 100” formülü kullanılmıştır.

Bulgular: 2012-2014 yılları arasında CRAN ameliyat kategorisinde toplam 759 ameliyat yapılmış, 25 CAİ tanısı 

konulmuştur. Toplam 5 yıllık CRAN CAİ hızı 3.2’dir. UHESA Türkiye verilerine göre 2012-2013 yıllarında CRAN

ameliyat kategorisinde toplam 14 bin 517 ameliyat yapılmış, 461 CAİ tanısı konulmuştur. Toplam iki yıllık CRAN CAİ

hızı 3.1’dir. Şekil 1’de yıllara göre CRAN ameliyat kategorisinde hastanemiz ve UHESA Türkiye ortalaması CAİ hızları 

verilmiştir. Kraniyotomi ameliyatlarında %44.4 ile Acinetobacter spp. en sık izole edilen mikroorganizma olmuş, %22.2r

ile koagülaz-negatif stafilokoklar ise ikinci sırada yer almıştır. Tablo 1’de 2012-2014 yılları arasında CRAN ameliyat 

kategorisinde CAİ olgularından izole edilen mikroorganizmaların dağılımı verilmiştir.

Sonuç: SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kraniyotomi ameliyat kategorisinde

2012 yılında CAİ hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 2013 yılında ise eğitim programlarının 

sürdürülmesi, denetimlerin devamlılığı ve infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun artmasıyla birlikte hız Türkiye 

ortalamasına gerilemiş ve 2014 yılında da gerilemeye devam etmiştir. Prosedür spesifik CAİ sürveyansı verileri gerek

spesifik operasyonlardan sonra gelişen infeksiyonların izlemi ve sıklıklarının azaltılması için gereken önlemlerin alınması 

gerekse de söz konusu infeksiyonlarda olası etkenlere yönelik ampirik tedavinin düzenlenebilmesi açısından önem 

taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kraniyotomi, cerrahi alan infeksiyonu hızı, etken

P-094
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Şekil 1. Yıllara göre CRAN ameliyat kategorisinde hastanemiz ve UHESA Türkiye CAİ Hızları
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Tablo 2. Yıllara göre CRAN ameliyat kategorisinde CAİ olgularından izole edilen mikroorganizmalar

CRAN Etken sayısı (n: 27) Oranı (%)

Acinetobacter spp. 12 44.4

Enterobacter spp. 1 3.7

Klebsiella spp. 2 7.4

Enterococcus spp. 1 3.7

Staphylococcus aureus 2 7.4

Koagülaz-negatif stafi lokok 6 22.2

Diğer gram (-) basiller 1 3.7

Enterobacteriaceace 1 3.7

Corynebacteria spp. 1 3.7
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İ İVİP İnfeksiyonlarında
Bakım Demeti Çalışmaları ve Sonuçları

Hakkı Mustafa Güldüren1, Nevil Aykın1, Kerim Serdar Hepgüler1, Basri Karagüven1, 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: Hastane kökenli pnömoniler (HKP), hastane infeksiyonları içinde en sık görülen infeksiyonlar arasındadır.

Ventilatör ilişkili pnömoniler (VİP) yoğun bakım ünitelerinde entübasyon sonrası mekanik ventile hastalarda en sık

görülen en öldürücü infeksiyondur.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2011-2014 yılları arasında dahiliye yoğun bakım ünitesindeki özellikle tanıda

ve tedavide güçlüklerin yaşandığı VİP’lerin bakım demeti (Care Bundle) çalışmaları öncesi ve sonrasında saptanan VİP 

infeksiyon hızları değerlendirildi.

Hastanemizde NNIS tarafından tanımlanmış sürveyans sistemi olarak aktif prospektif sürveyans sistemi kullanılmakta 

olup, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine göre hastane infeksiyon tanıları yapılmaktadır.

Takibi yapılan ve toplanan verilerin kayıt edilmesinde UHESA NosoLINE ve InfLINE programları kullanılmıştır.

