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Temizlik Uygulamalarının Denetiminde 
Ölçülebilir Yöntem: ATP (Adenozin Trifosfat)

İlknur Tekin1, Hanife Aytaç Ak1, Hümeyra Zengin1, Burcu Çınar1, Gökhan Metan2, Serhat Ünal2

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, İnfeksiyon Kontrolden Sorumlu Öğretim Üyesi, Ankara

Giriş: Hastane ortamında yüzeylerin etkin şekilde temizlenmesi infeksiyon kontrolünde kritik bir basamaktır. Hücre içi 
biyokimyasal reaksiyonlar için kimyasal enerjiyi taşıma görevini yapan adenozin trifosfat (ATP)’ın ortamda bulunduğunun 
gösterilmesi yüzeyin organik kalıntılar içerdiğini belirlemekte etkin bir yöntemdir. ATP analizi esasına dayanan test 
saniyeler içerisinde gözle görülebilir açık sonuçlar vermektedir. Bu yöntem, hassasiyeti, hızı ve güvenilirliği sayesinde 
temizlik etkinliğinin anında ölçülmesi için tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde maliyeti nedeniyle bu 
yönteme ulaşım sınırlıdır.

Amaç: Görsel olarak etkin temizliği yapıldığı kabul edilen alanlarda ATP yöntemi ile temizliğin denetiminin etkinliğini 
belirlemektir.

Metod: İzolasyon odalarında temizliği bittikten 30-120 dk içinde denetleme konusunda yetkili kişi tarafından görsel 
olarak temizliğin uygun yapılıp yapılmadığını denetledikten sonra sık temas edilen yüzeylerden (büyük alanlarda 100 
cm2’lik alandan) ATP biolüminans cihazı (3M Clean-Trace System; 3M, St. Paul, MN) ile üretici firma önerisine uygun olarak 
test yapıldı. Dezenfeksiyon süreci tamamlanmış ve kullanım için hazır kabul edilen endoskoplardan/bronkoskoplardan 
ATP yöntemi ile organik yük ölçümü yapılmıştır. Ölçüm sonuçları RLU (Relative Light Unit) olarak rapor edilmiş olup 
yüzeyler için referans değer (RD) 250 RLU ve altı, endoskoplar için ise 200 RLU ve altı temiz olarak kabul edilmiştir. Bu 
yöntem ile mikrobiyolojik organizma tayini yapılamadığı için dezenfeksiyonun niteliği konusunda bir tayin yapılamamıştır.

Bulgular: İç hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi (İHYBÜ)’nde 8 saatlik vardiyada iki kez detaylı temizlik ve dezenfeksiyon 
yapılmaktadır. Larengeskop ve endeskoplar ise yüksek yüzey dezenfeksiyon (YDD) işlemine tabi tutulmaktadır. 
13.11.2015’te, İHYBÜ’de temizlik ve dezenfeksiyondan yetmiş dakika sonra yapılan ölçümlerde sık kullanılan ortak 
alanların yüzeyleri RD’nin altında ancak larengeskop, acil arabası ve bilgisayarların yüzeyleri RD’nin üzerindedir (Şekil 1, 
2). Endoskopi Ünitesinde ikişer adet alt/üst endoskop ve iki bronkoskobun iç kanalları ve dış yüzeylerinden yapılan sıvı 
ATP testinde bir endoskop ve bir bronkoskopun iç kanallarının ölçüm sonucu RD’nin üstünde olduğu görülmüştür (Tablo). 
Denetim sonrası bu cihazların gece vardiyasında kullanıldığı ve yeterli şekilde temizlenip dezenfekte edilmediği halde 
kullanım için hazır bekletildikleri tespit edilmiştir. 

Tartışma: Bu sonuçlar temizlik ve dezenfeksiyonun etkin bir şekilde yapıldığını ancak ortak kullanılan ve sık temas 
edilen yerlerin dezenfeksiyon sonrasında da kontamine olduğunu göstermektedir. Ortak kullanılan alanlarda sonucun 
RD’nin üstünde olması çalışan personelin yüzeyleri elleriye kontamine ettiğini düşündürmüştür. Özellikle larengeskoplar 
en kirli çıkan cihaz olarak tespit edilmiştir. Larengeskop ve ambuların kullanıldıktan sonra yeterli temizlenmemesi ve 
uygun şekilde saklanmamaları tespit edilen yüksek oranda kirlilik durumunu açıklamaktadır.

Sonuç: ATP sıvı ve yüzey testi temizliğin ölçülebilir olması ve temizliğin niteliğini değerlendirmede önemli ve etkilidir. 
Verilerin hızlı ve gözle görülür olması, personelin kendi performansını değerlendirmesi ve öz denetimi sağlamada etkili 
olabilir. Ayrıca belirli aralıklarla bu yöntem ile denetim yapılması değişen klinik uygulamaların tespitini kolaylaştırabilir ve 
bu değişimler için yeni planlamalar yapılmasında ivme sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: ATP, temizliğin ölçümü, denetim, ATP sıvı testi, ATP yüzey testi
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Şekil 1. İç hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi izolasyon odasında yapılan ATP ölçüm sonuçları

Şekil 2. İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi genel ortamda yapılan ATP ölçüm sonuçları

Tablo. Endoskop ve bronkoskopların iç kanal ve dış yüzeyleri ATP ölçüm sonuçları

Endoskop tür/Seri no İç kanal Dış yüzey

Üst endoskop/A115937 526 RLU 26 RLU

Üst endoskop/A116083 1381 RLU 23 RLU

Alt endoskop/A114063 9 RLU 2 RLU

Alt endoskop/A114040 11 RLU 33 RLU

Bronkoskop/G121330 58 RLU 171 RLU

Bronkoskop/G121318 3590 RLU 211 RLU
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El Antiseptiği Kullanım Oranlarının İzlemi 
Kullanımı Artırıyor mu?

Esengül Şendağ1, Asiye Tekin1, Yunus Gürbüz1, Emin Ediz Tütücü1, Ganime Sevinç1, Aysun Acun1, 
Gönül Çiçek Şentürk1, İrfan Şencan1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

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

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde 2011-2015 yılları arasında alkol bazlı el antiseptikleri 
iç istemleri 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 (Sayısal ve/veya İstatistiki Veriler): El antiseptiği tüketim oranlarının (2011- 88.1 L/2012-99.1 L/2013-
60.5 L/2014-77.6/2015-59 L) en yüksek olduğu klinik infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğidir. Dahili 
branşlarda; 2011/2014 yılları arasında 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 hasta odalarından kaldırılmasıdır. 2015 yılında ise en düşük kullanım oranı 2015 yılında ise en düşük kullanım 
oranı (18 L) İskitler Fizik Tedavi Kliniğine aittir.

Cerrahi branşlarda; kalp damar cerrahi kliniği en yüksek el antiseptiği kullanım oranına (2011-25.6 L/2012-37 
L/2013-59 L/2015-43.4 L) sahiptir. 2014 yılında ise en yüksek kullanım oranı (111.4) göz kliniğine aittir. En düşük kulla-
nım 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) genel cerrahi kliniğine 2015 yılında (20.9) ile üroloji kliniğine aittir. Şekil 1’de görüldüğü gibi 2011/2014 yıllarına 
göre el antiseptiği tüketiminde artış olmuştur. 2015 yılında satın alma prosedüründen dolayı depomuzda temmuz 
ayında el antiseptiği bulunmadığından sağlık çalışanları el yıkamaya yönlendirilmiştir. Bu miktar hastanemizin yataklı 
servisler ve diğer birimler için toplam tüketim miktarıdır.

Şekil 2’de görüldüğü gibi yoğun bakım ünitelerinde; 2013 yılında en yüksek kullanım oranı (70.1 L) anestezi rea-
nimasyon-1 yoğun bakım ünitesine, 2014 yılında en yüksek kullanım oranı (71.2 L) kalp damar cerrahi yoğun bakım 
ünitesine, 2015 yılında ise en yüksek kullanım oranı (105 L) kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesine aittir. 2013 
yılında en düşük kullanım oranı (31.9 L) kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesine, 2014 yılında en düşük kullanım 
oranı (28.9 L) anestezi reanimasyon-3 yoğun bakım ünitesine, 2015 yılında ise en düşük kullanım oranı (32.4 L) anes-
tezi reanimasyon-3 yoğun bakım ünitesine aittir. Hastane genelinde; 2011 yılından 2015 yılına toplam 4485 çalışana 
el hijyeni gözlemi yapılmış ve 12.998 çalışana el hijyeni uyum eğitimi verilmiştir.

Sonuç: Yapılan çalışmada; 2011 yılından 2015 yılına hastane genelinde yapılan el hijyeni gözlem çalışmaları (4485 
çalışan), uyum eğitimleri (12.998 çalışan) ve el antiseptiği kullanım oranlarının izlenmesinin, genel el hijyeni uyumunu 
%52.5’ten %64.8’e yükselttiği görülmüştür. 2011 yılından 2014 yılına el antiseptiği tüketiminin %54 oranında arttığı 
tespit edilmiştir. 2011 yılından 2015 yılına el antiseptiği tüketiminin ise %51.3 oranında arttığı tespit edilmiştir. 2015 
yılında satın alma prosedüründen dolayı depomuzda haziran-temmuz aylarında el antiseptiği bulunmadığından sağlık 
çalışanları el yıkamaya yönlendirilmesinin düşüşe sebep olduğunu düşündürmüştür.

 Anahtar Kelimeler: Eğitim, el antiseptiği, el hijyeni
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Şekil 1. 2011-2015 yılları arasında el antiseptiği kullanım miktarları (litre).

Şekil 2. Yoğun Bakım Üniteleri 2011-2015 yılları arasında el antiseptiği kullanım oranları (1000 
hasta günü/Lt)
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesinde Çalışan Doktor, Hemşire ve 

Personelin Hastane İnfeksiyonları Konusundaki 
Bilgi Düzeyi Ölçülmesi

Perihan Abukan1, Emine İnci Tuncer2, Onur Ural1, Vural Çağlıyan3, Fatma Çölkesen1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
3 Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konya

Amaç: Hastane infeksiyonları konusunda hastane çalışanlarının bilgi düzeyini ölçmek için hazırladığımız anketi 
uygulayarak alınacak önlemlere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada hastanemizde görev yapan doktor (araştırma görevlisi), hemşire ve temizlik 
personelinden oluşan gruba 22 sorudan oluşan anket uygulandı.

Bulgular: Her bir gruptan 100 kişi olmak üzere ankete yanıt vermeyi kabul eden toplam 300 kişi çalışmaya dahil 
edilmiştir. Hastane infeksiyonları konusunda eğitim alan kişi sayısı temizlik personeli grubunda daha fazla olmasına 
rağmen tanımlama ve bilgiye dayalı sorularda daha çok yanlış yaptıkları saptanmıştır. Temizlik personellerinin eğitim 
düzeyinin düşük olması sorulara verilen yanıtı etkilediği gözlenmiştir. Tüm sorulara verilen doğru yanıtların incelenmesi 
sonucunda, ortalama bilgi düzeylerinin mesleklere göre dağılım puanları incelendiğinde hemşirelerin %73.1, 
doktorların %59.2 ve temizlik personelinin ise %52.3 puan aldıkları görülmüştür. Üç grubun bilgi puan ortalaması 
%61.5 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Hastane infeksiyonları konusunda, hizmet içi eğitimin bilgi düzeyini artırdığı görülmüştür. Böylece hastane 
infeksiyonlarının yayılımının önüne geçmek için hastanede görev yapanlara, periyodik olarak yetersiz oldukları konularla 
ilgili eğitim verilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu konuda hastane yöneticileri ile infeksiyon kontrol komiteleri gerekli 
önlemleri alarak ve iç denetim yaparak uygulamadan kaynaklanan hataların önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, hastane infeksiyonu, sağlık bakım çalışanı
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Polikliniklerde El Antiseptiği Kullanım 
Miktarı Takibini Nasıl Yapalım?

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: El hijyenine uyumun azalması hastane florasının değişmesine, hastane infeksiyonlarının artmasına 
ve sorunlu yeni mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Üç yıllık süreçte el antiseptiği kullanım miktarını 
sadece litre olarak takip etmenin yorumlamada ve değerlendirmede bize yardımcı olmadığı fark edilmiştir. Bu çalışmanın 
amacı; polikliniklerde sağlık çalışanlarının el antiseptiği kullanımının takibi için yöntem geliştirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz polikliniklerinde 2013-2015 yılları arasında alkol bazlı el antiseptikleri iç istemleri 
düzenli olarak 3 ayda bir İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takip edilmiş ve litre olarak raporlanmıştır. Çalışmada; 
yataklı klinikler için kullandığımız “1000 hasta gününde el antiseptiği kullanım miktarı (L)” formülü “polikliniğe 
başvuran 10.000 hastada el antiseptiği kullanım miktarı (L)” olarak uyarlanmıştır. “Kullanılan el antiseptiği miktarı (L)/
hasta sayısı x 10.000” formülü ile el antiseptiği kullanım oranları Microsoft Excel programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde; Dışkapı merkez poliklinik 161, Etlik semt polikliniği 57, Hasköy semt polikliniği 14, 
Pursaklar semt polikliniği 13, Şentepe semt polikliniği 8, Ostim semt polikliniği 1, Acil poliklinik 6, İskitler polikliniğinde 
8, olmak üzere toplamda 246 poliklinik bulunmaktadır. Polikliniklerde 2013 yılında 1941 L (%19.3) 2014 yılında 1715 
L (%16.8) 2015 yılında 1598 L (%15.9) el antiseptiği kullanılmıştır. Şekil 1‘de hastanede toplam el antiseptiği kullanım 
miktarı ve polikliniklerde toplam el antiseptiği kullanım miktarı verilmiştir. Yıllara göre el antiseptiği miktarının sabit 
kaldığı görülmektedir. 2014 yılı Haziran ayında ve 2015 yılının Haziran-Ağustos ayları arasında satın alma prosedürü 
nedeniyle depomuzda el antiseptiği bulunmadığından, sağlık çalışanları el yıkamaya yönlendirilmiş, bu durum ise 
küçük miktarlarda dalgalanmaya sebep olmuştur. Şekil 2’de poliklinik oda sayılarına göre el antiseptiği kullanım 
miktarları verilmiştir. Şekil 3’te görüldüğü gibi polikliniklerde; 2013 yılında en yüksek kullanım oranı (27.8 L) Ostim 
semt polikliniğine, 2014 yılında en yüksek kullanım oranı (19.5 L) Etlik semt polikliniğine, 2015 yılında ise en yüksek 
kullanım oranı (71.6 L) İskitler polikliniğine aittir. 2013 yılında en düşük kullanım oranı (2.8 L) Hasköy semt polikliniği, 
2014/2015 yılında en düşük kullanım oranı (2.2 L/3.8 L) Dışkapı merkez polikliniğine aittir. İskitler polikliniği 2015 
yılından itibaren takip edilmeye başlandığı için işleme dahil edilmemiştir.

Sonuç: Poliklinikler oda sayısına göre el antiseptiği tüketiminin belirlenmesi, bakılan hasta sayısının oda başına büyük 
farklılıklar göstermesinden dolayı uygun olmadığını düşündüğümüzden, hasta sayısına göre değerlendirme yapmak 
için formül geliştirilmiş ve 10.000 hastaya göre tüketimin hesaplanmasının daha anlaşılır bir sonuç verdiği görülmüştür. 
Hesaplanma 1000 hasta sayısına göre yapıldığında tüketimin polikliniklerde az olması sebebiyle bulunan rakamlar 
litre olarak düşük miktarlara denk geldiğinden, değerlendirme zorluğuna neden olmaktadır. Literatürde poliklinik 
hastalarında el antiseptiği kullanımıyla ilgili hesaplamanın ne şekilde yapılacağı ile ilgili bir bilgiye rastlamadığımızdan 
dolayı, yukarıda belirtilen hesaplama yönteminin poliklinik hastalarında kullanılabileceğini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: El antiseptiği, poliklinik
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Şekil 1. 2013-2015 yılları arasında hastanede ve polikliniklerde toplam el antiseptiği kullanım 
miktarı (litre)

Şekil 2. Polikliniklerde 2013-2015 yılları arasında poliklinik oda sayılarına göre el antiseptiği 
kullanım miktarı (Lt)

Şekil 3. Polikliniklerde 2013/2015 yılları arasında el antiseptiği kullanım oranları (10.000 hasta 
sayısı/Lt)
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GATA Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 
2010-2015 Yıllarında Saptanan İnvaziv Araç 

İlişkili İnfeksiyonlar

Ömer Coşkun1, Ahmet Karakaş1, Hanefi Cem Gül1, Gamze Özbek2, Selim Kılıç3, Bülent Ahmet Beşirbellioğlu1

1 GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 GATA Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3 GATA Epidemiyoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde gelişen invaziv araç ilişkili infeksiyon (İAİİ) sürveyansını değerlendirmek, 
hastanemizin verilerini ulusal ve uluslararası merkezlerinkiyle karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) 
hastanesi yoğun bakım ünitelerinde (cerrahi, dahiliye, anestezi, nöroloji, beyin cerrahisi, yanık merkezi, yenidoğan) 
takip edilen hastalarda hastane infeksiyon kontrol komitesi verileri geriye dönük olarak taranarak yapıldı. Hastaların 
ventilatör günü (VG), santral kateter günü (SKG), foley kateter günü (FKG), santral kateter ilişkili bakteremi (SKİB), 
ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonuna (KİÜSİ) ait üçer aylık periyotlarda kaydedilen 
değerleri analiz edildi. Hastane infeksiyonu tanısı “Centers for Diseases Control and Prevention” kriterlerine göre 
konuldu.

Bulgular: Altı yıllık süre içinde yoğun bakım ünitelerinde 10.863 hastanın yattığı tespit edildi. Yatak gün sayısı 
77.877, SKG sayısı 40.946, VG sayısı 25.528, FKG sayısı 61.881 olarak hesaplandı. Altı yıllık dönemde toplam SKİB 
sayısı 281, VİP sayısı 91, KİÜSİ sayısı 276 olarak tespit edildi. Hastalarda gün başına SVK kullanım oranı (0.52), ventilatör 
kullanım oranı (0.34) ve üriner kateter kullanım oranı (0.79) olarak tespit edildi. Hastaların altı yıllık dönemde SKİB 
infeksiyon hızı bin yatış günü için veya binde 6.64, UKBİ hızı binde 4.56, VİP hızı binde 3.10 olarak tespit edildi. Yıllara 
göre incelendiğinde ise 2010 yılında SKİB infeksiyon hızı binde 7.91, UKBİ hızı binde 2.70, VİP hızı binde 7.65 iken, 
2015 yılında saptanan hızlar sırası ile binde 6.72, 4.71 ve 3.06 bulundu. 2010 ile 2015 yılları karşılaştırıldığında ÜKBİ 
hızında istatistiksel olarak anlamlı bir artış, buna karşılık VİP hızında ise istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edildi 
(p< 0.05). SKİB infeksiyon hızındaki değişim ise istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05).

Sonuç: Hastanelerin İAİİ hızlarının tespit edilmesi ve diğer merkez verileri ile karşılaştırılması tedavi ve önleme 
protokollerinin geliştirilmesinde rehber olacaktır. Hastanemizin İAİE hızları değerlendirildiğinde diğer merkezlere 
benzer veya kısmen daha düşük olarak bulundu. 

Anahtar Kelimeler: İnvaziv araç ilişkili infeksiyonlar, sürveyans
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2012-2015 Yılları Arasında Sağlık 
Personelinin El Hijyeni Uyumunun 

Değerlendirilmesi

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve 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 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma süresince 840 hekim, 
2182 hemşire, 793 temizlik personeli, 24 diğer personel olmak üzere toplamda 3839 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 Şekil 1’de verilmiştir. 
Çalışmanın yapıldığı dört yıl dikkate alındığında el hijyenine en yüksek uyumun hemşirelerde olduğu görülmüştür. 
2015 yılında doktorlar ve diğer personeller ikinci sırada, temizlik personeli üçüncü sırada yer almaktadır. 2012 yılından 
itibaren 5 endikasyona göre analizler yapılmaya başlanmıştır. Şekil 2’de 2012-2015 yılı 5 endikasyonda el hijyeni 
uyumu görülmektedir. El hijyeni uyumunun; vücut sıvılarıyla temastan sonra en yüksek olduğu, tüm yıllarda genel 
olarak bakıldığında ise hasta çevresi ile temastan sonra düşük olduğu belirlenmiştir.

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 kapsayacak şekilde olması yıllar içerisinde el hijyeni uyumunu artırmıştır. El 
hijyeni uyumunun en yüksek olduğu hemşirelerde uyum değerinin 53.5’ten 68.5’e çıktığı görülmüştür. Beş endikasyon 
için değerlendirildiğinde ise en yüksek uyumun vücut sıvılarıyla temastan sonra en yüksek olduğu; 2012 yılında 78.9 
olan değerin 93.2’ye yükseldiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, endikasyon, uyum
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Şekil 1. 2012-2015 Meslek gruplarına göre el hijyeni uyumu dağılımı.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2016;20(1):165-287174

POSTERLER

Şekil 2. 2012-2015 yılı 5 endikasyonda el hijyeni uyumu.
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Acil Ünitesinde Dirençli Bakterilerle 
Mücadele: Sürveyans Kültürlerinin Önemi

Serpil Cengiz1, Gülten Doğru2, Nursel Onur2, Gökhan Aygün1, Nurgül Tayran1, Osman Şimşek2, 
Lütfiye Alisha1, Pakize Aygün1, Asiye Karakullukçu3, İlker İnanç Balkan1, Neşe Saltoğlu1, Recep Öztürk1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Acil Birim, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Antibiyotik dirençli bakteri infeksiyonları önemlidir. Erken saptama ve yayılımın önlenmesi, ilk başvuruda aktif 
sürveyans kültürüyle izlem, özellikle salgın durumlarında önerilmektedir. Çalışmamızda, acil cerrahi birim poliklinik ve 
servisinde yaşanan çoğul dirençli bakteri (ÇDB), vankomisin dirençli enterokok (VRE), karbapenem dirençli klebsiella (KDK) 
artışıyla başlayan aktif sürveyans çalışmasının sonuçlarını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Mayıs-Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. ÇDB kolonizasyon/infeksiyonların 
artışıyla birimden gelen talep üzerine salgın incelemesi başlatılmıştır. Sık değişen asistan hekim grubuna bilgilendirme 
ve el hijyeni eğitimi yapılmıştır. Risk tanılamasının yatışta yapılması, çevre kültürü alınması, haftalık servis taramalarıyla 
izlemler, çok dokunulan yüzeylere haftada bir uzun etki süreli dezenfektan uygulanması ve el hijyeni gözlemi planlanıp 
gerçekleştirilmiştir. Yatışta rektal ve nazal sürüntü kültürleriyle kolonize olgular saptanmış, izolasyon uygulanmıştır. Rektal 
sürüntü örnekleri VRE broth ve agar (Oxoid) besiyerleri kullanılarak VRE, meropenemli Mac Conkey besiyeriyle KDK ve 
%5 koyun kanlı agar besiyeriyle metisilin dirençli S. aureus (MRSA) araştırılmıştır. İlk 48 saatte saptananlar gelişte, daha 
sonrakiler serviste kolonize olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Toplam 268 hastadan; rektal 134, nazal 16, rektal ve nazal 118 örnekle tarama yapılmış, 45 hastada 
(%16.7) üreme saptanmıştır. Tarama sonucunda; 26 VRE, 8 KDK, 2 MRSA ve 9 olguda birden fazla üreme belirlenmiştir. 
Yatışta kolonize olgular (30/45) geldikleri merkezlere göre incelendiğinde; son üç ay içinde hastanede yatanlarda (16/30) 
üreme olduğu görülmüştür. Evden geldiği belirtilen olguların (14/30) çokluğu dikkat çekici olup rastlantısal incelemede, 
kronik sağlık hizmeti aldıkları ya da geçmişte hastane yatışları görülmüştür. Önlemlerin etkinliği değerlendirildiğinde, 
serviste yayılma konusunda hızlı fakat geçici bir iyileşme sağlandığı görülmüştür (Tablo 1). Bunun nedeni personelin sık 
değişimi ve sayıca azalma olabilir, fakat ayrıntılı değerlendirilememiştir.

Sonuç:

1. ÇDB ile mücadele; çok aşamalı, sürekli yoğun bir çalışma gerektirmektedir. Bu kararlı mücadele sağlanabilirse başarı 
mümkündür.

2. Aktif sürveyans özellikle, hasta profilinde riskli olguların olduğu acil birimlerde önemli bir yaklaşım olabilir, ÇDB 
yayılımının önlenmesinde doğru politika için kilit rol alabilir.

3. Yatışta tanılanan hastalarda hızlı sonuç veren testlerle, hızlı müdahale mümkün olduğundan, testlerin kullanımı 
özellikle servislerde bulaşı önlemekte faydalı olabilir.

4. Üniversitelerin riskli birimleri dahil her çalışan mutlaka infeksiyon kontrol önlemlerine uyum konusunda eğitim 
almalı; eğitim devamlı, programlı ve her yeni çalışan grupta tekrar edilmelidir.

 Anahtar Kelimeler: Acil birim, çoğul dirençli bakteri, aktif sürveyans, izolasyon
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Tablo. Serviste bulaşmaların aylara göre dağılımları

Aylar Serviste bulaş sayısı/incelenen hasta sayısı Serviste bulaş aylara göre dağılımı (%)

Mayıs 5/48 10

Haziran 5/83 6

Temmuz 1/60 1.7

Ağustos 0/37 0

Eylül 4/40 11

Toplam 15/248 5.7
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Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
Hemşire ve Ebelerin İzolasyon Önlemlerine 

Uyumlarının Değerlendirilmesi

Leman Karacaoğlu1, Firdevs Erdemir1, Hatice Orman1, Cemile Savcı1, Yurdanur Karaaslan1

1 Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Hastane infeksiyonları tüm dünyada ve ülkemizde hastanın hastanede yatış süresini uzatan, mortalite ve morbiditeyi 
artıran en önemli sağlık sorunlarından biridir. Ancak yapılan pek çok bilimsel çalışmada göstermiştir ki doğru ve kapsamlı 
bir infeksiyon kontrol programı ile önlenebilmesi veya azaltılması mümkündür. İnfeksiyon kontrol programlarının en önemli 
uygulamalarından biri de izolasyon önlemleridir. Bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşire, ebe 
ve acil tıp teknisyenlerinin (ATT) izolasyon önlemlerine uyumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Çalışmada kişisel bilgileri içeren anket formu ile 2010 yılında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış İzolasyon 
Önlemlerine Uyum Ölçeği, bir hizmet içi eğitim öncesinde uygulanmıştır. Araştırmaya dahili ve cerrahi klinikleri, erişkin ve 
yenidoğan yoğun bakım üniteleri, doğumhane, çocuk kliniği ve acil birim çalışanları katılmıştır.

Araştırmaya 3 ATT (%2.7), 17 ebe (%15.6) ve 89 hemşire (%81.7) katılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin anketten 
aldığı puan 80 olup, ebelerin aldığı puan 84’tür ve bu iki grup arasında izolasyon önlemlerine uyum acısından fark 
olmadığı görülmüştür (p= 0.372). Katılımcıların 90’ı kadın (%83) ve 19’u erkek (%17) olup izolasyon önlemlerine uyum 
açısından cinsiyetler arası fark gözlenmemiştir (p= 0.275). Katılımcıların 90 (%83.3)’ı daha önce izolasyon önlemleri 
hakkında eğitim almıştır ancak ölçek değeri daha önce eğitim almayanlarla benzer bulunmuştur (p= 0.862).

Sonuç olarak hasta bakım ve tedavisinde oldukça büyük rol ve sorumlulukları olan hemşire ve ebelerin, izolasyon 
önlemlerine uyumlarının iyi olduğu saptanmış olup sürekli eğitim ve geri bildirimlerle infeksiyon kontrolünde büyük önemi 
olan izolasyon önlemlerine uyumun bu seviyenin daha da ilerisine taşınabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İzolasyon, infeksiyon, hemşire, ebe
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Dönem VI Öğrencilerine Verilen 
“Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesi” 

Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi

Derya Gürel1, Aslıhan Ulu1, Behice Kurtaran1, Ferit Kuşçu2, Süheyla Kömür2, Hasan Salih Zeki Aksu1, 
Yeşim Taşova1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Hastane İnfeksiyonları Kontrol Komitesi, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Bu eğitimin amacı dönem VI öğrencilerinin hastane infeksiyonları konusunda farkındalıklarını artırarak hastane 
infeksiyonlarının kontrolüne katkılarını sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: 2013 yılında dönem VI öğrencilerine hastane infeksiyonlarının önemi, el hijyeni, izolasyon 
önlemleri, atıkların uygun uzaklaştırılması, invaziv araç ilişkili infeksiyonların önlenmesi ve infeksiyon kontrolüne uygun 
kültür/örnek alınması konularında eğitim verilmiştir. Değerlendirmede öğrencilerin eğitim öncesi, sonrası ve 3 ay sonrası 
9 adet bilgi sorusu içeren anket formunu doldurmaları sağlanmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama, standart 
sapma, sayı ve yüzde olarak belirtilmiştir. Test öncesi ve sonrası sonuçların karşılaştırılmasında Mc Nemar testi kullanılmıştır.

Bulgular: Eğitime 103 öğrenci katılmış olup, ortalama yaşları 24.0 ± 0.9 olarak bulunmuştur. Ön test ile son 
test soruları karşılaştırıldığında doğru cevap oranlarının arttığı görülmüştür. Ön testte en az bilinen konu “İnfeksiyon 
Kontrolüne Uygun Kültür/Örnek Alınması” ile ilgili olup son testte istatistiksel olarak anlamlı bir artış (%22.8’den %56.4’e 
yükseldiği) tespit edilmiştir. Bunun yanında anketin üç ay sonrası testinde de “El Hijyeni” (%85.2’den %92.6’ya yükseldiği) 
ve “Atıkların Uygun Uzaklaştırılması” (%82.7’den %93.8’e yükseldiği) konularında artış olup istatistiksel bir anlamlılık 
tespit edilmemiştir. Diğer konularda verilen cevaplar ise anlamlı bir şekilde artmıştır (%90 üzeri) (p< 0.05).

Sonuç: Değerlendirme sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrencilerin konu ile ilgili bilgi düzeylerinin iyi olduğu 
saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında bilgilerin devamlılığının sağlanması için eğitimlerin de tekrarlanması gerektiği sonucuna 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dönem, eğitim, hastane infeksiyonu
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Üriner Sistem İnfeksiyonlarını 
Önleme Demetine Uyum Oranları

Ezgi Kiter1, Ayşegül Yeşilkaya2, Melike Hamiyet Demirkaya2, Banu Çevik1, Burcu Gönülal1

1 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Üriner kateter takılmasında amaç idrarın boşalmasının sağlanması, mesane distansiyonuna bağlı rahatsızlığın 
azaltılması, steril idrar örneğinin alınması, saatlik idrar çıkışının izlenebilmesi, mesanenin sürekli ya da aralıklı olarak 
yıkanabilmesinin sağlanması, inkontinansı olan hastalarda bölgenin korunmasıdır. Hastane kökenli üriner sistem 
infeksiyonları nedenlerinden biri, hastalarda uzun süre üriner kateter bulunmasıdır.

Yöntem: Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonları sıklığını azaltmak için Başkent Üniversite Hastanesinde üriner 
sistem infeksiyonlarını önleme demeti Haziran ayı 2015 yılı itibariyle uygulamaya konmuştur. Bu çalışmada hastanemizde 
üriner sistem infeksiyonlarını önleme demetine uyum oranlarının gösterilmesi amaçlanmıştır. Hastanemizde takip edilen 
üriner kateteri olan hastalar İnfeksiyon Kontrol Komitesinin oluşturduğu bir form aracılığıyla belirli günlerde takip 
edilmiştir. Ünitelerde takip edilen üriner kateteri olan hastalar ile ilgili bu form doldurulup veriler Excel programına girilip 
analiz edilmiştir.

Bulgular: Üriner sistem infeksiyonlarını önleme demetine uyum oranları Tablo’da gösterildiği gibidir. Dikkat çekici 
veri olarak; ”sonda bakımının sabunlu süngerler ile günde iki kez veriliyor olması” maddesine uyum ilk üç aylık dönemde 
%73.7 iken ikinci üç aylık dönemde %82.1 ve ”Sonda boşaltılırken aseptik koşulların sağlanması” maddesine uyum ilk üç 
ayda %82.2 iken ikinci üç ayda %93’e çıkmıştır.

Sonuç: Üriner sistem infeksiyonlarını önleme demeti maddelerine uyum oranlarının artması farkındalık yaratılmış 
olmasına, sık gözlemlere, geri bildirimlere ve eğitimlere bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üriner kateter, demet
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Tablo. Üriner sistem infeksiyonlarını önleme demetine uyum oranları

Üriner sistem infeksiyonlarını önleme demeti maddeleri
Haziran-Ağustos 

2015 dönemi
Eylül-Kasım 

2015 dönemi

Sonda takılma endikasyonu uygunluğu %84.6 %93.6

İdrar torbasının mesane seviyesinin altında olması %94.3 %98

İdrar torbasının yere değmemesinin sağlanması %92.8 %97

Sonda bakımının sabunlu süngerler ile günde iki kez veriliyor olması %73.7 %82.1

Sonda boşaltılırken aseptik koşulların sağlanması %82.2 %93
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Bir Üniversite Hastanesi Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesinde Sıfır İnfeksiyon 

Hedefimiz

Nurgül Tayran1, Melek Altun2, Demet Karakaş2, Nimet Ateş1, Pakize Aygün1, Neşe Saltoğlu1, Gökhan Aygün1, 
Mustafa Samastı1, Yıldız Perk2, Recep Öztürk1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul

Amaç: Çalışmada, 2011-2015 yılları arasında ünitemizde sürdürülen aktif sürveyans sonuçları ve infeksiyon kontrolüne 

yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Birimde kilo kategorisine göre, ileriye dönük, aktif hastane infeksiyonu sürveyansı yapılmıştır. 

İnfeksiyon tanımlarında 2008 Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tanı kriterleri kullanılmıştır. Sürveyans sonuçları 

Ulusal Hastane İnfeksiyonu Sürveyans Analizi (UHESA) raporu ve “National Healthcare Safety Network (NHSN)” raporuyla 

karşılaştırılarak, geribildirim toplantılarıyla sunulmuş, infeksiyon kontrolüne yönelik çözüm önerileri belirlenmiştir.

Bulgular: İnfeksiyon dansitesi (1000 hasta gününde), invaziv araç ilişkili infeksiyon hızı (1000 araç gününde) ve araç 

kullanım oranları yıllar arasında farklılık göstermiştir. Hastane infeksiyonu insidans dansitesi 2015’te bir önceki yıla göre 

%34 oranında azalmıştır. 2013’te NHSN’ye göre 90. persentil üzerinde olan ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) hızı (%7.66), 

son iki yılda sıfır olarak saptanmıştır. 2013’te santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızı (2.95) 90. persentil 

üzerinde iken, 2014 ve 2015 yıllarında sıfırdır. 90. persentil üzerinde olan umbilikal kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 

hızı (2.53) 2015’te %62 oranında azalarak 0.97 olarak bulunmuştur. Birimde yapılan el hijyeni gözleminde; en fazla 

“hasta ile temas öncesi el hijyeni” endikasyonu gözlenmiş ve uyum oranı %96.7 olarak saptanmıştır (Şekil).

Sonuçlar:

1. İleriye dönük, aktif hastane infeksiyonu sürveyansı ve birim çalışanlarıyla etkili iletişim sürdürülerek sıfır infeksiyon 
hedefi yakalanmıştır.

2. Birime ait sürveyans sonuçları, ulusal ve uluslararası rehberlerle kıyaslanarak, etkin ve farkındalığa odaklı öğretim 
yöntemlerinin kullanımı eşliğinde, etkili geribildirim toplantıları ile sunulmuştur. İnfeksiyon kontrolüne yönelik 
etkin yöntemler oluşturulmuş ve uygulanmıştır.

3. Haftalık aktif sürveyans kültürleri organize edilmiştir.

4. Sürveyans kültürleri sırasında saptanan riskli patojen mikroorganizmalara özgü epidemiyolojik çalışma yapılmıştır.

5. Sağlık çalışanı sirkülasyonu oldukça fazla olan birimde yeni başlayanlar için, nazal sürüntü kültürü alınması 
organize edilmiştir.

Birim çalışanlarına infeksiyon kontrol önlemleri ve CDC tanı kriterleri hakkında eğitim verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, hastane infeksiyonu, sağlık bakım çalışanı

   

P-014

İnfeksiyon Önleme Uygulamaları
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Tablo. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hastane infeksiyonu hız dağılımı

Konu 2011 2012 2013 2014 2015
Yatan hasta sayısı 313 143 139 122 148
Hasta günü 2914 3142 3075 3155 2817
Ortalama hasta kalış günü ##(HG/YHS) 9 22 22 26 20
Yatak devir hızı #(YHS/FYS) 34 16 15 14 15
İnfeksiyon hızı 21 46 46 37.7 19.6
İnsidans Dansitesi 22 21 21 14.6 9.6
*VİP Hızı 9.65 7.10 7.66 0 0
Araç kullanım oranı 0.24 0.17 0.17 0.16 0.09
**SVK KDE hızı 0 0 2.95 0 0
Araç kullanım oranı 0 0.02 0.22 0.24 0.08
***UVK KDE hızı 5.69 3.56 2.53 0.88 0.97
UVK Günü 1054 1123 1184 1136 1022
Araç kullanım oranı 0.36 0.35 0.39 0.31 0.36
**** KAT ÜSE hızı 0 0 0 0 0
Araç kullanımı oranı 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
 * Ventilatör ilişkili pnömoni
 ** Santral Venöz Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu
 *** Umbilikal kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu
 **** Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu
  #  Yatan hasta sayısı (taburcu + exitus)/fi ili yatak sayısı
##  Hasta günü/yatan hasta sayısı (taburcu + exitus)

Şekil.
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İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin 
El Hijyeni Uyumunun Değerlendirilmesi

Merve Sefa Sayar1, Adile Erdeğer Çiçek1, Sibel Kulaç1

1 Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Van

Amaç: Üç yüz yataklı bir kadın doğum ve çocuk hastanesinde sağlık çalışanlarının el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: İnfeksiyon Kontrol Komitesi “El hijyeni gözlemi” çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında hazırlanan 
anket formu üzerinden; tüm hastanede çalışan sağlık personellerini kapsayacak şekilde anket çalışması yapılmıştır.

Bulgular: Kadın doğum ve çocuk bölümleri ayrı binalarda hizmet vermekte olan hastanemizde; çocuk bölümünde 
60 ve kadın doğum bölümünde 116 sağlık personeli anket çalışmamıza katılmıştır. Hastane genelinde infeksiyon kontrol 
komitesi tarafınca yapılan el hijyeni gözlem sonuçlarına göre; tüm hizmet birimlerinde el hijyeni uyumunun Ağustos-Eylül 
2014 3 aylık dönemde %60-%70 arasında değişmekte olduğu görülmüştür. Hastanemiz genelinde sağlık çalışanlarına 
yapılan anket sonucunda; personelin Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği “El Hijyeninde Beş Endikasyonu” bilme konusunda 
anlamlı bir eksikliği görülmemiştir (Tablo 1). Anket çalışmamızda ellerinin yıkanması gerektiğini bildiği halde yıkamayan 
personelin sunduğu gerekçeler Tablo 2’de yer almaktadır. Çocuk hastanesinde çalışan sağlık personellerinin %91.6’sı 
mezuniyet sonrası el hijyeni eğitimi almış ve %70 bu konuda tekrar eğitim alma gereksinimi duymamaktadır. Tekrar 
eğitim alma gereksinimi duymayan personelin %64.2’si bu konuda aldığı eğitimleri yeterli görmektedir. Kadın doğum 
hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarında ise %83.6’sı mezuniyet sonrası el hijyeni eğitimi almış ve %81.8’i bu konuda 
tekrar eğitim almaya gereksinim duymamaktadır. Eğitim tekrarına gerek duymayan çalışanların ise %62’si aldığı eğitimleri 
yeterli görmektedir. 

