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ÖZET

Hastane infeksiyonlar›na yaklafl›mda sürveyans çal›fl-

malar› ilk basama¤› oluflturmal›d›r. Bu amaçla, hastane-

miz ortopedi ve travmatoloji servisinde 12 ayl›k süreyle

hasta bildirimine dayal› bir modelle sürveyans çal›flma-

lar› yap›lm›flt›r. Hastane infeksiyon h›z› %3.6 olarak belir-

lenmifltir. Cerrahi alan infeksiyonu en s›k rastlanan in-

feksiyon, stafilokoklar en s›k rastlanan etken olarak sap-

tanm›flt›r. Stafilokoklarda metisilin direnci oran› %80 bu-

lunmufltur. 

Anahtar Kelimeler: Sürveyans, Hastane ‹nfeksiyonu, Or-

topedi ve Travmatoloji Ünitesi.

SUMMARY

Hospital Infection Surveillance in Orthopeadics and 

Traumatology Unit

First step in the approach to hospital infections is the

identification of the problem by surveillance studies. For

this purpose surveillance was done in the orthopeadics

and traumatology unit of our hospital during 12 months

using a model based on patient report. The rate of hos-

pital infection was found to be 3.6%. The most frequent

site of infection was the surgical site and the most fre-

quent causative organism was staphylococci. 80% of

the staphylococci were methicilline resistant. 

Key Words: Surveillance, Nosocomial Infection, Orthope-

adics and Traumatology Unit.

G‹R‹fi

Hastane infeksiyonlar› (H‹) neden olduklar›
mortalite, morbidite ve maliyet gözönüne al›nd›-
¤›nda giderek artan bir sorun olarak ele al›nma-
l›d›r (1). Bu konuda al›nacak önlemler öncelikle
sürveyans (izlem) çal›flmalar› ile mümkün olabi-
lecektir (2). Bunun için etkili sürveyans sistemle-
ri gelifltirilmeli ve uygulanmal›d›r (3). Biz bu
amaçla, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fa-
kültesi (‹ÜCTF) Ortopedi ve Travmatoloji Klini-
¤i’nde bir sürveyans program› uygulayarak has-
tane infeksiyonlar›n› izlemeyi ve sonuçlar› tart›fl-
may› amaçlad›k. 
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MATERYAL ve METOD 

‹ÜCTF Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i’nde
Kas›m 1998-Nisan 1999 ve Ekim 1999-Mart 2000
tarihleri aras›nda iki ayr› dönemde toplam 12 ay
süresince hasta bildirimine dayal› pasif bir sür-
veyans modeli kullan›larak hastane infeksiyonla-
r› izlenmifltir. Serviste görevlendirilmifl hemflire-
ler servis doktoru direktifiyle Hastane ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesi (H‹KK) hemfliresine olgular›
bildirmifller, bu hastalar H‹KK hemfliresi taraf›n-
dan görülüp bir forma kaydedilerek kültürlerin
al›nmas› ve takibi sa¤lanm›flt›r. Mikrobiyolojik
çal›flmalar, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
laboratuvarlar›nda yap›lm›fl, bakteriler klasik
yöntemlerle tan›mlanm›fl ve antibiyotik duyarl›-
l›klar› “National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS)” (Vol.19No1, M100-S9) öneri-
lerine uyularak disk difüzyon yöntemiyle yap›l-
m›flt›r. Gram-negatif enterik çomaklarda geniflle-
mifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) yap›m›
çift disk sinerji testi ile, indüklenebilir beta-lak-
tamaz (IBL) yap›m› imipenem ve sefotaksim
diskleri aras›ndaki inhibisyon zonlar›n›n daral-
mas› ile araflt›r›lm›flt›r (4). Tan› ve tedavi aç›s›n-
dan sorunlu olgular H‹KK infeksiyon hastal›klar›
uzmanlar›nca görülerek de¤erlendirilmifltir. Ara-
da 6 ayl›k süreçte H‹KK hemfliresinin görevde ol-
mamas›, servisin tadilat görmesi ve deprem gibi
nedenler sürveyans yap›lmas›na imkan verme-
mifltir. De¤erlendirilen hastalarda H‹ tan›s›
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)”›n hastane infeksiyonlar› de¤erlendirme
kriterlerine uyularak konulmufltur (5,6).