Paket Yaklaşımı: Günümüzde hastane infeksiyonlarının infeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu taktirde

önlenebilecekleri kabul edilmektedir. Fakat teker teker uygulayarak infeksiyonları kontrol etmenin mümkün

olmadığı anlaşılmıştır. Kanıt düzeyi yüksek önlemlerden meydana gelen bakım demeti günümüzde kabul görmüştür. 

Hastanemizde dahiliye yoğun bakım ünitesinde 2013 yılından bu yana VİP‘te uygulanan bakım demeti Instıtue of 

Health Care Improvement (IHI, Boston-USA) ve Hacettepe Üniversitesi önlem demetleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Care Bundle; yatak başının 30-45° üzerinde tutulması, DVT proflaksisi, Peptik ülser proflaksisi, Klorheksidin ile günlük

ağız bakımı, aspirasyonlarda distile su kullanılması, sedatif ilaç infüzyonuna gün içinde ara verilmesi, önlemlerinden 

oluşmaktadır (Tablo 1).

Sonuç: Sonuç olarak VİP oranlarında bakım demeti uygulamasının başlandığı 2013 yılı sonrasında anlamlı

regresyon olduğu izlenmiştir. İnfeksiyon kontrol önlem paketleri bir arada uygulandıklarında teker teker uygulamaya

nazaran daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlayan uygulamalardan oluşur. İstenilen sonuçlara ulaşabilmek için önlem 

paketi içeriğinin kanıta dayalı, kolay uygulanabilir olması ve uyumun takip edilerek geri bildirim yapılması gereklidir.

Önlem paketlerinin kullanıma alınmasıyla kanıta dayalı multidisipliner sağlık hizmetlerinin verilmesi mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, bakım demeti (bundle)

P-095

Tablo 1. Dahiliye yoğun bakım VİP oranları

Hasta 
sayısı Hasta günü

Ventilatör 
günü VİP (sayı)

Ventilatör 
kullanım 

oranı VİP hızı

2011 191 1778 218 7 0.12 32.11

2012 138 1753 442 18 0.25 40.72

2013 219 2274 539 15 0.24 27.83

2014 186 3232 546 10 0.17 1831
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700 Yataklı Bir Eğitim Araştırma Hastanesi
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter

İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Analizi

Elif Gök1, Kadriye Kart Yaşar1, Habip Gedik1, Cihat Aslan2, Vildan Yayla2, Kamile Hatipoğlu Çakırca1, Leyla Günay1

1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Nöroloji yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonları açısından riskli alanlardır. Kateter ilişkili üriner

sistem infeksiyonları (KİÜSİ) hastane infeksiyonları içerisinde ilk sırada yer alır. Çalışmamızda, 2014 yılı içinde nöroloji 

YBÜ’de gelişen KİÜSİ hızları değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Hastenemizde yeni kurulan ve 2014 yılında hizmete açılan nöroloji YBÜ’de bir yıl içerisinde

takip edilen hastaların hastane infeksiyonu tanıları CDC kriterlerine göre yapılmış ve ulusal sisteme kaydedilmiştir.

Bulgular: Kuruluşundan itibaren düzenli olarak ünitede çalışan doktor ve tüm yardımcı sağlık personeline hastane 

infeksiyonlarından korunma, el hijyeni vb. hizmet içi eğitimler verilmiş olup, hizmetin ilk aylarında hemşire ve temizlik 

personeli sıkıntısı yaşanmıştır. 2014 yılının ilk üç aylık periyodunda yatan hasta sayısı 50, hasta günü 473, üriner kateter

kullanım günü 454, üriner kateter kullanım oranı 0.96, KİÜSİ hızı 4, insidans dansitesi 4.2; ikinci üç aylık periyotta

yatan hasta sayısı 38, hasta günü 631, üriner kateter kullanım günü 605, üriner kateter kullanım oranı 0.96, KİÜSİ hızı