Sonuç: Hasta bakımı veren hastane çalışanlarının el hijyenine uyumu ile hastane infeksiyonları %15-30 azalmaktadır. 
Ancak hastanemiz genelini değerlendirildiğinde el hijyenine uyumun %60-70 arasında olduğu görülmüştür. Sağlık 
çalışanlarına yaptığımız anket sonuçlarında personelin bilgi konusunda eksikliğinin olmadığı; ancak kişisel alışkanlıklar ve 
malzemeye ilişkin özellikler nedeni ile uyum oranlarımızın düşük olduğu saptanmıştır. Hastanemizde yapılan bu çalışma 
bizi hizmet içi eğitimlerin arttırılması, el hijyeni farkındalığını artırmak için broşür-uyarı mesajı gibi etkinliklere hassasiyet 
verilmesi gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, uyum, sağlık personeli

   

P-015

İnfeksiyon Önleme Uygulamaları

Tablo 1. El hijyeninde beş endikasyon

Endikasyonlar Çocuk hastanesi Kadın doğum hastanesi

Hastalara dokunmadan önce eller yıkanmalıdır %71.6 %87
Hastalara dokunduktan sonra eller yıkanmalıdır %93.3 %98.2
Aseptik işlemlerden önce eller yıkanmalıdır %95 %88.7
Aseptik işlemlerden sonra eller yıkanmalıdır %93.3 %95.6
Hasta çevresi ile temas ettikten sonra eller yıkanmalıdır %95 %97.4
Vücut sıvılarıyla temastan sonra eller yıkanmalıdır %95 %96.5
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Tablo 2. Personelin el yıkamama gerekçeleri

El yıkamama gerekçeleri Çocuk hastanesi Kadın doğum hastanesi

Unutmak %11.6 %19.8
Vakit bulamamak %38.3 %31
Malzeme eksikliği %20 %14.6
Temizleyici ürünün rahatsız edici yan etkileri olması %23.3 %24.1
Lavabonun uzak oluşu %10 %7.7
Lavaboların hijyenik olmaması %13.3 %17.2
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Üriner Kateter Takılması Demetine 
Uyum Oranları

Ezgi Kiter1, Ayşegül Yeşilkaya2, Melike Hamiyet Demirkaya2, Banu Çevik1, Burcu Gönülal1

1 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Üriner sistem infeksiyonları hastaneden kazanılan infeksiyonların başında gelmektedir. Hastane kökenli 
üriner sistem infeksiyonlarının %85’i kateter ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı hastanemizde üriner kateter takılması 
demetine uyum oranlarının gösterilmesidir.

Yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde üriner kateter takılması demeti 2015 yılı Haziran ayı itibariyle 
uygulamaya konmuştur. Hastanemizde takılışı sırasında izlenebilen kateterlere ilişkin İnfeksiyon Kontrol Komitesinin 
oluşturduğu ”Üriner Kateter Takılması Kontrol Listesi” formu doldurulmuştur. Takılması izlenen üriner kateterler ile ilgili 
bu form doldurulup veriler Excel programına girilip analiz edilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde Haziran 2015’ten itibaren 292 tane üriner kateterin takılışı gözlenmiş ve form doldurulmuştur. 
Takılan kateterlerin 40’ı serviste, 39’u yoğun bakımda, 119’u ameliyathanede ve 94’ü acil servisinde gözlemlenmiştir. 
Üriner kateter takanların; 196’sı doktor, 75’i intörn doktor, 19’u anestezi teknikeri ve 3’ü diğer sağlık çalışanı olarak 
belirlenmiştir. Üriner kateter takılmasıyla ilgili olarak tüm maddelere genel uyum Haziran-Ağustos 2015 döneminde 
%86.7 iken Eylül-Kasım 2015 döneminde %92.5’e yükselmiştir. Bu demeti uygulamaya başlamadan önce üriner kateter 
takılması ve kullanımı ile ilgili eğitimler düzenlenmiş, eğitime katılan herkese oluşturulan cep boy kılavuzlar verilmiştir.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda tüm kliniklerde takılan kateterlerin üriner kateter takılması demetine uyum oranları 
belirlenmiştir. Üriner kateter takılırken steril örtü sıklıkla kullanılmadığı tespit edilmiş olup bölümlere steril örtü temini 
için görüşler bildirilmiştir. Üriner kateter takılması demetine uyumun Haziran-Ağustos 2015 dönemine göre Eylül-Kasım 
2015 döneminde artış olması; üriner kateter takan kişilerin işlem sırasında gözlendiğini bilmesi sürekli eğitimler ve 
kontrole bağlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem, infeksiyon, demet, üriner kateter

P-016

İnfeksiyon Önleme Uygulamaları

Tablo. Üriner kateter takılması demetine uyum oranları

Üriner kateter takılması demeti maddeleri Haziran-Ağustos Eylül-Kasım

1. Uygulama öncesi el hijyeni sağlanması %83.3 %95

2. Üriner kateteri takan kişinin eğitimli olması %93.5 %100

a. Steril eldiven kullanımı %100 %100

b. Steril örtü kullanımı %37.1 %59.8

c. Periüretral temizlik için antiseptik solüsyon (betadin) kullanımı %98.7 %100

d. Steril tek kullanımlık jel kullanımı %76.9 %75.4

e. Steril spanç kullanımı %94.8 %100

4. Kateterin aseptik kurallara uygun takılması %94.8 %98

5. Üriner kateter balonunun 8-10 mL steril SF ile şişirilmesi %98.7 %99.5

6. Uygulama sonrası el hijyeni sağlanması %89.7 %98

Genel Uyum %86.7 %92.5
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Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının 
Önlenmesinde Klorheksidinli Şeffaf Kateter 

Örtüler Ne Kadar Etkin?

Fatma Cevahir1, Safiye Ersoy1, Cemile Altay Kürkçü1, Ayşegül Ulu Kılıç2, Emine Alp2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde yatmakta olan hastalarda santral kateter ilişkili kan dolaşımı 
infeksiyonları (SKİ-KDİ) önemli mortalite ve morbidite nedeni olmakla birlikte nozokomiyal infeksiyonlar arasında 
ikinci sırada (%2-4) yer almaktadır. SKİ-KDİ gelişiminde en önemli kaynak kateter giriş bölgesidir. Bu nedenle SKİ-
KDİ önlenmesinde kateter giriş yerinin bakımı önemli rol oynar. Bu çalışmada amacımız, SKİ-KDİ’nin önlenmesinde 
klorheksidinli şeffaf örtülerin etkinliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Erişkin 
YBÜ’de yatmakta olan ve santral kateter takılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Günlük yatan hasta sayısı, kateterli 
hasta sayısı ve bu kateterlerde uygulanan bakım örtüleri günlük kayıt altına alındı. SKİ-KDİ’nin tanısında CDC kriterleri 
kullanıldı. Kayıt altına alınan veriler SPSS 15.0 programında değerlendirildi.

Bulgular: Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında YBÜ’de toplam 68 hastada 83 SKİ-KDİ görüldü. SKİ-KDİ epizotlarının 
61 (%73.5)’inde klorheksidinli şeffaf örtü kullanılmıştı. Toplam YBÜ’de 1000 hasta günündeki SKİ-KDİ hızı 16.3 idi. 
Klorheksidinli şeffaf örtü kullanılanlardaki SKİ-KDİ hızı 15.8 iken, steril gazlı bez kullanılanlardaki SKİ-KDİ hızı 17.7 idi. 
Dahiliye YBÜ, göğüs hastalıkları YBÜ ve toplam YBÜ’lerde, klorheksidinli şeffaf örtü kullanılan hastalardaki SKİ-KDİ hızı, 
steril gazlı bez kullanılanlara göre düşük bulundu (Tablo).

Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerde, SKİ-KDİ’nin önlenmesinde kullanılan klorheksidinli şeffaf örtülerin maliyeti ve 
etkinliğinin karşılaştırılması için daha yüksek hasta sayılarıyla yapılmış prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kateter ilişkili bakteremi, kateter bakımı, klorheksidinli şeffaf kateter örtüsü

P-017

İnfeksiyon Önleme Uygulamaları

Tablo. Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında kateter bakımında klorheksidinli şeffaf örtü veya steril gazlı bez uygulanan hastalardaki 
kullanım ve kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyon hızı oranları

Tüm kateterler
Klorheksidinli şeffaf 

örtülü kateter
Steril gazlı bez olan 

kateterler

Kullanım oranı (1000 hasta günü)
Dahiliye yoğun bakım ünitesi 0.68 0.48 0.20
Anestezi yoğun bakım ünitesi 0.65 0.52 0.13
Genel cerrahi yoğun bakım ünitesi 16.7 0.34 0.18
Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesi 0.23 0.22 0.01
Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi 0.35 0.31 0.04

Toplam 0.51 0.38 0.12
Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızı (1000 hasta günü)

Dahiliye yoğun bakım ünitesi 18.4 17.6 20.3
Anestezi yoğun bakım ünitesi 16.4 16.7 15.3
Genel cerrahi yoğun bakım ünitesi 16.7 18.3 13.7
Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesi 4.1 4.4 0.0
Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesi 19.8 16.7 44.4

Toplam 16.3 15.8 17.7
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Bir Turizm Hastanesindeki Yoğun Bakım 
Hastalarında Nasal MRSA Taşıyıcılık 

Prevalansının Değerlendirilmesi

Meral Ekinci1, Zeynep İşler1, Betül Ökten1, Seza Artunkal1, Burak Vardar1

1 Özel Ahu Hastanesi, Marmaris 

Amaç: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) dünyada birçok ülkede en yaygın olarak tanımlanmış hastane 
patojenidir. Özellikle yoğun bakım üniteleri gibi riskli hastaların yattığı bölümlerde ağır, ölüme gidebilen infeksiyonlara 
yol açabilirler. Bir turizm bölgesinde bulunan hastanemizde Karma Yoğun Bakım Ünitesinde (KYBÜ) rutin olarak MRSA 
taşıyıcılığı yönünden tarama yapılmaktadır. Bu çalışmada KYBÜ’de MRSA prevalansının saptanması ve sonuçların hastaların 
yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve geldikleri ülkelere göre değerlendirilmeleri amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak yapılan çalışma hastanemiz KYBÜ’de 01.01.2010 ile 31.12.2015 tarihleri 
arasında yatan toplam 1091 (414 K, 677 E, yaş aralığı 1-98) hastayı kapsamaktadır. Hastaların ülkelere göre dağılımı 
şöyledir: İngiltere 518, Türkiye 229, Hollanda 105, Almanya 52, Danimarka 37, Belçika 27, İsveç 22, Finlandiya 20, Norveç 
18, İrlanda 15, Rusya 14, Diğer 34. Her iki burun deliğinden alınan sürüntü örnekleri, ChromID MRSA Agar (BioMerieux, 
Fransa) plaklarına ekilerek 35 ± 2˚C’de 24-48 saat inkübe edildi. Yeşil renkli koloniler Gram boyama ve insan plazması ile 
yapılan koagülaz testiyle doğrulama sonucunda MRSA pozitif kabul edildi. Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for 
SocialSciences) 18.0 istatistik Programı kullanılarak, Student t ve One-way ANOVA testleri ile yapılmış, p< 0.05 değeri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Toplam 1091 hastanın 98 (%8.9)’inde MRSA pozitifliği bulundu. Hastaların yaş, cinsiyet, ülke dağılımları ve 
MRSA pozitiflik oranları sırasıyla Tablo 1, 2 ve 3’te görülmektedir. MRSA pozitifliğinin ülkeler (p= 0.938), cinsiyetler (p= 0.967) 
ve yaş grupları (p= 0.323) arasındaki karşılaştırma sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. MRSA 
pozitifliğinin ülkeler arası karşılaştırılmasında, Türkiye ile İngiltere arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değer (p< 0.05) 
değil, ancak yakın bir değer (p= 0.067) saptanmıştır. Türkiye ile Finlandiya arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
(p= 0.02) saptanmıştır.

Sonuç: Ülkemizde MRSA taramaları genellikle sağlık personeline uygulanmıştır ve hastaya dayalı az sayıda araştırma 
mevcuttur. Hastanemiz turizm bölgesinde hizmet verdiğinden, yoğun bakım ünitesinde değişik ülkelerden hastalar 
yatabilmektedir. Dolayısıyla farklı MRSA suşlarının kolonizasyonu söz konusudur. Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde 
MRSA sürveyansı etkin bir şekilde uygulanmakta olup, MRSA infeksiyonu görülmemesinde bu uygulamanın rolü olduğu 
düşünülmektedir. Özellikle bizimki gibi turizm bölgelerine hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda 
MRSA kolonizasyonunun saptanmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: MRSA, nazal kolonizasyon, yoğun bakım, prevalans, turizm

P-018

İnfeksiyon Önleme Uygulamaları

Tablo 1. Cinsiyete göre hasta sayısı ve MRSA pozitifl ik oranları (%)

Cinsiyet Hasta sayısı (%) MRSA pozitif (%)

Kadın 414 (37.9) 37 (37.8 )
Erkek 677 (62.1) 61 (62.2 )
Toplam 1091 98 (8.9)

Tablo 3. Ülkelere göre hasta sayısı ve MRSA pozitifl ik 
oranları (%)

Ülkeler Hasta sayısı (%) MRSA pozitif (%)
İngiltere 518 (47.5) 56 (57.1)
Türkiye 229 (21.0) 15 (15.3 )
Hollanda 105 (9.6) 6 (6.1)
Almanya 52 (4.8) 2 (2)
Danimarka 37 (3.4) 2 (2)
Belçika 27 (2.5) 3 (3.1)
İsveç 22 (2.0) 3 (3.1)
Finlandiya 20 (1.8 ) 5 (5.1)
Norveç 18 (1.6) 0
İrlanda 15 (1.4) 1 (1)
Rusya 14 (1.3) 1 (1.5)
Diğer 34 (3.1) 4 (4.2)

Tablo 2. Yaşlara göre hasta sayısı ve MRSA pozitifl ik oranları (%)

Yaş aralıkları Hasta sayısı (%) MRSA pozitif (%)

1-6 12 (1.1) 1 (1)
7-18 28 (2.6) 3 (3.1)
19-64 547 (50.1) 54 (55.1)
65-98 504 (46.2) 40 (40.8)
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Tıbbi Atık Miktarını Azaltmada 
Tıbbi Atık Eğitimi ve Denetimin 
Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Özlem Abak1, Gülsüm Kaya2, Ertuğrul Güçlü3, Aziz Öğütlü3, Oğuz Karabay3 

1 Iğdır Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Iğdır
2 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
3 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 

Amaç: Hastaneler, sosyokültürel ve sosyoekonomik hiçbir ayrım yapılmaksızın toplumun her kesimine sağlık bakım 
hizmeti sunan kurumlardır. Sağlık bakım hizmeti verirken bir yandan da atık üretmekte ve üretilen atıkların miktarı 
başvuran hasta sayısı ve bilimsel-teknik gelişmeler nedeniyle sürekli artmaktadır. Oluşan atıklar sağlık çalışanları, 
hastalar ve çevre için büyük risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada Iğdır Devlet Hastanesinde 01 Mayıs 2015-30 Kasım 
2015 arasında eğitim ve günlük düzenli denetimin tıbbi atık miktarlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Iğdır Devlet Hastanesinde tıbbi atık miktarına, eğitim ve günlük denetimin etkisini 
incelemek amacıyla iki dönem halinde yapıldı. Eğitim dönemi (ED); 01 Mayıs 2015-31 Temmuz 2015 arası olup bu 
dönemde sağlık çalışanlarına tıbbi atıklar ve tıbbi atık ayrımı ile ilgili eğitim verildi. Günlük Denetim Dönemi (GDD); 
01 Ağustos 2015-30 Kasım 2015 arası olup bu dönemde yataklı birimler ve polikliniklerde günlük düzenli olarak 
infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından atık denetimleri yapıldı. Atık denetimleri esnasında atık ayrımında yapılan 
hatalar tespit edildiği birimde çalışan sağlık personelleri ile paylaşıldı. ED ve GDD tıbbi atık miktarları karşılaştırmalı 
olarak incelendi. Veriler SPSS 21 programında analiz edildi, p< 0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Tıbbi atık miktarı ED’de 38.812 kg, GDD’de 19.318 kg idi. Dönemlere göre yatak doluluk oranı ve tıbbi 
atık miktarı Tablo’da verildi. ED ile GDD arasında anlamlı bir fark vardı (p= 0.006).

Sonuç:

• Günlük düzenli denetimle tıbbi atık miktarları düşmüştür. Bunun sağlık çalışanlarının gözlendiği duygusu ve ceza 
korkusu nedeniyle olduğu düşünülmüştür.

• Eğitim ve denetimlerin düzenli olarak devam etmesiyle sağlık çalışanlarının bilinç düzeyi artarak tıbbi atık miktarları 
azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık miktarı, eğitim, günlük denetim, sağlık çalışanları
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Tablo. Dönemlere göre yatak doluluk oranı ve tıbbi atık miktarı

Dönemler Yatak doluluk oranı (%) Tıbbi atık miktarı (kg) p değeri

Eğitim dönemi 43.2 12.94 ± 1.3
Günlük denetim dönemi 41.7 4.82 ± 0.4 0.006
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Bir İlçe Hastanesinin H1N1 Deneyimi

Hasan Çetinkaya1, Ayşe Taş2, Alihan Kubilay Güler1, Dursun Şen Gölge2, Nejdet Genç1

1 Tarsus Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Tarsus/Mersin
2 Tarsus Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Tarsus/Mersin

Giriş ve Amaç: İnfluenza (grip); ortomiksovirüs ailesinden olan influenza virüslerinin neden olduğu son derece 
bulaşıcı bir infeksiyon hastalığıdır. H1N1, 1918 pandemisinden sonra hayatımıza 2009-2010 yılında tekrar girmiştir. 
Bu yıl ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de viral pnömoni kliniği ile başvuran hasta sayılarında artış olmuştur. 
Bu çalışmamızda hastanemize başvuran viral pnömoni ön tanısı ile yatırılarak tedavi edilen hastalar irdelenerek İKK 
uygulamaları değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 04.01.2016 ile 26.01.2016 tarihleri arasında hastaneye yatışı gereken 18 yaşından 
büyük, kadın ve erkek 80 hasta dahil edilmiştir. Hastaneye yatış kriteri ve yoğun bakım ihtiyacını belirlemede Sağlık 
Bakanlığının influenza olgu yönetim algoritması esas alındı. Tanı doğrulaması için nazofaringeal sürüntü örneği alınarak 
Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderilmesine karar verildi. Olgu sayısının artması üzerine İKK tarafından üç 
servis ve bir yoğun bakım ünitesine kohortlama yapılması ile damlacık izolasyon kurallarına uyulması kararı verildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 80 hastanın 60 tanesinden nazofaringeal sürüntü örneği alındı. Örnek alınamayan 20 
hasta içinde kısa süreli yatışlar ile örnek alınmasını reddeden hastalar mevcuttu. Hastaların 50 tanesi (%63) kadın idi. 
Yaş ortalaması 49 olarak hesaplandı. Tüm hastalar içinde 18 tanesinin DM, HT ve KOAH gibi komorbiditesi mevcuttu. 
Son bir yıl içinde hiçbir hastanın grip aşısı ile bağışıklanma öyküsü yoktu. Hastaneye yatıralan 80 hastaya oseltamivir 
2 x 75 mg peroral tedavi başlandı. Nazofaringeal sürüntü örneği alanın 60 hastanın 29 tanesi H1N1 pozitif, 1 tanesi 
H3N2 ve 1 tanesi rinovirüs pozitif diğerleri negatif olarak sonuçlandı. Hastalardan 21 tanesi yoğun bakım ünitesinde 
takip edildi. Bu hastaların 8 tanesi mekanik ventilasyona ihtiyaç duydu. Mekanik ventilasyonla takip edilen 8 hastada 
H1N1 pozitif idi ve eksitus ile sonuçlandı. Takip edilen 72 hasta şifa ile taburcu edildi. Hastanede başka tanı ile takip 
edilen hastalar arasında, kohortlama sürecinde viral pnömoni kliniğine rastlanmadı.

Sonuç: H1N1 önümüzdeki yıllarda da hayatımızda varolmaya devam edecektir. Viral pnömoni kliniği ile hastaneye 
yatışı gereken hastalarda damlacık izolasyonu kurallarına ve kohortlamaya uyulması önemlidir. Risk grupları ve talep 
eden kişilerin grip aşısı ile bağışıklanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: H1N1, kohortlama, viral pnömoni
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Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Tüberküloz Olgu Çalışması

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 

Giriş: Sağlık ilişkili infeksiyonların hastanede yatan hasta ve personel açısından önemi olduğu gibi toplum kaynaklı 
infeksiyonların da personel ve yatan hasta için riski büyüktür. Hastanın ilk yatışında bilinmeyen bir infeksiyonu 
olduğunda tüm çevresinde bulunan kişiler için risk kaynağı oluşturabilmektedir. Burada hastaneye yatışında tüberküloz 
tanısı olmayan, takiplerinde çoklu ilaç dirençli akciğer tüberkülozu tanısı konan bir hastadan sonra personelinin 
tüberkülin deri testi (TDT) sonuçları irdelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde Eylül 2015 tarihinde farklı kliniklerde yatan bir hastada, taburcu olduktan sonra 
Ekim 2015 tarihinde göğüs hastalıkları poliklinik muayenesinde görülen ARB pozitifliği üzerine Verem Savaş Dispanseri 
(VSD) ile iletişime geçilmiş, hasta ile teması olan tüm personel, hasta ve hasta yakınları VSD ile taramaya alınmıştır. 
Toplamda 156 personel taramaya alınmış olup endurasyon çapları ve akciğer grafileri not edilmiştir. PPD yapılan 73 
personel sonuç göstermeye gelmediğinden PPD sonucu alınamamıştır. 

Bulgular: Taramaya alınan 156 sağlık personelinin tüberküloz için %63.5 (99 kişi)’i BCG aşılı olup, %36.5 (57 
kişi)’inin aşısız olduğu görülmüştür. Aşılı olan personelin ise %55.5 (55 kişi)’i endürasyon çapı olarak 15 cm ve üzerinde 
olduğu, aşısız olup endürasyon çapı 10 cm ve üzeri olan 2 kişi tespit edilmiştir. Taramaya katılan sağlık personeli 
dağılımı ise; 67 doktor, 32 hemşire, 21 personel, 3 laborant, 3 sekreter, 4 tekniker, 26 diğer personel şeklindedir. Aşılı 
olan ve sağlık hizmeti veren personelin meslek türlerine göre PPD test pozitifliği Şekil’de verilmiştir. Hastanemizde 
PPD taramasına katılan 40 yaş ve üzeri 72 kişinin 28 (%38.8)’inde PPD testi pozitifliği, 40 yaş altı 84 kişinin ise 26 
(%30.9)’sında PPD testi pozitifliği belirlenmiştir.

Sonuç: Hastanemizde tüberküloz ile teması olan sağlık çalışanlarının PPD taramasında genel olarak pozitifliğin 
yüksek olduğu, özellikle BCG aşısı olanlarda ve 40 yaşın üzerinde olanlarda pozitifliğin daha belirgin olduğu saptanmıştır.  
Personelin hiçbirinde PA akciğer grafisinde tüberküloz saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: BCG aşısı, PPD testi, tüberküloz
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Şekil. Aşılı olan personelin PPD testi pozitifl iği.
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Abdominal Histerektomi Ameliyatı 
Sonrası Gelişen Cerrahi Alan 

İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Nebiye Bilici1, Özgür Ünal1, Emine Keşliktepe1, Işık Yalçın1, Derya Yapar1, Özlem Akdoğan1, 
Kazım Cebi1, Nurcan Baykam1

1 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum 

Amaç: Cerrahi alan infeksiyonları; hastaların hastanede kalış süresini uzatan, yaşam kalitesini bozan, maliyeti 
artıran, önlenilebilir infeksiyonlardır. 

Yöntem: Hastanemizde abdominal histerektomi ameliyatı olan 140 hasta kadın doğum 2-3 servislerinde günlük 
sürveyanslarla değerlendirilip, altta yatan risk faktörleri (yaş, kronik hastalık, beden kitle indeksi, cerrahi profilaksi), 
ameliyat süreleri, ameliyathane (havalandırma, cerrahi el yıkama uyumu, pansuman malzemeleri, sterilizasyon, günlük 
temizlik vb.) süreci sorgulandı. Hastalar günlük değerlendirilip, hasta dosyaları incelendi, ameliyathane ve her iki kadın 
doğum kliniği de gözlemlendi. Bunların sonucunda CAİ tanıları CDC kriterleri esas alınarak konulmuştur.

Bulgular: 2015 yılında 140 tane abdominal histerektomi gerçekleştirilmiş olup bu ameliyatlardan 11 tanesi CAİ 
olarak değerlendirilmiştir. 2015 yılı infeksiyon oranı %7.8 olarak hesaplanmıştır. Hastaların %72’sinin vücut kitle 
indeksinin yüksek oluşu, yara yeri infeksiyon oluşumunu artırmaktadır. Hastalardan %36‘sının kronik hastalığı (DM, 
Behçet, malignite) olması yara yeri CAİ oluşuna sebep olurken, yara yeri iyileştirme sürecini geciktirmektedir. Hastaların 
yaş grupları incelendiğinde %63‘ünün 40-49, %18‘inin 51-60, %18‘inin ise 61 yaş üstünde dağılımı görülmektedir. 
Bu da yaşla kollajen doku sentezinin azaldığı, infeksiyona karşı direnç ve doku yıkımında azalmaya bağlanmaktadır. 
Hastalarımızın %54‘ü taburculuktan tekrar hastaneye başvurmuştur. Bu da bize iyi bir taburculuk eğitimi verilmesi 
gerektiğini, taburculuk sonrası da hasta izlem sürecinin önemini göstermiştir. Cerrahi profilaksinin 24 saat üzerinde 
olması, ameliyat sürelerinin 60-150 dakika arasında olması, yara yeri infeksiyon riskini artırmaktadır. Bu infeksiyonlardan 
3 tanesi derin CAİ olup, yara yeri kültürlerinde S. auerus (oksasilin dirençli) ve Ser. liquefaciens qr. üremesi olmuştur. 
Yüzeyel CAİ tanıları konulan hastaların, yara yeri kültürlerinde üreme olmaması hastanın antibiyotik kullanmasına, yara 
yerinin derin olmayışına bağlanmıştır. Yüzeyel CAİ tanısı; hastanın klinik öyküsü, yara yerinde akıntı, kızarıklık, ağrı, ateş 
bulguları ile değerlendirilmiştir.

Sonuç: Ameliyathanede çalışan tüm personele (170 kişi) oryantasyon ve dönem eğitimi yeniden yapılmıştır. 
Ameliyathanedeki tüm süreçler gözden geçirilmiştir. Kadın doğum 2-3 çalışanlarına yerinde eğitim tekrarı yapılmıştır. 
Tüm bunlar hastanemizde uyguladığımız İnfeksiyon Kontrol Komitesi CAİ önlenmesinde; hasta anamnezinin, risk 
faktörlerinin, etkin cerrahi ekibin, uygun profilaksinin, ameliyat sonrası bakımın, etkin sürveyans ve geri bildirimin, 
hasta ve çalışan eğitimlerinin sürekliliğinin önemini ortaya çıkarmıştır. Klinik gözlem ve hasta takipleri, ameliyathane 
süreçleri takibi devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal histerektomi ameliyatı, cerrahi alan infeksiyonu
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Beş Endikasyon Kuralına Göre El 
Hijyeni Uyum Oranın Değerlendirilmesi

Emine Soylu2, Hale Turan Özden1, Turhan Togan1, Burcu Liman Üstün3

1 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya      
2 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Konya
3 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Birimi, Konya

Giriş ve Amaç: Hastane infeksiyonları (nozokomiyal infeksiyonlar) hastanede yatış süresini, morbidite-mortaliteyi 
ve tedavi maliyetlerini artıran en önemli nedenlerden birisidir. Özellikle sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların 
hastadan hastaya yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önerileri doğrultu-
sunda beş endikasyon kuralına göre verilen eğitimler sonrası sağlık çalışanlarının meslek gruplarına göre el hijyeni uyumu 
araştırılmıştır. 

Materyal ve Metod: Hastanemizde el hijyeni uyumu artırmak için 2014 yılında çalışan tüm sağlık personeline ve 
yardımcı personele beş endikasyon kuralına göre el hijyeni eğitim çalışması sonrası el hijyeni gözlemi yapılmıştır. Eğitimler 
eğitim programı çerçevesinde tüm sağlık ve yardımcı personele yılda dört kez verilmiştir. Eğitim sunumlarına ek olarak 
el hijyeninin önemini gösteren videolar izletilmiş ve otomasyon sistemi üzerinden el yıkamayı hatırlatan mesajlar gön-
derilmiştir. El hijyeni uyumu gözlem planına göre yapılmıştır. Yapılan gözlem planına göre her üç ayda bir yoğun bakım 
ünitesinde çalışanların tamamını (n= 130), klinikte ise klinik çalışanlarının %10 (n= 420)’unu kapsayacak biçimde gözlem 
çalışmaları uygulanmıştır. Meslek gruplarına göre uyum oranı en düşük endikasyon belirlenmiştir.

Bulgular: Meslek gruplarına göre beş endikasyon uyum oranı değerlendirilmesinde hasta ile temas öncesi hemşireler 
için %30.4, doktorlar için %20, temizlik personeli için %30.8 olarak belirlenmiştir (Tablo).

Sonuç: Yapılan eğitimler, otomasyon üzerinden yapılan uyarılar, el hijyeni önemini anlatan videoların izletilmesi el 
hijyeni uyum oranının artırılması açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, sağlık personeli
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Tablo. 

El hijyeni yapılırken gözlenen hatalar Doktor (%)
Temizlik

 personeli (%) Hemşire (%)
1 Hasta ile temastan önce el hijyeni sağlanmaması 20 30.8 30.4
2 Hasta ile temastan sonra el hijyeni sağlanmaması 30 23.1 26.1
3 Hasta çevresi ile temas sonrası el hijyeni sağlanmaması 30 38.5 34.8
4 Vücut sıvılarına maruz kalma riskinden sonra el hijyeni sağlanmaması 0 0 4.3
5 Aseptik işlemler öncesi 20 7.7 4.3
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Anestezi Reanimasyon ve Dahiliye Yoğun 
Bakım Ünitelerinde Yapılan El Hijyeni 

Gözlem Çalışması

Mustafa Sinan Kurşunlu1, Safiye Ersoy2, Nurdan Şahin1, Ayşegül Ulu Kılıç2, Emine Alp Meşe2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Kayseri 
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri 

Giriş ve Amaç: El hijyeni uygulaması yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyon önlenmesi açısından kolay 
uygulanabilen, etkili bir yöntemdir. El hijyeni gözlemlerinin yapılıp bölümlere eğitim ve gözlem sonuçlarının geri bildiril-
mesi, el hijyeni uyum oranlarının artması için yapılması gereken faaliyetlerdendir. Çalışmamızda el hijyeni 5 endikasyon 
kuralına uyum oranlarının tespiti ve ovalamanın doğru teknik ile yapılıp yapılmadığını belirlemek, bu konuda planlana-
cak eğitimimin etkinliğinin gösterilmesi hedefl enmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız dahiliye yoğun bakım (DYBÜ) ve anestezi ve reanimasyon yoğun bakım ünitele-
rinde (ARYBÜ) gerçekleştirildi. Yoğun bakımlarda çalışan asistan, hemşire, hasta bakıcı, temizlik personeli, stajyer ve 
teknisyenler el hijyeni açısından gözlemlendi. Gözlemler Ekim 2015 tarihinde başlamış, iki aylık haberli ve müdahalesiz 
gözlem sonrası eğitim verilmiş ve Ocak 2016 tarihinde iki ay haberli müdahaleli gözlem yapılarak sona ermiştir. Eğitim 
tüm ünite personelinin katılımı ile sunum şeklinde yapılmış, personelin etkin ve doğru ovalama yapıp yapmadığı ise 
fosforlu bir el dezenfektanı aracılığı ile mor ışık altında uygulamalarını görecek şekilde tasarlanmıştır.

Bulgular: Her iki yoğun bakımda eğitim öncesi iki ay süresince 1360, eğitim sonrası iki ay süresince 955 aktivite iz-
lenmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası gözlem oranları Tablo 1 ve 2’de verildi. Doğru teknik ile ovalama yapılıp yapılmadığı 
gözlemlendiğinde her iki yoğun bakımda da uyum oranı %2 idi.

Sonuç: Eğitim öncesi yapılan gözlem ile eğitim sonrası yapılan gözlem oranları karşılaştırıldığında; her iki yoğun 
bakım uyum yüzdelerinde artış gözlendi. Doğru teknik ile ovalama yapılıp yapılmadığı gözlemlendiğinde ise oran dü-
şük idi. Bu gözlemlere dayanarak yoğun bakımda hizmet veren sağlık personeli ve diğer personelin belirli aralıklarla 
eğitilmesi ve rutin gözlemlere devam edilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, gözlem, 5 endikasyon, yoğun bakım, doğru teknikle el ovalama
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Tablo 1. DYBÜ’de eğitim öncesi (EÖ) ve eğitim sonrası (ES) el hijyeni gözlem

Hastaya temas 
öncesi (%)

Hastaya temas 
sonrası (%)

Vücut sıvılarıyla 
temastan sonra (%)

Cansız yüzeyle 
temas sonrası (%)

Aseptik işlem 
öncesi (%)

Hemşire

EÖ 62 72 88 30 51

ES 65 78 82 38 60

Asistan

EÖ 55 78 72 42 72

ES 77 78 74 42 76

Hasta bakıcı

EÖ 45 58 50 25 38

ES 66 54 54 25 55

Temizlik personeli

EÖ - - 44 30 -

ES - - 54 42 -

Stajyer

EÖ 18 40 48 10 25

ES 33 54 50 35 52

Teknisyen

EÖ 40 35 54 15 50

ES 45 50 62 35 48
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Tablo 2. ARYBÜ’de eğitim öncesi (EÖ) ve eğitim sonrası (ES) el hijyeni gözlem

Hastaya temas 
öncesi (%)

Hastaya temas 
sonrası (%)

Vücut sıvılarıyla 
temastan sonra (%)

Cansız yüzeyle 
temas sonrası (%)

Aseptik işlem 
öncesi (%)

Hemşire

EÖ 50 72 74 25 60

ES 55 80 75 35 66

Asistan

EÖ 75 78 70 38 72

ES 77 70 74 42 76

Hasta bakıcı

EÖ 65 44 40 24 50

ES 66 44 45 25 55

Temizlik personeli

EÖ - - 50 35 -

ES - - 54 42 -

Stajyer

EÖ 30 - 10 10 -

ES 33 - 20 35 -

Teknisyen

EÖ 22 45 60 22 40

ES 40 50 62 34 48
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YBÜ’de Kateterle İlişkili Üriner Sistem 
İnfeksiyonlarının Kontrolü

Eda Musellim1, Burçak Varol1, Çağatay Toktaş1, Feyza Öğmen1, Hayriye Takıcı1, Kadir Doğruer1, Dilek Arman1

1 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Giriş: Hastaların %15-25’ine hastanede yattığı süre içinde en az bir kez üretral kateter uygulandığı tahmin edil-
mekte ve üretral kateter kullanım sıklığının son yıllarda arttığı bildirilmektedir. Kİ-ÜSİ için en önemli risk faktörünün 
kateter kullanımı olduğu bilinmektedir.

Amaç: 2013 yılında YBÜ’de takip edilen üriner kateterle ilişkili infeksiyon hızının ekim ayında artış göstermesi ve 
takip edilen Kİ-ÜSİ hızının eşik değerin üzerinde seyretmesi üzerine olası nedenleri saptamak, önlemler almak ve iyileş-
tirme sağlayıp sonuçları değerlendirmek. 

Yöntem: Hastanemizde aktif sürveyansı ile saptanan hastane infeksiyon tanıları ile aylık olarak YBÜ‘sü kateterle 
ilişkili üriner sistem infeksiyon hızları infeksiyon intikatörü olarak takip edilmektedir. Her yılın başında NNIS ve UHESA 
verileri referans alınarak eşik değerler belirlenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Eylül 2013 yılında Kİ-ÜSİ hızı eşik 
(%0.5) değerin üzerinde saptandı. Sonraki aylarda da benzer yükseklik saptandı. Değerlendirme amacıyla;

1. Çalışanların bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik eğitimler yapılarak ön test-son test uygulandı.

2. Kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonlarını önlemeye yönelik kılavuz önerileri doğrultusunda kontrol listesi ha-
zırlanıp, yoğun bakım ünitesine günlük vizitler ile değerlendirilmesi sağlandı.

3.  Bakteriyolojik numune alımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve meatus bakımına yönelik eğitimler tekrarlan-
dı, uygulamalar denetlendi. Tüm aşamalarda aksaklık ve gelişmeler YBÜ çalışanları ile paylaşıldı.

 Sonuç ve Yorum: Yapılan tüm iyileştirme çalışmalarının sonuçunda NNIS ve UHEA kıyaslamalarında %25-50 
persentilde kalması sağlandı (Şekil). Sonucun sağlanmasında bölüm ile işbirliği ve yerinde gözlem ile denetlenerek yüz 
yüze eğitimin etkili olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu, üriner kateter
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Şekil. 
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El Antiseptiği Kullanımının İnfeksiyon 
Kontrol Komitesi Tarafından Takip Edilmesi 

Kullanım Oranlarını Etkiliyor mu?

Emine Keşliktepe1, Özlem Akdoğan1, Nebiye Bilici1, Işık Yalçın1, Derya Yapar1, Özgür Ünal1, 
Kazım Çebi1, Nurcan Baykam1

1 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum

Giriş: El hijyeni ve el antisepsisi hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktördür. Dünya Sağlık Örgütü, 
alkol bazlı el antiseptiğini hızlı etki etmesi ve geniş spektrumlu mikrobiyosidal özelliğine sahip olmasından, lavabo ve 
diğer araçlara erişim olmadığında el temizliği için gereken zamanı ve maliyeti azaltmasından dolayı tavsiye etmektedir.

Amaç: Bu çalışmada alkol bazlı el antiseptiğinin kliniklere göre kullanım miktarlarının takibi, analizi ve geri bildiri-
min çalışanlarda kullanımı artırıcı rolü değerlendirilmek istenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2013-2015 yılları arasında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
genelinde alkol bazlı el antiseptiği kullanım miktarları, haberli el hijyeni gözlem sonuçları ve el hijyeni uyum eğitimleri 
retrospektif olarak incelenmiştir. Hastane iç istemleri her bölüm için üç ayda bir İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından 
takip edilmiş, el antiseptiği kullanım oranı “miktar (L)/hasta günü x 1000” formülü ile hesaplanmıştır. Üç aylık dönemler 
halinde hesaplanan oran ilgili servise bildirilerek hastane genelindeki uyumu değerlendirilmiştir.

Bulgular: Alkol bazlı el antiseptiği kullanım oranı yoğun bakım ünitelerinin genelinde artmıştır. Sırasıyla; 2013/390.65 
L-2014/510.98 L-2015/570.23 L (yıl kullanım oranı) olarak hesaplanmıştır. En yüksek kullanım oranı 300.93 L ile 3. ba-
samak kalp-damar cerrahi yoğun bakıma aittir. Cerrahi servislerde kullanım oranı bir miktar artmıştır. En yüksek kullanım 
oranı 30.71 L ile kalp-damar cerrahi servisine aittir. Dahili servislerde de kullanım oranı artmıştır. En yüksek kullanım oranı 
20.94 L ile nefroloji servisine aittir. Psikiyatri ve çocuk servislerinde ise kullanım oranı her üç yılda da düşük bulunmuştur. 
Hastane genelinde 2013 yılında 1294 çalışana, 2014 yılında 1351 çalışana ve 2015 yılında 1090 çalışana olmak üzere 
toplam 3735 çalışana haberli el hijyeni gözlemi yapılmıştır. 2013 yılında 995 çalışana, 2014 yılında 1817 çalışana ve 2015 
yılında 3600 çalışana olmak üzere toplam 6412 çalışana el hijyeni uyum eğitimi verilmiştir.

Sonuçlar: Yapılan çalışmada 2013-2014-2015 yıllarında hastane genelinde, 3735 çalışana haberli el hijyeni gözle-
mi yapılması, 6412 çalışana el hijyeni uyum eğitimi verilmesi ve alkol bazlı el antiseptiği kullanım oranlarının takip edil-
mesi çalışanlarda farkındalık yaratmış, genel el hijyeni uyumu %80’den %96’ya yükselmiştir. Alkol bazlı el antiseptiği 
tüketimi ise %58.03’ten %87.24’e yükselmiştir.