BULGULAR

‹lk 6 ayda %4.4 (27 H‹/609 yatan hasta), ikinci
6 ayda %2.7 (16 H‹/589 yatan hasta) olmak üzere
ortalama H‹ h›z› %3.6 (48 H‹/1198) olarak belir-
lenmifltir. Toplam 43 hastane infeksiyonu belir-
lenmifltir. ‹nfeksiyonlar›n da¤›l›m› Tablo 1’de, et-
ken olarak saptanan 36 bakterinin da¤›l›m› Tab-
lo 2’de gösterilmifltir. Toplam 7 infeksiyonda (3
cerrahi alan infeksiyonu, 3 protez infeksiyonu,
bir ishal) etken belirlenememifltir. ‹shal olgula-
r›ndan birinde Clostridium difficile toksin-A pozitif
bulunmufltur. Bir olguda hastanede yatt›¤› süre-
de üç kez ayn› bölgede farkl› bakterilerle ve 1 ol-
guda ayn› bakteriyle iki kez cerrahi alan infeksi-
yonu tan›s› konulmufltur. Hastane infeksiyonla-
r›ndan 6 cerrahi alan infeksiyonu polimikrobiyal
olarak belirlenmifltir. Etken olarak saptanan top-

lam 20 stafilokok kökeni belirlenen tüm etkenler
aras›nda %48.8 oran›yla en s›k etken olarak orta-
ya ç›km›flt›r. Toplam 20 stafilokokun 16 (%80)’s›
oksasiline dirençli bulunmufltur. Etkenler aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda dirençli gram-negatif çomakla-
r›n da oldukça önemli say›da saptand›¤› görül-
müfltür (tüm etkenlerin %46.4’ü). Bu bakteriler
aras›nda 6 Enterobacter’in 4’ünde ve 4 Pseudomanas
aeruginosa’n›n tümünde IBL belirlenmifltir. Acineto-
bacter cinsi bakteriler aras›nda bir köken karba-
penemlere dirençli bulunmufltur. Sonuçlar bir
toplant› ile ilgili birimde geri bildirilmifl ve tart›-
fl›lm›flt›r. 

Aygün G, Aygün P, Ayd›ngöz Ö, Erdo¤an F,
Acicbe Ö, K›r N, Ba¤datl› Y, Öztürk R. Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans›

188 Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 4

Saptanan infeksiyonlar Say› %

Cerrahi alan infeksiyonu 28 65.1

Protez infeksiyonu 5 11.6

‹drar yolu infeksiyonu 5 11.6

Bakteremi 2 4.7

‹shal 2 4.7

Dekübitis ülseri infeksiyonu 1 2.3

Toplam 43 100

Tablo 1. Saptanan Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Da¤›-
l›m›.

Etken mikroorganizmalar Say› %

Oksasiline dirençli S. aureus (MRSA) 10 24.4

Oksasiline dirençli KNS 6 14.7

Oksasiline duyarl› S. aureus (MSSA) 3 7.3

Oksasiline duyarl› KNS 1 2.4

Nonhemolitik streptokok 1 2.4

Enterokok 1 2.4

Enterobacter spp. 6 14.7

Acinetobacter spp. 5 12.2

Pseudomonas aeruginosa 4 9.8

Escherichia coli 2 4.9

Klebsiella spp. 1 2.4

Proteus mirabilis 1 2.4

Toplam 41 100

KNS: Koagülaz-negatif stafilokok.

Tablo 2. Etken Olarak Saptanan Bakterilerin Da¤›-
l›m›.



TARTIfiMA

Hastane infeksiyonlar› her klinikte kendine
has klinik tablolar ve etkenlerle ortaya ç›kar. Et-
kili empirik tedavi ve korunma önlemleri için o
klini¤e ait sürveyans verileri temel olarak al›n-
mal›d›r (2,3).

Ortopedi servislerinde en s›k cerrahi alan in-
feksiyonlar› ve protez infeksiyonlar› görülmekle
birlikte di¤er hastane infeksiyonlar› da belirle-
nebilir (7). Beklenildi¤i gibi çal›flmam›zda da en
s›k olarak cerrahi alan infeksiyonlar› ve protez in-
feksiyonlar› saptanm›flt›r. Protez infeksiyonlar›-
n›n uzun bir süre sonra ortaya ç›kabilece¤i düflü-
nüldü¤ünde protez infeksiyonu say›s›n›n gerçek
say›y› yans›tmad›¤› söylenebilir. 