2.63, insidans dansitesi 1.57; üçüncü üç aylık periyotta yatan hasta sayısı 36, hasta günü 700, üriner kateter kullanım 

günü 700, üriner kateter kullanım oranı 1, KİÜSİ hızı 2.78, insidans dansitesi 1.43 bulunmuştur. Personel sayısının 

tamamlanmasıyla beraber son üç aylık periyotta 3. basamak YBÜ olarak hizmet vermeye başlayan ünitede yatan 

hasta sayısı 32, hasta günü 768, üriner kateter kullanım günü 768, üriner kateter kullanım oranı 1, KİÜSİ hızı 9.38, 

insidans dansitesi 3.91 olarak saptanmıştır. Üriner kateter kullanım oranı, infeksiyon hızı ve insidans dansitesi Tablo 

1’de gösterilmiştir.

Sonuç: Nöroloji YBÜ, uzun süre yatan ve altta yatan hastalığı bulunan geriatrik popülasyona ait hastaların sık

takip edildiği özellikli üniteler olmaları sebebiyle, infeksiyon oranlarının yüksek olabileceği birimlerdir. Yeterli personel 

istihdamının sağlanması ve periyodik eğitim programlarının yapılmasının infeksiyon hızlarında düşüş sağlayacağını

düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nöroloji, yoğun bakım ünitesi, üriner kateter, sürveyans

P-096

Tablo.

Periyot Kateter kullanım oranı KİÜSİ hızı KİÜSİ insidans dansitesi

Ocak - Şubat - Mart 0.96 4 4.2

Nisan - Mayıs - Haziran 0.96 2.63 1.57

Temmuz - Ağustos - Eylül 1 2.78 1.43

Ekim - Kasım - Aralık 1 9.38 3.91
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Streptococcus agalactiae ve Metisiline
Duyarlı Staphylococcus aureus’un Etken

Olduğu Periferik Venöz Kateter İnfeksiyonu:
Olgu Sunumu

Aslı Keleş1, Meltem Avcı1, Selma Tosun1, Özlem Yüksel Ergin2

1 İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2 İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir

Giriş ve amaç: Periferik venöz kateterler (PVK) vasküler giriş için en sık kullanılan aletlerdir. Periferik venöz kateter 

ilişkili lokal veya kan dolaşımı infeksiyon insidansı oldukça düşüktür. Bu yazıda hastaneye yatışı sırasında el sırtına PVK

uygulanan ve sonrasında damar yolu giriş bölgesinde deri ve yumuşak doku infeksiyonu gelişen bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Yetmiş dokuz yaşında kadın hasta iki gündür olan ateş, sol el sırtında şişlik, kızarıklık, ısı artışı şikayetleriyle

kliniğimize yatırıldı. Öyküsünde on gün önce şeker regülasyonu amacıyla iç hastalıkları kliniğine yatırıldığı, beş günlük 

yatış sonrası taburcu edildiği, üç gün sonra eski damar giriş yeri olan sol el sırtında bahsedilen şikayetlerin oluştuğu

belirtildi. Özgeçmişinde koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet öyküsü vardı. Fizik bakıda ateş 38°C, tansiyon 

arteriyel 120/70 mmHg, kardiyak nabız 80/dk, ritmik solunum sayısı 16/dk idi. Sol el sırtında şişlik, kızarıklık ve ısı

artışı dışında tüm sistem muayeneleri olağandı. Laboratuvar incelemelerinde lökosit 5100/mm3 (%70 nötrofil, %30

lenfosit), Hb 10.2 g / dL, trombosit sayısı 209000 olarak saptandı. Glukoz 184 mg/dL, kreatinin 1.2 mg/dL, eritrosit 

sedimentasyon hızı 85/s ve C-reaktif protein 48.5 mg/L olarak bulundu. Lezyon bölgesine drenaj uygulandı ve ampirik 

antibiyotik tedavide piperasilin-tazobaktam (4X2.25 g/gün, İV) başlandı. Kan şekeri regüle edildi. Yatışının dördüncü 

gününde ateş kontrol altına alındı, klinik ve laboratuvar değerlerinde düzelme gözlendi. Abse kültüründe  S. agalactiae