 2013-2014-2015 yıllarında alkol bazlı el antiseptiği kullanım miktarları (L);

2013: 3214 L, 2014: 4278 L, 2015: 4734 L.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, el antiseptiği, eğitim
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Onkoloji Hastalarında Port Kateter İlişkili 
Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Önlenmesinde 

Bundle Uygulamalarının Etkisi

İlker Devrim1, Yeliz Oruç2, Nevbahar Yaşar2, S. Nuri Bayram1, Ahu Kara1, Mine Düzgöl1, Selma Uslu3, 
Sultan Aydın Köker3, Ersin Töret3, Canan Vergin3

1 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
3 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışma bundle uygulamalarının port kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları hızının düşürülmesine 
olan etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, hastanemiz hematoloji-onkoloji kliniğinde yürütülmüştür. Pediatrik onkoloji hasta-
larımızda tamamen implante edilen kateter (port) kullanılmaktadır. Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu tanıları, 
CDC’nin Ocak 2014’te yayımlanan tanı kriterlerine göre konmuştur. 01.08.2014 tarihinde hastanemiz hematoloji-on-
koloji kliniğinde kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının önlenmesine yönelik kanıta dayalı 4 parametreden olu-
şan önlem paketi uygulamasına başlanmıştır. Bundle uygulaması 2 dönem halinde değerlendirilmiştir. Bundle öncesi 
dönemde; port kateterli hastalarda port iğnesi takılırken ve kateter yeri pansumanında antiseptik olarak %10 povidon 
iyot ve iğnesiz girişim aparatı olarak üçlü musluk kullanılmaktaydı. Bundle’ın birinci döneminde; port iğnesi takılırken 
cilt hazırlığında ve kateter pansumanı sırasında antiseptik olarak %2 klorheksidin glukonat kullanımı, iğnesiz girişim 
aparatı olarak split septum özelliğindeki ven valfl erinin kullanımı, kateterin düzenli yıkanması ve eğitim yer almıştır. 
Kateterin yıkanmasında 10 cc’lik enjektörler kullanılmış ve her yıkama işleminde kateter yıkama solüsyonu %0.9 NaCl 
içeren 100-500 cc’lik serumlardan çekilmiştir. Bundle’ın ikinci döneminde ise; birinci dönemdeki uygulamalara devam 
edilmiş ancak kateterin düzenli olarak yıkanması uygulamasında tek kullanımlık kateter yıkama solüsyonlarına geçil-
miştir. Kateterin yıkanması, her enjeksiyon/infüzyondan önce ve sonra, kan alma ve tranfüzyon işlemlerinden sonra 
yapılmış, yıkamada pulsatil (kesik kesik) teknik kullanılmıştır. Önlem paketi uygulamasına başlamadan önce tüm pa-
rametreleri içeren kontrol listeleri oluşturulmuş ve listeler her gün düzenli olarak doldurulmuştur. Çalışanlara bundle 
uygulamaları süresince, uygulamalara yönelik bilgiler verilmiş, bunun yanı sıra bundle’a uyum oranları ve kateter ilişkili 
infeksiyon hızları konularında geri bildirimde bulunulmuştur.

Bulgular: Dönemlere göre port kateter günlerinde artış olmasına ragmen (Şekil 1), kateter ilişkili kan dolaşımı 
infeksiyon hızlarında azalma dikkati çekmiştir (Şekil 2).

Sonuç: Çalışmamız, özellikle yüksek riskli hasta grubu olan pediatrik hematoloji/onkoloji hastalarında bundle uy-
gulamasının infeksiyon hızlarını azalttığını göstermiştir. Ayrıca kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının önlenmesi, 
infeksiyon ilişkili mortalite ve morbiditeyi azaltmada dolayısıyla sağlık hizmetleri ilişkili masrafl arı azaltmada önemli bir 
strateji olarak göze çarpmaktadır. Ancak bundle uygulamalarının başarılı olabilmesi için çalışmamızda da görüldüğü 
gibi bundle parametrelerinin hasta/çalışan popülasyonuna ve gereksinimlere uygun seçilmesi ve tüm basamakların 
eksiksiz uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Port kateter, kateter yıkama, bundle, tek kullanımlık yıkama solüsyonu
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Şekil 1. 

Şekil 2. 
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Yenidoğan Kliniğinde El Hijyeni Uyumu ve 
Hemşire/Hasta Oranlarının Sağlık Hizmeti ile 

İlişkili İnfeksiyonlara Etkisi

S. Nuri Bayram1, Yeliz Oruç2, Nevbahar Yaşar2, Kıymet Çelik3, Cemile Durmaz3, Serpil Şeker4, 
Özgür Olukman3, Gamze Gülfidan5, Şebnem Çalkavur3, İlker Devrim1

1 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
3 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İzmir
4 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İzmir
5 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir

Amaç: Bu çalışma, hastanemizin yenidoğan kliniği çalışanlarının el hijyeni uyumlarının artırılması ve hemşire-hasta 
oranlarının yoğun bakım standartlarına uygun hale getirilmesinin SHİİ (sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon) hızlarına etkisini 
irdelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, hastanemizin 46 yatak kapasitesine sahip 2. basamak yoğun bakım hizmeti veren ye-
nidoğan kliniğinde yürütüldü. Çalışmaya 2012 yılı verileri (el hijyeni uyum oranları, SHİİ hızları, hemşire-hasta oranları) 
referans alınarak başlandı. SHİİ tespitinde, CDC’nin tanı kriterleri kullanıldı. 01.01.2013 tarihinden itibaren kliniğin 
el hijyeni uyumlarını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Çalışanlara düzenli olarak el hijyeni konulu planlı ve 
plansız eğitimler yapıldı. Eğitimlerin çoğu hasta başında ve uygulamalı olarak verildi. Çalışanların el hijyeni uyum oran-
ları, mesai saatleri içerisinde el hijyeni uyum gözlemleri yapılarak belirlendi. Kliniğin uygun alanlarına el hijyeni ile ilgili 
görseller (Bana mama vermeden önce ellerini yıkar mısın? Muayene etmeden önce ellerini yıka! vb.) asıldı. Üç ayda bir 
el hijyeni uyum oranları hakkında çalışanlara geri bildirimde bulunuldu. Hemşire-hasta oranları aylık olarak düzenli bir 
şekilde takip edildi. Hemşire sayısının artırılmasına yönelik hastane yönetimi ile birlikte hareket edildi.

Bulgular: Kliniğimizde her yıl bir önceki yıla göre el hijyeni uyum oranlarının arttığı, hemşire/hasta oranının yoğun 
bakım standartlarına daha uygun hale geldiği ve SHİİ sayılarının ve hızlarının düştüğü görülmüştür (Tablo).

Sonuç: Çalışmamızda, yıllara göre çalışanların el hijyeni uyum oranları artırılmış ve hemşire/hasta oranı mevzuatlara 
ve yoğun bakım standartlarına uygun hale getirilmiştir. Bunun yanında kliniğimizin sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon hızla-
rında anlamlı derecede düşme görülmüştür. Bu başarılı sonuçu infeksiyon kontrol ekibi olarak yenidoğan kliniğinin tüm 
çalışanları ve hastane yönetimi ile yakın işbirliği içinde ve ekip ruhuyla hareket ederek elde ettiğimizi düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan el hijyeni, yenidoğan hemşire hasta oranı, yenidoğan sağlık hizmeti ile ilişkili in-
feksiyon
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Tablo . Yenidoğan kliniği sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon hızları, el hijyeni uyum oranları ve hemşire/hasta oranı

Yıllar
Yatan hasta 

sayısı Hasta günü SHİİ sayısı
SHİİ hızı 

(100 hastada)

SHİİ insidans 
dansitesi (1000 
hasta gününde)

El hijyeni uyum 
oranı (%)

Hemşire/hasta 
oranı

2012 1.692 11.413 155 9.16 13.58 59.1 1/8

2013 1.384 8.745 65 4.70 7.43 74.9 1/6-7

2014 1.550 10.264 52 3.35 5.06 79 1/5-6

2015 1.557 9.184 48 3.08 5.22 81.2 1/4
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Sağlık Personelinin El Hijyeni Uyumun 
Artırılmasında Eğitimin Rolünün Araştırılması

Cemile Çermeli1, Özlem Çakır2, Safiye Taşkın2, Ayşegül Ulukılınç2, Emine Alp2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Öğrencisi, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri

Amaç: Bu çalışmada kardiyoloji yoğun bakım ünitesinde (KYBÜ) çalışan personelin el hijyenine uyum düzeyinin 
belirlenmesi ve daha sonra uygulanan eğitim programının el hijyenine uyumuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma Ekim 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında gözlemsel ve prospektif olarak yürütüldü. Yoğun bakım 
ünitesinde çalışan ve hastalara temas eden tüm sağlık personelinin (doktor, hemşire, yardımcı personel, stajyer) el hij-
yeni uygulamaları 3 aşamada (eğitim öncesi gözlem, eğitim ve geri bildirim ve eğitim sonrası gözlem) değerlendirildi. 
Gözlemler 4 ay boyunca haftada 3 gün 1 saat süresince yapıldı. 

Bulgular: Eğitim öncesi dönemde toplam 1866, eğitim sonrası 1095 el hijyeni uygulanması gereken durum göz-
lemlenmiştir. Eğitim öncesi doğru teknik ile ovalama hareketlerinin yapılıp yapılmadığına bakıldığında %0 iken, eğitim 
sonrası %10’du. El hijyeninde 5 endikasyon için sağlık personelinin uyum oranı Tablo 1’de verilmiştir. Gözlem sırasında 
doğru eldiven kullanımına da bakılmıştır ve bu da Tablo 2’de verilmiştir.

Sonuç:

• El hijyenine uyum eğitim ve geri bildirim ile artış göstermekle beraber halen yeterli düzeye ulaşılmamıştır.
• Doğru teknik ile ovalama hareketlerinin yapılıp yapılmadığı gözlemlendiğinde oranın düşük olduğu görülmüştür.
• Bu gözlemlere dayanarak tüm personele sürekli eğitim verilmeli ve ara ara gözlem yapılarak geri bildirim yapılma-

lıdır.
• Göreve yeni başlayan sağlık personeline de oryantasyon programında konuyla ilgili bilgi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, endikasyon, gözlem
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Tablo 1.

Hastaya temas 
öncesi (%)

Hastaya temas 
sonrası (%)

Aseptik işlem 
öncesi (%)

Vücut sıvılarıyla 
temas sonrası (%)

Cansız yüzeyle 
temas sonrası (%)

Doktor eğitim öncesi 1.5 1.6 0 0 1.2
Doktor eğitim sonrası 6.3 19.4 20 25 4
Hemşire eğitim öncesi 1.7 11.9 8.7 1 9.1
Hemşire eğitim sonrası 18 28.6 28.6 0 31
Hasta bakıcı eğitim öncesi 1.4 4.9 - 0 20
Hasta bakıcı eğitim sonrası 25 66 - 10 58.4
Stajyer eğitim öncesi 1.3 4.4 100 0 10.8
Stajyer eğitim sonrası 0 10.5 0 28.6 32.3

Tablo 2. 

Eğitim öncesi Eğitim sonrası
Doktor 30 40
Hemşire 22.6 38.4
Hasta bakıcı 20 60.6
Stajyer 20 4.4
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Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan 
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Önlem 

Paketinin Etkinliği

Burcu Öz Türkoğlu1, Aslıhan Ulu1, Derya Gürel1, Özden Özgür Horoz2, Behice Kurtaran1, 
Ayşe Menemencioğlu2, Süheyla Kömür3, Ferit Kuşçu3, Hasan Salih Zeki Aksu1, Rıza Dinçer Yıldızdaş2, 
Yeşim Taşova1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) yüksek morbiditesi ve mortalitesi ne-
deniyle önlenmesi gereken önemli hastane infeksiyonudur. Önlem paketi, her biri tek tek uygulandığında hastanın 
iyileşme sürecini ve sonuçları olumlu yönde etkileyen, hepsi birlikte uygulandığında ise daha iyi bir sonuca ulaşılmasını 
sağlayan birkaç girişimin veya müdahalenin biraraya gelmesinden oluşur. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitesi 
(ÇYBÜ)’nde VİP önlem paketi uygulanarak VİP hızının düşürülmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK) üyeleri literatür 
tarayarak kurum gereksinimlerine uygun olarak “VİP İnfeksiyon Önlem Paketi Kontrol Listesi” hazırlamıştır. VİP önlem 
paketi; günlük olarak weaning değerlendirilmesi, el hijyeni, yatak başının 30-45º kaldırılması, aspirasyonda aseptik 
teknik ve klorheksidinle ağız bakımı önlemlerinden oluşmaktadır. ÇYBÜ’de ventilatöre bağlı izlenen entübe/trakeos-
tomili hastalar Eylül 2014 tarihinden itibaren yoğun bakım çalışanları tarafından bu listeye kaydedilmeye başlanmıştır. 
Veriler hastalar ventilatörden ayrılıncaya kadar İKK hemşireleri tarafından günlük vizit yapılarak izlenmiştir. Nisan-Eylül 
2014 dönemiyle paket uygulanan sonraki 6 aylık süredeki VİP hızları karşılaştırılmıştır.

Bulgular: ÇYBÜ’de VİP önlem paketi uyum oranları değerlendirildiğinde %100 uyum olduğu görülmüştür. Önlem 
paketi uygulanmadan önceki dönemde (Nisan-Eylül 2014) VİP hızı 9.71 iken, paketin uygulandığı dönemde (Ekim 
2014-Mart 2015) istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde 2.73’e düşmüştür (Tablo) (p= 0.018).

Sonuç: VİP infeksiyon önlem paketinin, infeksiyon kontrol önlemleri konusunda YBÜ çalışanlarının farkındalığını 
artırıcı etkisi olmuş ve infeksiyon hızında düşüş sağlanmıştır. İnfeksiyon kontrolünde infeksiyon önlem paketi önemli 
bir uygulamadır ancak tek başına yeterli değildir. İnfeksiyon kontrol önlemlerinin bilinmesi ve uygulanmasının yanı sıra 
sağlık personelinin gereken standartlarda çalışması da çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, hız, önlem paketi, sürveyans

P-034
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Tablo. Çocuk yoğun bakım ünitesi VİP oranları

Hasta sayısı Hasta günü Ventilatör günü VİP (sayı)
Ventilatör 

kullanım oranı VİP hızı
Nisan-Eylül 2014 639 2346 1236 12 0.53 9.71
Ekim 2014- Mart 2015 703 2379 1467 4 0.62 2.73
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Sağlık Personeline Verilen “Uygulamalı 
İnvaziv Araç İlişkili İnfeksiyonların 

Önlenmesi” Konulu Eğitimin Değerlendirilmesi

Seval Canpolat1, Aslıhan Ulu2, Derya Gürel2, Ferit Kuşcu3, Behice Kurtaran2, Süheyla Kömür3, 
Hasan Salih Zeki Aksu2, Yeşim Taşova2

1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, 
 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda hemşire ve doktorların uygulamalı invaziv araç ilişkili infeksiyonların önlenmesine 
yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi, verilen eğitimin etkinliği ile kalıcılığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 2013 yılında hemşire ve doktorlara ventilatörle ilişkili pnömoni, santral venöz kateter ve üriner kateter 
infeksiyonlarının önlenmesi konularında teorik ve pratik olmak üzere 5 gün süren eğitim verilmiştir. Değerlendirmede 
eğitim öncesi, sonrası ve 3 ay sonrasında 9 adet bilgi sorusu içeren anket formu kullanılmıştır. Verilerin tanımlayıcı 
istatistikleri ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde olarak belirtilmiştir. Test öncesi ve sonrası sonuçların karşılaştırıl-
masında Mc Nemar testi kullanılmıştır.

Bulgular: Eğitime katılan 125 personelin %73.6 (n= 92)’sı hemşirelerden, %26.4 (n= 33)’ü doktorlardan oluşmakta-
dır. Ortalama yaşları 29.0 ± 5.5, çalışma yılı ortalamaları 6.1 ± 6.2 olarak tespit edilmiştir. Ön testten en az bilinen konular 
“nozokomiyal pnömoni risk faktörleri” (%29.6’dan %61.6’ya yükseldiği) ve “üriner kateter bakımı” (%24’ten %55.2’ye 
yükseldiği) ile ilgili olup son testte verilen cevaplarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmiştir. 
Bunun yanında anketin “üriner sistem infeksiyonundan korunma”, “üriner sistem infeksiyonu önlem paketi” ve “damar 
içi kateter infeksiyonlarının önlenmesi” konularında ise eğitim öncesinde dahi genel olarak (%90 üzeri) konuya hakim 
olunduğu saptanmıştır. Üç ay sonrası testte ise bilgi seviyesinin düştüğü görülmüş özellikle de “nozokomiyal pnömoninin 
önlenmesi”, “üriner kateter bakımı” , “IV kateter ve setlerin değişim süreleri” sorularında verilen cevaplar son teste göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmıştır (p< 0.05).

Sonuç: Sonuç olarak bu eğitimin etkinliği görülmüş ancak etkinliğin devamlılığı için eğitimlerin de tekrarlanması 
gerektiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, infeksiyon, kateter, önlemler
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Temizlik Personelinin İnfeksiyon Kontrol 
Eğitimine Aktif Katılımının Bilgi Düzeyi 

Üzerine Etkisi

Fatma Cevahir1, Asuman Sönmez2, Ayşegül Ulu Kılıç3, Dilek Altun1, Özlem Çakır1, Emine Alp3

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhemşireliği, Kayseri
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Hastanelerde infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasında, hizmet içi eğitim programlarının 
düzenli olarak devam ettirilmesi ve sağlık personelinin bilgi düzeyinin artırılması önemlidir. Bu çalışmada amaç, temiz-
lik personelinin infeksiyon kontrol eğitimine aktif katılımının, bilgi düzeyinin artırılmasındaki etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Hastaneleri İnfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından 400 temizlik personeline 
yılda iki kez bir saat eğitim verilmektedir. Çalışmaya bu personelden 74 (%18.5)’ü dahil edildi ve iki gruba ayrıldı. İlk 
grup; sadece İnfeksiyon Kontrol Kurulunun periyodik eğitimine katılan temizlik personelinden, ikinci grup ise bu peri-
yodik eğitime ek olarak, İnfeksiyon Kontrol Kurulunun denetiminde kendilerinin hazırladıkları ve aktif olarak eğitime 
katıldıkları bir programa dahil olanlardan oluşuyordu. Eğitime haftada bir gün iki saat olmak üzere üç ay devam edildi. 
Her iki gruba da eğitim sonrası bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla test uygulandı. Değerlendirme testi çoktan 
seçmeli ve 10 sorudan oluşmaktaydı. Değerlendirme soruları, el hijyeni ve eldiven kullanımı endikasyonları, izolasyon 
önlemleri, koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, temas izolasyonu uygulanan hastalarda temizlik yöntemleri, im-
münsüprese hasta odası temizliği, mama mutfağı temizliği, atık yönetimi ve temizlik malzemelerinin uygun kullanımı 
konularını içeriyordu. Her iki grubun bilgi düzeyi SPSS 15.0 istatistik paket programıyla değerlendirildi. İstatistiksel 
karşılaştırmada nitel değişkenler için ki-kare veya Fischer exact test kullanıldı. Nicel değişkenlerde ise normal dağılım 
gösteren değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız iki örnek t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için 
Mann-Whitney U testi uygulandı ve p< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastane temizlik personelinin 43 (%58.1)’ü kadın, 31 (%41.9)’i erkekti ve cinsiyet açı-
sından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p= 0.814). Çalışmaya alınan personelin yaş ortalaması 
ise 33.6 ± 6.9 idi ve iki grubun yaşları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p= 0.867). Birinci grubun 
başarı puanı medyanı 60 (30-90) iken, ikinci grubun başarı puanı medyanı 80 (50-100) idi ve aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark vardı (p= 0.001). İki grubun test sorularına verilen cevapları değerlendirildiğinde; el hijyeni en-
dikasyonları, koruyucu ekipmanların giyme sırası, immünsüprese hasta odası temizliği ve atık yönetimi konularında, 
ikinci grubun doğru oranı daha yüksekti ve istatistiksel olarak da anlamlı idi (sırasıyla; p= 0.008, p= 0.018, p= 0.001, 
p= 0.046) (Tablo).

Sonuç: Sağlık personelinin infeksiyon kontrol eğitimine aktif katılımının sağlanması, yoğun eğitim programlarının 
uygulanması personelin bilgi düzeyini ve farkındalığını artırarak, infeksiyon kontrol önlemlerine uyum açısından katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon kontrol, hastane temizliği, temizlik personeli eğitimi
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Tablo. Temizlik personeline uygulanan değerlendirme sorularına verilen cevapların karşılaştırılması

Soru konuları
1. grup doğru oranı 

(n= 37)
2. grup doğru oranı 

(n= 37) p
El hijyeni endikasyonları 17 (%45.9) 29 (%78.4) 0.008
Eldiven kullanımı endikasyonları 35 (%94.6) 37 (%100) 0.493
İzolasyon önlemleri 12 (%32.4) 11 (%29.7) 1.000
Koruyucu ekipman giyme sırası 16 (%43.2) 27 (%73.0) 0.018
Koruyucu ekipman çıkarma sırası 5 (%13.5) 12 (%32.4) 0.096
Temas izolasyonu uygulanan hastalarda temizlik yöntemleri 35 (%94.6) 36 (%97.3) 1.000
İmmünsüprese hasta odası temizliği 18 (%48.6) 32 (%86.5) 0.001
Mama mutfağı temizliği 35 (%94.6) 34 (%91.9) 1.000
Atık yönetimi 28 (%75.7) 35 (%94.6) 0.046
Temizlik malzemelerinin uygun kullanımı 35 (%94.6) 35 (%94.6) 1.000
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Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi 
Cerrah Eğitimlerinin Cerrahi Alan 
İnfeksiyonları Üzerindeki Etkisi

Mahide Akdoğan1, Handan Demiroğlu1, Ebru Kurşun2, Yusuf Ziya Demiroğlu2, H. Eda Alışkan3, Tuba Turunç2

1 Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Adana 
2 Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hekimi, Adana
3 Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Hastane infeksiyonu bütün dünyada önemli bir sağlık sorunudur ve hastane kalite standartlarının belirlen-
mesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, cerrahlara yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin CAİ hızı üzerindeki 
etkisini incelemek amaçlanmıştır.

Metod: Bu çalışma 2014-2015 yıllarında hastanemizde uygulanmıştır. CAİ hızları, CDC’nin kriterlerine göre be-
lirlenmiştir. 2013 yılında CAİ hızlarının yüksek saptanması sonrasında İnfeksiyon Kontrol Komitesi cerrahi branşlara 
yönelik eğitimler vermiştir (Tablo 1). CAİ hızları 2014-2015 yıllarında belirgin olarak azalmıştır. Sonuçlar Tablo 2 ve 
Tablo 3’te gösterilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak cerrahlara yönelik tekrarlanan infeksiyon kontrol eğitimlerinin davranış değişikliğine neden 
olarak uyumu artırdığı ve CAİ hızında azalmaya neden olduğu yapılan bu çalışmayla bir kez daha gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerrah eğitimleri, cerrahi alan infeksiyonlarını önleme, cerrahi doktor uyumu

P-037
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Tablo 1. 2013

Bölüm Ameliyat sayısı CAİ sayısı CAİ hızı (%)
Genel cerrahi 2122 58 2.73
Göğüs cerrahisi 280 4 1.43
Ortopedi 1268 13 1.03
Üroloji 1691 13 0.77
Kalp damar cerrahisi 529 16 3.02
Beyin cerrahisi 432 14 3.24
Kadın doğum cerrahisi 4683 14 0.33
Toplam 11.005 132 1.20

Tablo 2. 2014

Bölüm Ameliyat sayısı CAİ sayısı CAİ hızı (%)
Genel cerrahi 3462 60 1.7
Göğüs cerrahisi 325 5 1.5
Ortopedi 1268 7 0.48
Üroloji 2130 2 0.09
Kalp damar cerrahisi 881 10 1.1
Beyin cerrahisi 945 7 0.7
Kadın doğum cerrahisi 4090 23 0.56
Toplam 13.101 114 0.87
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Tablo 3. 2015

Bölüm Ameliyat sayısı CAİ sayısı CAİ hızı (%)
Genel cerrahi 3590 37 1.03
Göğüs cerrahisi 313 1 0.31
Ortopedi 1282 7 0.54
Üroloji 2085 2 0.09
Kalp damar cerrahisi 761 12 1.57
Beyin cerrahisi 854 7 0.81
Kadın doğum cerrahisi 4279 12 0.28
Toplam 13164 78 0.59
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Bir Devlet Hastanesinde Bir Yıl İçerisinde 
Yoğun Bakım Ünitelerinde El Hijyeni Uyum 

Oranlarının Değerlendirilmesi

Şenay Demirbaş Meydan1, Demet Yurtsever1, Zerrin Sercan1

1 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesi 2014 Eylül-2015 Eylül tarihleri arasında erişkin yoğun bakım, 
yenidoğan yoğun bakım, pediatri yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin, hasta ile temas öncesi, aseptik iş-
lemler öncesi, vücut sıvılarının bulaşma sonrası riski, hasta teması sonrası, hasta çevresiyle teması sonrası gözlemler 
sonucunda el hijyeni uyum oranlarını belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: 2014 Eylül-2015 Eylül tarihleri arasında erişkin yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, pediatri 
yoğun bakım ünitelerinde çalışan toplam 115 hemşirenin, oluşturulan gözlem formlarıyla çalışanlar her gün değerlen-
dirilerek elde edilen el hijyeni uyum oranlarına ait kayıtlardan retrospektif olarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Araştırma el hijyeni gözlem grubuna dahil olan hemşire dağılımlarına bakıldığında; %63.4 oranıyla 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler ilk sırada, %20 oranıyla erişkin yoğun bakım ünitesinde çalışan 
hemşirelerin 2. sırada, %16.5 oranıyla pediatri yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin 3. sırada yer aldığı belir-
lendi. Pediatri yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin el hijyeni uyum oranının %72.5, erişkin yoğun bakım üni-
tesinde çalışan hemşirelerin el hijyeni uyum oranının %67.3, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin 
el hijyeni uyum oranının %89.1 olduğu görüldü. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin düzeylerine göre uyum oranlarına 
bakıldığında; 1. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinin el hijyeni uyum oranının %85, 2. düzey yenidoğan yoğun 
bakım ünitesinin el hijyeni uyum oranının %87.2, 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinin el hijyeni uyum oranının 
%93 olduğu görüldü.

Sonuç: 2014 Eylül-2015 Eylül tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin ortalamanın üstün-
de el hijyenini uyguladıkları görülmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi diğer yoğun bakım ünitelerinde çalışan 
hemşire sayısından fazla olmasına rağmen, el hijyeni kurallarına en çok uydukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, yoğun bakım, el hijyeni
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“Çok Modelli El Hijyeni Geliştirme Stratejisi 
İçin Uygulama Kılavuzu” ile El Hijyeni 

Uyumunun Artırılması

Hanife Aytaç1, Burcu Çınar1, Hümeyra Zengin1, İlknur Tekin1, Zeynep Baştuğ2, Gökhan Metan3, Serhat Ünal3

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar (nozokomiyal infeksiyonlar) hastanede yatış süresini, morbidite ve morta-
liteyi ve tedavi maliyetlerini artıran en önemli nedenlerden birisidir. Özellikle sağlık personelinin elleri, mikroorganizma-
ların hastadan hastaya yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hacettepe Üniversitesinde çalışan sağlık personelinin 
el hijyeni ve el antisepsisi konusunda bilgilerinin güncellenmesi, sorularının aydınlatılması ve hepsinden önemlisi has-
tane infeksiyonlarının önlenmesine katkı sağlaması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “Çok Modelli El Hijyeni 
Geliştirme Stratejisi İçin Uygulama Kılavuzu” ışığında bir “El Hijyeni Programı” oluşturulmuştur. Bu kılavuz el hijyeni 
geliştirme stratejisinin nasıl uygulanacağına ilişkin geniş bir çerçeve önermektedir.

Gereç ve Yöntem: DSÖ’nün “Çok Modelli El Hijyeni Geliştirme Stratejisi İçin Uygulama Kılavuzu” beş ana bölüme 
ayrılmıştır. Bu adımlar;

1. adım: Tesislerin hazırlanması: Uygulamanın planlanması, başarılı bir stratejinin en kritik bölümüdür. Bu adımda 
mevcut kaynaklar, tesisin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önünde bulundurarak uygulama planlandı.

2. adım: Bazal seviye değerlendirmesi: Bu dönem sırasında mevcut el hijyeni uygulamalarını ve tesisteki kullanıla-
bilir altyapıyı gerçekçi şekilde yansıtacak bilgiler toplandı. El hijyeni algı anketi uygulandı. Bu adım sırasında, özellikle 
uygulama aşaması için hazırlanan belirli faaliyetler gerçekleştirildi (eğitim, alkol bazlı el ovma ürününün planlanması 
ve satın alınması ya da üretimi gibi).

3. adım: Uygulama: Posterlerin dağıtımı, alkol bazlı el ovma ürününün dağıtımı, personelin eğitimi sağlandı.

4. adım: İzleme değerlendirme: El hijyeni uyumunda artış, infeksiyon kontrolü/el hijyeni konularında gelişmeler, el 
hijyeni ürünleri kullanımında artış, el hijyeni algısının gelişimi değerlendirildi.

5. adım: Devam eden faaliyet planının ve yeniden inceleme döngüsünün 
geliştirilmesi: Bu adımda geribildirim ve bulguların servise/birim personeline 
yayılması sağlandı.

Bulgular: El hijyeni programı öncesi ve sonrası sıvı sabun, alkollü el an-
tiseptiği, klorheksidin içeren antimikrobiyal solüsyon ve kağıt havlu kullanım 
miktarları ölçüldüğünde program başlangıcıyla beraber kullanım miktarla-
rının en az %25 arttığı görüldü. El hijyeni uyumu değerlendirildiğinde ise 
DSÖ’nün belirlediği 5 endikasyonda (hasta ile temas öncesi, aseptik işlem-
lerden önce, vücut sııvısına maruziyet riskinden sonra, hasta ile temas son-
rası, cansız yüzlerle temas sonrası) en az %20’lik bir artış olduğu görüldü.

Sonuç ve Tartışma: Dünyanın değişik yerlerinde pek çok sağlık hizmeti 
tesisinin hali hazırda iyi belirlenmiş politikaları ve kılavuzları mevcuttur. Bu 
alanda düzenli eğitim programları gerçekleştirmektedirler. Uzun süreli dü-
zenlemeler ise nadiren karşımıza çıkmaktadır ve pek çok kurum henüz el 
hijyeni iyileştirmelerini sistematik bir yöntemle uygulamaya başlamamıştır. El 
hijyeni uyumunun artırılmasında farkındalık yaratmak son derece önemlidir. 
Özellikle uygulama kısmında hatırlatıcıların kullanılması uyumu artırmakta 
ancak maalesef sonrasında uyum yine azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, hastane infeksiyonu, infeksiyon kontrol
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Resim 1. 
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Şekil 1. 

Şekil 2. 
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İzolasyon Kategorisine Göre İzole 
Edilen Hastaların Ne Kadarı Sağlık 

Hizmeti İlişkili İnfeksiyon

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar (SHİİ) tüm sağlık kuruluşlarının önde gelen sorunlarından biri olarak yerini 
korumaktadır. SHİİ etkenlerinin diğer hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline bulaşının engellenmesi için izolas-
yon önlemleri alınmaktadır. İzolasyon gerektiren etkenlerinin bir kısmı hastalık etkeniyken bir kısmı da sadece kolonizas-
yon oluşturmakta ya da toplum kökenli infeksiyonlardan izole edilmektedir. Bu çalışmada Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014 ve 2015 yıllarında izolasyon gerektiren etkenlerin ne kadarının hastanemize ait 
SHİİ, ne kadarının dışarıdan gelen SHİİ, ne kadarının kolonizasyon olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde 2014 ve 2015 yılında yatan hastalar, yoğun bakım ünitelerinde hastaya dayalı 
aktif sürveyans, kliniklerde ise laboratuvara dayalı sürveyans yöntemleri kullanılarak SHİİ açısından izlenmiştir. Etken 
mikroorganizmaların tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri hastanemiz mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji ve 
infeksiyon 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. SHİİ tanısı alan olgular “Hastane İnfeksiyonları Takip 
Formu” doldurularak izlenmiştir. Toplanan verilerin bildirilmesinde İNFLİNE veri programı kullanılmıştır. Ayrıca izolasyo-
na alınan tüm hastaların bilgileri bilgisayara kayıt edilmesinde Microsoft Excel programı kullanılmıştır.

Bulgular: Yıllara göre uygulana temas ve sıkı temas izolasyonu ve SHİİ sayıları Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. 2014 
yılında 288, 2015 yılında 316 temas izolasyonu uygulanmıştır, bunun 2014 yılında %65.2’si, 2015 yılında %57.6’sı 
hastane infeksiyonu tanısı almıştır. 2014 yılında 80 hastaya, 2015 yılında 127 hastaya sıkı temas izolasyonu uygulan-
mıştır, bunun 2014 yılında %1.25’i, 2015 yılında 2.4’ü hastane infeksiyonu tanısı almıştır.

Sonuç: Yıllar içerisinde etkenlere bakıldığında izolasyon etkeni olan mikroorganizmaların 2014 yılında %51.35, 
2015 yılında %41.8 oranında SHİİ etkeni olduğu görülmektedir. İzolasyon sürecinde, infeksiyon kontrol prosedürünün 
uygulanması, bölüm bazında kişisel koruyucu malzemelerin belirlenmesi, temin edilmesi ve kullanımı konusunda ge-
rekli eğitimlerin planlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: SHİİ, sıkı temas izolasyonu, temas izolasyonu
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Şekil 1. Yıllık uygulanan temas izolasyonu ve SHİİ sayısı.

Şekil 2. Yıllık uygulanan sıkı temas izolasyonu ve SHİİ sayısı.

Tablo. Yıllık uygulanan izolasyon ve SHİİ etkeni mikroorganizmaların dağılımı

SHİİ hastanemize ait
SHİİ diğer 

hastanelerden gelen Kolonizasyon
Toplam temas

izolasyonu

Mikroorganizmalar 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Staphylococcus aureus %28.9 %19.4 %44.7 %48.4 %26.3 %32.6 %13.2 %9.8

Acinetobacter spp. %73.6 %64.8 %14.3 %17.6 %12 %19.4 %75 %69.6

Pseudomonas aeruginosa %53.1 %57.1 %25 %16.7 %21.8 %16.2 %11.1 %13.3

Diğer %50 %52.2 %50 %17.4 0 %30.4 %0.7 %7.3

Toplam %65.2 %57.6 %19.8 %20.3 %14.9 %22.2 %100 %100

Mikroorganizmalar SHİİ hastanemize ait
SHİİ diğer

 hastanelerden gelen Kolonizasyon
Toplam sıkı temas 

izolasyonu

Vankomisine dirençli enterokok %1.2 %2.4 %12.5 %9.4 %86.3 %88.2 %100 %100

Toplam %1.2 %2.4 %12.5 %9.4 %86.3 %88.2 %100 %100



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2016;20(1):165-287210

POSTERLER

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde El Hijyeni 
Eğitim Çalışmaları ve Personelin El Hijyeni Uyum 

Oranları

Alp Çavuş S1,2, Çınar A2, Aygün G2, Uysal U2, Gülay Z2,3, Kuruüzüm Z1,2, Yüce A1,2 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde infeksiyon kontrol ekibinin önemli görevlerinden biri sağlık ça-
lışanlarına el hijyeni uygulamasının benimsetilmesi ve davranış değişikliği kazandırılmasıdır.  Bu çalışmada infeksiyon kontrol 
ekibi tarafından yürütülen eğitim ve el hijyeni gözlem çalışmalarının sonuçları paylaşılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bin yataklı üniversite hastanemizde Sağlık Bakanlığı sürveyans ağı kapsamında haberli el hijyeni göz-
lemleri yapılarak uyum oranları izlenmektedir. Yıl içinde yoğun bakım ünitelerinin tümünde, cerrahi ve dahili birimlerin ise en 
az %10’unda gözlem yapılmaktadır. Gözlemler üç infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 
beş endikasyon kuralına göre değerlendirilmektedir. Yine yıl boyunca infeksiyon kontrol hekimi ve hemşireleri  tarafından, 
bölümlere ayrı ayrı gidilerek küçük gruplar halinde doktorlar, hemşireler ve diğer yardımcı personele eğitim verilmektedir. 
Salgın gibi durumlarda eğitimler kısa aralarla tekrarlanmaktadır. Ayrıca 2014 ve 2015 yıllarında DSÖ 5 Mayıs El Hijyeni Kam-
panyası kapsamında en az bir hafta süren farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar yürütülmüştür.

Bulgular: Eğitimlerde Ocak-Aralık 2014 tarihlerinde 248 hemşire, 127 doktor, 158 yardımcı personel olmak üzere top-
lam 533; Ocak-Eylül 2015 tarihleri arasında 302 hemşire, 160 doktor olmak üzere toplam 462 sağlık çalışanına ulaşılmıştır. 
Eğitim süresi ortalama 45 dakika olup 2014 yılında 29 oturumda 1305 dakika,  2015 yılında 47 oturumda  2115 dakika 
eğitim verilmiştir. Temizlik personeli sayısı yetersizliği nedeniyle 2015 yılında bu gruba eğitim toplantıları yapılamamıştır. 
2014 yılında %57.12 olan uyum oranı 2015 yılının ilk dokuz ayında %65.77’ye ulaşmıştır (Tablo 1). En yüksek uyum oranının 
yoğun bakımlarda olduğu saptanmıştır.  Hemşire ve doktor meslek gruplarında uyum oranlarında artış sağlanmışken büyük 
kısmını temizlik personelinin oluşturduğu diğer meslek gruplarında azalma olduğu görülmüştür (Tablo 2). 

Sonuç: Tekrarlanan eğitimlerle ve kampanyalarla uyum oranlarında artış sağlandığı gözlenmiştir. Personel sayısındaki yeter-
sizliğin uyum oranlarını etkilediği görülmüştür. Hastanemizde çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim programımız devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, el hijyeni gözlemi, el hijyeni uyum
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Tablo 1. Servislere göre el hijyeni uyum oranları 2014-2015*

Servisler
Gözlenen endikasyon sayısı Uyum oranı (%)

2014 2015* 2014 yılı 2015*
Yoğun bakımlar 557 258 61.9 (34.0-74.4) 72.9 (49.3-88.3)
Dahili bilimler 67 76 28.6 (25.1-100) 27.1 (26.5-36.4)
Cerrahi bilimler 164 40 39.6 (5.1-77.8) 77.5 (77.5)
Toplam 788 374 57.12 65.77
*  İlk dokuz ay.

Tablo 2. Servislere göre el hijyeni uyum oranları 2014-2015*

Meslekler
Gözlenen endikasyon sayısı Uyum oranı (%)

2014 2015* 2014 2015*
Doktor 207 92 34.8 43.4
Hemşire 380 193 67.8 75.2
Diğer** 136 78 61.8 55.1
 * İlk dokuz ay.
 ** Temizlik personeli, radyoloji teknisyeni, fi zyoterapist.
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Torakotomi Sonrası Gelişen Pnömoni Hızı 
ve Etken Dağılımı

Süheyla Kömür1, Fatma Kılıç2, Aslıhan Ulu2, Alper Avcı3, Ferit Kuşçu1, Behice Kurtaran2, Hasan Salih Zeki Aksu2, 
Yeşim Taşova2

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

Giriş ve Amaç: Cerrahi sonrası gelişen pnömoni (CSGP) cerrahi sonrası komplikasyonlar içerisinde önemli bir yere 
sahip olup, en sık görülen cerrahi sonrası infeksiyondur. Bu çalışmada göğüs cerrahisinde 2013-2014 yılı torakotomi 
sonrası gelişen pnömoni hızı ve etken dağılımı değerlendirilmiştir.

Yöntem: Göğüs cerrahisi kliniğinde torakotomi olan tüm hastalarda Eylül 2013-Eylül 2014 tarihleri arasındaki aktif, 
prospektif ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi kullanılmıştır. İnfeksiyon tanıları infeksiyon kontrol hemşiresi ve 
hekimi tarafından değerlendirilerek CDC (Center for Disease Control and Prevention) tanı kriterlerine göre konmuştur. 
CSGP hızı= (belirli bir cerrahi sonrası gelişen CSGP sayısı/bu kategorideki ameliyat sayısı) x 100 olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Eylül 2013-Eylül 2014 tarihleri arasında 266 hastaya torakotomi yapılmıştır. 12 CSGP epizodu belirlen-
miştir. CSGP hızı %4.5’tir. Olguların yarısında etken tespit edilememiştir. Etken dağılımına bakıldığında Acinetobacter 
baumannii %85.7 ve Serratia marcescens %14.3’tür. A. baumannii etkeninin %100’ünde karbapenem direnci bu-
lunmaktadır. CSGP tanısı alan hastalar incelendiğinde tamamının akciğer kanseri olduğu ve bu hastaların %50’sinin 
eksitus olduğu görülmüştür.