Ortopedik hastane infeksiyonlar› yönünden
risk faktörleri aras›nda birden fazla operasyon,
operasyon süresinin uzun olmas›, hastanede ka-
l›fl süresinin uzun olmas› bafll›ca kriterler olarak
bildirilmifltir (8,9). Elektif olarak yap›lan temiz gi-
riflimlerde cerrahi alan infeksiyon h›z› %1.1-5.8
aras›nda bulunmufl, fakat kirli operasyonlarda
oran›n %20’nin üzerine ç›kt›¤› belirlenmifltir
(10,11). 

Ortopedi ve travmatoloji servislerinde belir-
lenen etkenler aras›nda Staphylococcus aureus ve
koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) s›kl›kla ilk s›-
ralarda bulunurlar (11). Özellikle metisilin/oksa-
siline dirençli sufllar›n say›s›ndaki art›fl nedeniy-
le bu infeksiyonlar›n tedavisi daha da zorlaflm›fl-
t›r ve korunmaya hatta antibiyotik profilaksisine
ait yeni yaklafl›mlar gelifltirilmesi gündeme gel-
mifltir (12,13). Avrupa’da tüm hastane infeksiyon-
lar›na yönelik bir prevalans çal›flmas›nda, metisi-
line dirençli S. aureus (MRSA) oran› etkenler ara-
s›nda %12.8 olarak belirlenmifl ve bunlar›n ço¤u-
nun cerrahi üniteler ile yo¤un bak›m ünitelerin-
den geldi¤i gösterilmifltir (14). S. aureus’a ba¤l›
cerrahi alan infeksiyonu oluflumundan burun ta-
fl›y›c›s› olan personelin sorumlu oldu¤u ve bunun
majör bir risk faktörü oluflturdu¤unu vurgulayan
çal›flmalar da vard›r (15). 

Punar ve arkadafllar› yapt›klar› çal›flmada, or-
topedi ve travmatoloji klini¤inde hastane infek-
siyonu etkenlerini araflt›rm›fllar ve %33 oran›nda
S. aureus’u, %10 oran›nda KNS’leri en s›k etkenler
aras›nda belirlemifllerdir (16). Bu bakterilerde
metisilin direnci oranlar›n› S. aureus için %69,
KNS’ler için %60 bulmufllard›r. Bizim çal›flmam›z-
da %80’e ulaflan metisilin direnci düflündürücü

bulunmufl ve profilaksi uygulamalar›n› sorgula-
mak gerekti¤i düflünülmüfltür. Ünitede özellikle
sefazolin profilaksisi tercih edilmektedir, fakat
ortak bir uygulama yoktur. Geri bildirim toplan-
t›s›nda bu profilaksi uygulamalar› gözden geçiril-
mifl, baz› operasyonlarda glikopeptid profilak-
sisi uygulanmas› ve ortak bir servis politikas›
oluflturmak konusunda çal›flmalar planlanmas›
tart›fl›lm›flt›r. 

Çal›flmam›zda saptanan çok ilaca dirençli
gram-negatif çomak oran›n›n yüksek oluflu di¤er
bir düflündürücü yön olarak göze çarpmaktad›r.
Özellikle bu etkenler çapraz infeksiyon ile hasta-
ne personeli taraf›ndan di¤er hastalara bulaflt›r›-
labilme riski tafl›maktad›rlar. Bu bulgu serviste
temas izolasyonu önlemlerini vurgulamak gerek-
ti¤ini düflündürmüfltür. 

Sürveyans sistemlerini seçerken olanaklar ve
iflbirli¤i çok önem tafl›maktad›r (17). Bu servis
için seçilen yöntem pasif olmas›, kiflilere ba¤›m-
l› olmas› gibi riskler tafl›sa da oldukça iyi ifllemifl
ve fayda sa¤lam›flt›r. Bu çal›flmalar›n temelinde
infeksiyon kontrol hemfliresi yer almaktad›r ve
serviste görevlendirilen hemflirelerin etkinlikleri
baflar›da en önemli rolü oynamaktad›r. 

Sonuç olarak, hastane infeksiyonlar› ile mü-
cadelenin temelinde sürveyans çal›flmalar› yer
almal›d›r. Her birim kendi floras›n› ve hastane
infeksiyonlar› haritas›n› bilmeli ve buna dayanan
protokoller haz›rlamal›d›r. Multidisipliner bir ça-
l›flma baflar› için gereklidir. 
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