(Grup B streptokok) ve metisiline duyarlı Staphylococcus aureus üremesi oldu. Kültür antibiyogram sonucuna göre

antibiyotik tedavisi ampisilin-sulbaktam (3 X 2 g/gün, İV) olarak değiştirildi. Ancak günde iki kez olan sulu dışkılama

şikayeti gelişmesi üzerine ampisilin-sulbaktam kesilerek, kültür antibiyogram sonucuna göre de duyarlı olduğu 

moksifloksasin (400 mg tb/gün) başlandı. Klinik, laboratuvar şikayetlerinde düzelme gözlenen hasta bu tedaviyle 

taburcu edildi.

Sonuç: Kısa PVK takılmadan önce, takılı bulunduğu süre boyunca el hijyenine dikkat edilmeli, PVK’leri takarken

ilgili hemşirelik protokolüne uygun olarak damar yolu açılmalı, manipülasyonlar sırasında aseptik kurallarına uyulmalı, 

aseptik kurallara uyularak takıldığı konusunda şüphe bulunan tüm DİK’ler mümkün olan en kısa zamanda değiştirilmeli

ve erişkin hastalarda, flebit gelişimini önlemek için PVK’ler 72-96 saatte bir değiştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Periferik venöz kateter infeksiyonu

P-097
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Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin
Hastane İnfeksiyonlarının Önlemi ve Kontrolüne

Yönelik Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi

Nurhayat Kepeli1, Demet Dikiş1, Nilgün Deniz Küçükler1, Behiye Ulusoy1, Nilay Korkmaz1, Şükran Akşit Barık1, 

Vildan Tanıl2, Serhat Uysal3

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Başkanlığı, İzmir
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş ve amaç: Hastane ortamı, çoklu ilaca dirençli gram-negatif ve metisiline dirençli gram-pozitif gibi bir çok
patojen mikroorganizmanın bulaşında merkezi rol üstlenir. Bu mikroorganizmaların geçişinde çapraz kontaminasyon
rol oynadığı gibi, meningokok menenjitinde ise damlacık yoluyla bulaş rol oynar. Bu nedenle infeksiyon kontrol ve
önlemesini sağlayacak olan sağlık personelinin bilgi düzeylerinin yüksek olması gerekir. Bu çalışmada hastanemiz
yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin hastane infeksiyonları önleme ve kontrolüne yönelik bilgi düzeylerinin 
ölçülmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Sosyodemografik özellikler ve görülen eğitim soruları sonrasında el hijyeni ve eldiven
kullanımı, standart önlemler ve izolasyon, üriner kateter ilişkili infeksiyonlar, damar içi kateter ilişkili infeksiyonlar,
ventilatör ilişkili pnömoni, dezenfeksiyon konularında toplam 52 adet sorudan oluşan anket, 2014 Haziran döneminde 
hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelere gözlem altında yanıtlama yöntemiyle uygulanmıştır. Tüm
konuların başarı oranları yüzde olarak hesaplanmış ve anlamlılık analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 13’ü erkek toplam 277 (yaş ortalaması 30.9 ± 5.2 yıl) kişi katılmıştır (Kapsayıcılık % 92.95). 
Tüm soruları doğru cevaplama oranı %48.8 ± 9.7 olarak bulunmuştur. El hijyeni ve eldiven kullanımı bilgi düzeyi başarı
ortalaması %96.8 ± 15.7, standart önlemler ve izolasyon konusunda bilgi düzeyi %65.5 ± 17.3, hastane infeksiyonları
bilgi düzeyi %46.4 ± 27, üriner kateter ilişkili infeksiyonlar başarı ortalaması %61.3 ± 21.6, damar içi kateter infeksiyonları 
başarı ortalaması %56.7 ± 23.3, ventilatör ilişkili pnömonide bilgi otalaması %70.9 ± 22, alet dezenfeksiyonu konusunda
bilgi düzeyi %53.7 ± 28.7, yer yüzey dezenfeksiyonu konusunda bilgi düzeyi %46.8 ± 21.5 bulunmuştur. Tüm soru
kategorilerinde ilgili bölümlerde sorumlu hemşire olarak görev yapan hemşireler diğer hemşirelere göre daha başarılı
bulunmuştur (p< 0.001). Meslekte beş yıldan uzun çalışan hemşireler ile diğerleri arasındaki başarı farkları Tablo 1’de
verilmiştir.