Sonuç: Göğüs cerrahisinde torakotomi sonrasında gelişen pnömonide başlıca etkenin gram-negatif mikroorga-
nizmalar olduğu görülmüştür. Cerrahi sonrası gelişen pnömoninin azaltılması için artan direnç sorunu nedeniyle akılcı 
antibiyotik kullanımı, ilgili kılavuzlara, infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun artırılması ve yapılan bu uygulamaların 
etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, etken, pnömoni, torakotomi
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Bir Üniversite Hastanesinin Tüm Yataklı 
Birimlerindeki Üriner Kateter Uygulamaları 

Nokta Prevalansı

Pakize Aygün1, Nurgül Tayran1, Serpil Cengiz1, Lütfiye Alisha1, Gökhan Aygün1, Neşe Saltoğlu1, Recep Öztürk1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Amaç: Üriner kateterler hastanelerde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları 
(NÜSİ), en sık belirlenen infeksiyonlardandır. Ülkemizde yapılan en kapsamlı çalışmada NÜSİ nokta prevalansı %1.7 
olarak belirlenmiş ve bu infeksiyonların %65.3’ü üriner kateterle ilişkili bulunmuştur. NÜSİ’nin yaklaşık %80’i üriner 
kateterizasyon sonrası oluşmaktadır ve yoğun bakımda yatan hastaların %75.2’sinin üriner kateteri olduğu tespit edil-
miştir. Biz bu çalışmada hastanede üriner kateter uygulamalarının özelliklerini araştırmayı hedefl edik.

Gereç ve Yöntem: İnfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından 2014’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yataklı 
birimlerinde yapılmıştır. Araştırma evreni yatan hastaların tümüdür. Veriler 2 ayrı form ile toplanmıştır. Form 1, ilgili 
servisin genel prosedürünü belirlemek, form 2 ise kateter takılı hasta hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulmuştur. 
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğinin Üriner Kateter İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu baz alınmıştır. 

Bulgular: Yataklı 44 birimde, 841 olguya ulaşılmıştır. Birimlerin dağılımı incelendiğinde; %43.2’sinin dahi-
li, %40.9’unun cerrahi birimlerden, %15.9’unun çocuk kliniklerinden oluştuğu görülmüştür. İzlenen olguların %10 
(84)’unda üriner kateter vardı. Tüm erişkin yoğun bakım ünitesi yatağı sayısı 34’tür. Çalışma gününde YBÜ’de üriner 
kateter kullanımı %85 (29 olgu) olarak bulunmuştur. Üriner kateter takılı hastaların çoğunluğu (%94.9) foley kateter 
kullanmaktaydı. Bu olguların; %5.4’ünün taş ya da tümör, %5.1’inin üriner darlık, %12.7’sinin nörolojik bozukluk 
nedeniyle sorunlar yaşadığı, %13.9’unun üriner sistem operasyonu geçirdiği saptanmıştır.

Üriner kateter takılı olguların %16.5’inde diyabet, %8.9’unda hipertansiyon, %3.8’inde malignite gibi ek hastalık-
ların olduğu, %2.5’ine diyaliz uygulandığı, %10.1’inin kemoterapi veya radyoterapi aldığı, %31.6’sına son 1 yıl içinde 
tekrar üriner kateter uygulandığı, %16.5’inde üriner infeksiyon geliştiği ve %3.8’inde bu infeksiyonların tekrarladığı 
görülmüştür. Uygulamalar incelendiğinde rehber önerilerine en az uyumun steril delikli örtü kullanımı, belirli aralıklarla 
sondanın değiştirilmesi, perine temizliğinde antiseptik/sabunlu su kullanımıve tek kullanımlık jel konularında olduğu 
görülmüştür (Tablo).

Sonuçlar:

• Erişkin yoğun bakım ünitelerinde üriner kateter kullanım oranı oldukça yüksektir. Her gün kateter gerekliliği 
sorgulanmalı, gereksinim ortadan kalktığı anda çıkarılmalıdır.

• Kateter takılması esnasında steril delikli örtü kullanımı önerilmelidir.
• Kateter bakımında antiseptik kullanımının azaltılması yönünde çalışılmalıdır.
• HİKK tarafından kuruma özgü üriner kateter kullanım kılavuzu hazırlanmalı, nokta prevalans, aktif NÜSİ sürveyansı 

vb. yöntemlerle izlenmelidir.
• Rehber önerisine uygun olan uygulamaların da oranının yükseltilmesi için çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Üriner kateter, infeksiyon önlenmesi, nokta prevalans
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Tablo. Üriner kateter uygulamasında önerilere uyum oranları

Rehber önerileri Önerilere uyum oranları (%)
Eğitimli personel takmalı 100
Steril delikli örtü kullanılmalı 34.1
Perine temizliği yapılmalı 97.7
Perine temizliğinde antiseptik/sabunlu su kullanılmalı 77.3
Kateteri rutin değiştirmemeli 63.6
Kateteri takmadan önce meatus temizliği yapılmalı 93
Tek kullanımlık kayganlaştırıcı kullanılarak kateter takılmalı 77.3
Kateter bakımı yapılmalı 86.6
Kapalı drenaj sistemi korunarak idrar alttan boşaltılmalı 95.5
İdrar kültürü steril enjektörle kapalı sistemden alınmalı 86.4
Profi laktik antibiyotik verilmemeli 100
Takılan kateter kayıt edilmeli 100
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Mekanik Ventilatörde Kalış Süresine Göre 
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızlarının 

Karşılaştırılması

Safiye Taşgın1, Cemile Altay Kürkçü1, Fatma Cevahir1, Ayşegül Ulu Kılıç2, Ramazan Coşkun3, Aliye Çoruh4, 

Emine Alp2

1 Erciyes Üniversitesi İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Kayseri
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde en sık görülen, mortalite ve 
morbiditesi yüksek nozokomiyal infeksiyondur. Bu çalışmanın amacı; uzayan mekanik ventilasyonun, VİP gelişimi 
üzerine etkisini ortaya koymaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi YBÜ’de 1 Temmuz ve 31 Aralık 2015 tarihleri 
arasında 48 saatten uzun süre mekanik ventilasyon (MV) uygulanan hastalar dahil edildi. Hastalar MV’de kalış 
sürelerine göre üç gruba (7 gün, 8-14 gün, 14 günden fazla) ayrıldı. Bu gruplarda gelişen VİP hızı hesaplandı. Ayrıca 
2013 Ocaktan itibaren YBÜ’de VİP önlenmesi için demet parametreleri takip edilmektedir.

Bulgular: 1 Temmuz ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında YBÜ’de toplam 1885 hasta takip edildi. Bu hastaların 
285’i 48 saatten uzun süre MV’de takip edildi. YBÜ’de takip edilen hastalarda genel VİP hızı 1000 alet gününde 17.2 
idi. VİP gelişen hastaların yaş ortalaması 59.2 ve %32.8’i kadın, %67.2’si erkek idi. MV’de takip edilen hastaların 
%40.7’si 7 günden kısa, %28.5’i 8-14 gün ve %30.9’u 14 günden uzun süre MV’de takip edildi. VİP hızı, 7 günden az 
MV uygulanan hasta grubunda en düşük iken, 8-14 gün MV uygulanan hastalarda en yüksek bulunmuştur.

Sonuç: VİP’in önlenmesinde MV süresinin kısa tutulması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ventilatörle ilişkili pnömoni, mekanik ventilatör günü
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Tablo. Yoğun bakım ünitelerinde MV uygulanan hastalarda MV süresine göre VİP hızı

VİP hızı 2015 ikinci 6 ay 
/1000 alet günü

MV ≤ 7 gün/1000 
alet günü

MV 8-14 gün/1000
alet günü

MV > 14 gün/1000 
alet günü

DYBÜ 25.0 11.3 23.1 21.6
ARYBÜ 16.9 18.0 11.6 18.7
GHYBÜ 14.7 0.0 0.0 36.4
BCYBÜ 14.6 16.5 31.8 6.4
GCYBÜ 25.7 14.0 55.9 13.4
Toplam 17.2 12.2 26.1 18.6
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Clostridium difficile İnfeksiyonlarının 
Retrospektif İrdelenmesi: 2015 Yılı Tecrübesi

Burcu Çınar1, Hümeyra Zengin1, Hanife Aytaç1, İlknur Tekin1, Zeynep Baştuğ2, Gökhan Metan3, Serhat Ünal3

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Ünitesi, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Antibiyotik kullanımına bağlı kolon fl orasının baskılanması Clostridium difficile ile ilişkili ishallerde en önem-
li risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. C. difficile sporlarının fekal-oral yolla bulaşması diğer hastaların sağlığı ve 
güvenliği konusunda tehlike oluşmaktadır. Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde, antibiyotik ilişkili ishal 
ön tanısıyla C. difficile testi yapılan ve izolasyon uygulanan erişkin hastaların özelliklerinin retrospektif olarak değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: C. difficile toksin B PCR testi sonuçları hastane bilgi işlem sistemi aracılığıyla retrospektif olarak 
taranmıştır. Test sonucu pozitif gelen olguların elektronik dosya kayıtları incelenmiş ve günde üçten fazla sayıda ishali 
olan olgular C. difficile ishali olarak kabul edilmiştir. “Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)” tanımla-
rına göre beyaz küre sayısı > 15.000/mm3 veya serum kreatin bazalin 1.5 katına çıkması “ağır C. difficile infeksiyonu“ 
olarak tanımlandı. Alkol içeren antiseptik ajanlar Clostridium türleri üzerinde güvenilir sporosidal etkiye sahip değildir. 
Bu nedenle pozitifl ik saptanan hastalar temas izolasyonuna alınmış, hastaya temas eden tüm personel için el hijyeni 
endikasyonlarında alkollü el antiseptiği kullanmamaları, mutlaka sıvı sabunla el yıkamaları gerektiği mesajı verilmiştir. 
Hasta odalarının dezenfeksiyonu klor ile sağlanmıştır.

Bulgular: Yapılan tarama sonucu 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında C. difficile toksin B PCR testi 
için toplam 486 erişkin hastadan gaita örneği gönderildiği ve bunlardan 37’sinde C. difficile toksin B PCR testi pozitif 
rapor edildiği saptanmıştır. C. difficile enterokoliti saptanan hastaların yaş ortalaması 54.8 (19-89) yıl idi. Hastalardan 
17 (%45.9)‘si erkek, 20 (%54.1)‘si kadındı. On dokuz hastanın hematolojik veya solid organ malignansi tanısı vardı. 
SHEA tanımı göz önüne alındığında hastalardan 7 (%18.9)’sinde ağır C. difficile infeksiyonu mevcuttu. C. difficile tok-
sin B PCR testi pozitif olan 37 hastadan 27’sinin son 8 hafta içinde beta-laktam (sulbaktam-ampisilin) tedavisi aldığı, 
4 hastanın çeşitli nedenlerle oral beta-laktam (amoksisilin-klavulanik asit) tedavisi aldığı saptandı. C. difficile toksin B 
PCR testi pozitif olan tüm hastalar temas izolasyonuna alınmış, hastaya temas eden tüm personel için el hijyeni endi-
kasyonlarında alkollü el antiseptiği kullanmamaları mutlaka sıvı sabunla el yıkamaları gerektiği mesajı verilmiştir. Hasta 
odalarının dezenfeksiyonu klor ile sağlanmıştır. İzolasyona ishal sona erene kadar devam edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: C. difficile infeksiyonu hastanede yatan ve antibiyotik kullanan hastalarda ortaya çıkan ishal-
lerde öncelikle akla gelmelidir. Çevre kontaminasyonu, sağlık çalışanlarının elleri, steteskop, tansiyon aleti gibi araçların 
C. difficile’nin sporları ile kontaminasyonu sonucu bulaş riski daha da artmaktadır. C. difficile toksin pozitif olguların 
erken tanısı spesifik tedaviye başlanması ve etkili infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması açısından son derece 
önemlidir. Antibiyotiklerin yaygın ve sıklıkla uygunsuz kullanılması ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle 
akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri sıkıca uygulanmalı ve uygunsuz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Clostridium difficile, toksin B
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Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında 
Eski ve Yeni Tanı Kritelerine Göre Fark Var mı?

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ); santral venöz kateter kullanımı, uzun süreli üriner kateterizasyon ve 
mekanik ventilasyon gibi invaziv işlemlerin fazlaca uygulandığı yerlerdir. Bu ünitelerde tedavi ve takip edilen hastalarda 
uygulanan bu girişimler, uzun süreli hospitalizasyon, dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyon ve geniş spektrumlu anti-
biyotiklerin kullanılması gibi sebeplerden dolayı sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar YBÜ’de daha sık gözlenmektedir. Kateter 
ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları diğer araç ilişkili infeksiyon insidans dansitelerinde olduğu gibi önemli bir kalite göster-
gesidir. Bu çalışmada, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2015 yılında kateter ilişkili kan 
dolaşımı infeksiyonlarında (KDİ-KAT) eski ve yeni tanı kritelerine göre fark olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2015 yılında anestezi ve reanimasyon YBÜ eski ve yeni tanı kriterlerinin karşılaştırılabilmesi için 
pilot olarak seçilmiştir. İlgili birimde kullanılmak üzere eski ve yeni tanı kriterlerini karşılayan sürveyans hasta takip formu 
hazırlanıp aktif ve prospektif sürveyans yapılmıştır. Sürveyans, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık 
Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)’nın, “Türkiye Hastane İnfeksi-
yonları Sürveyans Rehberi” doğrultusunda yürütülmüştür. Eski tanılar “Türkiye Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı Cep Ki-
tabı, 2010”, yeni tanılar “Sağlık Bakanlığı İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Resertifikasyon Eğitim Programı, 2014” anlatılan 
tanı kriterlerine ve 2015 son revizyona göre konulmuştur. Tanı konulan olgular bu amaçla kullanılmakta olan bilgisayar 
programına uygun “Hastane İnfeksiyonları Hasta Takip Formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına online olarak 
girilmiştir. Eski tanılar İNFLİNE’dan, yeni tanılar Excel dosyası üzerinden analiz edilmiştir.

Bulgular: Anestezi ve reanimasyon YBÜ’de 1 yıl boyunca 253 hasta 2097 hasta gününde izlenmiştir. Bir yıl boyunca 
KDİ-KAT tanısı alan 7 hasta saptanmıştır. İzlenen hastaların yaş ortalamasının 56 olduğu, %43’ünün kadın, %57’sinin er-
kek cinsiyette olduğu belirlenmiştir. Yeni tanı kriterinde; aynı tipte olan yeni infeksiyonun bildirilmediği 14 günlük zaman 
dilimi içerisinde aynı tip infeksiyonda üreyen yeni patojenlerin olguya eklenmesi nedeniyle etken mikroorganizmaların 
dağılımında farklılıklar görülmektedir.

Sonuç: Bir yıl boyunca aktif sürveyans yapılan anestezi ve reanimasyon YBÜ’de KDİ-KAT insidans dansitelerinde bir 
fark gelişmemiş olup eski ve yeni tanı kriterlerine göre tanı konulan hastaların aynı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, İNFLİNE, NNIS, tanı kriteri, UHESA
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Şekil 1. Eski ve yeni tanı kriterlerine KDİ-KAT insidans dansitesi.
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Tablo 1. Eski ve yeni tanı kriterlerine göre izole edilen mikroorganizmalar

Mikroorganizmalar Sayı %
Eski tanı kriterlerine göre A. baumannii 2 20

P. aeruginosa 2 20
MRKNS 3 30
Candida 2 20
Enterokok 1 10
Toplam 10 100

Yeni tanı kriterlerine göre Klebsiella pneumoniae 1 9.1
P. aeruginosa 2 18.2
A. baumannii 2 18.2
MRKNS 3 27.3
Candida 2 18.2
Enterokok 1 9.1
Toplam 11 100

Tablo 2. Eski ve yeni tanı kriterlerine KDİ-KAT insidans dansitesi

Hasta günü 2097
Hasta sayısı 253

%0

Tanılar
İnfeksiyon 

sayı
İnsidans 
dansitesi

Araç kullanım 
günü

Araç kullanım 
oranı

Eski tanı kriteri KDİ-KAT 8 7.95 1006 0.47
Yeni tanı kriteri Lab-1* 5 4.97 1006 0.47

Lab-2** 3 2.98 1006 0.47
Toplam 8 7.95 1006 0.47

  * Lab-1: Laboratuvar tarafından doğrulanmış kan dolaşımı infeksiyonları kriter 1.
** Lab-2: Laboratuvar tarafından doğrulanmış kan dolaşımı infeksiyonları kriter 2.
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2010-2015 Yılları Arasında Kliniklere Göre 
Üriner Sistem İnfeksiyon Dansiteleri ve 

Etkenlerinin İzlenmesi

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu-

dur. Bu infeksiyonların önlenebilmesi için infeksiyonların yerinin ve etkenlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2010-2015 yılları arasında dahili ve cerrahi 

kliniklerde sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar içinde önemli bir yeri olan üriner sistem infeksiyonların sıklığının, etkenle-

rinin ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma süresince dahili ve cerrahi kliniklerde laboratuvar sonuçlarına dayalı sürveyans çalış-

maları yapılmıştır. Sürveyans, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Baş-

kanlığı 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 

İnfeksiyonları Hasta Takip Formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına online olarak girilmiştir. Sonuçlar 2010-

2013 yılları arasında UHESA’dan 2014-2015 yılında ise İNFLİNE’dan analiz edilmiştir. Hastane infeksiyonu tanıları ise 

2008 yılından itibaren uygulanan CDC tanı kriterleri dahilinde konulmuştur.

Hesaplamalarda; “ilgili dönemde; gelişen infeksiyon sayısı/hasta günü x 1000” formülü kullanılmıştır.

Bulgular: Hastanemiz dahili ve cerrahi kliniklerde 2010-2015 yılları arasında 184.430 hasta 966.877 gün takip 

edilmiştir. Bu süredeki toplam 1849 hastane infeksiyonu tanısının %26.77 (n= 495)’si üriner sistem infeksiyonları 

oluşturmuştur.

Sonuç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyon arasında hastanemizde dahili ve cerrahi kliniklerde en sık görülen %26.77 

oran ile üriner sistem infeksiyonlarıdır. 2010 yılında üriner infeksiyon insidans dansitesinin %0.78 oranında saptanması 

nedeniyle hastanemiz infeksiyon kontrol ekibi tarafından “ÜSİ önleme paketi” hazırlanmıştır. Bu kapsamda kurum 

genelinde idrar sondasının takılma ve bakım aşamasında yapılan hatalar tespit edilmiş ve eksik olan malzemeler (tek 

kullanımlık jel, delikli yeşil örtü, yatak sonda askısı) tespit edilerek hastane idaresiyle birlikte temin edilmiştir. Daha 

sonra hastane geneline 10 ile 25 kişilik gruplar halinde eğitim verilmiş ve sorunlar tartışılarak kliniklerle ortak bir 

protokol oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda üriner sistem infeksiyon dansitesinin 2010 yılında 0.78 iken 2015 

yılında 0.39’a düştüğü görülmüştür. Üriner sistem infeksiyonu etkenlerine baktığımızda E. coli ve Klebsiella gibi enterik 

gram-negatif basiller ilk sırada yer almaktadır, daha sonra psödomonas ve asinotobakter gibi nonfermenter bakteriler 

gelmektedir. Son yıllarda enterokoklar hastanemizde üriner sistem infeksiyonu etkeni olarak görülürken, koagülaz-ne-

gatif stafilokok etkenlerinin azaldığı, kandida etkeni olan üriner sistem infeksiyonlarının ise arttığı görülmüştür. 2015 

yılı diğer etken mikroorganizmalara bakıldığında 26 etkenin 18 tanesinin kandida olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etken, infeksiyon, üriner sistem infeksiyonu
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Tablo. Yıllara göre üriner sistem infeksiyonlarının etken yüzdeleri

Mikroorganizma 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)
E. coli 46.8 32.3 51.8 45.3 38 21.4
Klebsiella 13.5 26.1 14.8 4.7 28 15.7
Pseudomonas 13.5 12.3 6.2 15.6 6 2.8
Acinetobakter 8.1 1.5 3.7 1.5 4 4.3
Koagülaz-negatif stafi lokok 4.5 3.1 4.9 6.2 0 2.8
Enterobakter 3.6 6.1 6.2 1.5 2 2.8
Enterokok 5.4 13.8 7.4 18.7 16 12.8
Diğer 4.5 4.6 4.9 6.2 6 37.2

Şekil. Yıllara göre kliniklerde üriner sistem infeksiyonları insidans dansiteleri.
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Hastane Genelinde Bir Yılda İzole Edilen 
Burkholderia cepacia’lar

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Burkholderia cepacia aerobik, hareketli, glukozu fermente etmeyen, sporsuz gram-negatif ço-
maktır. B. cepacia kompleksi olarak en az 9 farklı genomik tür tanımlanmıştır ve bunlar genellikle insan veya hayvan 
patojeni olarak bilinmektedir. Fırsatçı insan patojeni olarak bilinen B. cepacia, bakteremi, septik artrit ve özellikle kistik 
fibrozlu hastalarda solunum yolu infeksiyonlarına neden olmaktadır. B. cepacia, hastane ortamında çevrede yaşayabi-
len ve bulunan bakteriler arasında olduğu için sağlıklı konaklarda nadiren infeksiyona neden olur. Bu çalışmada, bir yıl 
içerisinde hastanemizde izole edilen B. cepacia’ların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında alınan tüm kültürlerde üreyen B. cepacia’lar has-
tanemizin otomasyon sisteminden geriye dönük olarak taranmıştır. Hastane elektronik dosyaları ve hasta dosyaları 
incelenerek sağlık bakımı ilişkili infeksiyon (SBİİ) gelişen ve gelişmeyen tüm B. cepacia üreyen hastaların ortak özellikleri 
ve girişim türleri belirlenmiş, yatan ve taburcu edilip ayaktan poliklinik izlemine alınanların bilgileri Excel programında 
kayıt altına alınmış ve analizleri yapılmıştır. SBİİ gelişen olgular bu amaçla kullanılmakta olan bilgisayar programına uy-
gun “Hastane İnfeksiyonları Hasta Takip Formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına online olarak girilmiştir.

Bulgular: Hastanemize başvuran 34 hastadan alınan kültür sonuçlarından toplam 37 kültürde B. cepacia üremiştir. 
B. cepacia üremelerinin yıl içinde aylara göre dağılımına bakıldığında en fazla kasım ve aralık aylarında olduğu saptan-
mıştır. Aynı hastadan 3 farklı zamanda alınan ve başka bir hastadan 2 farklı zamanda alınan idrar kültüründe B. cepa-
cia üremiştir. İki hasta SBİİ tanısı almıştır. Bu hastalardan biri ortopedi kliniğinde total diz protezi operasyonu sonrası 
cerrahi alan organ boşluk kemik ve eklem infeksiyonu tanısı alırken diğer hasta ise beyin cerrahi kliniğinde kraniyotomi 
operasyonu sonrası cerrahi alan organ boşluk menenjit infeksiyonu tanısı almıştır. Hastanemize başvuran 34 hastadan 
%23.5 (n= 8)’i ortopedi kliniğinde, %5.8 (n= 2)’i genel cerrahi kliniğinde, %5.8 (n= 2)’i beyin cerrahi kliniğinde, %2.9 
(n= 1)’u üroloji kliniğinde, %2.9 (n= 1)’u kalp damar cerrahi kliniğinde postoperatif takipleri yapılmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada, B. cepacia’ların az bir kısmı %5.4 (n= 2)’ü SBİİ’ye neden olurken çoğunun toplum kökenli 
infeksiyonlara neden olduğu görülmektedir. Sürveyans çalışmalarının sürdürülmesine ek olarak, standart önlemlere 
her hastada uyum gösterilmesi, temizlik prosedürlerine ve el hijyenine uyumun artırılması, B. cepacia kolonizasyonu ve 
infeksiyonu sıklığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Burkholderia cepacia, kolonizasyon, sürveyans
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Şekil. B. cepacia izolatlarının dağılımı.
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Tablo 1. B. cepacia üreyen hastalara ait demografi k bilgiler

Demografi k bilgiler Sayı %
Cinsiyet Kadın 16 47.1

Erkek 18 52.9
Yaş 20 ve altı 2 5.9

21-40 2 5.9
41-60 10 29.4
61-80 14 41.1
81 ve üzeri 6 17.6

Tablo 2. Hastaların hastanede yattıkları/başvurdukları 
birimler ve hastaların sonucu

Sayı %
Birimler Yoğun bakım ünitesi 11 29.7

Dahiliye klinik 6 16.2
Cerrahi klinik 11 29.7
Poliklinik 9 24.3

Sonuç Vefat 7 18.9
Taburcu 21 56.7
Poliklinik hastası 9 24.3

Tablo 3. 

Duyarlı Orta duyarlı Dirençli

Antibiyotikler Sayı % Sayı % Sayı %
Trimetoprim/Sülfametoksazol 31 83.3 0 0 6 16.2
Seftazidim 32 86.5 0 0 5 13.5
Levofl oksasin 17 89.5 0 0 2 10.5
Meropenem 13 48.1 2 7.4 12 44.4
Tikarsilin/Klavulanik asit 0 0 0 0 5 100
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Eski ve Yeni Tanı Kritelerine Göre Kateter 
İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarının 

Karşılaştırılması

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde tedavi edilen hasta grubu, üriner kateterlerin sıklıkla uygulandığı, 
genel durum bozukluğu nedeniyle diğer hastalara göre hastanede kalış süreleri daha uzun olan ve sıklıkla geniş spekt-
rumlu antibiyotik uygulanan hastalardır. Bu yüzden yoğun bakım hastaları karşın sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlara (SBİİ) 
yol açabilen pek çok risklerle karşı karşıyadır. Bu çalışmada, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde 2015 yılında eski ve yeni tanı kritelerine göre kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonlarının (ÜSİ-KAT) karşılaştırılması 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2015 yılında anestezi reanimasyon YBÜ eski ve yeni tanı kriterlerinin karşılaştırılabilmesi için 
pilot olarak seçilmiştir. İlgili birimde kullanılmak üzere eski ve yeni tanı kriterlerini karşılayan sürveyans hasta takip for-
mu hazırlanıp aktif ve prospektif sürveyans yapılmıştır. 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. Eski tanılar “Türkiye Hastane İnfeksiyonları Sürve-
yansı Cep Kitabı, 2010”, yeni tanılar “Sağlık Bakanlığı İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Resertifikasyon Eğitim Programı, 
2014”te anlatılan tanı kriterlerine ve 2015 son revizyona göre konulmuştur. Tanı konulan olgular bu amaçla kullanıl-
makta olan bilgisayar programına uygun “Hastane İnfeksiyonları Hasta Takip Formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım 
programına online olarak girilmiştir. Eski tanılar İNFLİNE’dan, yeni tanılar Excel programından analiz edilmiştir.

Bulgular: Anestezi ve reanimasyon YBÜ’de 1 yıl boyunca 253 hasta 2097 hasta gününde izlenmiştir. Bir yıl boyun-
ca kateter ilişkili üriner sistem infeksiyon tanısı alan 5 hasta izlenmiştir. İzlenen hastaların yaş ortalamasının 68, %60’ı 
kadın, %40’ı erkek cinsiyette olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bir yıl boyunca aktif sürveyans yapılan anestezi YBÜ’de eski ve yeni tanı kriterlerinin karşılaştırılmasında 
ÜSİ-KAT insidans dansitelerinde bir fark gelişmemiş olup eski ve yeni tanı kriterlerine göre tanı konulan hastaların aynı 
olduğu görülmüştür

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, İNFLİNE, NNIS, tanı kriteri, UHESA

P-050

Sürveyans ve Epidemiyoloji

Şekil. Sağlık bakımı ile ilişkili kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonların insidans 
dansitesi.



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2016;20(1):165-287 223

POSTERLER

Tablo 2. Eski ve yeni tanı kriterlerine göre kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonlarının insidans dansitesi

Hasta günü 2097
Hasta sayısı 253

%0

Tanılar
İnfeksiyon 

sayı
İnsidans 
dansitesi

Araç kullanım 
günü

Araç kullanım 
oranı

Eski tanı kriteri ÜSİ-KAT 5 2.47 2022 0.96
Yeni tanı kriteri Kriter 1a 5 2.47 2022 0.96

Tablo 1. Eski ve yeni tanı kriterlerine göre izole edilen mikroorganizmalar

Mikroorganimalar Sayı %
Eski tanı kriterlerine göre Candida 5 83.3

Proteus 1 16.7
Toplam 6 100

Yeni tanı kriterlerine göre Candida 5 83.3
Proteus 1 16.7
Toplam 6 100
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Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Alet İlişkili 
İnfeksiyon Hızlarımız: INICC Sonuçları

Aynur Engin1, Seyit Ali Büyüktuna1, Gonca Arslan2, Filiz Şahin2, Semra Koç2, Sinan Gürsoy3, 
Victor Daniel Rosenthal4, Mustafa Gökhan Gözel1, Nazif Elaldı1, Mehmet Bakır1

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Sivas
3 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Sivas
4 International Nosocomial Infection Control Consortium, Buenos Aires, Argentina

Giriş: Bu çalışmada Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında Uluslararası İnfeksiyon Kontrol Konsorsiyumu 
(INICC)’nun, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) invaziv 
araç ilişkili infeksiyon sürveyans sonuçları sunulmuştur.

Materyal ve Metod: Alet ilişkili sağlık bakımı ile gelişen infeksiyonlar klinik ve laboratuvar verilerine dayalı, aktif, 
prospektif sürveyans yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Hastane infeksiyonu tanımları için “Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)” tarafından belirlenen kriterler INICC on-line veri giriş sistemine kayıt edilmiş ve infeksiyon hızlarımız 
INICC verileri ile kıyaslanarak yorumlanmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda; iki yıllık veriler değerlendirilmiştir. Bu süre boyunca hastanemiz merkezi anestezi YBÜ’de 
558 hasta; 8126 hasta günü yatarak tedavi görmüş olup toplam 187 adet hastane infeksiyonu tespit edilmiştir. Sürveyan-
sı yapılan hastane infeksiyonları 1000 alet gününe göre; ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) için 7.9, santral venöz kateter 
ilişkili bakteremi (SVK-B) için 13.1, üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (ÜKİ-ÜSİ) için 11.6 olarak bulunmuştur. 
Kırk üç ülke verilerini içeren INICC (2007-2012) raporunda ise bu oranlar VİP için 16.5, SVK-B için 4.9, ÜKİ-ÜSİ için ise 
5.3 olarak bildirilmiştir. Mevcut veriler ile kıyaslandığında VİP oranımızın INICC (2007-2012) raporundaki ortalama VİP 
oranından daha düşük olduğu, buna karşın SVK-B ve ÜKİ-ÜSİ oranlarının ise daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hastane-
miz merkezi anestezi YBÜ’de infeksiyon etkeni olarak VİP’de en sık Pseudomonas aeruginosa, SVK-B infeksiyonlarında 
Enterococcus faecalis, ÜKİ-ÜSİ’de Escherichia coli izole edilmiştir.

Sonuç: Anestezi merkezi YBÜ’de infeksiyon oranlarımız VİP dışında ortalamanın üzerinde görülmektedir. Bu sonuçlar 
bize infeksiyon kontrolüne uyumu artırmak adına hizmet içi eğitimlerin artırılması, sağlık bakımı ilişkili infeksiyonların 
önlenmesi konusunda farkındalığın oluşturulması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, alet ilişkili infeksiyon hızları, uluslararası infeksiyon kontrol konsorsiyumu 
(INICC)

P-052

Sürveyans ve Epidemiyoloji
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Hastanede Su Örneklerinde Legionella 
pneumophila Sürveyansının Önemi

Eda Musellim1, Burçak Varol1, Levent Eriş1, Efkan İlbeyi1, Feyza Öğmen1, Hayriye Takıcı1, A. Orçun Okur1, 
Dilek Arman1

1 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Giriş: Legionella türleri doğada ve su kaynaklarında bulunmaktadır. Su sistemlerinden insana aerosolizasyon veya 
aspirasyon yoluyla bulaşmakta ve pnömoniye neden olmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile hastane salgınlarına neden 
olabildiği bilinmektedir. Önlemek amacıyla duşlar, musluklar, soğutma kuleleri, sıcak su tankları başta olmak üzere, 
tüm olası kaynaklarda Legionella’nın kaynağı araştırılır ve saptandığında dekontaminasyon ya da kaynağın ortadan 
kaldırılması yoluna gidilir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 6 ayda bir kez yapılan, su ve klima santrallerinde Legionella pneumophila bakterisine 
rastlanmasının olası nedenlerini saptamak, önlemler almak ve iyileştirme sağlayıp sonuçları değerlendirmektir.

Yöntem: 2013 yılı Eylül-Aralık aylarında yapılan kontrollerde 2 noktadan alınan su örneklerinde L. pneumophila 
pozitifl iği saptandı. Musluk ve duş başlıklarının daha önceden belirlenmiş ve eğitim verilmiş olan temizlik personeli 
tarafından her ay kireç ve tortularından temizlenerek dezenfekte edildiği; dezenfeksiyon sonrası duş başlıkları ve ae-
ratörlerin iyice durulanarak yerine takıldığı; en az 3 dakika su akıtılarak işlemin sonlandırıldı ile ilgili yerinde gözetim 
ve denetimler artırıldı. Teknik servis tarafından hastane içerisindeki tüm musluk başlıklarının değiştirilmesi sağlandı. 
Suda kalan klor seviyesi 3-4 ppm’e artırıldı. Bina genelinde sistemdeki su sıcaklığı 65°C’den, 71-77°C’ye getirilip tüm 
musluklar 5 dakika açık tutularak bu ısıda suyun tüm sistemi dolaşması sağlandı (termal şok). İşlemler sonrasında sorun 
saptanan noktalardan hızlı test ile negatifl ik sağlandığı saptandı. Yine de mevcut durum Medikal direktör, Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürü, Başhekim ve ilgili sorumlu hemşireler ile paylaşılarak L. pneumophila’nın tam eradikasyonuna 
kadar bu hasta odalarındaki musluklardan su kullanılmaması sağlandı. Yoğun immünsüpresyondaki hastaların, duş 
alması önlendi. Kemik iliği nakilli hastalar sabunlu suyla silinerek temizlenirken, dekontamine su; içme suyu, diş fır-
çalama suyu ve nazogastrik kateterden içeri sevkedilen su için ise steril distile su kullanılması sağlandı. Sağlık hizmeti 
ilişkili pnömonilerin önlenmesi kılavuzunda belirtilen 3 ay, ayda 2 kez; 3 ay, ayda 1 kez kontrollerin yapılması sağlandı. 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri tarafından alınıp, bakılan sonuçlar negatif geldi. Bu süreçte Lejyonella pnömonisi 
olgusu saptanmadı.

Sonuç: Yapılan değerlendirmede en önemli risk faktörünün hasta yakınmaları nedeniyle (kokudan rahatsızlık) klor-
lama düzeyinin İKK bilgisi dışında azaltılması (< 2 ppm) ve aylık duş ve musluk başlığı temizlik ve dezenfeksiyonu de-
netiminin yerinde değerlendirme yapılmaksızın evrak üzerinden gerçekleştirilmesi olduğu saptandı. Herhangi bir olgu 
saptanmaması sürecin başarılı yönetimi olarak değerlendirildi. Hastane birimlerinin yönetsel karar ve uygulamalarda 
İKK bilgisinde davranması gereği tüm yönetim basamaklarınca bir kez daha anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Legionella pneumophila, su numunesi

P-053

Sürveyans ve Epidemiyoloji
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Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının 
Değerlendirilmesi Son İki Yıl (2014-2015)

Işık Yalçın1, Derya Yapar1, Nebiye Bilici1, Emine Keşliktepe1, Özgür Ünal1, Özlem Akdoğan1, Kazım Çebi1, 
Nurcan Baykam1

1 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum

Giriş: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) cerrahi müdahale geçiren hastalarda en önemli morbidite ve mortalite ne-
denlerindendir. Mikroorganizma direncinin gün geçtikçe artması da CAİ’lerin tedavisinde güçlükler yaşanmasına neden 
olmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada hastanemizdeki ameliyat tipine göre son iki yılın CAİ oran ve hızlarının değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde kolon cerrahisi (KOLO), kalça artroplastisi (KPRO), diz artroplastisi (DPRO), va-
jinal histerektomi (VHİS), abdominal histerektomi (HİST), diğer sinir sistemi cerrahisi (DSS), ekstremite amputasyonu 
(AMPU), koroner arter by-pass (KBGGB), kolesistektomi ve kolesistetomi (KOLE) olmak üzere 9 kategoride CAİ sürve-
yansı yapılmaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında opere edilen hastalara CAİ tanısı “Ulusal Hastane İnfeksiyonları Rehberi” 
doğrultusunda konuldu.

Bulgular: Hastanemizde 2014 yılında 1744, 2015 yılında 1658 olmak üzere toplam 3402 operasyon yapılmıştır. 
CAİ sayısı 2014 yılında 13, 2015 yılında 15 olmak üzere; toplam CAİ sayısı 28’dir. Bu infeksiyonların ameliyat tipine 
göre dağılımı; HİST %6.22, KOLO %6.75, AMPU %6.66, KPRO %0.81, DSS %0.33, KBGGB %0.30, KOLE %0.8 şeklin-
dedir. İki yıllık ameliyat tipine göre CAİ dağılımları Tablo 1’de, CAİ etken dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Sonuç: CAİ’lerin önlenmesinde hastane çalışanlarının sürekli eğitimi, el hijyeni uygulamaları, asepsi ve antisepsi 
kuralları, hastane temizliği, ameliyat içi trafiğinin de büyük önemi vardır. Hastanemizde el hijyeni gözlemleri, temizlik 
ve dezenfeksiyon uygulamaları, CAİ sürveyansı devam etmektedir. Tüm hastane çalışanlarının infeksiyon kontrol ön-
lemlerine uyumunun tam olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonları, CAİ etken dağılımları, infeksiyon kontrol önlemleri

P-055

Sürveyans ve Epidemiyoloji

Tablo 1. Ameliyat tipine göre cerrahi alan infeksiyon hızları

Ameliyat 
sayısı (n)

CAİ 
(n)

CAİ hızı 
(%)

CAİ yüzeyel 
(%)

CAİ derin 
(%)

CAİ organ 
boşluk (%)

KPRO 246 2 0.81 0.40 0.40
KOLO 74 5 6.75 4.05 2.70
HİST 225 14 6.22 4.88 1.33
DSS 900 3 0.33 0.22 0.11
AMPU 30 2 6.66 6.66
KBGGB 325 1 0.30 0.30
KOLE 1150 1 0.08 0.08

Tablo 2. Cerrahi olan infeksiyonu 
etken dağılımları

Etken Sayı (n) %
Belirsiz 17 60.71
MRSE 3 10.14
MRSA 1 3.57
E. coli 2 7.14
K. pneumoniae 2 7.14
P. aeruginosa 1 3.57
A. baumannii 2 7.14
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Yeni Tanı Kriterleri Ventilatörle İlişkili 
Solunum Sistemi İnfeksiyonu İnsidans 

Dansitesini Etkiler mi?

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Günümüzde alınan tüm kontrol önlemlerine karşın sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar (SBİİ) 19. 
yüzyıldan beri önemli bir sağlık sorunu olma özelliğini korumaktadır. Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) yoğun bakım 
üniteleri (YBÜ)’nde mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişebilecek en ciddi komplikasyondur. Bu çalışmada, 
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2015 yılında yeni tanı kriterlerinin ventilatörle ilişkili 
solunum sistemi infeksiyonu insidans dansitesini etkileme durumunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2015 yılında anestezi ve reanimasyon YBÜ eski ve yeni tanı kriterlerinin karşılaştırılabilmesi için 
pilot olarak seçilmiştir. İlgili birimde kullanılmak üzere eski ve yeni tanı kriterlerini karşılayan sürveyans hasta takip for-
mu hazırlanıp aktif ve prospektif sürveyans 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. Eski tanılar “Türkiye Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı Cep Kitabı, 
2010”, yeni tanılar “Sağlık Bakanlığı İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği Resertifikasyon Eğitim Programı, 2014”te anlatılan 
tanı kriterlerine ve 2015 son revizyona göre konulmuştur. Tanı konulan olgular bu amaçla kullanılmakta olan bilgisayar 
programına uygun “Hastane İnfeksiyonları Hasta Takip Formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına on-line 
olarak girilmiştir. Eski tanılar İNFLİNE’dan, yeni tanılar Excel programından analiz edilmiştir.

Bulgular: Anestezi ve reanimasyon YBÜ’de 1 yıl boyunca 253 hasta 2097 hasta gününde izlenmiştir. Bir yıl bo-
yunca VİP ve/veya ventilatörle ilişkili olay (VİO) tanısı alan 18 hasta izlenmiştir. İzlenen hastaların yaş ortalamasının 62, 
%56’sının kadın, %44’ünün erkek cinsiyette olduğu saptanmıştır. VİD ve İVİD tanı kriterlerini karşılayan olgular İVİD 
olarak, VİD, İVİD ve OVİP tanı kriterlerini karşılayan olgular OVİP olarak rapor edilmiştir. Bu döngünün tümüne birden 
VİO denilmiştir. Tanıların dağılımına bakıldığında 4 olgu sadece VİP tanısı alırken VİO kriterlerini karşılamamıştır. Farklı 
4 olgu ise sadece VİO tanısı alırken VİP kriterlerini karşılamamıştır. Ancak 12 olgu hem VİP hem de VİO kriterlerini kar-
şılayarak tanı almıştır. VİD veya İVİD tanılarında mikroorganizma bildirimi yapılmamış sadece klinik tanıyla konulmuştur. 
Bu nedenle eski ve yeni tanı kriterlerine göre izole edilen mikroorganizmaların dağılımında farklılıklar görülmektedir.