Sonuç: Hemşireler arasında meslek deneyimi uzun olanların bilgi seviyeleri anlamlı yüksektir. Fakat standart
önlemler, izolasyon önlemleri, hastane infeksiyonları, üriner kateter ilişkili infeksiyonlar, damar içi kateter infeksiyonları 
gibi bazı önemli konularda başarı ortalamalarının daha düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle eğitim faaliyetlerine 
özellikle mezuniyet sonrası eğitimlere önem verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, hemşire bilgi düzeyi, yoğun bakım

P-098

Tablo 1. Meslekte beş yıldan daha uzun süre çalışan hemşireler ile daha kısa süredir çalışan hemşireler arasındaki başarı değişimi

Meslekte
geçirilen

süre

Tüm 
sorularda

başarı
ortalaması

(%)

Hastane
infeksiyonları

önleme
bilgisi

Üriner
kateter ilişkili
infeksiyonları

önleme
bilgisi (%)

Damar içi
kateter ilişkili
infeksiyonları

önleme
bilgisi (%)

Ventilatör
ilişkili

infeksiyonları
önleme

bilgisi (%)

Standart 
önlemler
ve genel

bilgiler (%)

Alet
dezenfeksiyonu

bilgisi

Yer yüzey 
dezenfeksiyonu

bilgisi (%)

El hijyeni
ve eldiven
kullanım
bilgisi

Beş yıldan
kısa

46.5 ± 8.5 45.6 ± 27.4 55.0 ± 19.6 52.4 ± 21.3 68.2 ± 20.2 63.5 ± 17.7 50.1 ± 27.9 44.9 ± 19.9 96.9 ± 15.3

Beş yıldan
uzun

51.1 ± 10.4 47.1 ± 26.7 67.4 ± 21.7 60.9 ± 24.5 73.6 ± 23.4 67.4 = 16.8 57.3 ± 29.2 48.8 ± 22.9 96.6 ± 16.2

p değeri p< 0.05* p> 0.05 p< 0.05* p< 0.05* p< 0.05* p> 0.05 p< 0.05* p> 0.05 p> 0.05

* Anlamlı bulunan p değerleri
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Şüpheli Mers-CoV olgusuna yaklaşımda
HTEA analizi ile bulaşma riskinin azaltılması

Eda Müsellim1, Burçak Varol1, Feyza Öğmen1, Müge Coşkun1, Hayriye Takıcı1, Dilek Arman1

1 MedicalPark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Amaç: MERS-CoV vakalarında hastanede ”Şüpheli MERS-CoV Vakası ile Karşılaşılması” durumunda izlenecek yolun tanımlanması

ve salgın için önleyici tedbirler almak, riskleri azaltmak ve olası hata türleri, nedenleri ve hata etkilerini saptamak, çözüme yönelik

eylemleri tanımlamak ve iyileştirmeleri değerlendirmektir. 

Yöntem: En çok vakaların komşu ülke Suudi Arabistan’dan çıkışı, ülkemizden sıkça Hac ve Umre ziyaretleri, ülkemizde hacca gidip

dönen bir kesin vaka 17 Ekim 2014 tarihinde Hatay’dan gönderilen vakanın örneğin MERS-CoV (+) olması nedeniyle hata türleri etki 

analizi çalışması yapılması planlandı. İnfeksiyon kontrol komitesi tarafından Mers-CoV virüsü hakkında olası hata türleri, nedenleri,

etkileri ve çözümlerine yönelik eylemlerin araştırılmasına karar verildi. İnfeksiyon kontrol, hemşirelik hizmetleri, kalite bölümlerinden 

uzman ve temsilcilerin katıldığı multidisipliner bir ekip oluşturuldu. Ekip üyeleri tarafından temel ve alt süreçler tanımlandı. Süreç 

akış-şemaları düzenlendi. Alt süreçlere odaklanarak ekip üyeleri tarafından tüm olası hata türleri, nedenleri, etkileri listelendi. Etkinin

şiddeti, oluşma ve saptanma olasılıkları belirlendi. Her 3 olasılık için risk puanları çarpılarak her bir hata türü ile ilgili Risk Öncelik 

Puanları (RÖP) hesaplandı. Ekip üyeleri tarafından çözüm ve iyileştirmelere yönelik eylemler tanımlandı. Sonuçlara ilişkin etkilerin 

şiddeti oluşma ve saptanma olasılıkları tekrar ölçüldü. İyileştirmelerden önce ve sonra hesaplanan RÖP değerleri karşılaştırılarak

istatistik analizleri yapıldı.

Sonuç: Sağlık çalışanlarına infeksiyon kontrol hekimi ve hemşiresi tarafından Mers-CoV virüsü ile ilgili eğitimler verildi. Kişisel

koruyucu ekipman kullanımına yönelik eğitimler verildi. Alanlarda el hijyeni gözlemleri yapılarak, el dezenfektanları kullanımları takip 

edildi. El hijyenine yönelik afiş hazırlandı, tüm katlara asılması sağlandı. Hasta ve çalışanlara yönelik broşür hazırlandı. Dıgıboardlarda

el hijyenini vurgulayan görseller yayınlandı. Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı için görsel hazırlandı aktif kullanılması

sağlandı. Standart önlemler kapsamında yer alan koruyucu materyalleri (maske, önlük, gözlük ve eldiven) içeren ekipman araçları

oluşturularak alanlara yerleştirilmiştir. Mers-COV olası hasta numuneleri trakeal aspirat alınamıyorsa viral taşıyıcı ortamlarda(virocult)

ile gönderilmesi sağlandı. Mers-CoV hastalığının yayılmasını önlemeye yönelik hasta ve ziyeretçileri bilgilendirmek için broşür ve afiş

hazırlandı. MedicalPark Hastaneler Grubu olarak ‘Mers-CoV virüsü- Hastanede İnfeksiyon Kontrol Önlemleri‘ içerikli Prof. Dr. Dilek

Arman yönetiminde Suudi Arabistan eğitim projesine katıldık. Yapılan HTEA çalışması sonrasında risk öncesi puan 4512 iken risk 

sonrası puan 1264 indirildi. Alınan önlemlerin riski azaltmada etkisi olduğu görüldü.

Tartışma: İnsandan insana bulaş vakalarında, tam olarak kanıtlanamasa da, yakın temasın MERS-CoV yayılımında önemli olduğu

düşünülmektedir. Bu nedenle, MERS-CoV’a varlığı düşünülen vakalara standart ve damlacık izolasyonu önlemleri alınmalıdır. Hastane

genelinde verilen, hastalığa ve izolasyon önlemlerine yönelik eğitimler, görsel çalışmalar, izolasyon ekipman araçlarına kolay ve tam

ulaşım MersCoV’a yönelik hata türleri ve etkilerinde önemli ölçüde riski azaltmayı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Mers-CoV, HTEA, izolasyon önlemleri

P-099

Tablo 1. Faaliyetler

Sıra Faaliyetler
Hata modu

sayısı
Toplam risk
öncesi plan

Toplam risk
sonrası plan

1 Hekim tarafından
değerlendirilmesi

3   735 192

2 Mers-CoV şüpheli hastanın
ayrı alana alınması

3   735 192

3 Hastadan numune alınması 3   735 144

4 Hastadan alınan numunenin
dış laboratuvara gönderilmesi

3   588 192

5 Pozitif hastanın tedavi 
sürecinin başlatılması

2   392 129

6 Yakınlarının araştırılması 1   343 112

ŞŞekil 1. ğ ş ğ HTEA Risk Puan Değişim Grafi ği
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Şekil 2. Mers-CoV hastalığı yayılmasını önlemek için uyarılar