Sonuç: Bir yıl boyunca aktif sürveyans yapılan anestezi ve reanimasyon YBÜ’de eski ve yeni tanı kriterlerinin kar-
şılaştırılmasında VİP/VİO insidans dansitelerinde bir fark görülmemesine rağmen, eski kriterlere göre VİP tanısı alan 
4 hasta, yeni kriterlere göre VİO tanısı almamıştır. Buna karşın yeni kriterlere göre VİO tanısı alan 4 hasta VİP tanısı 
almamıştır. Ortak tanı sayısı 12’dir. Hastane infeksiyonlarını önleme konusunda kapsamlı çalışmalar yaparak, iyi bir 
infeksiyon kontrol programı uygulayarak, bu konuda rehberler hazırlayarak ve kaliteli hasta bakım standartları gelişti-
rerek infeksiyon sıklığının azaltılmasında katkıda bulunabiliriz.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, İNFLİNE, NNIS, tanı kriteri, UHESA
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Tablo 1. VİP/VİO insidans dansiteleri

Hasta günü 2097
Hasta sayısı 253

%0

Tanılar İnfeksiyon sayı İnsidans dansitesi Araç kullanım günü Araç kullanım oranı
Eski tanı kriteri VİP 16 18.73 854 0.4
Yeni tanı kriteri  * VİD 8 9.36 854 0.4

 ** İVİD 5 5.85 854 0.4
 ***  OVİP 3 3.51 854 0.4
 **** VİO 16 18.73 854 0.4

 * VİD: Ventilatörle ilişkili durum.
 ** İVİD: İnfeksiyona bağlı ventilatörle ilişkili durum.
 *** OVİP: Olası ventilatörle ilişkili pnömoni.
 **** VİO: Ventilatörle ilişkili olay.

Tablo 2. Eski ve yeni tanı kriterlerine göre izole edilen mikroorganizmalar

Mikroorganizmalar Sayı %
Eski tanı kriterlerine göre A. baumannii 11 61.11

Klebsiella pneumoniae 2 11.11
E. coli 1 5.55
P. aeruginosa 4 22.22
Toplam 18 100

Yeni tanı kriterlerine göre A. baumannii 3 75
Klebsiella pneumoniae 1 25
Toplam 4 100
Klinik tanı 13 100

Şekil. VİP/VİO insidans dansiteleri.
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Son 4 Yılın Etkeni: Asinetobakter 
İnfeksiyonlarının Seyri

Yavuz Çekli1, H. Cem Gül1, Sultan Aytemiz1, Mustafa Güney1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, Ankara

Giriş: Hastane kaynaklı infeksiyonlar mortalite, morbidite, hastane yatış süresinin uzaması ve maliyetin artması 
nedeniyle oldukça önemlidir. Aynı şekilde çoklu antibiyotik direncine sahip olan asinetobakter infeksiyonlarının has-
tane infeksiyonları içerisinde sıklığının artmasına bağlı olarak mortalite oranlarında artış olmaktadır. Bu infeksiyonun 
tedavisinde seçilecek antibiyotiklerin kısıtlı olması ve izolasyonunda karşılaşılan sıkıntılar önemini daha da artırmak-
tadır. Hasta merkezli ve laboratuvara dayalı olarak yapılan sürveyans uygulamalarıyla hastane infeksiyonlarının seyri 
ve kontrolü takip edilebilmektedir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksiyonu tanısı alan hastalarda 
tespit edilen asinetobakter suşlarının dağılımı ve antibiyotiklere karşı duyarlılıkları incelenmiştir.

Yöntem: Çalışmada; 2011-2014 yılları içerisinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde yatan hastalar-
da gelişen asinetobakter infeksiyonları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastane infeksiyonu etkenleri arasında dirençli Acinetobacter baumannii 2011 yılında %9.5, 2012 yılın-
da %9.1, 2013 yılında %4.8, 2014 yılında ise %9.2 oranında gözlemlenirken, asinetobakter infeksiyonları arasındaki 
oranları ise 2011’de %87.5, 2012’de %98.3, 2013’te %57.7, 2014’te %85.2 olarak tespit edilmiştir. Dirençli A. bau-
mannii’nin neden olduğu infeksiyonların en başında kan dolaşımı infeksiyonu gelmektedir. Dört yıllık seyrinde sırasıyla 
%44.1 (23/56), %46.4 (26/56), %57.7 (15/26), %46.8 (29/62) oranında gözlemlenmiştir. Üriner sistem infeksiyonu 
%16.1 (9/56), %14.3 (8/56), %23.1 (6/26), %19.4 (12/62) ile ikinci sıklıkla görülürken, pnömoni (%14.3, %16.1, 
%3.8, %4.8), cilt yumuşak doku infeksiyonu (%14.3, %8.9, %15.4, %11.3) ve cerrahi alan infeksiyonlarıda (%10.7, 
%12.5, %11.3) sırasıyla gözükmektedir.

Sonuç ve Öneriler: Yıllara göre dirençli A. baumannii infeksiyonları incelendiğinde; 2011 ve 2012 yıllarında gö-
rülme sıklığı aynı oranlarda iken 2013’te bu oran yarıya inmiştir. 2014 yılında ise önceki iki yılın oranlarındadır. İnfekte 
hastaların izolasyonu, alınan standart önlemler ve temas izolasyon önlemlerinin önemli rol oynadığı değerlendirilmiştir. 
Aynı zamanda yatan hastaların sayısındaki artışların verilen bakımın etkinliğini düşürerek infeksiyon hızını artırdığı belir-
lenmiştir. Buna göre alınan izolasyon önlemlerine tam olarak uyulmasının önemi ve personel yetersizliklerinin ortadan 
kaldırılmasının önemi yeniden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asinetobakter infeksiyonları
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Yoğun Bakımlarda Akut Bakım Hastaları 
ile Uzun Dönem Yatan Hastaların Hastane 

İnfeksiyonu Epidemiyolojisinin Karşılaştırılması

Emine Alp1, Ayşegül Ulu Kılıç1, Tülay Orhan2, Dilek Altun2, Cemile Altay Kürkçü2, Safiye Taşgın2, 
Kürşat Gündoğan3, Aynur Akın4, Mary Louise Mclaws5

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Kayseri
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kayseri
5 School of Public Health and Community Medicine, The University of New South Wales, Avustralya

Amaç: Bu çalışmada yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastaların yatış sürelerine göre hastane infeksiyonu 
(Hİ) gelişmesi açısından risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Çalışmaya 2015 yılı ilk altı aylık dönemde üçüncü basamak erişkin YBÜ’ye yatan 16 yaş ve 
üstü hastalar dahil edildi. Her hasta ilk yatışında çalışmaya alındı ve tekrarlayan yatışları çalışma dışı bırakıldı. YBÜ’ye 
yatışı yapılan hastalar infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından değerlendirildi ve hasta bilgileri Hİ sürveyans formuna 
kaydedildi. Hİ tanıları, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) kriterlerine göre konuldu. YBÜ yatışı ≤ 7 gün 
(akut bakım) olan hastalar ile ≥ 8 gün (uzun dönem) olan hastalar, demografik ve klinik verileri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Kısa süreli yatan (≤ 7 gün) hastaların yatış süresi ortancası 4 (1-7), uzun süreli yatan (≥ 8 gün) hasta 
grubunda ise ortanca 17 gün (8-166) bulundu. Uzun dönem yatan hasta grubunda, kısa dönem yatan hastalara göre 
kadın cinsiyet oranı, APACHE 2 (ortanca 13 ve 18), YBÜ mortalitesi (%27, %57) anlamlı olarak yüksek bulundu. Uzun 
dönem yatışı olan hastalarda anlamlı olarak KOAH, solunum yetmezliği, transfüzyon, steroid kullanımı, antibiyotik 
kullanımı, entübasyon, mekanik ventilasyon, trakeostomi, santral kateterizasyon ve göğüs tüpü kullanımı daha fazla 
bulundu. Kısa dönem yatan hastalarda ise malignite ve cerrahi öyküsü anlamlı olarak fazla izlendi. Kısa süreli yatan 
hastalarda Hİ gelişme oranı %10.7, uzun dönem yatan hastalarda ise %53.7 idi (p< 0.05). Hastalarda izlenen Hİ tanıları 
açısından, pnömoni, üriner sistem infeksiyonu, bakteremi, cerrahi alan infeksiyonu, deri ve yumuşak doku infeksiyonu 
uzun süreli yatışlarda istatistiksel olarak anlamlı yüksekti. İnfeksiyon etkeni mikroorganizmalar değerlendirildiğinde iki 
grupta da gram-negatif bakteriler en sık görülen patojenlerdi.

Sonuç: YBÜ yatış süresinin uzun olması invaziv uygulamaların, antibiyotik kullanım süresinin ve infeksiyon gelişme 
riskinin artmasına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Uzun dönem yatan hastalarının akut bakım hastalarından ayrıl-
ması ünitelerde infeksiyonun çapraz bulaşla yayılımını da önleyerek akut bakım hastalarında infeksiyon gelişme riskini 
azaltması yönünde etkili olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, yoğun bakım ünitesi, sürveyans
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2013 ve 2014 Yılında Görülen Hastane 
Kaynaklı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının 

Değerlendirilmesi

Sultan Aytemiz1, H. Cem Gül1, Tuğbağ Subaşı1, Eda Balamtekin1, Gamze Özbek Güven1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, Ankara

Giriş: Kanser hastalarında görülen hastane kaynaklı infeksiyonlar da önemli bir mortalite nedeni olmaktadır. Kan-
ser hastalarında infeksiyon risklerini artıran en önemli nedenler ise nötropeni (< 500), hücresel ve hümoral immünite 
bozuklukları ve deri ve mukoza bütünlüğünün bozulmasıdır. Port, Hickman, tünelli santral venöz kateterler, tünelsiz 
santral venöz kateterler gibi kateterlerin kullanılması kan dolaşımı infeksiyonlarının hızının artmasına sebep olmakta-
dır. Kan dolaşımı infeksiyonlarının etkenlerine baktığımız zaman en sık koagülaz-negatif stafilokok, Staphylococcus 
aureus‘ların izole edildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra gram-negatif bakteriler de sıklıkla kan dolaşımı infeksiyonla-
rına etken olabilmektedir (E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa). Aynı 
zamanda nötropenisi uzayan ve total parenteral nütrisyon desteği alan hastalarda Candida spp. ve Aspergillus türleri 
de etkenler arasında yerini almaktadır. Onkoloji kliniğinde laboratuvara dayalı olarak yapılan sürveyansın verileri CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek hastane infeksiyonu tanısı ko-
nulmuştur. Toparlanan veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda infeksiyon 
tipleri ve etkenleri belirlenmiştir.

Bulgular: 2013 yılında 798 hasta yatışı olmuş ve infeksiyon hızı 1.9 olarak hesaplanmıştır. Toplam sayı olarak bak-
tığımız zaman 15 tane kan dolaşımı infeksiyonu tespit edilmiştir ve bunlardan 4 (%26.7)’ü kateterle ilişkilendirilmiştir. 
2014 yılında ise 843 hasta yatışı olmuş ve 23 tane kan dolaşımı infeksiyonu tespit edilmiştir. Bunlardan 12 (%52)’sinin 
kateter ilişkili olduğu gösterilmiştir. 2014 yılı kan dolaşımı infeksiyonlarının hızı 2.7 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler: 2013 yılında kan dolaşımı infeksiyonlarının hızı %1.9 iken 2014 yılında %2.7’ye yükselmiştir. 
2014 yılında kan dolaşımı infeksiyonlarında artış olduğu görülmektedir. 2013 yılında kateterle ilişkili kan dolaşımı in-
feksiyonları %26.7 iken 2014 yılında %52 olarak tespit edilmiştir. Buna göre damar içi kateter kullanma endikasyonla-
rı, takılması ve bakımıyla ilgili olarak sağlık çalışanlarımıza eğitimler planlanlanarak verilmiştir. Kateter giriş bölgelerinin 
düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Kateter giriş bölgesi kapaması olarak şeffaf örtüler kullanılıyorsa haftada 
bir gün, steril gaz spançlar kullanılıyorsa 48 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir. Eğer ıslanma, akıntı gibi pansu-
manı bozan durumlar var ise örtüler hemen değiştirilip yeni pansuman yapılmalıdır. Aynı zamanda tünelli kateterleri 
kapatmaya gerek yoktur. Yapılan değişikliklerin tarih ve saatleri kayıt edilerek takibi yapılmalıdır. Kateterle ilgili takma, 
çıkarma, bakım gibi herhangi bir uygulama yapılacaksa mutlaka el hijyeni yapılmalıdır. Kateter ucunda kontrol kültürü 
gönderilmesine gerek yoktur. Hastanın ateşi çıkmaya başladığında biri perifer biri kateterden olmak üzere iki set kan 
kültürü alınarak uygun koşullarda laboratuvara gönderilmelidir. Kullanılmayan kateterlerin üç yollu muslukları kapalı 
tutulmalıdır. Kullanılacakları zaman %70 alkol ile silinerek kullanılmalıdır. Multidoz fl akonlar ve ampüller saklanmama-
lıdır. Total parenteral beslenme solüsyonları laminer hava akımı altında aseptik koşullarla hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonları, kan dolaşımı infeksiyonları, hastane infeksiyon etkenleri
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2013 ve 2014 Yıllarında Tespit Edilen 
Hastane İnfeksiyonu Tipi ve Etkenlerinin 

Karşılaştırılması

Sibel Çalışkan1, H. Cem Gül1, Yavuz Çekli1, Gamze Özbek Güven1, Türker Türker1

1 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi, Ankara

Giriş: Hastane infeksiyonları maliyeti ve mortalitesi yüksek ancak etkin takip ve kontrol önlemleriyle önlenebi-
len infeksiyonlardır. Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde sürveyans önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan sürve-
yanslarla toplanan bilgiler ışığında hastane infeksiyonlarının önlenmesi için yeni politikalar belirlenmekte, var olan 
politikalar ise değiştirilip, güncellenmektedir. Çalışmamızda günlük aktif sürveyans ve laboratuvara dayalı sürveyans 
çalışmalarıyla elde edilen veriler sunulmaktadır. Her gün yoğun bakım ünitelerinde ve cerrahi kliniklerinde yatan has-
talarla, antibiyotik başlanan ve mikrobiyoloji laboratuvarından kültüründe üremesi olduğu bildirilen hastalar hastane 
infeksiyon tanısına yönelik değerlendirilmektedir. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) tanı kriterleri 
doğrultusunda hastane infeksiyonu tanısı konulmaktadır. Böylece hastane infeksiyon hızları ve infeksiyona neden 
olan etkenler tespit edilebilmektedir.

Yöntem: Çalışmada; 2013-2014 yılları içerisinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde yatan hastalar-
dan sürveyans sonucu toplanan veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde 2013 ve 2014 yıllarına ait sürveyans çalışmaları sonucu tespit edilen hastane infeksi-
yonu hızları karşılaştırılmıştır. 2014 yılı hastane infeksiyonlarının %43.7’sini kan dolaşımı infeksiyonları, %26.8’ini 
üriner sistem infeksiyonları, %12.4’ünü ise cerrahi alan infeksiyonları oluşturmaktadır. Pnömoni oranı %7.2 ve diğer 
özgül infeksiyonların ise %17.1 olduğu görülmektedir. En sık tespit edilen hastane infeksiyonu etkenleri incelendi-
ğinde; E. coli (%22), Klebsiella pneumoniae (%10.3), koagülaz-negatif stafilokok (MSKNS) (%9.9), etken belirsiz 
(%7.9), Acinetobacter baumannii (%7.9), Pseudomonas aeruginosa (%6.7) olduğu tespit edilmiştir. İnvaziv araç 
ilişkili hastane infeksiyonu hızları ise; ventilatör kullanım oranı 0.3 iken VİP hızı binde 0.6, üriner kateter kullanım 
oranı 0.7 iken Kİ-ÜSİ hızı binde 4.6, santral kateter kullanım oranı 0.4 iken, SVK-KDİ hızı binde 6.5 olarak tespit 
edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler: İnfeksiyon tipleri incelendiğinde; kan dolaşımı infeksiyonlarında 2014 yılında artış olduğu 
görülmektedir. Kan dolaşımı infeksiyonlarının önlenmesine yönelik hizmet içi eğitim planlanarak bir sonraki yılda hız-
ların azaltılması hedefl enmiştir. 2014 yılında üriner sitem infeksiyonlarında ise azalma olduğu görülmektedir. Diğer 
infeksiyon tipleri incelendiğinde; 2013 yılına göre 2014 yılında anlamlı bir değişme tespit edilmemektedir. Sık görülen 
hastane infeksiyon etkenlerinden MSKNS (metisilin duyarlı koagülaz-negatif stafilokok)’de artış olduğu ve invaziv araç 
ilişkili hastane infeksiyonu hızlarında son iki yıl karşılaştırıldığında ventilatörle ilişkili pnömonilerde artış olduğu değer-
lendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyon tipleri, hastane infeksiyon etkenleri
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Yoğun Bakım Ünitelerinde İnfeksiyon 
Kontrol Programlarının Dirençli Bakteri 
İnsidansı Üzerine Etkisinin Araştırılması

Fatma Cevahir1, Ayşegül Ulu Kılıç2, Emine Alp2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, İnfeksiyon Kontrol Kurulu, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Giriş ve Amaç: Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde çok ilaca dirençli (ÇİD) mikroorganizmalar önemli mortalite ve 
morbidite nedenidir. Etkin infeksiyon kontrol programlarıyla çok ilaca dirençli mikroorganizma insidansının kontrol 
edilmesi önemlidir. Bu çalışmada amacımız, hastanemizde düzenli olarak uygulanan infeksiyon kontrol programlarının 
ÇİD mikroorganizmalar üzerine olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 3. basamak erişkin YBÜ’de, 2004 yılından itibaren düzenli ola-
rak infeksiyon kontrol programları uygulanmaktadır. Bu program çerçevesinde, CDC kriterlerine göre aktif nozokomi-
yal infeksiyon sürveyansı yapılmakta, personele aylık olarak infeksiyon kontrol önlemleri konusunda eğitim verilmekte, 
ünitelerin içerisinde hatırlatıcı posterler yerleştirilmekte ve her hasta başında el dezenfektanları bulundurulmaktadır. 
Ayrıca uyum konusunda gözlem ve geribildirim çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmamızda YBÜ’lerde infeksiyon kontrol 
kurulu sürveyans sonuçlarına göre sorun olan ÇİD gram-negatif bakteriler (A. baumannii, K. pneumoniae, E. coli, P. 
aeruginosa) belirlendi. 2010-2014 yılları arasında hastane infeksiyonu etkeni olarak ortaya çıkan mikroorganizmaların 
insidansının yıllar içindeki dağılımı aylara göre hesaplandı. Veriler SPSS 15.0 istatististik paket programıyla değerlendi-
rildi. ÇİD gram-negatif bakterilerin yıllar içerisindeki değişimlerinin istatistiksel olarak karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis 
Test kullanıldı ve p< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: 2010-2014 yılları arasında yapılan çalışma süresince YBÜ’lerde genel olarak ÇİD gram-negatif bakteri 
oranlarında azalmalar görüldü. Anestezi YBÜ’de A. baumannii ve K. pneumoniae oranlarında istatistiksel olarak an-
lamlı düşüşler vardı (sırasıyla; p= 0.013, p= 0.029). Genel cerrahi YBÜ’de A. baumannii ve beyin cerrahi YBÜ’de K. 
pneumoniae oranlarında istatistiksel olarak anlamlı düşüşler vardı (sırasıyla; p= 0.001, p= 0.004) (Tablo 1).

Sonuç: YBÜ’de ÇİD mikroorganizmaların kontrolü için el hijyeni, izolasyon önlemleri, akılcı antibiyotik politikaları 
ve hizmet içi eğitimler infeksiyon kontrol önlemleri açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon kontrol, yoğun bakım ünitesi, dirençli bakteri, A. baumannii, K. pneumoniae
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Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter 
İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarının 

Beş Yıllık Analizi

Süheyla Kömür2, Aslıhan Ulu1, Behice Kurtaran1, Derya Gürel1, Hatice Yapıcı Çiçekdemir1, Ferit Kuşçu2, 
Ayşe Seza İnal2, Hasan Salih Zeki Aksu1, Yeşim Taşova1

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

Amaç: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) en sık karşılaşılan hastane infeksiyonudur. Nozokomiyal ÜSİ’de 
en önemli hazırlayıcı faktör üriner sistem kateterizasyonudur. Bu çalışmada nöroloji yoğun bakım ünitesinde son 5 yılda 
kateter ilişkili üriner infeksiyonu (Kİ-ÜSİ) hızı ve etken mikroorganizmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde (NYBÜ) 2011-2015 yılları 
arasında infeksiyon tanısı “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” tanı kriterlerine göre Kİ-ÜSİ tanısıyla 
izlenen hastalar değerlendirildi. Hastaların klinik bilgileri ve idrar kültür sonuçları, etkenler ve duyarlılıkları kaydedildi. 
“Kİ-ÜSİ hızı= İnfeksiyon sayısı/kateter günü x 1000” olarak hesaplandı.

Bulgular: Çalışma döneminde NYBÜ’de takip edilen 2731 hastada 18.850 kateter gününde 163 Kİ-ÜSİ saptandı. 
Kİ-ÜSİ hızı 2011-2015 yılları arasında sırasıyla 12.12, 11.8, 5.7, 6.46, 6.46 olarak tespit edilmiştir. En sık izole edilen 
etkenler sırasıyla Escherichia coli (%15.2), Candida spp. (%14.7) ve Klebsiella pneumoniae (%14.7) ve Enterococcus 
faecium (%8.6)’dur. Kırk üç (%21.8) hastada etken tespit edilmemiştir.

Sonuç: Yıllar içinde Kİ-ÜSİ hızında azalma görülmüştür. Ancak asıl hedef tüm infeksiyonların önlenmesidir. Önlem 
paketleri ve kesintisiz sürveyans ile Kİ-ÜSİ’ler azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Etken, klinik, üriner sistem, sürveyans
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Ventilatörle İlişkili Pnömoni Tanı Kriterleri: 
Eski mi ve/veya Yeniyi mi Kullanalım?

Hümeyra Zengin1, Burcu Çınar1, Hanife Aytaç Ak1, İlknur Tekin1, Gökhan Metan2, Serhat Ünal2

1 Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Hastane infeksiyonları sürveyansında 2002’de revize edilen pnömoni kriterleri radyolojik değerlendirmeyi 
gerektirmektedir. Akciğer grafisinin tekniğinde, yorumlanmasında ve raporlanmasında subjektif değerlendirmelerin 
olması ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP)’nin doğru şekilde tanımlanmasına engel olabilir düşüncesiyle VİP sürveyansın-
da kullanılmak üzere 2013’te yeni bir tanı algoritması oluşturulmuştur. Yeni tanı kriterleri için infeksiyonu önlemeye 
yönelik çalışmaların erken başlatılması ve hastaları önemli komplikasyonlardan kurtarmak hedefl enmiştir.

Amaç: Hastanemizdeki tüm yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde sürveyans VİP hızlarını yeni ve eski tanı kriterlerine 
göre kıyaslamak ve değerlendirme yapmaktır.

Yöntem: Haziran 2013’te iç hastalıkları YBÜ’de pilot uygulaması yapılan ventilasyon ilişkili olay (VİO) tanı algorit-
ması için, 01.01.2014-31.03.2015 tarihleri arasında tüm YBÜ’lerde invaziv mekanik ventilatöre bağlı olarak izlenen 
hastaların günlük “Positive end expiratory pressure (PEEP)” ve firaksiyone oksijen (FiO2) değerleri VİO sürveyans tanım-
larına uygun olarak her bir ventilatör gününde değerlendirilmiştir. İlk iki gün stabilite veya düzelme dönemi sonrasında 
≥ 2 gün süreyle PEEP değerinde 3 cmH2O artış ve/veya FiO2 değerinde ≥ 20 puan artış olan hastalara “Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC)” 2013 VİO tanı algoritması kullanılarak hastane infeksiyonu tanısı konmuştur. 
Veriler, CDC VİO hesaplama aracına (Ventilator-Associated Event Calculator Version 2.1) kaydedilmiş ve tanının doğ-
ruluğu sistem tarafından doğrulanmıştır. 01.04.2015 tarihinden sonra geçmiş yıllardaki VİP hızları arasındaki ciddi 
fark gözönünde bulundurularak 2002 tanı kriterlerine geri dönülmüş ve sürveyans radyolojik değerlendirme eşliğinde 
yapılmıştır. Veriler NosONLİNE programına girilmiş ve hastane infeksiyon hızları hesaplanmıştır.

Bulgular: Yoğun bakım hasta izlem formuna kaydedilen tüm hasta verileri bir gün öncesinde değerlendirilmiş ve 
en az 4 gün süreyle ventilatöre bağlı olarak izlenen PEEP, FiO2, ateş ve beyaz küre değerleri toplam 6306 ventilatör 
gününde takip edilmiştir. İzlem sonrası VİO tanı algoritması kullanılarak toplam 30 olası ve yüksek olası VİP tanı koyul-
muş, 13 ventilatör ilişkili durum, 6 infeksiyona bağlı ventilatör ilişkili durum tespit edilmiştir. On beş aylık sürede tüm 
YBÜ’lerde araç kullanım oranı yıllara göre ciddi farklılık göstermezken, iç hastalıkları YBÜ ve anestezi YBÜ dışında kalan 
ünitelerde VİP hızlarının yıllara göre çok farklı olduğu görülmüş, yapılan tüm eğitimlere rağmen ventilatör ayarlarının 
günlük olarak değiştirilmediği tespit edilmiştir (Şekil 1,2). İç hastalıkları YBÜ ve anestezi YBÜ’de günlük olarak weaning 
yapıldığı ve hastanın klinik durumuna göre ventilatör ayarlarının düzenlendiği, ateş durumunda hastanın taramalarının 
yapıldığı ve antibiyotik tedavisine hemen başlandığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ventilatör ayarlarının günlük olarak hastanın klinik durumuna göre ayarlanan ve weaning 
yapılan YBÜ’lerde yeni VİO algoritmasına göre yorum gerektirmeden objektif olarak tanı koyulabilmektedir. Ancak 
ventilatöre bağlı hastaları önemli komplikasyonlardan kurtarma amacı güdülerek geliştirilmiş VİO sürveyans algoritma-
sı günlük hasta değerlendirmesi yapılmayan YBÜ’ler için VİP hızlarının izleminde uygun olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: VİO algoritması, VİP hızları, sürveyans yöntemi, yoğun bakım ünitesi
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Şekil 1. Tüm YBÜ’lerde ventilatör ilişkili infeksiyon hızlarının yıllara göre dağılımı*.
* 2014 yılı VİP Hızları yeni VİO sürveyans algoritması ile belirlenmiştir. 2013 ve 2015 yıllarında 2002 VİP tanı kriterleri 
kullanılmıştır.

Şekil 2. Tüm YBÜ’lerde ventilatör kullanım oranının* yıllara göre dağılımı.
* Ventilatör kullanım oranı: Ventilatör günü/hasta günü
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Antifungal Kullanımının Kandidemi 
Epidemiyolojisi ve Flukonazol Direnci 

Üzerine Etkisinin Araştırılması

Ayşegül Ulu Kılıç1, Fatma Cevahir1, Zeynep Türe1, Nuran Yozgat2, Emine Alp1

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Kayseri

Giriş ve Amaç: Kandida türleriyle kan dolaşımı infeksiyonları önemli morbidite ve mortalite sebebidir ve kandida 
infeksiyonlarının epidemiyolojisi yıllar içinde değişiklik göstermektedir. Kandida tür dağılımında ve antifungal dirençte 
görülen değişikliklerin takibi için kandida infeksiyonlarının sürveyansı gereklidir. Bu çalışmada 5 yıllık süreçte kandide-
mi insidans ve epidemiyolojisiyle yıllara göre antifungal kullanım oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada 2010-2014 yıllarında Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde kandidemi tanısıyla izlenen hasta-
ların demografik ve klinik verileri (izole edilen kandida türleri, infeksiyon hızları, fl ukonazol direnci, sağkalım oranı, risk 
faktörlerinin varlığı gibi) hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Kurulu sürveyans verileri ve elektronik veri tabanı kullanılarak 
sunuldu. Ayrıca kritik ünitelerde antifungal (fl ukonazol, kaspofungin) kullanım oranları yıllara göre tanımlanmış günlük 
dozlara göre (DDD: Daily Defined Dose) hesaplandı.

Bulgular: Çalışma süreci boyunca 238 kandidemi atağı saptandı. Yıllık kandidemi insidansı 1000 hasta gününde 
0.10-0.26 arasında değişmekteydi. En sık izole edilen Candida türleri C. albicans (%48.3), C. parapsilosis (%21.0), C. 
glabrata (%12.2) olarak bulundu. Non-albicans kandidemi oranı %46 (98/213), fl ukonazol direnç oranı 13/197 (%7) 
idi. Medyan yaş 48.5 (0-87) ve 136 (%57)’sı erkekti. Tüm olguların %54’ü yoğun bakım ünitesinde takip ediliyordu. 
Hastaların 30 günlük mortalite oranı tüm hastalarda 104/238 (%43.7) olarak bulundu ve yıllar içerisinde artış gösterdi. 
DDD olarak fl ukonazol (16-24) ve kaspofungin (0-9) kullanım oranlarının yıllar içinde arttığı saptandı.

Sonuç: Bu bulgular hastanemizde daha sonraki epidemiyolojik ve duyarlılık çalışmaları ve kandidemiyle ilişkili 
mortalite için temel verileri oluşturmaktadır. Kan kültürlerinden izole edilen kandida türlerindeki lokal epidemiyolojik 
değişikliklerin bilinmesi tedavi tercihlerine rehberlik etmesi açısından önemlidir. Antifungal kullanımın artmasının kan-
didemi insidansına paralellik gösterdiği fakat direnç oranlarına belirgin bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Mortalitenin 
yüksekliği kandidemili hastalara geç tanı konulması ve antifungal tedavinin geç başlanmasıyla ilişkili olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kandidemi, fl ukonazol, kaspofungin
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Tablo. Yıllara göre kandidemi, non-albicans kandidemi, mortalite, fl ukonazol direnci ve antifungal kullanım 
oranları (2010-2014)

Yıllar
Kandidemi sayısı 
(n= 238) n (%)

Non-albicans 
kandidemi 

(n= 98) n (%)

1000 hasta 
gününde 

kandidemi oranı
Otuz günlük 

mortalite n (%)

Flukonazol 
direnç oranı 

n (%)

Flukonazol 
kullanım 

oranı DDD

Kaspofungin 
kullanım oranı 

DDD

2010 29 (12.2) 13 (13.3) 0.10 11.729 (37.9) 1727 (3.7) 16 0

2011 32 (13.4) 10 (10.2) 0.11 12/32 (37.5) 1/29 (3.4) 23 5

2012 52 (21.8) 31 (31.6) 0.18 27/52 (51) 4/47 (8.5) 22 9

2013 46 (19.3) 22 (22.4) 0.16 16/46 (34.8) 1/44 (2.3) 24 7

2014 79 (33.2) 22 (22.4) 0.26 37/79 (48.1) 0/50 (0.0) 23 9

Toplam 238 (100) 98 (100) 0.16 104/238 (43.7) 7/197 (3.6) - -
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Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında 
Verilen Eğitimlerin Yararları

Gökçe Öztürk1

1 Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

Sağlık kurumlarında kusursuz sağlık hizmetlerinin sunulması için, çalışanların sağlıklı ve yaptığı işten mutlu olması 
önemlidir. Bu varsayımdan yola çıkarak yapılan sağlık taramaları ve tutulan kayıtlarda çalışanların çalışma ortamla-
rında karşılaştıkları en büyük riskin kesici-delici alet yaralanması olduğu tespit edilmiştir. 2015 yılı Ocak ayından bu 
yana hastanemizde toplam 84 adet yaralanma kaydedilmiştir. Bu riskin minimize edilmesi için düzenlemeler yapılmış 
verilen eğitimler yeniden gözden geçirilerek alınan tedbirlerin nerede yetersiz olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Kök 
neden analizleri ve yaralanmaların en yoğun olduğu acil poliklinik ve ameliyathaneye yönelik çalışma yapılmış, çalışan 
sayısının yetersizliği buna karşın iş yükünün çok oluşu yaralanma sayısını gözle görülür artırdığı fark edilmiştir. Yapı-
lan düzeltici önleyici faliyetlerle kişinin kendinden kaynaklanan acelecilik, beceri eksikliği ve dikkatsizlik gibi hataları 
eğitimlerle, çalışan sayısı azlığı ise yönetim koordinasyonuyla çözüme ulaştırılmıştır. Tüm bu çalışmalar ışığında; 2014 
yılında yaralanma sayısı 128 olarak kaydedilirken, 2015 yılında bu sayıda %34’lük azalma tespit edilmiştir. Hastanemiz-
de yaralanan personele Personel Sağlığı Polikliniği hizmet vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışan sağlığı, kesici-delici alet, eğitim
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Tablo 1. Meslek gruplarına göre yaralanma sınıfl aması

2015 Kesici-delici alet yaralanma sayısı (n) Oran (%)
Doktor 17 0.7

Hemşire 28 1.2
Laboratuvar teknisyeni 2 0.1
Temizlik personeli 19 0.8
Stajyer 16 0.7
Diğer 2 0.1
Toplam personel sayısı 2400

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

2015 Kesici-delici alet yaralanma sayısı (n) Oran (%)
İğne ucu 39 46.4

Bistüri 20 23.8
Kateter 23 27.4
Makas 1 1.2
Lam/Lamel 1 1.2
Toplam yaralanma yayısı 84
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Sağlık Çalışanlarının Kan ve Vücut Sıvılarının 
Sıçramasına Maruziyeti; Son Sekiz Yılın Verileri

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

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 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 riskiyle karşı karşıyadırlar. Bu çalışmada hastanemizde sağlık çalı-
şanlarının kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruziyeti (KVSM) irdelenmiş, maruziyet sonrası takiplerinde maruz kaldıkları 
etkenle infeksiyon geçirip geçirmedikleri araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2008-2015 yılları arasında kan ve 
vücut sıvılarının sıçramasına maruziyeti retrospektif olarak tarandı. Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan sağlık 
çalışanı kurumumuzdaki infeksiyon kontrol ekibi (İKE) 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. 3465 sayıda personel çalışmaktadır.Çalışmaya dahil 
edilen sürede toplam 51 sağlık çalışanı KVSM ile başvurmuştur. Çalışma süresi içinde başvuran kişilerin %5.9’u 2008, %2’si 
2009, %9.8’i 2010, %7.8’i 2011, %9.8’i 2012, %25.5’i 2013, %15.7’si 2014 ve %23.5’i 2015 yılında başvurmuştur. Sıç-
ramaya neden olan materyallerden %72.5’i kan, %11.8’i balgam, %7.8’i idrar, %7.8’i de vücut sıvısı idi. Bu materyallerin 
neden olduğu kaynak hastaların %35.3’ünde kan yoluyla bulaşan herhangi bir infeksiyon saptanmamış, %19.6’sında 
kaynağın infeksiyon durumu bilinmiyor, %31.4’ünde hepatit B, %11.8’inde hepatit C ve %2’sinde HIV infeksiyonu saptan-
mıştır. Maruz kalan sağlık çalışanlarının takibinde hepatit B, hepatit C, HIV infeksiyonu bulaşı saptanmamıştır. Maruziyet 
sonrası çalışanların hepsine uygun müdahale yapılmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullananların %22.7’sinin tek kat eldi-
ven, %20.5’inin çift kat eldiven, %6.8’inin bariyerli eldiven, %6.8’inin cerrahi maske, %2.3’ünün önlük (önlük ve eldiveni 
birlikte kullandığı), %4.5’inin gözlük, %36.4’ünün ise hiçbir koruyucu ekipman kullanmadığı saptanmıştır.

Sonuç: Veriler retrospektif olarak incelendiğinde KVSM’yi en fazla öğrenci hemşirelerde ve maruz kalınan materyale 
bakıldığında en fazla kan olduğu saptanmıştır. KVSM nedeniyle İKE’ye başvuran personel sayısının son iki yılda arttığı gö-
rülmektedir. Bu durum farkındalığı sağlayarak bildirimlerin arttığı düşünülmektedir. Bu da hastane genelinde verilen “kan 
ve vücut sıvılarının sıçraması maruziyeti” konulu eğitimin rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: İlk müdahale, kişisel koruyucu ekipman, maruziyet
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Şekil. Çalışanların mesleklere göre KVSM yüzdeleri.
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesinde Sağlık Çalışanlarında Riskli 

Yaralanmalar: 2013-2015 Verileri

Nesrin Altındağ Okekar1, Emel Azak2, Meliha Meriç Koç2, Ayşe Willke Topçu2

1 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Kocaeli
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık çalışanlarının kesici-delici 
alet yaralanmaları ile infekte kan/vücut sıvılarına maruziyet durumlarını belirlemek ve uygulamada yapılan hataları 
saptamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 1 Ocak 2013-31 Aralık 2015 tarihleri arasında hastanemizde kesici-delici alet 
yaralanmaları ile kan ve vücut sıvılarına maruz kalan sağlık çalışanları değerlendirildi. Riskli yaralanma sonrası infeksi-
yon kontrol komitesine başvuran sağlık çalışanlarına infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından “kesici-delici alet yaralan-
maları ve kan/vücut sıvılarıyla temas izlem formu” dolduruldu. Sonrasında infeksiyon hastalıkları poliklinik hekimiyle 
bağlantı kurularak hepatit B, HCV ve HIV yönünden tetkikleri istenen sağlık çalışanları altı aylık takibe alındı. Hepatit 
B yönünden bağışık olmayanlar aşılandı. Sağlık çalışanlarına yönelik bu konuda sürekli periyodik eğitimlerin yanı sıra 
riskli yaralanma ile komiteye başvuran sağlık çalışanlarına birebir eğitim verildi.

Bulgular: Çalışma süresince hastanemizdeki 65.622 sağlık çalışanının 156 (%0.2)’sında riskli yaralanma saptandı. 
En sık riskli yaralanmalar temizlik personeli (%43), stajyer (%22) ve hemşire (%21)’lerde görüldü. Yıllar içindeki riskli 
yaralanmalar incelendiğinde hemşire ve stajyerlerde yaralanma oranları azalırken diğer sağlık çalışanlarında (anestezi, 
laboratuvar ve radyoloji teknisyenleri) artış tespit edildi. Riskli yaralanmaya maruz kalan sağlık çalışanlarının %53’ü 
aynı gün, %35’i 24-72 saat içinde, %13’ü ise 72 saatten sonra infeksiyon kontrol komitesine başvurmuştu. En sık yara-
lanma iğne ucu batması (%80), bistüriyle yaralanma (%5), kan ve vücut sıvısı teması (%5) idi. Kişisel koruyucu ekipman 
kullanım oranı %68 idi. Riskli yaralanmaların en sık servislerde (%57) ve atık toplarken (%36) meydana geldiği tespit 
edildi. Riskli yaralanma sonrası sağlık çalışanlarının %58’i doğru uygulama yaparken en sık yapılan yanlış uygulama 
yara yerinin sıkılarak kanatılmasıydı. Yaralanmaların %49’unda kaynak bilinmiyordu. Kaynak bilinen 76 hastanın seki-
zinde HBsAg (+), 11’inde anti-HCV (+) ve üçünde anti-HIV (+) tespit edildi. Anti-HIV (+) kaynak ile temas eden üç sağlık 
çalışanına bir ay süreyle antiviral profilaksi uygulandı. Anti-HCV (+) kaynak ile temas eden 11 sağlık çalışanının altı aylık 
takip sonrası HCV’ye yönelik tetkiklerinde pozitifl ik saptanmadı. Riskli yaralanmaya maruz kalan 156 sağlık çalışanının 
%74’ü hepatit B’ye karşı bağışıktı ve yıllar içinde aşı ile bağışıklık durumunun arttığı tespit edildi. Riskli yaralanmalar ve 
yıllar içindeki değişim özellikleri Tablo 1’de gösterildi.