Resim.
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Hastanede Yatan Hastalarda 
Vankomisin Dirençli Enterokok Taşıyıcılığının
Geniş Spektrumlu Antibiyotik Kullanımı ve 

Hastanede Yatış Süresi ile İlişkisi

Serap Keskin1, Şaban Çavuşlu2, Hamdi Murat Tuğrul2, Zerrin Yuluğkural3

1 Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
3 Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE) hastane infeksiyon etkeni olarak ciddi sağlık sorunlarına yol

açabilmektedir. VRE ile kolonize hastalar bulaş kaynağı olabileceğinden, VRE kolonize hastaların saptanması ve izole 

edilmeleri hastalar arası bulaşı engellemekte önemlidir. Bu çalışmada VRE ile rektal kolonizasyon sıklığının belirlenmesi,

bu sıklığın hastanede yatış süresi ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışma 15 Nisan-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında üç aylık periyotta, 1000 yataklı Trakya

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde prospektif vaka kontrol çalışması olarak yürütüldü. Vaka

grubunu; yoğun bakım üniteleri ile hematoloji ve onkoloji servislerinde, kontrol grubunu; romatoloji, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon ve endokrinoloji servislerinde yatan hastalar oluşturdu. Çalışmaya; 18 yaş ve üstünde olan, cinsiyet

ve yatış tanısı fark etmeksizin, onam formu alınmış uzun süre hastane yatışı olan, geniş spektrumlu antibiyotik alan/

almayan olgular kabul edildi. Hastalardan, yatışlarının ilk günü, yatışlarını takip eden 3. günde ve yatışları süresince 

haftada bir perirektal sürüntü örnekleri alındı ve mikrobiyolojik incelemeler yapıldı. İstatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for Windows 20.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Yatan 271 hastadan toplam 873 adet perirektal sürüntü kültürü alındı ve 14’ünde (toplam 44 üreme) 

VRE rektal kolonizasyonu saptandı. Örnek bazlı kolonizasyon prevalansı %5.0, hasta bazlı kolonizasyon prevalansı

da %5.2 idi. Ayrıca vaka grubunda kolonizasyon riski, kontrol grubuna göre 5.9 kat daha fazla bulundu. İzole edilen 

tüm VRE’ler E. faecium olarak tanımlanırken, çalışma döneminde invazif VRE infeksiyonu ile karşılaşılmadı. VRE rektal

kolonizasyonu saptanan hastaların ortalama yatış günü 23.1 ± 17.8 iken, saptanmayan hastaların ortalama yatış günü 

11.3 ± 11.2 bulundu. Uzun süre yatan hastalarda VRE kolonizasyonunun daha sık görüldüğü saptandı. VRE rektal

kolonizasyonu saptanan hasta sayısı az olduğundan bu hastaların antibiyotik ve antifungal ilaç kullanımları istatistiksel 

olarak değerlendirilemedi.

Sonuç: VRE infeksiyonunu önlemek için uzun süre hastane yatışının risk olduğu, ayrıca riskli birimlerde yatan 

hastaların kolonizasyon açısından taramalarının yapılmasının faydalı olacağı, VRE tespit edilen hastalarda izolasyon 

kurallarının uygulanması ile hastalar arası bulaşın önlenebileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Vankomisin dirençli enterekok, sürveyans, hastane infeksiyonu, rektal sürüntü

P-100

Tablo. VRE kolonizasyonunun yatış süresi ile ilişkisi

VRE Ortalama yatış günü

VRE rektal kolonize hastalarda 23.1 ± 17.8

VRE rektal kolonize olmayan hastalarda 11.3 ± 11.2
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Ebola Viral Hastalığı; Sağlık Çalışanı ve 
Diğer Hastalar Açısından İzolasyon ve

Karantina Önlemleri, 2014 Yılı Deneyimi

Gönül Şengöz1, Filiz Pehlivanoğlu1, Yeşim Kürekçi1, Hilmi Kalan1, Sinem Akkaya Işık1, Meyha Şahin1, Büşra Dutağaç1, 