Sonuç: Bu çalışmada, riskli yaralanmaların en sık temizlik personelinde, atık toplarken ve iğne ucu batmasıyla 
olması dikkat çekicidir. Bu yüksekliğin nedeni temizlik personelinde hem eğitimlere katılımın hem de komiteye başvu-
runun daha fazla olmasına bağlanmaktadır. İğne ucu yaralanmalarının fazlalığı kesici-delici alet kutularının yeterince 
kullanılmadığını düşündürmektedir. Ayrıca, riskli yaralanmalar, aşılama ve atık yönetimi konularında düzenli eğitimler, 
güvenlikli iğnelerin kullanımının yaygınlaştırılması ve kesici-delici alet kutularının kolay ulaşılabilir olmasının riskli yara-
lanmaları büyük ölçüde azaltacağı kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı, riskli yaralanma
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Sağlık Çalışanlarında Delici-Kesici 
Alet Yaralanmaları

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

1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Sağlık personeli, hastalara verdiği sağlık hizmeti sırasında, delici-kesici alet yaralanmalarına maruz 
kalmaktadır. Bu çalışmada, SB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 yıl içerisinde bildiri-
len delici-kesici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2010-31.12.2015 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. 3465 sayıda personel çalışmaktadır. Çalışmaya 
dahil edilen sürede toplam 368 sağlık çalışanı yaralanmayla başvurmuştur. Yıllara göre yaralanma oranına bakıldığında 
2010’da %0.8, 2011’de %1.4, 2012’de %1.9, 2013’te %2.4, 2014’te %1.7, 2015’te %2.3 olarak saptanmıştır. Çalı-
şanların yıllara göre delici-kesici alet yaralanma yüzdeleri Tablo 1’de, yaralanma şekilleri Tablo 2’de verilmiştir. Yaralan-
mayla başvuran 368 sağlık çalışanının %74.7’sinin yaralanma sonrası ilk müdahale olarak yaralanan bölgeyi sabun ve 
suyla yıkadıkları, %25.3’ünün yaralanan bölgeyi kanatma, sıkma, emme gibi uygun olmayan davranışlar gösterdikleri 
saptanmıştır. Delici-kesici alet yaralanması bildirimlerinde yaralanma şekline bakıldığında %13.6’sının enjektör kapağı-
nı kapatırken gerçekleştiği saptanmıştır. Enjektör kapağını kapatırken gerçekleşen yaralanmaların yıllara göre dağılımı-
na 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 ve 2015 yılında %8.6’sını oluşturduğu görülmektedir. Hastane genelinde yaralanmayla başvu-
ran sağlık çalışanının (n= 294) %79.9’unun koruyucu ekipman kullandığı, (n= 74) %20.1’inin hiçbir koruyucu ekipman 
kullanmadığı tespit edilmiştir. Yaralanması sonrasında sağlık çalışanlarının (n= 9) %2.4’üne hepatit B immünglobulini 
yapılmış, (n= 53) %14.4’üne başlangıç anti-HBs sonucu negatif olduğundan hepatit B aşılama programına alınmış, (n= 
21) %5.7’sine 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 ger-
çekleşen yaralanmalarının yıllara göre azaldığı görülmektedir. Bu da hastane genelinde verilen “delici-kesici alet yara-
lanmalarının önlenmesi” konulu eğitimin etkili olduğunu göstermektedir. Delici-kesici alet yaralanması sonrası sağlık 
çalışanlarının takibinde hepatit B, hepatit C, HIV infeksiyonu bulaşı saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel koruyucu ekipmanlar, hepatit B aşısı, sağlık çalışanı, yaralanma
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Tablo 1. Çalışanların yıllara göre delici-kesici alet yaralanma yüzdeleri

Meslek grupları/Yıllar
2010 
(%)

2011 
(%)

2012 
(%)

2013 
(%)

2014 
(%)

2015 
(%)

Toplam 
(%)

Doktor 11.5 6.7 12.3 5.9 6.1 9.9 8.4

Hemşire 23.1 37.8 33.8 27.1 27.3 11.1 25.8
Öğrenci hemşire 46.2 26.7 30.8 32.9 48.5 66.7 42.9
Temizlik şirketi çalışanları 19.2 26.7 21.5 25.9 13.6 8.6 18.7
Diğer 0 2.2 1.5 8.2 4.5 3.7 4.1
Toplam 7.1 12.2 17.6 23.1 18 22 100

Tablo 2. Delici-kesici alet yaralanması bildirimlerinde yaralanma şekli

Yaralanma şekli Sayı %
Enjektör kapağını kapatırken 50 13.6

İğne ucunu delici-kesici alet kutusuna atarken 71 19.3
Çöp toplarken 50 13.5
İnvaziv işlem sırası/sonrası 101 27.4
Ameliyat esnasında 22 5.9
Hastadan kan alırken 44 11.9
Kan şekeri ölçümü sırası/sonrası 30 8.2
Toplam 368 100
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Sağlık Personelinin 2015 Yılı Kesici-Delici 
Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Arzu Ateşoğlu Aydoğan1, Cennet Yalçın Topbaş2, Yeliz Çelik Karacı1

1 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 Alanya Devlet Hastanesi, Alanya/Antalya

Giriş ve Amaç: Dünyada ve ülkemizde birçok sağlık çalışanı, kesici-delici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvıla-
rıyla temas sonucunda hepatit B, hepatit C, HIV, KKKA gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalmakta ve kimi za-
man ölümle sonuçlanan vakalar yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda, 465 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 
sağlık çalışanlarının 2015 yılı içerisinde maruz kaldığı kesici-delici alet yaralanma olaylarını değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında, “Kesici-Delici Alet Yaralanmaları/Kan ve Vü-
cut Sıvıları Maruziyeti Bildirim Formu” doldurularak yapılmış olan toplam 87 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 değer-
lendirilmiştir.

Bulgular: 2015 yılı içerisinde bildirimi yapılmış olan 87 adet yaralanma meslek gruplarına göre incelendiğinde; 
3’ü doktor, 23’ü hemşire, 23’ü temizlik personeli, 34’ü stajyer öğrenci, 1’i teknisyen, 3’ü ise diğer hastane personeli 
olduğu görüldü. Yaralanmaya neden olan kesici-delici alet türleri incelendiğinde; %60 oranıyla iğne ucu yaralanmaları 
1. sırada olup akabinde diğer aletler (%18), kateter ucu (%13) ve bistüri (%9) yaralanmaları geliyordu. Yaralanmaların 
gerçekleştiği bölümler ise; klinikler (%45), ameliyathane (%14), KVCYBÜ (%13), diğer birimler (%10), kan alma (%8), 
MS ünitesi (%4), acil servis (%4), koroner YBÜ (%2) olarak tespit edildi. Yaralanma nedeniyle başvuran çalışanların 
serolojik takipleri yapılmıştır. Tüm çalışanların hepatit B aşısıyla bağışıklanması sağlanmıştır. Takipler esnasında hiçbir 
çalışanda hepatit B, hepatit C, HIV pozitifl iği tespit edilmemiştir. Çalışanlara “İnfeksiyonlardan Korunma, Standart Ön-
lemler, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı” konularında eğitim verilmiştir.

Sonuç: Riskli yaralanmaların bildirimi, sağlık taramaları ve aşılama gibi konularda çalışanlara düzenli eğitim veril-
mesi, yaralanma bildirimlerinde önceki yıllara oranla artış sağlamıştır. Sağlık çalışanlarının infeksiyon riskleri hakkında 
bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının rutin sağlık tarama ve takipleri düzenli 
olarak yapılmalıdır. Hastanelerde güvenlikli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yaralanmaların büyük ölçüde 
azaltılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, kesici-delici aletle yaralanma, aşılama, eğitim
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Sağlık Çalışanlarında Görülen 
Kesici-Delici Alet Yaralanmaları

Mine Düzgöl1, Nevbahar Yaşar2, Yeliz Oruç2, Ahu Kara1, Ersin Durgun1, Gamze Gülfidan3, Fahri Yüce Ayhan3, 
S. Nuri Bayram1, Hurşit Apa1, İlker Devrim1

1 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
3 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir

Amaç: Sağlık çalışanlarında görülen kesici-delici alet yaralanmaları, alınacak önlemlerle morbidite ve mortalitenin 
önlenebileceği yaralanma tipidir. Bu çalışmanın amacı kesici-delici alet yaralanmalarında sağlık çalışanları açısından risk 
grubunu belirlemek, önlemeye yönelik deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak, bilgilerimizi tazelemektir.

Gereç ve Yöntem: İzmir’de üçüncü basamak sağlık hizmeti veren Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2014 ile Ekim 2015 tarihleri arasında kesici-delici alet yaralanması bildirimi 
yapılmış olan sağlık çalışanı (doktor, hemşire, laboratuvar görevlisi, temizlik personeli) çalışmaya dahil edilmiştir.

Bulgular: Çalışma dönemine toplam 249 sağ-
lık çalışanı kesici-delici alet yaralanması bildirimi 
yapmıştır. Bu dönemde 35 doktor, 124 hemşire, 11 
laboratuvar teknisyeni ve 79 temizlik personelinde 
kesici-delici alet yaralanması tespit edilmiştir. Bu 
gruptan 70 (%28.1)’i erkek, 179 (%71.9)’u kadın-
dır. En sık kesici-delici alet yaralanması görülen gru-
bun hemşire (%49.8) ve temizlik personeli (%31.7) 
olduğu saptanmıştır. Cerrahi (%24.5) ve yenidoğan 
yoğun bakım (%18.4) ünitelerinde sık olduğu gö-
rülmektedir. En sık yaralanan vücut bölgesi el (206; 
%82.7) bölgesidir. 119 (%47.7) sağlık çalışanında 
enjektör uygulama sırasında ve en sık (%21.3) kan 
alma esnasında yaralanmanın olduğu görülmüştür.

Sonuç: Bu çalışmayla kesici-delici alet yaralan-
malarının en sık olduğu sağlık çalışanı grubunun 
hemşire grubu olduğu, yaralanmaların en fazla 
kan alma, kateter yerleştirme ve enjektörün ka-
pağını kapatma uygulamaları sırasında olduğu 
görülmüştür. Sürekli eğitim programlarının dü-
zenlenmesinin yanında, özellikle enjektör/kateter 
kullanırken sağlık çalışanının güvenliğinin gözetil-
mesi, koruyucu tedbirlerin alınması ve ayrıca ko-
rumalı enjektör/kateter uygulanmasının yaygınlaş-
tırılması gibi kesici-delici yaralanmaları azaltmak 
için stratejiler geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici alet yaralan-
maları

P-071
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Sağlık Çalışanlarında Kan ve Vücut 
Sıvılarına Maruziyet ve Kesici-Delici 

Alet Yaralanmalarının Değerlendirmesi

Filiz Kızılateş1, Esma Dursun2, Gülsüm Karakuş2, Nefise Öztoprak1

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

Amaç: Bu çalışmada, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) sağlık çalışanlarında (SÇ) kan ve vücut sıvıları-
na (KVS) maruziyet ve kontamine kesici-delici alet (KDA) ile oluşan yaralanmalar irdelendi.

Gereç ve Yöntem: AEAH, 87’si yoğun bakım ünitesi yatağı olmak üzere toplam 904 yataklı; 690 (%24) hekim, 
1016 (%36) hemşire ve 1098 (%38) diğer sağlık personeli (temizlik, teknisyen, tıbbi sekreter, güvenlik ve tercüman) 
olmak üzere toplam 2855 SÇ ile hizmet veren üçüncü basamak bir sağlık kuruluşudur. Bu çalışmada 01 Ocak 2012-
31 Aralık 2015 tarihleri arasında AEAH’de KVS maruziyeti olan ve KDA ile yaralanan SÇ kayıtları retrospektif olarak 
incelendi. Hastanemizde KVS maruziyeti ve KDA yaralanmalarında uygulanan prosedürler; yaralanan SÇ’nin infeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji (İHKM) polikliniğine başvurması, İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK) tarafından ha-
zırlanmış olan kirli kesici-delici alet yaralanmaları ve materyal sıçraması formunun doldurulması ve HBsAg, anti-HBs, 
anti-HBc IgG, anti-HCV, anti-HIV tetkiklerinin yapılmasıdır. Formlar aylık olarak İKK tarafından kalite indikatör formla-
rına işlenerek çalışan sağlığı ve güvenliği birimine düzenli olarak teslim edilmektedir. Çalışan sağlığı ve güvenliği birimi 
yaralanma sonrası SÇ’nin takip ve kontrolünü yapmaktadır. Hazırlanmış olan “kirli kesici-delici alet yaralanmaları ve 
materyal sıçraması formları” İHKM polikliniğinde doldurulduktan sonra İHKM tarafından gerekli görülen durumlarda 
temas sonrası profilaksi işlemleri başlatılmaktadır. Aşılama işlemi gereken SÇ aile hekimine yönlendirilmektedir.

Bulgular: Çalışmaya 01 Ocak 2012-31 Aralık 2015 arasında İHKM polikliniğine başvuruda bulunulan 461 KDA 
yaralanması ile 34 KVS maruziyeti olmak üzere toplam 495 yaralanma dahil edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda yaralanmaların en çok iğne batması sonucu geliştiği ve en çok yaralanmanın hastanemize staj 
yapmaya gelen sağlık meslek lisesi ve hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinde olduğu ve yıllar içinde bu oranların daha da 
arttığı saptandı. Bu konuda yapılan incelemelerde bu öğrencilerin okullarında KDA yaralanmaları ve KVS’ye maruziyet ko-
nusunda yeterli eğitimi almadan staja başladıkları tespit edildi. Sonuç olarak delici-kesici alet yaralanmalarının azaltılması 
için alınması gereken önlemler enjektör kapaklarının takılmaması, tedavi sonrası iğnelerin hasta yatağında bırakılmaması, 
KDA kovalarının ulaşılabilir mesafelerde olması, vacutainer gibi tıbbi malzemelerin seçimi yapılırken İKK’den görüş alın-
ması, atıkların uygun şekilde ayrıştırılması ve toplanmasıdır. Tüm SÇ’nin bu konuda daha bilgili ve bilinçli olması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici alet yaralanması, kan maruziyeti, sağlık çalışanı
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Tablo. KVS maruziyeti ve KDA yaralanmalarının yıllara göre değerlendirilmesi

Meslek/Yıllar 2012 2013 2014 2015 Toplam %
Doktor (n= 690) 11 2 7 8 28 4.05

Hemşire (n= 1016) 40 43 49 43 175 17.22
Temizlik personeli (n= 441) 18 26 25 21 90 20.40
Öğrenci (n= 580) 23 36 56 79 194 33.44
Diğer (n= 1757) 1 2 5 5 13 1.18
Cinsiyet

Kadın 61 87 113 132 393 79.00
Erkek 32 25 29 31 117 24.00

Yaralanma şekli
İğne ucu 80 97 130 139 446 90.00
Cerrahi müdahale 1 1 0 0 2 0.57
Bistüri kesisi 2 6 5 0 13 3.74
KVS maruziyeti 10 8 7 9 34 6.86
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Bir Devlet Hastanesi Sağlık Personelinde 
4 Yıl İçerisinde Olan Delici-Kesici Alet 
Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Zerrin Sercan1, Demet Yurtsever1, Şenay Demirbaş Meydan1

1 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesi sağlık çalışanlarında 4 yıl içinde görülen delici-kesici alet yara-
lanmalarına maruz kalan sağlık personelini, nedenini ve korumaya yönelik önlemlerin kullanımını belirlemek amacıyla 
yapıldı.

Gereç ve Yöntem: 2012-2015 yılları arasında sağlık çalışanlarında 4 yıl içinde meydana gelen 183 delici-kesici alet 
yaralanmalarına ait kayıtlardan retrospektif olarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Araştırma grubuna dahil olan ve yaralanmaya maruz kalan sağlık personelinin görev dağılımlarına bakıl-
dığında; %31.4 oranıyla hemşireler ilk sırada, %30.8 oranıyla temizlik personeli 2. sırayı, %21.6 oranıyla stajer öğrenci 
3. sırada yer aldığı belirlendi. Yaralanmaya neden olan alet dağılımlarına bakıldığında; %90.3 iğne ucu olduğu görül-
dü. Yaralanma bölgesine dağılımlarına bakıldığında; acil birimler ve dahili birimlerde sırasıyla; %24.3 ve %23.2 olduğu 
görüldü. Yaralanma bölgesine bakıldığında; %93 el olduğu görüldü. Yaralanmaya neden olan aletin %99.5 kontamine 
olduğu görüldü. Kontamine olan aletin, %78.9 kan yolu ile bulaşan infeksiyona neden olmadığı görüldü. Olay sıra-
sında kişisel koruyucu ekipman kullanım oranının %77.8 olduğu görüldü. 2012 yılından itibaren yaralanmaya maruz 
kalan sağlık personellerinin görev dağılımlarına bakıldığında, en çok artış temizlik personellerinin olduğu görüldü.

Sonuç: 2012-2015 yılları arasında en çok hemşirelerin yaralanmaya maruz kaldığı, 2012 yılından sonra temizlik 
personelinde yaralanmaya maruz kalmada artış görülmesi, hemşirelerin atık ayrılması konusunda eğitimlerinin artırıl-
ması ve temizlik personelinin atık toplarken daha dikkatli olması gerektiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, delici-kesici alet yaralanmaları
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Endoskopi Ünitesi Çalışanlarında 
Mesleki Riskler

Cennet Yalçın Topbaş1, Arzu Ateşoğlu Aydoğan2, Zuhal Karasu1, Feriha Gözükara1

1 Alanya Devlet Hastanesi, Alanya/Antalya
2 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

İş yaşamıyla sağlık arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çalışma ortamları, çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikelerini barın-
dırmaktadır. Sağlık çalışanları da, diğer tüm mesleklerde olduğu gibi, hizmet sunumu sırasında çeşitli mesleki risklere 
maruz kalmaktadır. Bu çalışmada hastanelerde endoskopi ünitesi çalışanlarının maruz kalabileceği riskler ve korunma 
önlemleri ele alınmıştır. Bu riskleri fiziksel riskler, kimyasal riskler, infeksiyöz riskler, ergonomik riskler ve psikososyal 
riskler olarak sınıfl andırabiliriz.

Fiziksel riskler çalışma ortamındaki iklimlendirme, aydınlatma, havalandırmanın uygun şekilde yapılıp yapılmadığını 
içerir. Ayrıca, eldiven kullanımı nedeniyle lateks allerjisi, el antiseptikleri ve alet dezenfektanlarına bağlı gelişebilecek 
allerji riskleri mevcuttur. Endoskopi cihazları ve ekipmanlarının yüksek düzey dezenfektan kullanılarak dezenfekte edi-
lerek yeniden kullanıma hazırlanması nedeniyle, bu birimde çalışanlar yüksek düzey dezenfektanlarla sürekli temas 
halindedir. İnfeksiyöz riskler, kesici-delici aletlerle yaralanma, kan vücut sıvılarının cilde veya göze temas etmesi, inha-
lasyon yoluyla bulaşan solunum yolu hastalıklarına maruz kalma şeklinde gerçekleşebilir. Endoskopik işlemlerde en çok 
karşılaşılan infeksiyon ajanları HIV, HBV, HCV, Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis’tir. Uzun süre ayakta 
kalma nedeniyle meydana gelebilecek kas-iskelet sistemi hastalıkları, hastayı işleme hazırlama ve işlem için pozisyon 
verme sırasında meydana gelebilecek vücut yaralanmaları, ıslak/kaygan zemine bağlı çarpma, kayma, tökezleme, düş-
me ve sıkışmaya bağlı çarpma, burkulma ve yaralanma riskleri de ergonomik risklerden birkaçıdır.

Endoskopi üniteleri işlemlerin uygulanışı ve infeksiyonların önlenmesi açısından işlem ilerleyişini aksatmayan ge-
niş bir ortamda, infeksiyon yayılımı açısından kolay dezenfekte edilebilen zeminli, yeterli donanım ve altyapıya sahip 
olmalı, havalandırma koşulları uygun hale getirilmelidir. Çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanımı bu risklerden 
korunmada büyük önem arz etmektedir. Endoskopi ünitesi çalışanlarına birimde çalışmaya başlamadan önce endos-
kopi ünitesinde yapılan işlemler ve karşılaşılabilecek riskler açısından bir ön eğitim verilmelidir ve bu eğitimler güncel 
bilgiler ışığında düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi ünitesi, risk, infeksiyon
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Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi 
Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Özellikleri

Burcu Gönülal1, Ayşegül Yeşilkaya2, Ziyafet Uğurlu1, Melike Hamiyet Demirkaya2, Ezgi Kiter1

1 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
2 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Sağlık bakım hizmetleri çalışanları, mesleki sorumluluklarını yerine getirirken gerçekleşebilecek maruziyetleri 
nedeniyle biyolojik risk grubundadır. Bu çalışmada hastanemizde 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 1 yıllık 
dönem içinde İnfeksiyon Kontrol Komitesine bildirimi yapılan kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2015 yılı kesici-delici alet yaralanmalarının değerlendirilmesi amacıyla retrospektif olarak 
yapılmıştır. Veriler hastane bilgi yönetim sistemindeki İnfeksiyon Kontrol Komitesi personel yaralanmaları programı ara-
cılığıyla toplanmış ve 2015 yılına ait kesici-delici alet yaralanması geçiren 66 kişinin verisine ulaşılmıştır. Kesici-delici alet 
yaranma hızı= Kesici-delici alet yaranma sayısı/toplam çalışan sayısı x 100 formülü ile elde edilmiştir.

Bulgular: 2015 yılı için 66 kişinin kesici-delici alet yaralanması yaşadığı tespit edilmiş olup, kesici-delici alet yaranma 
hızı %3.4 olarak hesaplanmıştır. Ayrıntılı olarak üç aylık hızlar Tablo’da sunulmuştur. Bu kişilerin %74.2’si kadın, %25.7’si 
erkektir. Yaş dağılımlarına bakıldığında; %47.2’si 25 yaş altı, %40’ı 25-35 yaş, %12.7’si 35 yaş üzerindedir. Çalışma 
yılları ve meslek grubuna göre dağılımları incelendiğinde; yaralananların %89.7’sinin çalışma yılının 1-5 yıl arası olduğu; 
%54.5’inin hemşire/ebe/ATT, %30.3’ünün yardımcı personel, %4.5’inin doktor, %3’ünün bakım destek personeli ve yine 
%3’ünün yardımcı sağlık teknisyeni olduğu belirlenmiştir. Yaralanmaların %40.9’unun servislerde, %19.6’sının yoğun 
bakımlarda, %7.5’inin ameliyathanede, %6’sının acil servislerde, %3’ünün anjiyo ünitelerinde ve yine %3’ünün çama-
şırhanede meydana geldiği ve yaralanmaların yarısının (%50) 08-16 saatleri arasında olduğu belirlenmiştir. Yaralanma 
geçirenlerin %89’unda yaralanma öncesi anti-HBs pozitif olduğu tespit edilmiştir. Yaralanma sonrası kişilerin %87.8’i 
yaralanan bölgeye su ve sabunla yıkama, %9.7’si ise antiseptik solüsyonla yıkama işlemi yaptığı belirlenmiştir. Yaralanma 
sonrası %72.4’ünden tetkik istenmiştir.

Sonuç: Sağlık personelinin eğitimli ve deneyimli olmasına karşın standart uygulamalar sırasında yaralanmalara maruz 
kaldıkları görülmektedir. Yaralanmaların bazı aylarda artış gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde kesici-de-
lici alet yaralanması yaşayan kişilerin iş deneyimlerinin daha az ve daha genç yaş grubunda oldukları belirlenmiştir. Yara-
lanmaların azaltılmasına yönelik özellikle yeni işe başlayan sağlık çalışanlarına yönelik kesici-delici alet yaralanmalarının 
önemi, korunma yolları ve yaralanma sonucunda gelişebilecek kan yoluyla bulaşan hastalıklar konularını kapsayan sü-
rekli eğitimler gerçekleştirilmiştir. Tüm personelin dikkatini çekebilecek görsel materyaller oluşturulup belirlenen alanlara 
asılmış, tedavi tepsilerine kesici-delici aletlerin atılabileceği küçük, dayanıklı kutular yerleştirilmiştir. Çalışma alanlarında 
bulunan kesici-delici aletlerin atılabileceği dayanıklı kutuların bulunduğu alanlar tekrar gözden geçirilmiş ve uygun yerlere 
yerleştirilmiştir. Çöp toplayan personelin yaralanma riskini azaltmak için iğne batmasına karşı dayanıklı eldiven temin 
edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici alet yaralanması, sağlık çalışanlarının sağlığı
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Tablo. Kesici-delici alet yaranma hızlarının üçer aylık dağılımı

Ocak-Mart Nisan- Haziran Temmuz-Eylül Ekim- Aralık
Kesici-delici alet yaranma hızı 0.9 0.6 0.3 0.1
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2014 Yılı Kesici-Delici Alet 
Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Emine Soylu1, Hale Turan Özden2, Turhan Togan2, Burcu Liman Üstün3

1 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Konya
2 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya
3 Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalite Birimi, Konya

Giriş ve Amaç: Dünya’da 5.6 milyon insan sağlık sektöründe çalışmakta, yılda üç milyon sağlık çalışanı kanla 
bulaşan infeksiyonlara maruz kalmaktadır. Bu etkenlerden ilk sırayı virüsler alırken; sıklıkla hepatit B virüsü (HBV), he-
patit C virüsü (HCV) ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV) bulaşı görülmektedir. Bu infeksiyon etkenleriyle karşılaşma 
olasılığı en yüksek olanlar hemşireler, hekimler, yardımcı sağlık personeli ve temizlik personelidir. Bu çalışmada 194 
yataklı hastanemizde çalışanların 2014 yılı içerisinde maruz kaldığı kesici-delici alet yaralanma olaylarını değerlendir-
meyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemizde iş kazası bildirim formu doldu-
rularak yapılmış olan toplam 30 adet yaralanma olayı retrospektif olarak incelenmiştir. Yaralanmaya neden işlem türü 
sıklık ve kümülatif sıklık verileri oluşturuldu. Yaralanmaya neden olan “balık kılçığı” yöntemi kullanılarak sorun belirle-
nerek diyagram çizildi. Probleme neden olan sebepler sıralandı. Öncelikli nedenler üzerinde çalışma yapıldı. Yaralanma 
nedeniyle başvuran çalışanların serolojik takipleri yapıldı.

Bulgular: 2014 yılı içerisinde bildirim yapılmış olan 30 adet yaralanma neden olan işlem türü göre; işlem sırasında 
iğne batması 11 (%36.7), tıbbi evsel atık poşetinden iğne batması 6 (%20), temizlik esnasında iğne batması 7 (%23.3) 
sıklıkla kesici-delici alet yaralanma nedeni belirlendi. Takipler esnasında hiçbir çalışanda HBV, HCV ve HIV bulaşı tespit 
edilmemiştir.

Sonuç: Kesici-delici alet yaralanmaları nedenleri belirlenerek nedenler üzerindeki oluş sıklığına göre eğitimler veril-
di, yapılan hatalar giderilmeye çalışıldı. Kesici-delici alet yaralanmaya neden olacak kişi alışkanlıkları, sistem ve ortam 
durumları değerlendirilerek eksik olan uygulamalar gözden geçirildi. Tüm çalışanların hepatit B aşısı ile bağışıklanması 
sağlanmıştır.

 Anahtar Kelimeler: İş kazası, balık kılçığı, kesici-delici alet yaralanması
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Tablo. İğne batmaları ve kesici-delici alet yaralanmaları

Hata no İlaç hataları Sıklık (%)
1 İşlem sırasında İğne batması 36.7

2 Tıbbi-evsel atık poşetinden iğne batması 20.0
3 Temizlik esnasında iğne batması 23.3
4 Tedavi tepsisi toplarken 3.3
5 İğne kapağı kapatırken iğne batması 3.3
6 Kan şekerine bakarken iğne batması 3.3
7 Kan alma işleminde iğne batması 6.7
8 Pansuman yaparken 3.3
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda İnvaziv 

Araç İlişkili İnfeksiyonlara Bakış

Melike Kurt1, Emel Azak2, Meliha Meriç Koç2, Ayşe Willke Topçu2

1 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Kocaeli
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YD-
YBÜ)’nde invaziv araç kullanım oranları ve invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarının değerlendirilmesi ve belirlenecek 
infeksiyon kontrol önlemlerine yol gösterici olması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 1 Ocak 2010-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi YDYBÜ’de invaziv araç kullanım oranları ve invaziv araç ilişkili infeksiyonlar hedefe yönelik 
aktif prospektif sürveyans yöntemiyle izlendi. “National Healthcare Safety Network (NHSN)” önerileri doğrultusunda 
doğum ağırlığına göre ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), umblikal kateter ilişkili bakteremi (UKİB) ve santral kateter 
ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu (SKİKDİ) sürveyansı yapıldı. İnvaziv araç ilişkili infeksiyonların tanımlanmasında “Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri kullanıldı. Hastanemize ait veriler ulusal hastane infeksiyonları 
sürveyans ağı (UHSA) özet raporlarında yer alan Türkiye verilerinin ağırlıklı genel ortalaması (AGO) ve persentilleriyle 
NHSN raporlarındaki persentillerle karşılaştırıldı. YDYBÜ’ye periyodik eğitimlerin yanı sıra saptanan sorunlara yönelik 
eğitimler verildi.

Bulgular: Bu çalışmanın yapıldığı beş yıllık süre boyunca 750 g ve altındaki bebeklerde VİP’in 2011 yılından iti-
baren önemli bir sorun olduğu saptandı ve UHSA ve NHSN verilerine göre ventilatör kullanım oranları sırasıyla 10-50. 
ve 75-90. persentillerde iken, VİP hızlarının sırasıyla 50-75 ve 75-90. persentillerde yer aldığı görüldü. Ayrıca ≤ 750 g 
bebeklerde 2011 yılında SKİKDİ hızı 38.46 iken, diğer yıllarda SKİKDİ saptanmadı. 750-1000 g bebeklerde ventilatör 
kullanım oranına göre VİP hızı yüksek olup UKİB hızında da son iki yılda artış saptandı. 1001-1500 g bebeklerde VİP 
hızı 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yüksek olup 2014 yılında VİP saptanmazken, UKİB hızının da yıllar içinde artış 
göstererek 2014 yılında UHSA ve NHSN verilerine göre sırasıyla 75-90. ve > 90. persentillerde olduğu tespit edildi. 
1501-2500 g bebeklerde VİP hızı 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 6.2, 4.81, 2.75 ve 10.07 olup 2014 
yılında hiç VİP saptanmadı. > 2500 g bebeklerde ventilatör kullanım oranlarına paralel olarak VİP hızları da yüksek 
saptandı. Ayrıca > 2500 g bebeklerde UKİB ve SKİKDİ’ler 2014 yılına kadar gözlenmezken 2014 yılında UKİB hızı 9.62 
ve SKİKDİ hızı 21.75 tespit edildi. YDYBÜ’de doğum ağırlığına göre invaziv araç kullanım oranları, invaziv araç ilişkili 
infeksiyon hızları, UHSA verilerinin AGO’su, UHSA ve NHSN persentillerinin karşılaştırılması Tablo 1’de gösterildi.

Sonuç: YDYBÜ’de invaziv araç ilişkili infeksiyonların aktif prospektif sürveyans yöntemiyle izlenmesi, olası sorunla-
rın erken tespit edilerek gerekli önlemlerin en kısa sürede alınmasını sağlayacağı ve etkin infeksiyon kontrol stratejile-
rinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan yoğun bakım, invaziv araç ilişkili infeksiyon
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Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Cerrahi Alan İnfeksiyonları: 

2011-2014 Verileri

Dilek Sinağ1, Emel Azak2, Meliha Meriç Koç2, Ayşe Willke Topçu2

1 Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Kocaeli
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gelişen ameliyat kategorisine 
özgü cerrahi alan infeksiyonları (CAİ)’nın yıllar içindeki insidansını ve etken mikroorganizmaları değerlendirmek 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 1 Ocak 2011-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesinde opere edilen hastalar CAİ gelişimi açısından hedefe yönelik aktif prospektif sürveyans yön-
temiyle hastanede yattığı sürece ve taburculuk sonrası izlenmiştir. Sürveyans, “National Healthcare Safety Network 
(NHSN)” önerileri doğrultusunda seçilmiş ameliyat kategorilerinde risk indeksine göre yapılmıştır. CAİ’lerin tanım-
lanmasında “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri kullanılmıştır. Bakteri identifikasyonu için 
VITEC 2® (bioMerieux, Fransa) otomatize identifi-
kasyon sistemi kullanılmış, gerektiğinde klasik tanı 
yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmanın yapıldığı dört yıllık 
süre boyunca cerrahi girişim kategorisine göre top-
lam 8631 hasta takip edildi. İzlenen hastaların 285 
(%3.3)’inde CAİ saptandı. Çalışma süresince sapta-
nan ameliyat kategorisine özgü risk indeksine göre 
CAİ’ler incelendiğinde kardiyak cerrahi, koroner 
arter bypas cerrahisi (göğüs ve bacak insizyonuy-
la), kalça ve diz protezi ile gastrik cerrahilerde so-
run olduğu tespit edildi. Alınan infeksiyon kontrol 
önlemleriyle kardiyak cerrahide 2012 yılında sap-
tanan sorun kontrol altına alındı. Ameliyat tipine 
özgü risk indeksine göre CAİ’ler ve yıllar içindeki 
değişimi Tablo 1’de gösterildi. CAİ’lerde 291 et-
ken mikroorganizma saptandı. Bunların %53’ünü 
gram-negatif bakterilerin, %45’ini gram-pozitif 
bakterilerin, %2’sini mantarların oluşturduğu sap-
tandı. Koagülaz-negatif stafilokoklar (%20), E. coli 
(%19), S. aureus (%15) ve P. aeruginosa (%10) en 
sık izole edilen mikroorganizmalardı. CAİ gelişen 
hastalarda saptanan infeksiyon etkenleri ve etken-
lerin yıllar içindeki dağılımı Şekil 1 ve 2’de göste-
rildi.

Sonuç: Takip edilen ameliyat kategorilerinde 
koroner arter bypas cerrahisi, protez ve gastrik cer-

P-081

Sağlık Hizmeti ile İlişkili İnfeksiyonlar



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2016;20(1):165-287 255

POSTERLER

rahilerde CAİ’lerin önemli bir sorun oluşturduğu ve bu alandaki infeksiyon kontrol önlemlerine daha ağırlık verilmesi 
gerektiği kanısındayız. CAİ’lerin etyolojilerinin büyük bölümünü gram-negatif bakteriler oluşturmakla birlikte cilt 
fl orasında bulunan koagülaz-negatif stafilokokların CAİ etkeni olması dikkat çekicidir. Sonuç olarak, seçilen ameliyat 
kategorilerinde risk indeksine göre CAİ’lerin takip edilerek sorunların saptanması etkin infeksiyon kontrol stratejile-
rinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan infeksiyonları, ameliyat kategorisi, risk indeksi, etkenler

Şekil 1. CAE etkenleri.

Şekil 2. CAE etkenlerinin yıllar içindeki dağılımı.
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Nöroloji-Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde 
Kateter İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarının 

Değerlendirilmesi

Fatma Yeter Dönmez1, Gülderen Şaylan1, Serap Korkmaz1

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının %80’i üretral kateterizasyon nedeniyle olur. Bu neden-
le YBÜ’de prevelans hızı %8-21 oranlarına ulaşmaktadır. Dolayısıyla kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonları (KİÜSİ) 
hastane infeksiyonları içerisinde ilk sırada yer alır. Çalışmamız 2014 yılına ait nöroloji-dahiliye YBÜ’de gelişen KİÜSİ 
hızları alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı; bu değerler ışığında infeksiyon hızını azaltmaktır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemizde NNIS tarafından tanımlanmış sürveyans sistemi, aktif sürveyans kullanılmaktadır. 
Hastane infeksiyonu tanıları, Ulusal Hastane İnfeksiyonları (CDC) kriterlerine göre yapılmaktadır. Takibi yapılan veriler, 
UHESA-İNFLİNE programına kaydedilerek raporlanmaktadır.

Bulgular: Nöroloji-dahiliye YBÜ’de 2014 yılının ilk 1. ve 2. döneminde KİÜSİ hızlarında artış görülmüştür. Bu ne-
denden dolayı; aktif çalışan doktor, hemşire ve temizlik personeline hastane infeksiyonlarından korunma, el hijyeni vb. 
hizmet içi eğitimler verilmiştir. Sürveyans çalışmalarında, yerinde uygulamalar daha kapsamlı izlenmiştir. 2014 yılının ilk 
üç aylık dönemde yatan hasta sayısı 28, hasta günü 714, üriner kateter günü 677, üriner kateter kullanım oranı 0.94, 
KİÜSİ hızı 17.86, insidans dansitesi 7.00’dır. İkinci üç aylık dönemde yatan hasta sayısı 27, hasta günü 695, üriner 
kateter günü 657, üriner kateter kullanım oranı 0.94, KİÜSİ hızı 18.52, insidans dansitesi 7.19’dur. Üçüncü üç aylık 
dönemde yatan hasta sayısı 59, hasta günü 597, üriner kateter günü 575, üriner kateter kullanım oranı 0.96, KİÜSİ 
hızı 3.53, insidans dansitesi 4.12’dir. Dördüncü üç aylık dönemde yatan hasta sayısı 38, hasta günü 720, üriner kateter 
günü 706, üriner kateter kullanım oranı 0.98, KİÜSİ hızı 0, insidans dansitesi 0 olarak saptanmıştır (Tablo).

Sonuç: Nöroloji-dahiliye YBÜ’de yeterli personel istihdamının sağlanarak ve periyodik eğitimlerin sürdürülerek 
KİÜSİ hızlarında düşüş sağlanabileceği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nöroloji-dahiliye, yoğun bakım, sürveyans, üriner kateter

P-082
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Tablo. 2014 KİÜSİ verileri

Dönem Hasta sayısı Kateter kullanım oranı KİÜSİ hızı KİÜSİ insidans dansitesi
Ocak-Şubat-Mart 28 0.94 17.86 7.00
Nisan-Mayıs-Haziran 27 0.94 18.52 7.19
Temmuz-Ağustos-Eylül 59 0.96 3.53 4.12
Ekim-Kasım-Aralık 38 0.98 0 0
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2013-2014 Erişkin Yoğun Bakım 
Ünitesinde Kateter İlişkili Üriner Sistem 
İnfeksiyonlarının Dansiteleri ve Etkenleri

Kamile Hatipoğlu Çakırca1, Habip Gedik1, Kadriye Kart Yaşar1

1 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalış-
mada Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2013-2014 yıllarında erişkin yoğun bakım ünitesinde 
kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu (KİÜSİ) oranı ve etken dağılımının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2013-Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemiz erişkin yoğun bakım ünite-
sinde aktif ve laboratuvara dayalı sürveyans çalışması yapılmıştır. İnfeksiyon tanıları 2008 yılından itibaren uygulanan 
CDC tanı kriterlerine göre konmuştur.

Bulgular: Hastanemiz erişkin yoğun bakım ünitesinde iki yıllık dönemde toplam 1737 hasta, 11.886 gün takip 
edilmiştir. Bu sürede 12 KİÜSİ tanısı konmuştur. İzlenen infeksiyon oranı açısından değerlendirildiğinde KİÜSİ her iki 
yılda da aynı oranda gözlenmiş ancak, etken dağılımı değişmiştir. Etken dağılımı Tablo’da gösterilmiş olup enterik ba-
siller ve non-fermentatif bakteriler en sık saptanan etkenler olmuştur.

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerinde gram-negatif bakteriler, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonların önemli sebebidir. 
Her hastane YBÜ’lerde aktif sürveyans ile etken ve infeksiyon oranlarını yakından izlemeli; ayrıca izolasyon tedbirleriyle 
infeksiyon kontrol prosedürlerinin uygulandığını takip ve kontrol etmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem infeksiyonu, etken, yoğun bakım
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Tablo. Yıllara göre etken dağılımı

Mikroorganizma 2013 yılı n (%) 2014 yılı n (%) Toplam n (%)
E. coli 4 (67) 3 (50) 7 (58.4)
Pseudomonas aeruginosa 2 (33) - 2 (16.7)
Acinetobacter baumannii - 1 (16.7) 1 (8.3)
Enterobacter spp. - 1 (16.7) 1 (8.3)
Klebsiella spp. - 1 (16.7) 1 (8.3)
Toplam 6 (100) 6 (100) 12 (100)
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesinde 

Saptanan Kan Dolaşımı İnfeksiyonları

Kamile Hatipoğlu Çakırca1, Habip Gedik1, Canan Kandemir2, Gülay Eren2, Kadriye Kart Yaşar1

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

Amaç: Hastane infeksiyonları en sık yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde görülen, yüksek morbidite ve mortaliteye 
sebep olan infeksiyonlardır. Bu çalışmada Temmuz 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde görülen 
kan dolaşımı infeksiyonu oranının ve etken dağılımının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 01.07.2014-30.06.2015 döneminde hastanemiz 20 yataklı üçüncü basamak erişkin YBÜ’de 
aktif ve laboratuvara dayalı sürveyans çalışmaları yürütülmüştür. Hastaların tanısında CDC tanı kriterleri kullanılmıştır. 
Çalışma sonrasında hastanemizde kateter infeksiyonları önlem paketi uygulamaya başlatılmıştır.

Bulgular: Erişkin YBÜ’de bir yıllık dönemde 897 hasta, 6717 hasta gününde izlenmiştir. Bu dönemde 31 kan dola-
şımı infeksiyonu tanımlanmış, infeksiyon hızı 3.43 insidans dansitesi 4.42 bulunmuştur. Kan dolaşımı infeksiyonlarında 
toplam 34 etken saptanmıştır (Tablo).

Sonuç: Erişkin YBÜ’de etkenlerde gram-negatif bakteri hakimiyeti olduğu görülmüştür. Tüm invaziv işlemlerde 
olduğu gibi el hijyeninin sağlanması, kateter bakım ve kan kültür örneğinin alınması sırasında cilt antisepsisinin doğru 
yapılması şarttır. Direnç sorunu nedeniyle akılcı antibiyotik kullanımı ve etkin infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun 
artırılması gerektiği kanısına varılmıştır. Gerekli eğitimler/takipler devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan dolaşım infeksiyon, etken, yoğun bakım
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Tablo. Etken dağılımı

Etken n (%)
Koagülaz-negatif stafi lokok 9 (26.5)
Klebsiella pneumoniae 6 (17.7)
Enterococus spp. 5 (14.7)
Pseudomonas aeruginosa 4 (11.8)
Candida albicans 3 (8.8)
Acinetobacter baumannii 2 (5.9)
Acinetobacter spp. 1 (2.92)
E. coli 1 (2.92)
Enterococ faecalis 1 (2.92)
Staphylococcuc aureus 1 (2.92)
Stenotrophomonas maltophilia 1 (2.92)
Toplam 34 (100)
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Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter 
baumannii’ye Bağlı İnfeksiyonların 

Değerlendirilmesi

Sevil Yeşim Yiğit1, Rukiye Sarıkaya1, Zühal Avşar1, Fazilet Duygu1, Mustafa Ertek1

1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Amaç: Yoğun bakım ünitelerinde en sık izlenen infeksiyonlar; üriner sistem infeksiyonları, kan dolaşımı infeksiyon-
ları ve pnömonilerdir. Acinetobacter baumannii ile kolonize hasta prevalansının yüksek olması ve kontrolsüz antibiyo-
tik kullanımı, A. baumannii infeksiyonlarının artışında rol oynamaktadır. Özellikle invaziv girişimlerin sık olduğu yoğun 
bakım ünitelerinde dirençli Acinetobacter türleri, başta ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) olmak üzere bakteremi, idrar 
yolu infeksiyonu ve sekonder menenjit gibi hastane infeksiyonlarına yol açabilmektedir. Bu çalışmada, yoğun bakım 
ünitemizde A. baumannii’ye bağlı infeksiyonları irdeledik. Sonuçlara göre infeksiyon kontrol planlarımızı değerlendire-
rek infeksiyon kontrolüne katkıda bulunmayı amaçladık.

Yöntem: Hastanemiz anestezi ve reanimasyon YBÜ’de son beş yıldaki hastane infeksiyonları sürveyans kayıtları 
retrospektif olarak incelenmiş ve istatistikleri çıkarılarak yorumlanmıştır.

Sonuçlar: A. baumannii, yoğun bakım ünitelerinde en fazla VİP’e neden olmaktadır. 2011 yılında YBÜ’de top-
lam 59 VİP tanısı kondu. A. baumannii’ye bağlı VİP, 32 (%54.24) hastada tespit edildi. 2012 yılında 55 VİP’in 35 
(%63.64)’i A. baumannii’ye bağlıydı. 2013 yılında VİP sayısı 83 olup, 42 (%50.6)’sinde infeksiyon etkeni A. baumannii 
bulundu. 2014 yılında VİP sayısı 62 olup 38 (%66)’inin etkeni A. baumannii, 2015 yılında ise VİP sayısı 62 olup, 44 
(%70.97)’ünde A. baumannii’nin etken olduğu tespit edildi (Tablo).

Tartışma: Son yıllarda A. baumannii, yoğun bakım ünitelerinde VİP’in en sık görülen etkenidir. Antibiyotik direnci 
nedeniyle tedavisi zor olan, mortalite ve morbiditeyi artıran bu etkene bağlı infeksiyonları önlemeye yönelik çabalar 
daha değerlidir. Bu nedenle, yoğun bakım ünitelerinde izolasyon tedbirlerine azami uyum, hasta bakımında asepsi 
antisepsi kurallarına uyum, çevresel kontaminasyonu önlemek için detaylı dezenfeksiyon, endikasyon bitince ventilatör 
uygulamasına son verilmesi, Acinetobacter gibi çevrede uzun süre canlılığını koruyan mikroorganizmalardan korun-
mak için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, ventilatörle ilişkili pnömoni
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Tablo. Yoğun bakım ünitesinde A. baumannii etkeninin yaptığı infeksiyonların yıllara göre dağılımı

Yıl

Laboratuvar 
ilişkili kan 
dolaşımı 

infeksiyonu 
sayısı

Etkeni 
Acinetobacter 

olanlar

Kateter 
ilişkili kan 
dolaşımı 

infeksiyonu 
sayısı

Etkeni 
Acinetobacter 

olanlar

Ventilatörle 
ilişkili pnömoni 

infeksiyonu 
sayısı

Etkeni 
Acinetobacter 

olanlar

Kateter ilişkili 
üriner sistem 
infeksiyonu 

sayısı

Etkeni 
Acinetobacter 

olanlar

2011 0 0 35 5 (%14.29) 59 32 (%54.24) 50 7 (%14)

2012 5 3 (%60) 31 6 (%19.35) 55 35 (%63.64) 45 14 (%31.11)

2013 4 1 (%25) 23 9 (%39.13) 83 42 (%50.6) 49 4 (%8.16)

2014 4 3 (%75) 21 6 (%29) 62 38 (%66) 18 1 (%5.56)

2015 8 2 (%25) 28 6 (%21) 62 44 (70.97) 24 1 (%4.17)
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Sekonder Bakteremilerin Sağlık Hizmeti 
İlişkili İnfeksiyon Tanılarına Göre Dağılımı 

ve Etken Mikroorganizmalar

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

1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Giriş ve Amaç: Sekonder bakteremi, vücudun herhangi bir anatomik bölgesinden kaynaklanan ve hem bu odak-
tan alınan örnekte hem de kan kültüründe aynı mikroorganizmanın üremesi olarak tanımlanır. En fazla üriner ve 
solunum sistemi infeksiyonlarını takiben görülür. Bakteremi, erken tanı konulup tedavi edilmediği takdirde morbidite 
ve mortalitesi yüksek olan bir klinik tablodur. NNIS’ın son verilerine göre sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar (SBİİ)’da 
bakteremilerin yarısı sekonder bakteremi şeklindedir. Bu çalışmada, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde 2014-2015 yıllarında SBİİ’lerde sekonder gelişen bakteremilerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2014-2015 yıllarında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde aktif ve prospektif sürveyans, klinik-
lerde 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 yürütülmüş-
tür. Tanı konulan olgular bu amaçla kullanılmakta olan bilgisayar programına uygun “Hastane infeksiyonları hasta takip 
formu”na kayıt edilip, sürveyans yazılım programına on-line olarak girilmiştir. Sonuçlar İNFLİNE’dan analiz edilmiştir.

Bulgular: 2014 yılında toplam 490 SBİİ tanısı konulmuş ve bu tanılarda 31 sekonder bakteremi (%6.3) gelişmiştir. 
2015 yılında toplam 542 SBİİ tanısı konulmuş ve bu tanılarda 32 sekonder bakteremi (%5.9) gelişmiştir. Sekonder bak-
teremi tanılarının branşlara göre dağılımına baktığımızda 2014 yılında (n= 26) %83.9’unun yoğun bakım ünitesinde, 
(n= 4) %12.9’unun cerrahi branşlarda, (n= 1) %3.2’si dahili branşlarda takip edilmiştir. 2015 yılına bakıldığında (n= 25) 
%78.1’inin yoğun bakım ünitesinde, (n= 5) %15.6’sının cerrahi branşlarda, (n= 2) %6.2’sinin dahili branşlarda takip 
edilmiştir. Tablo 1’de sekonder bakteremi olgularından izole edilen mikroorganizmalar, Tablo 2’de sekonder bakteremi 
olgularının SBİİ tanılarına göre dağılımı görülmektedir.

Sonuç: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2014 yılında SBİİ’lerde sekonder bakte-
remi görülme oranı %6.3 iken 2015 yılında %5.9’dur. SBİİ’lerde primer bakteremi görülme oranı 2014 yılında (n= 60) 
%12.04 ve 2015 yılında (n= 90) %16.6’dır. SBİİ tanıları içinde 2014 yılında %38.7 ile üriner sistem infeksiyonlarında, 
2015 yılında %37.5 ile pnömonide sekonder bakteremi ilk sırada gelişmiştir. 2014 yılında %35.5 ile 2015 yılında 
%31.1 ile Acinetobacter spp. en sık izole edilen mikroorganizma olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, mikroorganizma, sekonder bakteremi
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Tablo 1. Yıllara göre sekonder bakteremi olgularından izole edilen mikroorganizmalar

Mikroorganizmalar/Yıllar
2014 2015

Etken sayısı % Etken sayısı %
Acinetobacter spp. 11 35.5 10 31.3

Enterobacter spp. 2 6.4 0 0

Klebsiella spp. 5 16.1 5 15.6

Enterococcus spp. 2 6.4 2 6.3

Staphylococcus aureus 1 3.2 2 6.3

Koagülaz-negatif stafi lokok 1 3.2 1 3.1

E. coli 4 12.9 1 3.1

P. mirabilis 1 3.2 1 3.1

Pseudomonas spp. 3 9.6 5 15.6

Candida spp. 1 3.2 5 15.6

Tablo 2. Yıllara göre sekonder bakteremi olgularının SBİİ tanılarına göre dağılımı

Yıllar 2014 2015

Sekonder bakteremi Tanı sayısı % Tanı sayısı %
Alt solunum yollarının diğer infeksiyonu 4 12.9 2 6.3

Alt solunum yollarının diğer infeksiyonu 3 9.6 2 6.3

Pnömoniye ait kanıt bulunmaksızın alt solunum yolu infeksiyonu 1 3.2 0 0

Üriner sistem infeksiyonu 12 38.7 9 28.1

Kateter ilişkili ÜSİ 10 32.2 8 25

Semptomatik USİ 2 6.4 1 3.1

SSS infeksiyonu 4 12.9 0 0

Menenjit 4 12.9 0 0

Cerrahi alan infeksiyonu 4 12.9 6 18.8

CAİ organ boşluk 3 9.6 3 9.4

CAİ derin primer 1 3.2 2 6.3

CAİ yüzeyel primer 0 0 1 3.1

Pnömoni 7 22.5 12 37.5

VİP 4 12.9 8 25

Pnömoni 3 9.6 4 12.5

Gastrointestinal sistem infeksiyonu 0 0 1 3.1

Gastrointestinal sistem infeksiyonu 0 0 1 3.1

Cilt yumuşak doku infeksiyonu 0 0 2 6.2

Cilt yumuşak doku infeksiyonu 0 0 2 6.2
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Bir Eğitim Hastanesinde Bası Yarası 
İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Şafak Kaya1, Necla Çetinkaya1, Tutku Topal1, Sevtap Köksal1, Serap Toprak1

1 Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Diyarbakır

Bası yarası herhangi bir vücut bölgesine, aralıksız ve uzun süren bası sonucu meydana gelen iskemi, hücre ölümü 
ve doku nekrozudur. Bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörleri, morbidite ve mortalite oranlarının yüksek olmasına 
ve infeksiyon, ağrı ve depresyon gibi komplikasyonların gelişmesine yol açabilir. İnfeksiyon en önemli komplikasyon 
olup, özellikle yaşlı, beslenmesi bozulmuş ve immün yetersizliği olan hastalarda sepsis gelişmesiyle yaşamı tehdit ede-
bilir. Biz 2010-2015 yılları arasında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde takip edilen ve sağlık bakımı ilişkili bası yarası 
infeksiyonu tanısı konulan hastaları, üreyen etkenleri ve risk faktörlerini irdeledik. Beş yıllık süreçte toplam 22.794 has-
tanın 50’sinde (%0.21) bası yarası infeksiyonu gelişmişti. Hastaların 26 (%52)’sı erkek, yaş ortalaması 60.21 ± 18.05 
idi. Hastaların 18 (%36)’inde sererovasküler hastalık, 10 (%20)’unda diabetes mellitus, 7 (%14)’sinde hipertansiyon 
mevcuttu. Etkenlere bakıldığında; 15 (%30) hastada polimikrobiyaldi. En sık etken %47 ile E. coli iken, bunu sırasıyla K. 
pneumoniae, S. epidermidis, P. aeruginosa, E. faecalis ve A. baumannii izlemekteydi. Bizim hastanemizde bası yarası 
infeksiyon sıklığı düşük olmakla beraber bası yaralarının gelişmeden önlenmesiyle bu oran sıfırlanabilir. Korunma ve 
önlemenin en basit yol olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bası yarası infeksiyonları, etken, sağlık bakımı ilişkili infeksiyon
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Medstar Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 
2015 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili 

Hastane İnfeksiyonları

Safiye Aşcı1, Rabin Saba2, Hüsnü Altunay2, Zeynep Tuncel3, Murat Yılmaz4, Yeşim Ünüver Temel4, 
Murat Acartürk4

1 Medstar Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Antalya 
2 Medstar Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Antalya
3 Medstar Antalya Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, Antalya
4 Medstar Antalya Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Antalya

Yoğun bakımımızda alet kullanımıyla ilişkili hastane infeksiyonu sıklığının, etkenlerinin dağılımının ve direnç profi-
linin saptanması amaçlanmıştır. Sürveyans sistemi olarak; klinik ve laboratuvar verilerine dayalı, aktif, prospektif yön-
temi kullanılmıştır. Hastane infeksiyonu tanımları için “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri 
kullanılmıştır. İnfeksiyon hızlarımız Türkiye-Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) verileriyle kıyaslanarak 
yorumlanmıştır.

Çalışmamızda; 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki bir yıllık veriler değerlendirilmiştir. Bu süre boyunca 
hastanemiz yoğun bakımlarında 776 hasta; 6484 hasta günü yatarak tedavi görmüş olup toplam 60 adet hasta-
ne infeksiyonu tespit edilmiştir. Sürveyansı yapılan hastane infeksiyonları 1000 alet gününe göre; ventilatörle ilişkili 
pnömoni (VİP) için 11.0, santral venöz kateterle ilişkili bakteremi (SVK-B) için 0.2, üriner kateter ilişkili üriner sistem 
infeksiyonu (ÜKİ-ÜSİ) için 2.5 bulunmuştur. UHESA (2014) özel hastane verilerine göre invaziv alet kullanım oranlarımız 
üriner kateterde %50-75, ventilatör kullanım oranı %25-50 ve santral kateter için %50-75, infeksiyon hızlarımız ise 
ÜKİ-ÜSİ için %50-75, SVK-B için %25-50, VİP için %75-90 persentilde bulunmuştur. Bu veriler üniversite hastaneleri 
ile kıyaslandığında invaziv alet kullanım oranlarımız üriner kateter %50, ventilatör kullanım oranı %25-50 ve santral 
kateter için %50-75, infeksiyon hızlarımız ise ÜKİ-ÜSİ için %25-50, SVK-B için %10-25, VİP için %25-50 persentilde 
olduğu gözlenmiştir. Hastane etkeni olarak en sık Acinetobacter baumannii 25 atakta, Pseudomonas aeruginosa 11 
atakta, Candida spp. 11 atakta, Escherichia coli 3 atakta izole edilmiştir.

 Sonuç olarak; hastanemiz YBÜ’de alet kullanım oranları ve hızları UHESA (2014) özel hastane verilerine göre üriner 
kateter kullanım oranı yüksek görünse de, üniversite hastanelerine göre orta düzeyde, ventilatör alet kullanım oranı 
ise özel hastane ve üniversite hastanesi verilerine bakıldığında her ikisinin de düşük düzeyde olduğu, santral venöz 
kateter kullanım oranlarında da yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. İnfeksiyon hızılarımız ise üriner kateterde özel hastane-
lere göre yüsek iken üniversite hastanesine göre düşük düzey olduğu, ventilatör ilişkili infeksiyon hızı özel hastanelere 
göre yüksek olmasına karşın üniversite hastanelerine göre düşük olduğu, santral venöz kateter infeksiyon hızında ise 
özel hastanelere göre düşük orta, üniversite hastanelerine göre düşük olduğu gözlenmiştir. Hastanemiz YBÜ’de ağırlık 
olarak kanser tanılı geriatrik hastaları izlenmesi, hasta kabul performansımızın üniversite hastanelerine benzemesi 
nedeniyle kıyaslamalarımızın bu hastaneler temel alınarak yapılması gerektiğine inanmakla beraber alet kullanımının 
tekrar gözden geçirilmesi, hizmet içi eğitimlerin artırılması, personelin hastane kaynaklı infeksiyonlar konusunda bilinç-
lendirilmesinin katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sürveyans, alet kullanımı, yoğun bakım
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Klebsiella pneumoniae Suşlarında 
Karbapenemaz Uyarısının Değerlendirilmesi

Kadir Efe1, Cüneyt Özakın1, Halis Akalın2, Melda Sınırtaş1, Harun Ağca1, Esra Kazak2, Neval Gencol2, 
Yasemin Heper2

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Giriş: Gram-negatif bakterilerin hastane infeksiyonlarındaki sıklığının yanı sıra artan direnç oranları da önemli bir 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde en sık izole edilen etkenlerden biri olan Kleb-
siella pneumoniae özellikle çoklu dirençli suşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Karbapenem dirençli K. pneumoniae’lar, 
tedavide tercih edilebilecek antibiyotik sayısının kısıtlılığı nedeniyle önemi giderek artan bir problemdir. Bu çalışmada 
klinik örneklerden izole edilen K. pneumoniae suşlarının otomatize sistem ile Gradient difüzyon yöntemi (GDY) sonuç-
larının uyumunun karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Bu çalışmada, Ocak 2011-Ağustos 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına gelen farklı klinik örneklerden izole edilen ve Phoenix 100 
(Beckton Dickinson, ABD) otomatize sisteminde Karbapenemaz Enzimine Sahip Olabilir Sinyali (KESOS)* veren 597 K. 
pneumoniae suşu incelendi. Bu suşlardan 30 gün içerisinde aynı hastadan gelen 297 suş mükerrer kabul edilip çalış-
madan çıkarıldı. Geriye kalan 300 KESOS veren K. pneumoniae suşunun otomatize sistem sonuçları ve GDY ile çıkan 
minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerleri CLSI kriterlerine göre karşılaştırılarak değerlendirildi.

* (KESOS: Bu uyarıyı Phoenix 100 otomatize sistemi Meropenem MİK’ini ≥ 0.12 μg/mL bulduğunda veriyor).

Bulgular: Çalışmadaki 300 K. pneumoniae suşunun 78’i anestezi ve reanimasyon YBÜ, 37’si genel cerrahi YBÜ, 
33’ü onkoloji, 29‘u genel cerrahi, 16’sı hematoloji, 13’ü nefroloji, 13’ü üroloji, 9’u nöroloji YBÜ, 72’si ise diğer klinik-
lerden gelen örneklerden izole edildi (Tablo 1). Gönderilen örneklerin 74’ü kan, 69’u İdrar, 40’ı endotrakeal aspirat 
sıvısı, 32’si pü, 14’ü apse, 14’ü santral venöz kateter ucu, 10’u balgam, 9’u ameliyat materyali ve 47’si diğer örnekler 
şeklindeydi (Tablo 2). Phoenix 100 otomatize sisteminde meropenem MİK değeri > 1 μg/mL çıkan ve aynı zamanda 
GDY ile değerlendirilen 185 suşun 173’ünde GDY ile de MİK değeri > 1 μg/mL olarak bulundu. 12 suşun MİK değeri ise 
≤ 1 μg/mL olarak bulundu. Phoenix 100 otomatize sisteminde dirençli meropenem MİK değeri ≤ 1 μg/mL çıkan ve aynı 
zamanda GDY ile değerlendirilen 27 suşun 19’unda GDY ile de MİK değeri ≤ 1 μg/mL olarak bulundu. Sekiz suşun MİK 
değeri ise > 1 μg/mL olarak bulundu (Tablo 3). Otomatize sistemlerde karbapenem dirençli bulunan bir K. pneumoniae 
suşunun GDY ile dirençli olma olasılığı %93.5, duyarlı olma olasılığı ise %6.5 olarak saptandı. Karbapenem duyarlı bir 
suşun GDY ile duyarlı olma olasılığı ise %70, dirençli olma olasılığı ise %30 olarak bulundu.

Tartışma: Çalışmamızda ve yapılan çalışmalarda otomatize sistemlerle GDY sonuçları arasında uyumsuzluk sap-
tanmıştır. Otomatize sistemde KESOS pozitif olan ve meropenem MİK değeri > 1 μg/mL olan bir suşun dirençli olma 
olasılığı %90’ın üzerinde iken, meropenem MİK değeri ≤ 1 μg/mL olan bir suşun %30 oranında dirençli olabileceği 
etkin tedavinin verilebilmesi açısından dikkate alınmalıdır. KESOS sinyali pozitif olan bir suş GDY ile duyarlı olduğu 
ispatlanıncaya kadar karbapenem dirençli kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: K. pneumoniae, karbapenem direnci
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Tablo 1. K. pneumoniae suşlarının kliniklere göre dağılımı

Klinik n %
Reanimasyon YBÜ 78 26

Genel cerrahi YBÜ 37 12.3
Genel cerrahi 29 9.7
Onkoloji 33 11
Hematoloji 16 5.3
Nöroloji YBÜ 9 3
Nefroloji 13 4.3
Üroloji 13 4.3
Diğer klinikler 72 24.1

Tablo 3. KESOS pozitif olan 185 K. pneumoniae suşunun 
GDY ile saptanan MİK dağılımları

Meropenem (0.12 ≤) n
Değerlendirilen suş sayısı 185

Phoenix MİK > 1 μg/mL ve GDY ile MİK > 1 μg/mL 173
Phoenix MİK > 1 μg/mL ve GDY ile MİK ≤ 1 μg/mL 12
Phoenix MİK ≤ 1 μg/mL ve GDY ile MİK ≤ 1 μg/mL 19
Phoenix MİK ≤ 1 μg/mL ve GDY ile MİK > 1 μg/mL 8

Tablo 2. K. pneumoniae suşlarının örneklere göre dağılımı

Örnek türü n %
Kan 74 24.7

İdrar 69 23
Endotrakeal aspirat sıvısı 40 13.3
Pü 32 10.7
Apse 14 4.7
Santral venöz kateter ucu 14 4.7
Balgam 10 3.3
Ameliyat materyali 9 3
Diğer örnekler 38 12.6
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Nozokomiyal KİÜSİ İnfeksiyonunda Etken 
Olarak Saptanan Gram-Negatif Bakterilerin 

Direnç Oranları

Emine Soylu1, Hale Turan Özden2, Turhan Togan2

1 Başkent Üniversite Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Konya
2 Başkent Üniversite Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya

Giriş: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları hastanelerde çok önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Hastane 
kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarının yaklaşık %80’i sondaya bağlı olarak gelişirken, %10-15’inden sistoskopi ve diğer 
ürolojik işlemler sorumludur. Bakteriler üretradan sondayla, sondanın çevresinden üretral meatusa ve intraluminal yolla, 
idrar torbasından veya sonda-idrar torbası bileşke yerinden sondanın içine ve üriner sisteme ulaşır. Bu çalışmada hastane 
kaynaklı üriner sistem örneklerinden elde edilen Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 
spp. suşlarının direnç oranları, yaş ve cinsiyet dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmada, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Ağustos 2003-Eylül 
2015 tarihleri arasında genel yoğun yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve K. pneumoniae, E. coli, P. aeruginosa, Aci-
netobacter spp. suşlarının etken olduğu hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonu gelişen hastalar ve hastaların cinsiyeti 
ve yaş dağılımı incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya hastanemizde 12 yıllık süre içerisinde 203 hasta alındı. Hastaların 92 (%45.3)’sini erkekler, 111 
(%54.7)’ini kadınlar oluşturmaktaydı. Yaş ortalaması 63.28 ± 19.85 (10-103) arasında değişmekteydi. 203 hastanın 113 
(%55.7)’ünde E. coli, 34 (%16.7)’ünde Acinetobacter spp., 31 (%15.3)’inde P. aeruginosa, 25 (%12.3)’inde K. pneumoni-
ae izole edilmiştir. Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıkları 
Tablo’da verilmiştir.

Tartışma: Genel yoğun bakım gelişen üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde karbapenem yanı sıra kinolon ve geniş 
spekturumlu sefolasporin kullanımı artan direnç nedeniyle kısıtlanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken Acinetobacter spp. Se-
folosporin grubu antibiyotiklerden seftriakson sefotaksim ve kinolon grubundan siprofl oksasin duyarlığının sorun olmaması 
ve tedavide kullanılabilir olmasıdır. Yıllara göre K. pneumoniae artma gösterirken; E. coli, P. aeruginosa, Acinetobacter spp. 
sayılarında yıllara göre belli bir artma olmamıştır. Bu nedenle düzenli aralıklarla yapılacak sürveyans çalışmaları, eğitim ve göz-
lemlerin yapılması infeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasında ve direnç yayılımının önlenmesinde etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, genel yoğun bakım sürveyans
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Tablo. Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların antibiyotikler duyarlılığı

Antibiyotikler
Klebsiella pneumoniae 

(n= 25)
E. coli 

(n= 113)
Pseudomonas aeruginosa 

(n= 31)
Acinetobacter spp. 

(n= 34)
Amikasin 13 (%52) 90 (%76.9) 31 (%100) 9 (%26.5)
Gentamisin 15 (%60) 57 (%50.4) 24 (%77.4) 8 (%23.5)
İmipenem 23 (%92) 105 (%92.8) 21 (%67.7) 12 (%35.5)
Levofl oksasin 10 (%40) 39 (%34.5) 22 (%71) 12 (%35.5)
Norfl oksasin 11 (%44) 36 (%31.9) 21 (%67.7) 9 (%36)
Ofl oksasin 11 (%44) 35 (%31) 21 (%67.7) 10 (%40)
Pipersasilin/Tazobaktam 5 (%20) 81 (%71.7) 27 (%87.1) 34 (%100)
Sefepim 10 (%40) 63 (%55.8) 27 (%87.1) 6 (%24)
Seftriakson 6 (%24) 36 (%31.9) - 34 (%100)
Sefotaksim 6 (%24) 38 (%33.6) - 34 (%100)
Siprofl oksasin 9 (%36) 39 (%34.5) 24 (%77.4) 34 (%100)
Tikarsilin/Klavulanik asit 6 (%24) 49 (%43.4) 15 (%60) 5 (%20)
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Karbapenem Dirençli Enterik Bakterilerde 
İsepamisin, Kloramfenikol ve Minosiklin 

Duyarlılığının Araştırılması

Asiye Karakullukçu1, Barış Ata Borsa2, Mert Ahmet Kuşkucu1, Zeynep Taner1, Esra Bakır1, Gökhan Aygün1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Gram-negatif bakterilerde son yıllarda artan karbapenem direnci dikkat çekici düzeylere çıkmış olup, 
tedavi seçeneklerinin birkaç grup antibiyotikle sınırlanmasına neden olmuştur. Karbapenem dirençli gram-negatif 
bakteri infeksiyonlarının tedavisinde yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç vardır. Bu amaçla çalışmamızda, hastanemiz-
de yatan hastaların rektal sürüntü örneklerinden izole edilen karbapenem dirençli enterik bakterilerin isepamisin, 
minosiklin ve kloramfenikole karşı duyarlılıkları araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ekim 2014-Temmuz 2015 tarihleri arasında hastanemizin çeşitli servislerinde yatarak tedavi 
gören hastalardan infeksiyon kontrol komitesi laboratuvarına gönderilen rektal sürüntü örnekleri çalışmaya alındı. 
Sürüntü örnekleri 2 mg/L meropenem (HiMedia, India) içeren MacConkey agarlara (Accumix-The Tulip Group, In-
dia) ekilip karbapenemaz varlığı açısından değerlendirildi. Kültürlerde üreyen laktoz pozitif, gram-negatif çomaklar 
standart konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemlerle identifiye edildi ve karbapenem direnci meropenem E-test (bi-
oMérieux, Fransa) yöntemiyle EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) kriterlerine 
göre konfirme edildi. Kökenlerin direnç mekanizmaları ise MASTDISCS™ ID Carbapenemase Activity Test (CAT) disk-
leri ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda araştırıldı. Bu kökenlerin isepamisin (ISP; 30 μg, Oxoid Limited, UK), 
kloramfenikol (C; 30 μg, Oxoid Limited, UK) ve minosiklin (MH; 30 μg, Oxoid Limited, UK) antibiyotik duyarlılıkları 
sırasıyla CA-SFM (the Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie), EUCAST (The European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) ve CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) kriterlerine 
göre disk difüzyon yöntemiyle değerlendirildi. Standart bakteri suşu olarak E. coli ATCC 25922 kullanıldı.

Bulgular: İnfeksiyon kontrol komitesi laboratuvarına belirtilen tarihlerde gönderilen toplam 3323 rektal örnek-
ten 74 (%2.2) K. pneumonia ve 10 (%0.3) E. coli olmak üzere toplam 84 karbapenem dirençli gram-negatif enterik 
çomak izole edildi. E-test ile kökenlerin 41’inde 32’nin altında MİK değeri hesaplanmasına rağmen bu kökenlerden 
sadece 5’inde karbapenemaz enzimi saptanmadı. 84 kökenin 66’sında (%78.5) OXA, 11 (%13.1)’inde OXA + MBL, 
1 (%1.2)’inde MBL, 1 (%1.2)’inde AmpC Porin Loss enzimleri saptandı, 5 (%6)’inde ise test edilen karbapenemaz-
lardan herhangi biri tespit edilmedi. Kökenlerin tespit edilen direnç mekanizmaları ve isepamisin, kloramfenikol, 
minosiklin antibiyotik duyarlılık sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de belirtildiği gibidir. Sonuçlara göre, karbapenem 
dirençli enterik bakterilerin %95.2’si isepamisine, %91.6’sı kloramfenikole ve %16.6’sı minosikline duyarlı olarak 
saptanmıştır.

Sonuç: İsepamisin ve kloramfenikol karbapenem dirençli enterik bakterilere karşı tedavide gündeme gelebile-
cek antibiyotikler olarak görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karbapenem dirençli enterik bakteriler, isepamisin, kloramfenikol, antimikrobiyal direnç, 
yeni tedavi yaklaşımları
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Tablo 1. Direnç enzimlerinin varlığı

K. pneumoniae (n: 74) E. coli (n: 10)

MİK < 32 (n: 32) MİK ≥ 32 (n: 42) MİK < 32 (n: 9) MİK ≥ 32 (n: 1)
OXA 27 (%85) 32 (%76) 6 (%67) 1 (%100)

OXA + MBL 1 (%3) 10 (%24) 0 0

MBL 1 (%3) 0 0 0

AmpC + Porin Loss 1 (%3) 0 0 0

Saptanmayan 2 (%6) 0 3 (%33) 0

Tablo 2. Kökenlerin kloramfenikol, isepamisin ve minosiklin duyarlılık oranları

MİK < 32 (n: 41) MİK ≥ 32 (n: 43)

Kloramfenikol İsepamisin Minosiklin Kloramfenikol İsepamisin Minosiklin
OXA %96.9 (32/33) %100 (33/33) %18.1 (6/33) %87.8 (29/33) %100 (33/33) %15.5 (5/33)
OXA + MBL %100 (1/1) %100 (1/1) %0 (0/1) %80 (8/10) %70 (7/10) %20 (2/10)
MBL %0 (0/1) %100 (1/1) %0 (0/1) %0 (0/0) %0 (0/0) %0 (0/0)
AmpC + Porin Loss %100 (1/1) %100 (0/1) %0 (0/1) %0 (0/0) %0 (0/0) %0 (0/0)
Saptanmayan %100 (5/5) %0 (5/5) %20 (1/5) %0 (0/0) %0 (0/0) %0 (0/0)

Şekil 1. Disk difüzyon ile antibiyogram testi.
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Karbapenem Dirençli Enterik Bakterilerde 
Meropenemin Çeşitli Antibiyotikler ile Sinerjik 

Etkisininin Araştırılması

Asiye Karakullukçu1, Mert Ahmet Kuşkucu1, Barış Ata Borsa2, Nergiz İmamova1, Yağmur Eylül Doğantürk1, 
Gökhan Aygün1

1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Antibiyotikler arasındaki sinerjik etki çoklu ilaç direncine sahip patojenlerin neden olduğu infeksiyonların 
tedavisinde alternatif bir seçenek olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Son dönemlerde karbapenem dirençli enterik bak-
terilerin eradikasyonunda meropenem-ertapenem, meropenem-glukopeptid, meropenem-aminoglikozid gibi sinerjik 
etkili tedaviler dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, karbapenem dirençli gram-negatif enterik bakterilerde çeşitli 
antibiyotiklerle meropenem kombinasyonunun sinerjik etkisini araştırmak ve etkili meropenem-antibiyotik kombinas-
yonlarıyla ilgili veriler sunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen, NDM, IMP, OXA-48 ve KPC karbapenemaz 
enzimlerine sahip gram-negatif enterik çomaklar kullanıldı. Amikasin (AK, 30 μg; AMİJEKSİN), ertapenem (ETP, 10 
μg; İNVANZ), klaritromisin (CLR, 15 μg; KLACİD), seftazidim (CAZ, 10 μg; ZİDİM), piperalisin-tazobaktam (TZP, 100 
μg; TAZOJECT), sefazolin (CZ, 30 μg; EQIZOLIN), sefotaksim (CTX, 5 μg; EQITAX), klindamisin (DA, 2 μg; MENEKLİN), 
sefoperozon-sulbaktam (SCF, 75 μg; SULZON), vankomisin (VA, 5 μg; HIMEDIA) ve klavulanik asit (CA, 10 μg; AVİCEL) 
olmak üzere toplam 11 antibiyotik, üretici firmaların önerileri doğrultsunda, 25 μL’sinde CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute) kılavuzunda belirtilen disk miktarlarını içerecek şekilde stok solüsyonlar halinde hazırlandı. Kar-
bapenem dirençli kökenlerden 0.5 McFarland bakteri süspansiyonları hazırlanıp Mueller-Hinton besiyerlerine (Oxoid 
Ltd, Basingstoke, UK) ekildi. Bu besiyerlerinin merkezine meropenem diski (MEM, 10 μg; Oxoid Ltd, Basingstoke, UK) 
yerleştirilip kendisinden 24 mm uzaklığa yine bir meropenem diski ve etkisini araştıracağımız antibiyotikler için de steril 
boş bir disk (Oxoid Ltd, Basingstoke, UK) yerleştirildi. Test edilecek antibiyotiklerle hazırlanan stok çözeltilerden 25 μL 
alınıp boş steril antibiyotik disklerine ve merkezdeki meropenem disklerine pipet yardımıyla emdirildi. Daha sonra bu 
petriler 37°C’de 18-24 saat inkübe edildi. Test edilen antibiyotikler ile meropenem arasındaki sinerjinin göstergesi ola-
rak inhibasyon zonuna ve zonda genişleme olmasına bakıldı. Verilen antibiyotiklerle kombine edilmiş meropenem disk 
zon çapının, antibiyotiklerden birinin tek başına zon çapı ve tek başına meropenem antibiyotik diskinin zon çapının 
toplamına göre ≥ 5 mm artması sinerjik etki olarak değerlendirildi; 

Tek başına meropenem zon çapı + tek başına test edilen antibiyotik zon çapı = X 

Antibiyotikle kombine meropenem zon çapı-X ≥ 5 mm = Sinerjik etki

Bulgular: Kullanılan kökenlere karşı meropenemin diğer antibiyotikler ile sinerjik etkilerinin sonuçları Tablo 1’de 
gösterildiği gibidir. NDM ve IMP direnç enzimlerine sahip kökenlerde meropenem ile kombine disklerin hiçbirinde 
sinerjik etki saptanmadı. En fazla sinerjik etki OXA-48 enzimine sahip kökende, meropenemin sefoperazon/sulbaktam 
ile olan kombinasyonunda gözlendi (15 mm). Bazı meropenem kombinasyonlarının zon çaplarındaki genişlemeler 
Resim 1’de örnek olarak gösterildi.

Sonuç: Meropenemin çeşitli antibiyotiklerle kombinasyonları karbapenem dirençli enterik bakterilerin neden oldu-
ğu hastalıkların tedavisinde uygun seçenek olabilirler. Klinik denemelere ve daha standart bir yöntemle sinerjik etkinin 
araştırılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sinerjik etki, antibiyotik kombinasyonları, karbapenem direnci, enterik bakteriler, meropenem

P-092

Antibiyotik Duyarlılık Çalışmaları
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Tablo 1. Meropenemin diğer antibiyotiklerle sinerjik etkisi

AK ETP CAZ VA CZ CTX DA CA CLR SCF TZP
KPC-2
(E. coli)

- - - - 5 mm - 7 mm 6 mm - - -

OXA-48
(K. pneumoniae)

- - 14 mm - - 13 mm - - - 15 mm -

IMP
(K. pneumoniae)

- - - - - - - - - - -

NDM
(K. pneumoniae)

- - - - - - - - - - -

AK: Amikasin, ETP: Ertapenem, CAZ: Seftazidim, VA: Vankomisin, CZ: Sefazolin, CTX: Sefotaksim, DA: Klindamisin, 
CA: Klavulonik asit, CLR: Klaritromisin, SCF: Sefaperazon-Sulbaktam, TZP: Piperasilin-tazobaktam.

Resim 1. Meropenem antibiyotik kombinasyonlarının sinerjik etkisi.
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Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen 
İntraabdominal İnfeksiyonlar; 

Etkenler ve Duyarlılıklar

Fatma Kılıç1, Aslıhan Ulu1, Birgül Belgin1, Ayşe Seza İnal2, Derya Gürel1, Behice Kurtaran1, 
Süheyla Kömür2, Ferit Kuşcu2, Hasan Salih Zeki Aksu1, Yeşim Taşova1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde 2013-2015 yılları arasında yatan ve abdo-
minal cerrahi sonrası gelişen intraabdominal infeksiyon tanısı alan hastaların değerlendirilmesi ve etken mikroorganiz-
maların dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde 2013-2015 yılları arasındaki abdominal cerrahi sonrası 
intraabdominal infeksiyon tanısı alan hastalar çalışmaya alınmıştır. İnfeksiyon kontrol hemşiresi ve doktorları tarafından 
aktif, prospektif ve laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi kullanılmıştır. İnfeksiyon tanısı “Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)” tanı kriterlerine göre konulmuştur. Elde edilen veriler SPSS v.16.0 for Windows paket progra-
mıyla çözümlenmiştir.

Bulgular: İntraabdominal infeksiyon tanısı alan 32 hastanın yaş ortalaması 62.5 ± 21.1 olup hastaların %75’i 
erkektir. Hastaların ortalama yatış süresi 38 ± 33.8 gündür. Hastaların 12’sinde herhangi bir etken tespit edilmezken, 
tespit edilen 28 mikroorganizmanın %60.7’si gram-negatif bakteri, %32.1’i mantar ve %7.1’i gram-pozitif bakteri idi. 
Etkenlerin dağılımı Tablo’da gösterilmiştir. Karbapenem direnci Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aerugino-
sa’da %100, GSBL pozitifl iği ise Escherichia coli’de %100 ve Klebsiella pneumoniae’da %75 olarak tespit edilmiştir. 
Olguların %31.2’si eksitus olmuştur.