Melik Kayıkçı1

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: 2014 yılında Batı Afrika’da bir yılı aşkın devam eden ve 20 binden fazla insanın etkilendiği yaklaşık yarısının
kaybedildiği bir salgın yaşanmış ve hala da devam etmektedir. Bu salgın nedeniyle “izolasyon ve karantina” yeniden
tüm dünyanın gündemini işgal etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, bu hastalıkta solunum yolu ile bilinen bulaş
olmadığı ama temas ve damlacık izolasyonu kurallarına ve karantina koşullarına mutlaka uyulması gerektiği konusu 
açıkça dile getirilmiştir. Salgının görüldüğü ülkelerden sadece Nijerya’dan ülkemizin megakenti olan İstanbul’a uçuşların
olması, önlemleri Atatürk Havalimanı’nda yoğunlaştırmış, şüpheli 17 hasta kliniğimizde izlenmiştir.

Materyal ve Metod: Eskiden beri salgınlarda referans hastane olarak görev yapan Haseki EA Hastanesi; bu salgında
da görevlendirilmiştir. Varolan izolasyon malzemeleri gözden geçirilmiş, personel koruyucu ekipman kullanımı, kayıt
altına alınması ve kişisel korunma önlemleri konusunda bire bir eğitim yapılmıştır. Bilimsel danışma kurulu tarafından
oluşturulan ve devamlı güncellenen vaka yönetim rehberi doğrultusunda hastalara yaklaşılmıştır.

Bulgular: Ebola viral hastalığı; ateşli dönemle birlikte bulaştırıcılığın başladığı bir hastalıktır ve temas ve damlacık 
izolasyonu gerektirmektedir. Salgının etkili olduğu ülkelerden gelen ve ateş ve diğer bulguları olması nedeniyle 12
Ağustos ile 2 Kasım tarihleri arasında kliniğimizde izlenen Ebola viral hastalığı şüpheli 17 hastanın (4 kadın, 13 erkek 
ve yaş dağılımı 4-62 yıl) özellikleri tabloda belirtilmiştir. Hastaların yedisi doğrudan Atatürk Havaalanı’ndan getirilmiştir. 

Epidemiyolojik risk faktörü ve ateşi olan hastalar 112 acil ambulans ile izolasyon altında kliniğimize getirilmiştir. 
Şüpheli hastalardan Ebola viral hastalığı açısından tetkik yapılmış ve sonuçlar çıkana kadar mutlak izolasyona uyulmuştur. 

Hastane infeksiyonu kontrol ekibi tarafından hastanenin tüm birimlerinde tekrarlayıcı eğitimler yapılmıştır.

Sonuç: İlk defa bu salgın sırasında Afrika kıtası dışındaki ülkelerde seyahat ilişkili ve sekonder vakalar saptanmıştır.
Sağlık çalışanlarının korunması bu salgın ile tekrar gündeme gelmiş ve özellikle koruyucu donanım ve bu konuda 
eğitimli personelin varlığı ve kuralların gerekliliği tekrar vurgulanmıştır. Bilim kurulu tarafından yayınlanan öneriler
günlük olarak izlenmeli ve vaka varlığında tüm kurallar sıkı uygulanmalı ve tüm temaslar kayıt altına alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: EBOV, izolasyon, salgın

P-101

Tablo 1. EBOV şüpheli hastaların özellikleri

Gelinen Ülkeler Sayı
Laboratuvar

bulguları pozitifl iği Olgu sayısı

Nijerya 9 Bilirubin yüksekliği 5

Sierra Leone 1 CRP 8

Şikayetler ve bulgular Olgu sayısı ALT, AST yüksekliği 10

Ateş 13 Trombositopeni 8

Bulantı-kusma 7 Lökopeni 2

Halsizlik 7 Amilaz yüksekliği 2

Baş ağrısı 6 Kreatinin 3

İshal 4 P. falciparum pozitifl iği 11

Splenomegali 4 EBOV 0