Sonuç: İntraabdominal infeksiyonlarda gram-negatif bakteriler en sık etken olarak karşımıza çıkarken Candida 
türlerinin de yüksek oranı dikkati çekmiştir. Bunun yanında etkenlerdeki yüksek direnç de göze çarpmaktadır. Yüksek 
mortaliteye sahip bu infeksiyonların kontrolünde ve direncin önüne geçmede akılcı antibiyotik kullanımı ile kontrol 
önlemlerine uyum önemli rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, etken, intraabdominal infeksiyon

P-093

Antibiyotik Duyarlılık Çalışmaları

Tablo. Etken mikroorganizmaların dağılımı

Mikroorganizmalar Etken sayısı %
Acinetobacter baumannii 8 28.6

Klebsiella pneumoniae 4 14.3
Candida parapsilosis 4 14.3
Escherichia coli 3 10.7
Candida albicans 3 10.7
Pseudomonas aeruginosa 2 7.1
Enterococcus faecium 2 7.1
Candida tropicalis 1 3.6
Candida pelliculosa 1 3.6
Toplam 28 100
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Yoğun Bakım Hastalarında Antibiyotiklerin 
Diğer İlaçlarla Etkileşiminin Değerlendirilmesi

Emre Kara1, Kamer Tecen1, Nesligül Özdemir1, Ahmet Çağkan İnkaya2, Serpil Öcal3, Ebru Ortaç Ersoy3, 
Serhat Ünal2, Arzu Topeli3, Salih Kutay Demirkan1

1 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Yoğun bakım hastalarında polifarmasi ve antibiyotik kullanımı yaygın olduğundan, antibiyotiklerden kay-
naklanan ilaç etkileşimleriyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, üç farklı on-line veri tabanı (Micromedex-ücretli, 
Medscape-ücretsiz ve Drugs.com-ücretsiz) kullanılarak antibiyotiklere bağlı ilaç etkileşimlerinin saptanması ve bu etki-
leşimlerin klinik eczacı tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 10 Kasım-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 
Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan ve en az bir antibiyotik kullanan hastalar dahil edilmiştir. Veriler hasta dos-
yalarından retrospektif olarak toplanmıştır. Hastaların kullandığı tüm ilaçlar her üç veri tabanıyla analiz edilmiş ve 
antibiyotiklerle olan ilaç etkileşimleri belirlenmiştir. Saptanan etkileşimlerin klinik açıdan anlam taşımaları klinik eczacı 
tarafından değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamında toplam 62 hastada Micromedex veri tabanı ile 42 etkileşim, Medscape veri tabanı 
ile 112 etkileşim, Drugs.com veri tabanı ile 91 etkileşim saptanmıştır. Micromedex ile saptanan etkileşimlerin %2.4’ü 
kontrendike, %66.7’si majör etkileşim, %28.6’sı orta dereceli etkileşim, %2.4’ü minör etkileşim olarak sınıfl andırıl-
mıştır. Medscape ile saptanan etkileşimlerin %2.4’ü kontrendike, %46.4’ü ciddi etkileşim, %32.1’i belirgin etkileşim, 
%18.8’i minör etkileşim olarak sınıfl andırılmıştır. Drugs.com ile saptanan etkileşimlerin ise %25.3’ü majör etkileşim, 
%41.8’i orta dereceli etkileşim, %33’ü minör etkileşim olarak sınıfl andırılmıştır. Saptanan bu etkileşimler klinik eczacı 
tarafından değerlendirildiğinde, Micromedex ile saptanan etkileşimlerin %35.7’si, Medscape ile saptanan etkileşimle-
rin %28.6’sı, Drugs.com ile saptanan etkileşimlerin ise %19.8’i klinik olarak anlamlı bulunmuştur. Sitokrom P450 enzim 
inhibitörü olan klaritromisin, Micromedex, Medscape ve Drugs.com veri tabanlarında saptanan etkileşimlerin sırasıyla 
%38.1’inde, %26.8’inde ve %29.1’inde tespit edilerek en çok etkileşime neden olan antibiyotik olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Yoğun bakım ünitesinde antibiyotikler ve diğer ilaçlar arasındaki etkileşimlerin sıklıkla görüldüğü ulaşımı 
kolay, hızlı ve pratik uygulamalar olan on-line veri tabanları kullanılarak saptanmıştır. Ancak, saptanan etkileşimler ve 
etkileşimlerin dereceleri açısından veri tabanları arasında farklılıklar gözlenmiştir. Ayrıca, saptanan etkileşimlerin çoğu 
klinik açıdan anlam taşımamaktadır. Etkileşimlerin sadece veri tabanları tarafından yapılan derecelendirmelere göre 
değerlendirilmesinin hatalara yol açabileceği ve etkileşimlerin klinik olarak anlamlı olmasının değerlendirilmesinde 
klinik eczacıların ve klinisyenlerin rolü göz önünde tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, ilaç etkileşimi, klinik eczacı, yoğun bakım, on-line veri tabanları
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Antibiyotik Kullanımı



Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2016;20(1):165-287 273

POSTERLER

İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 
Cerrahi Profilaksi Uygunluğunun Araştırılması: 

Nokta Prevalans Çalışması

Merve Sefa Sayar1, Adile Gülçiçek Erdeğer1, Sibel Kulaç1

1 Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Van

Amaç: Bu çalışmada 300 yataklı bir kadın doğum ve çocuk hastanesinde cerrahi profilaksi uygunluğunun nokta 
prevalans yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 23.07.2015 tarihinde İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK) tarafından hastanemizin kadın doğum klinikleri 
ziyaret edilerek, uygulanan cerrahi yöntem ve cerrahi profilaksi belirlenmiştir. Cerrahi profilaksi uygunluğu mevcut 
rehberler eşliğinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplam yatak sayısı 300 olan hastanemizin kadın doğum bölümü cerrahi servisinde 23.07.2015 tari-
hinde yatan hasta sayısı 36 saptanmıştır. Otuz beş hasta sezaryen ile doğum eylemi ve 1 hastada over kist rüptürü 
nedeniyle opere edilmiştir. Otuz olgu acil olarak ve 6 olgu elektif olarak operasyona alınmıştır. Operasyonların hepsi 4 
saatten kısa sürmüştür. Profilaktik antibiyotik doz, uygulama şekli ve süresinin kararı uzman hekimler tarafından veril-
miştir. Hastaların %2.7 (n= 1)‘sinde erken membran rüptürü tanısı mevcutken, diğer hastalar doğum eylemi nedeniyle 
sezaryen işlemine alınmıştır. Hastalarda malnütrisyon, sigara kullanımı, penisilin allerjisi, yakın tarihli cerrahi girişim, ileri 
yaş, steroid tedavisi varlığı sorgulanmıştır. 

Sonuç: Cerrahi profilakside kullanılan antibiyotiklerin uygunluğu cerrahın alışkanlıkları, hastanın risk faktörleri ve 
uygulanan cerrahi işleme göre farklılıklar göstermektedir. Antibiyotiklerin operasyon sonrasında uygulanmaya devam 
edilmesinin infeksiyon riskini azaltmasına katkısı olmadığı gibi, süperinfeksiyon ve direnç gelişimini artırmaktadır. Cer-
rahi profilakside rehberler eşliğinde davranmak hasta bakımı ve hastanın operasyon sonrası dönemde antibiyotik di-
renci ile karşılaşmasının önüne geçebilmek için gerekli olan davranış şeklidir. Hastanemizde yapılan ilk çalışma olması 
ve uzamış profilaksilerin fazlaca olması nedeniyle bu eksikliğin giderilebilmesi adına; hizmet içi eğitimler verilmesi 
kararına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik profilaksisi, direnç

P-097

Antibiyotik Kullanımı

Tablo 1. Uygulanan profi laktik antibiyotikler

Uygulanan profi laksi % (n)
Sefazolin 86.1 (31)

Sefazolin + metronidazol 8.3 (3)
Seftriakson + metronidazol 2.7 (1)
Ampisilin-sulbaktam 2.7 (1)

Tablo 2. Hastaların özellikleri

Özellikler % (n)
40 yaş üzeri 2.7 (1)

Diabetes mellitus 2.7 (1)
Sigara kullanımı 13.8 (5)
80 kg ve üzeri 19.4 (7)

Tablo 3. Profi laksi süresinin uygunluğu

Profi laksi uygunluğu % (n)
Tek doz 8.3 (3)

24 saat 75 (27)
24 saatten uzun 16.6 (6)
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Tıbbi Atık Maliyetinin 2013-2015 Yılları 
Arasındaki Değişimi: Eğitim ve Denetimin Etkisi

Derya Duygu Çelebi1, Behice Kurtaran2, Burcu Öz Türkoğlu2, Aslıhan Ulu2, Hasan Salih Zeki Aksu2, 
Yeşim Taşova2

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çevre Yönetimi Birimi, Adana
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana

Giriş ve Amaç: Sağlık hizmeti verilen alanlarda atıkların kontrolü ve özellikle tıbbi atıkların yönetiminin düzenlenmesi 
çalışan, hasta ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. 2013 yılından itibaren tıbbi atıkların kaynağında doğru ayrıştı-
rılması ve minimizasyonu konusunda düzenli eğitim ve iç denetim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların 2015 yılındaki başarılı 
yönünün düzenli eğitimlerle sağlık çalışanlarının bilgi eksikliğinin tamamlanması neticesi olduğu düşünülmüş olup, 2013 ile 
2015 yılları arasında toplanan tıbbi atık miktarlarının maliyetlerini değerlendirmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, hastanemizde tıbbi atıklar için düzenlenmiş “Atık Alındı Belgesi” ve “Ulusal Atık Taşıma Form”la-
rından elde edilen 2013-2015 yıllarına ait atık miktarları ve aylık fatura tutarlarının retrospektif olarak değerlendirilmesiyle 
yapılmıştır. Tıbbi atık tüketim oranı ve maliyeti kayıt altına alınarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler, her üç yıl için aylık olarak 
toplam atık miktarı, il mahalli idare kurulu tarafından belirlenen tıbbi atık kg bedeli ve aylık tıbbi atık maliyeti hesaplanarak 
yapılmıştır. Eğitimler; İnfeksiyon Kontrol Komitesi ve Çevre Mühendisi tarafından 2014 yılından itibaren sık aralıklarla bölüm 
bazında üçer aylık süreyle verilmiştir. Ayrıca görevlendirilen ekip tarafından haftada üç gün hastane geneli temizlik ve atık 
denetimi yapılıp, bölümlere uyarı/teşekkür yazıları gönderilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda tıbbi atık maliyetinin yıl ve aylara göre dağılımı incelendiğinde; 2013 yılında toplam 634.160 kg 
tıbbi atık üretilmiş olup, bu yıl için kg başına atık bedeli 1.534 TL ve tıbbi atık maliyeti 972.801,44 TL. 2014 yılında toplam 
697.560 kg tıbbi atık üretilmiş olup, bu yıl için kg başına atık bedeli 2 TL ve tıbbi atık maliyeti 1.395.120 TL. 2015 yılında 
toplam 702.260 kg tıbbi atık üretilmiş olup, bu yıl için kg başına atık bedeli 2.14 TL ve tıbbi atık maliyeti 1.490.715.48 TL. 
2013-2014 yılları arasında tıbbi atık maliyet artışı %43.41. 2014-2015 yılları arasında tıbbi atık maliyet artışı %6.85. 2013-
2015 yılları arasında tıbbi atık maliyet artışı %53.24.

Yıllara göre tıbbi atık maliyetlerine bakıldığında 2013 yılından 2015 yılına kadar tıbbi atık miktarı ve birim fiyatında artışa 
bağlı olarak maliyet artmıştır. Atık yönetimi konusundaki kurum içi eğitim ve iç denetim çalışmalarının etkin olduğu 2015 yılı 
bulguları ile desteklenmektedir.

Sonuç: Sağlık çalışanlarının yanı sıra tüm hastane çalışanlarına da atık yönetimi konusunda düzenli eğitim verilmesi ve 
farkındalık yaratılması tıbbi atık miktarının artış ve azalışında önemli rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık, maliyet, tesis güvenliği

P-099

Maliyet Analizleri (Antibiyotik Direnci, İnfeksiyona Bağlı Maliyetler vs.)

Şekil 1. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıbbi atık miktarının yıllara göre 
dağlımı.
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Şekil 2. Yıllara göre miktar ve maliyetleri.

Tablo. Yıllara göre tıbbi atık miktarı ve maliyeti

Aylar

2013 yılı 
toplam atık 

miktarı 
(kg)

2014 yılı 
toplam atık 

miktarı 
(kg)

2015 yılı 
toplam atık 

miktarı 
(kg)

2013 yılı 
tıbbi atık 
kg bedeli 

(TL)

2014 yılı 
tıbbi atık 
kg bedeli 

(TL)

2015 yılı 
tıbbi atık 
kg bedeli 

(TL)

2013 yılı 
toplam tıbbi 
atık maliyeti 

(TL)

2014 yılı 
toplam tıbbi 
atık maliyeti 

(TL)

2015 yılı 
toplam tıbbi 
atık maliyeti 

(TL)

Ocak 54520 57240 58520 1.534 2 2.14 83663.68 114480 125232.8

Şubat 50860 54000 57120 1.534 2 2.14 78019.24 108000 122236.8

Mart 51280 60180 62460 1.534 2 2.14 78663.52 120360 133664.4

Nisan 53160 58080 57060 1.534 2 2.14 81547.44 116160 122108.4

Mayıs 54980 61440 53220 1.534 2 2.14 84339.32 122880 113890.8

Haziran 51660 58560 60620 1.534 2 2.14 79246.44 117120 129726.8

Temmuz 55100 56060 58120 1.534 2 2.14 84523.4 112120 124376.8

Ağustos 52420 56060 56160 1.534 2 2.14 80412.28 112120 120182.4

Eylül 53360 57900 51200 1.534 2 2.14 81854.24 115800 109568

Ekim 48060 57900 62160 1.534 2 2.14 73724.04 115800 133022.4

Kasım 53820 57520 60720 1.534 2 2.14 82559.88 115040 129940.8

Aralık 54940 62620 64900 1.534 2 2.14 84277.96 125240 138886
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Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarını 
Önlemede Bundle Programının Klinik ve Maliyet 

Etkinlik Çalışması

İlker Devrim1, Nevbahar Yaşar2, Rana İşgüder3, Gökhan Ceylan3, S. Nuri Bayram1, Nihal Özdamar3, 
Nuriye Turgut3, Yeliz Oruç2, Gamze Gülfidan4, İsmail Ağırbaş5, Hasan Ağın3

1 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir
2 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, İzmir
3 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir
4 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
5 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, İzmir

Amaç: Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (Kİ-KDİ), en sık görülen sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlardandır. 
Hastalarda önemli bir mortalite ve morbidite sebebi olmasının yanında, hem yoğun bakımda yatış sürelerini uzatarak 
hem de ek tedavi ve ilaç masrafl arına yol açarak sağlık harcamalarını artırmaktadır. Bu çalışmada Kİ-KDİ’leri önlemeye 
yönelik hastanemizde uygulanan bundle (önlem paketi) programının hem klinik hem de maliyet etkinliği araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, hastanemiz çocuk yoğun bakım ünitesinde Aralık 2013-Kasım 2014 tarihleri 
arasında yürütüldü. Çalışmanın ilk 6 ayı (01.12.2013-31.05.2014) bundle öncesi dönem, ikinci 6 ayı (01.06.2014-
30.11.2014) bundle uygulanan dönem olarak tanımlandı. Kİ-KDİ’lerin önlenmesine yönelik kanıta dayalı; minimal 
lümenli kateter seçimi, optimal kateter girişim yerinin seçimi, el hijyeni, klorheksidinli cilt antisepsisi, maksimum bariyer 
önlemleri, kateter yerinin günlük gözlemi, tek kullanımlık yıkama sistemleri, split septum iğnesiz girişim aparatlarının 
kullanımı, şeffaf örtü kullanımı ve kateterlerin en kısa sürede çekilmesi parametrelerinden oluşan önlem paketi uygu-
landı. Çalışmada maliyet-etkinlik analizi yapılırken, maliyetler Sosyal Güvenlik Kurumunun perspektifinden değerlendi-
rildi. Her hasta için günlük yoğun bakımda yatış masrafı, ilaç masrafı (antibiyotik, antifungal ve diğer ilaçlar), kullanılan 
malzemeler, laboratuvar testleri ve tetkikleri için yapılmış masrafl ar hesaplandı. Hasta başı maliyet; toplam maliyet ve 
yoğun bakımdaki hasta günü ve hasta sayısı hesaba katılarak hesaplandı.

Bulgular: Bundle öncesi dönemde Kİ-KDİ hızı 1000 kateter gününde 24.5 iken, bundle programı uygulanan dö-
nemde bu hız 14.3’e geriledi. 2015 verilerine göre ünitemizde Kİ-KDİ hızı 1000 kateter gününde 9.6 olarak hesaplan-
mıştır (Tablo). Bundle öncesi dönemde, Kİ-KDİ olanlarda günlük hasta başı maliyet 252.40 dolar, bundle uygulanan 
dönemde 221.90 dolar olarak hesaplandı. Kateteri olan tüm hastalar değerlendirildiğinde bundle öncesi dönemde 
hasta başı günlük maliyet 232.13 dolar iken, bundle sonrası dönemde 226.62 dolar olarak tespit edildi. Bundle öncesi 
dönemde toplam antifungal ilaç harcamaları 84.504.75 dolar ve antibakteryel ilaç harcamaları 29.514.95 dolar iken, 
bundle uygulanan dönemde antifungal ilaç harcamaları 19.684.00 dolar ve antibakteriyel ilaç harcamaları 25.233.3 
dolara geriledi.

Sonuç: Kİ-KDİ’nin önlenmesine yönelik uygulanan bundle programı; Kİ-KDİ hızlarını düşürmekte oldukça etkili 
bulunmuştur. Ayrıca günlük hastane ve antimikrobiyal ilaç harcamalarını belirgin şekilde azaltarak bundle programının 
maliyet-etkin olduğu görülmüştür. İleride özellikle tüm yoğun bakımlarda rutin uygulamaya geçilmesi, sağlık hizmeti 
ilişkili infeksiyon harcamalarını azaltmada etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu önlem paketi, bundle, bundle maliyet analizi

P-100

Maliyet Analizleri (Antibiyotik Direnci, İnfeksiyona Bağlı Maliyetler vs.)
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Tablo 1. Bundle uygulamaları öncesi ve bundle uygulama dönemi verilerinin karşılaştırılması

Servisler
Bundle öncesi 

dönem
Bundle uygulanan 

dönem
Hasta sayısı 354 204

Hasta günü 4046 4216
Santral kateter takılan hasta sayısı 45 45
Santral kateter günü 2128 2308
Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu sayısı 33 24
Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızı (1000 kateter gününde) 24.35 14.29
Kandidaya bağlı kan dolaşımı infeksiyonu hızı (1000 kateter gününde) 15.49 7.14
Santral kateteri olan tüm hastalarda günlük hasta başı maliyet 232.13 $ 226.62 $
Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu olan hastalarda günlük hasta başı maliyet 252.40 $ 221.90 $
Antifungal ilaç harcamaları 84.504.75 $ 19.684.00 $
Antibakteriyel ilaç harcamaları 29.514.95 $ 25.233.30 $
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Bir Cerrahi Kliniğinde Panrezistan 
Pseudomonas aeruginosa Salgın İncelemesi

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

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

Giriş ve Amaç: Cerrahi klinikler, hastane infeksiyonlarından cerrahi alan infeksiyonlarının yüksek oranlarda görül-
düğü birimlerdir. Cerrahi klinikler de mortalitesi yüksek çeşitli infeksiyonlara ve salgınlara neden olan bakterilerin en 
sık görülen türü Pseudomonas aeruginosa’dır. Çok ilaca dirençli P. aeruginosa suşları farklı gruplardaki antibiyotiklere 
karşı çapraz direnç oluşturabilirler. Bu çalışmada, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
ortaya çıkan panrezistan P. aeruginosa salgın yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2005 yılı itibariyle yoğun bakımların dışındaki tüm kliniklerde olduğu gibi plastik cerrahi klini-
ğinde de laboratuvar temelli sürveyans yapılmaktadır. Sürveyans, Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHE-
SA)’nın, “Türkiye Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Rehberi” doğrultusunda yürütülmüştür. Tanı konulan olgular bu 
amaçla kullanılmakta olan bilgisayar programına uygun “Hastane İnfeksiyonları Hasta Takip Formu”na kayıt edilip, 
sürveyans yazılım programına on-line olarak girilmiştir. Sonuçlar İNFLİNE’dan analiz edilmiştir. Salgın inceleme çalışma-
ları hastanemiz “Salgın İnceleme Prosedürü” doğrultusunda yapılmış analizlerde Excel programı kullanılmıştır.

Bulgular: Hastanemizde daha önceki dönemde panrezistan P. aeruginosa’ya bağlı infeksiyon görülse de ilk defa 
plastik cerrahi kliniğinde 4 olguluk bir kümeleşme görülmesi salgın olarak değerlendirilmiş ve “Salgın İnceleme Tali-
matı” kapsamında çalışmalar başlatılmış ve olgu dökümü yapılmıştır. İlk olgu 66 yaşında başka bir sağlık kuruluşuna 
başvurmadan, 21.04.2015 tarihinde acil servise sol el ikinci parmak testere kesisiyle başvurmuştur. Yaralanma sebebiy-
le hastanemiz acil servisine başvuran diğer hastalarda dışarıda herhangi bir sağlık kurumuna başvurmadan doğrudan 
hastanemize gelmiştir. Bu hastalara plastik cerrahi kliniğinde tendon onarımı operasyonu yapılmış, postoperatif dö-
nemde sağlık bakımı ilişkili cerrahi alan infeksiyonu gelişmiş ve dört hastada osteomiyelit tanısı almıştır. Hastalara ait 
demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

İlgili kliniğin; ameliyat odası, pansuman odası, merkez poliklinik odası ve mobil pansuman arabasından çevre 
kültürleri alınmış ve ortamdan kaynaklı bulaş saptanmamıştır. İnfeksiyon kontrol önlemleri, el hijyeni, temizlik ve de-
zenfeksiyon, cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesi ve cerrahi profilakside antibiyotiklerin uygun kullanımı konulu 
eğitim tüm klinik çalışanlarına verilmiştir. İlgili kliniğin yeni bir cerrahi teknik, yeni bir ürün ya da dışarıdan bir malzeme 
kullanma durumları araştırılmış ve bir yenilik olmadığı tespit edilmiştir. Dört hasta baz alınarak salgın kaynak araştır-
ması yapılmış fakat panrezistan P. aeruginosa üremesi tespit edilememiştir. Laboratuvarda izolatlar saklanmadığından 
dolayı moleküler inceleme yapılamamıştır.

Sonuç: Haziran 2015 tarihli panrezistan P. aeruginosa salgınında; hastaların hepsinin taburcu edilmesiyle salgın pro-
sedürü sonlandırılmıştır. Salgın etkeni olan mikroorganizma cansız ortamdan üretilmediğinden, kaynak olarak hastadan 
hastaya bulaş düşünülmüştür. Muhtemelen salgının nedeni infeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Panrezistan, Pseudomonas aeruginosa, salgın
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Tablo 1. Hastalara ait demografi k bilgiler

Demografi k bilgiler Toplam sayı %
Yaş 25-35 yaş 2 50

65-75 yaş 2 50
Cinsiyet Kadın 1 25

Erkek 3 75
Tanı Testere kesisi 3 75

Trafi k kazası 1 25
Altta yatan hastalık DM 1 25

Yok 3 75
Risk faktörleri Periferik venöz kateter 4 100
Durum Taburcu 4 100

Tablo 2. Pseudomonas aeruginosa suşlarına karşı antibiyotiklerin in vitro aktivitesi

Duyarlı Dirençli
Antibiyotikler Sayı % Sayı %
Amikasin 4 100 0 0
Aztreonam 0 0 4 100
Sefepim 0 0 4 100
Seftazidim 0 0 4 100
Siprofl oksasin 0 0 4 100
Kolistin 4 100 0 0
Gentamisin 0 0 4 100
İmipenem 0 0 4 100
Meropenem 0 0 4 100
Netilmisin 0 0 4 100
Piperasilin-tazobaktam 0 0 4 100
Piperasilin 0 0 4 100

Şekil 1. Salgın eğrisi.
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Özel Bir Hastanenin Genel Yoğun Bakım 
Ünitesinde Görülen Elizabethkingia meningoseptica 

Salgın Araştırması Çalışmaları

Yeliz Gökay1, Hülya Kuşoğlu2

1 Acıbadem Kocaeli Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Kocaeli
2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Elizabethkingia meningoseptica (EM); oksidaz ve katalaz-pozitif, hareketsiz, glukozu fermente etmeyen 
gram-negatif basil olup hastalarda infeksiyonlara sebep olabilen fırsatçı bir bakteridir. Doğada, su kaynaklarında, tuzlu 
suda, toprakta yaygın olarak bulunmaktadır. EM değişik bir antibiyotik duyarlılık paternine sahiptir; çoklu antibiyotik 
direnci ve dolayısıyla ciddi infeksiyonlara yol açabilmektedir. Hastane ortamındaki sıvı içeren cihazları (entübasyon 
tüpleri, buhar maskeleri, enjektörler, inkübatörler, buz makineleri vb.) kontamine ederek infeksiyona neden olduğu 
gösterilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada; özel bir hastanenin genel yoğun bakım ünitesi (GYBÜ)’nde Nisan-Aralık 2015 tarih-
leri arasında 4 hastada görülen EM ile ilgili yapılan salgın araştırmasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu hastanede 
İKH tarafından günlük, aktif, hastaya ve laboratuvara dayalı sürveyans sistemi yürütülmekte, GYBÜ ve diğer yoğun 
bakım üniteleri sürveyans dahilinde İKH tarafından günlük ziyaret edilmektedir. Veriler formlarla kayıt altına alınarak, 
aylık raporlanmakta ve İKK toplantısı sonrası birimlere e-posta ile bildirilmektedir. İlk EM olgusunun görülmeye başla-
dığı Nisan-Aralık 2015 tarihleri arasındaki salgın çalışması verileriyle İKH’nin kayıtları incelenerek yapılacaktır. İKH’nin 
oluşturduğu sürveyans raporları, grafikleri ve tabloları incelenerek, sonuçları verilerimizi oluşturmuştur.

Bulgular ve Tartışma: EM üremesi saptanan 4 hastanın sürveyans kayıtlarına alınmasıyla salgın araştırması baş-
lamıştır. İlk üreme Nisan 2015 tarihinde bir hastanın transtrakeal aspirat (TTA) kültüründe görülmüştür. EM’ye özgü 
antibiyogram olmadığından İKU tarafından mikrobiyoloji laboratuvarı ile işbirliği halinde antibiyogram oluşturulmuş, 
çalışılan antibiyotiklere karşı dirençli olduğu raporlanmıştır. İlk hastadan 10 gün sonra aynı ünitede başka bir hastanın 
TTA’da yine EM rapor edilmiştir. Bu hastanın antibiyogramı diğer hasta ile aynıdır. İki ay sonrasında üniteye yatan diğer 
hastada da aynı mikroorganizma görülmesi üzerine salgın araştırması başlamıştır. EM üremesi tespit edilen tüm has-
talar ÇİD olduğu saptandığından temas izolasyonu uygulanmıştır. Nem tutucu özelliği olan tüm alanların temizliği ve 
dezenfeksiyonu ve ortak kullanılan nesneler gözden geçirilmiştir (solunum devreleri, sakşın kavonozu, fl ow sensörler, 
nemlendirici filtreleri, el yıkama lavobosu ve lavobo çevresi). GYBÜ hastanede özel bölüm olduğundan; özel bölümlerin 
temizliği talimatına göre temizlenmektedir. Talimata göre günlük, haftalık ve aylık temizlikler tanımlı olup, form ile te-
mizlik takipleri yapılmaktadır. Temizlikleri yardımcı personel yapmakta olup, 3 ayda bir eğitim almaktadır. Özel bölüm-
lerin temizliği takip formuna göre temizlikleri kontrol edilmiş, üreme olan hastalar ve diğerleri için kohort uygulanmış, 
hemşire-ekipman ayrılmıştır. Hastaların ortak kişi ve nesneleri tespit edilmiştir. Yirmi altı ayrı noktadan ortam kültürleri 
alınarak, sadece EM aranması istenmiştir. Hastalara antibiyotik tedavisi verilerek klinik durumları takip edilmiştir.

Sonuç: Alınan kültürler kontrol edildiğinde sadece buz makinesi olarak tespit edilmiş, üreme tespit edilen 4 hasta-
ya ateşleri yükseldiğinde buz uygulaması yapıldığı saptanmıştır. Üreme sonrası buz makinesi alandan kaldırılmış, soğuk 
uygulama ihtiyacı olan hastalar için hastaya özel soğuk jel kullanımı uygulamasına geçilmiştir. Salgın araştırması son 
üreme sonrası 6 ay devam etmiş, üreme olmadığından sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elizabethkingia meningoseptica, genel yoğun bakım ünitesi, buz makinesi
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Tablo. 

Kültür alınan yer Kültür sonucu
4 hasta yatağı Üreme olmadı

4 ventilatör devresi giriş çıkış bağlantı noktaları Üreme olmadı
4 monitör tuşları ve bağlantı noktaları Üreme olmadı
4 aspirasyon hattı ve kavonozu Üreme olmadı
2 el yıkama lavobosu Üreme olmadı
Buz makinesi içi Elizabethkingia meningoseptica
Buzdolabı içi Üreme olmadı
2 bronkoskop ucu Üreme olmadı
2 soğuk buhar kavonozu Üreme olmadı
2 bakım kabı içi Üreme olmadı
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Reanimasyon Ünitesinde 
Serratia marcescens Salgın Analizi

Hatice Yapıcı Çiçekdemir1, Derya Gürel1, Aslıhan Ulu1, Behice Kurtaran1, Hasan Salih Zeki Aksu1, 
Yeşim Taşova1

1 Çukuroca Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Adana

Amaç: Çalışmada reanimasyon ünitesindeki Serratia marcescens salgınını analiz etmek ve kontrol altına almak 
amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK)’nin Nisan 2015’te reanimasyon ünitesinde S. marcescens 
üremelerinin artmasını saptamasıyla salgın analizi başlatılmıştır (Şekil) (p< 0.05). İmmünitesi baskılanmış, invaziv giri-
şimlerin uygulandığı ve sık müdahalelerin yapıldığı hastaların izlendiği ünitede olgu listesi çıkarılmış ve kaynağın tespiti 
için literatür taraması yapılmıştır. Mikrobiyoloji laboratuvarıyla görüşülerek moleküler analiz için izolatların saklanması 
planlanmıştır.

Bulgular: Olgulara ait özellikler ve risk faktörleri Tablo’da özetlenmiştir. Salgın dönemindeki olguların 5’i kolonize, 
4’ü infekte hastalardır. Dört hastaya VİP tanısı konmuştur. Olguların %55.5 (n= 5)’i eksitus, %33.3 (n= 3)’ü taburcu 
ve %11.1 (n= 1)’i yatan hastalardır. Yapılan gözlemlerde; hemşire/hasta oranı gündüz 1/3, gece ise 1/4.5 olarak tespit 
edilmiştir. El hijyeni uyumu salgından önceki dönemde temas öncesi (TÖ) %81.8, temas sonrası (TS) %90.9 iken salgın 
döneminde TÖ %78.1’e, TS %84.8’e düştüğü ve izolasyon önlemlerine uyumun %62.2 olduğu bulunmuştur. Ünitede 
bir izolasyon odası bulunduğu için hasta başı izolasyon uygulandığı, aspirasyonun doktorlar/hemşireler tarafından 
kapalı/açık teknikle yapıldığı ve asepsiye her zaman uyulmadığı, propofol infüzyonu için kullanılan setin 6-12 saatte bir 
değiştirilmesi gerekirken 24 saatte değiştirildiği saptanmıştır. Müdahale olarak, infekte/kolonize hastalara izolasyonda 
kohortlama uygulandı. Hasta alımı durduruldu ve detaylı temizlik yapıldı. Temizlik öncesi ve sonrası çevre kültürleri 
alındı. Ayrıca temizlik sonrası adenozin trifosfat cihazıyla ölçümler yapılarak bölüm temizlendikten sonra hasta alımına 
başlandı. El hijyeni ve izolasyon uyum gözlemi yapıldı. Çalışanlara infeksiyon kontrol önlemleri eğitimi verildi. Salgın 
için, el hijyeni ve izolasyon önlemlerine uyumun artırılması, aspirasyon işlemlerinde aseptik tekniğe uyulması, propofol 
infüzyonu için takılan setin 6-12 saatte bir değiştirilmesi, ortam temizliğinin daha detaylı yapılması ve hemşire/hasta 
oranının 1/2 şeklinde düzenlenmesi önerildi.

Sonuç: Salgın kaynağı tespit edilememiştir. Alınan çevre kültürle-
rinde S. marcescens üremesi olmamıştır. Salgın analizinin başlatılması 
ile Nisan ayında %14.8 olan atak hızı Mayıs ayında %8.2’ye, Haziran 
ayında ise %2.8’e düşmüştür. Aralık ayında yeni olgu saptanmayana 
kadar bölüm izlenmeye devam edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Analiz, aspirasyon, salgın, reanimasyon
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Şekil. Vakaların atak hızı. 

Tablo 1. Olgulara ait özellikler ve risk faktörleri

Risk faktörleri n %
Yaş ortalaması 52.8

Erkek 6 66.7
Kadın 3 33.3
PAK 9 100
SVK 9 100
PVK 9 100
Üriner kateter 9 100
Entübasyon 9 100
Mekanik ventilasyon 9 100
Transfüzyon 8 88.9
OG/NG 8 88.9
Trakeostomi 5 55.5
Propofol kullanımı 5 55.5
Diyaliz 2 22.2
TPN 1 11.1
Göğüs tüpü 1 11.1
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Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Ünit 
Temizlik-Dezenfeksiyon Uygulamalarına 
Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

Rasime Öznur Halıcı1,Gülsüm Kaya2, Aziz Öğütlü3, Ertuğrul Güçlü3, Oğuz Karabay3

1 Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sakarya 
2 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
3 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya 

Amaç: Hastanede temizlik-dezenfeksiyon uygulamaları infeksiyon kontrol programının temelini oluşturur. Tıbbi 
araç-gereç ve ortamın temizlik ve dezenfeksiyonunun yetersizliği, ekstra tedavi harcamalarına, temizlik-dezenfeksiyon 
konusunda gereksiz işlemlere bağlı hastane giderlerini artmasına ve dirençli mikroorganizmaların yayılmasına neden 
olabilir. Bu çalışma, Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (SADSM)’nde ünit temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarına 
eğitimin etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Eğitim öncesi ve sonrası iki dönem olarak planlanan çalışma SADSM’de 15 Ekim 2015-15 Ocak 
2015 arasında yapıldı. SADSM’de yıllık eğitim programına göre sağlık çalışanlarına düzenli temizlik dezenfeksiyon eği-
timi verilmekteydi. 15 Ekim-30 Kasım 2015 arası dönem uygulamalı ünit temizlik dezenfeksiyon eğitimi öncesi dönem 
(EÖD) idi. EÖD’de diş klinik çalışanlarına ünit temizlik ve dezenfeksiyon konularında eğitim verilmedi. Klinikteki sağlık 
çalışanları temizlik dezenfeksiyon işlemi sırasında düzenli olarak infeksiyon kontrol hemşiresi tarafından gözlendi. 1-2 
Aralık 2015 tarihlerinde klinik sağlık çalışanlarına ünit temizlik ve dezenfeksiyonu eğitimi uygulamalı olarak verildi. 3 
Aralık 2015-17 Ocak 2016 arası eğitim sonrası dönemi (ESD) idi. ESD’de kliniklerde çalışan sağlık çalışanları temizlik ve 
dezenfeksiyon eğitimi sonrası gözlendi ve gözlem sonuçları standart bir forma kaydedildi. ESD gözlem verileri standart 
forma kayıt edildi. EÖD ve ESD’de elde edilen veriler SPSS 21 programında analiz edildi. p< 0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Sağlık çalışanlarının %85 (46/54)’i kadın, %15 (8/54)’i erkek olup; yaş ortalaması 36.4 ± 6.6 (24-48) idi. 
Çalışmaya katılanların %65’i temizlik personeli, %24’ü hemşire, %11’i tıbbi sekreterdi ve çalışma yılı 7 ± 2.2 (3-10) 
idi. Gözlenen sağlık çalışanının %85’i klinik çalışanı, %15’i klinik dışı çalışan idi. EÖD ve ESD’de temizlik dezenfeksiyon 
uygulamaları gözlem sonuçları Tablo’da verildi.

Tartışma ve sonuç:

• Eğitim sonrası dönemde ünit temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının prosedüre uygun yapıldığı,

• Eğitim sonrası temizlik dezenfeksiyon yönünün temizden kirliye doğru artış gösterdiği,

• Temizlik ve dezenfeksiyon yapacak sağlık personelinin işe başlamadan önce yeterli bir eğitim alması gerektiği,

• Eğitim planı kapsamında yıllık düzenli olarak verilen genel temizlik dezenfeksiyon eğitimlerinin etkinliğinin yetersiz 
olduğu, birim bazlı ve uygulamalı verilen eğitimlerin daha etkin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ağız ve diş sağlığı merkezi, temizlik dezenfeksiyon uygulamaları, sağlık çalışanları, 
temizlik-dezenfeksiyon eğitimi, gözlem
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Tablo. Eğitim öncesi dönem ve eğitim sonrası dönem ünit temizlik dezenfeksiyon uygulamaları gözlem sonuçları

Uygulama
Eğitim öncesi 
dönem (n*)

Eğitim sonrası 
dönem (n*) p

Malzemelerin toplanması 36 56 0.044

Kullanılan malzemelerin temizliği 28 40 0.040
Çöplerin atılması 52 56 0.161
Eldiven değişimi 47 49 0.742
Refl ektör kolu dezenfeksiyonu 30 44 0.011
Ünit kollukları dezenfeksiyonu 15 31 0.008
Ünit tablaları dezenfeksiyonu 14 31 0.004
Ünit cihazları 15 31 0.006
Ünit asistan paneli dezenfeksiyonu 10 41 0.001
Kreşuar dezenfeksiyonu 20 45 0.001
Temizlikte sil at sil uygulaması 39 50 0.013
Eldiven değişimi 48 56 0.013
Yeni malzeme konulması 49 51 > 0.05
* Doğru gözlem sayısı
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Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde 
Çalışan Sağlığı Yönünden Gürültü 
Maruziyetinin Değerlendirilmesi

Özlem Sarıkaya1, Burcu Gönülal1, Ziyafet Uğurlu1, Ayşegül Yeşilkaya2, Melike Hamiyet Demirkaya2

1 Başkent Üniversite Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
2 Başkent Üniversite Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi (MSÜ)’nde çalışan perso-
nelin gürültü maruziyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma MSÜ’de gürültü maruziyetinin belirlenmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı bir çalış-
madır. Bu doğrultuda MSÜ’de çalışan 23 kişiye yönelik maruziyete ve işitme sorununun belirlenmesine yönelik veriler 
elde edilmiştir. Ayrıca kirli ve temiz alandaki ve bu alanlarda çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyesini belirlemeye 
yönelik ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri doğrultusunda temiz ve 
kirli alanlarda portatif gürültü ölçüm cihazı ve çalışan maruziyeti için de kişisel gürültü dozimetre cihazı kullanılarak 8 
saatlik gürültü ölçümleri yapılmış ve renkli gürültü haritası oluşturularak elde edilmiştir. 

Bulgular: MSÜ’de çalışan toplam 23 personelin %30.4’ü kadın, %69.5’i erkektir. Yaş dağılımına bakıldığında, 
%8.6’sı 20-25 yaş arası, %21.7’si 26-35 yaş arası ve %69.5’i 35 yaş üstüdür. Çalışanların yarısından çoğunun (%56.4) 
MSÜ’de 6 yıldan uzun süredir çalıştıkları belirlenmiştir. Ünitemiz 2011 yılında MSÜ olarak revize edilmiş ve alanlar ay-
rılmıştır. Bu tarihten önceki dönemde kişilerin maruziyeti tam bilinmemekle birlikte 2011 yılı sonrası 9 kişinin 5 yıldan 
daha uzun süredir kirli alanda çalıştığı ve gürültüye daha fazla maruz kaldıkları ve yapılan son periyodik muayenede 
6 kişide işitme sorunu olduğu belirlenmiştir. Kişilerden elde edilen bilgi doğrultusunda 3 kişinin işe başlamadan önce 
işitme kaybı olduğu, diğer 3 kişinin ise işitme kaybının çalışma alanındaki maruziyete bağlı olup olmadığıyla ilgili kayıt-
lardan ve kişilerin kendilerinden veri elde edilememiştir. MSÜ’de yapılan ölçüm sonuçları incelendiğinde; kirli ve temiz 
alan için ve çalışanlar için sınır değer 85 dBA olarak bildirilmiş olup, ünitemizde kirli alan gürültü seviyesi min-maks 
değerinin 59.7-98.4 dBA aralığında, temiz alan gürültü seviyesi ise 56.5-63.6 dBA olduğu tespit edilmiştir. Ünitemizde 
kirli alanda çalışanlar için gürültü maruziyet ölçümü 93 dBA, temiz alanda çalışanlar için ise 80.3 dBA bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamız sonucunda MSÜ’de kirli alanda ortam gürültü seviyesinin ve kişinin maruz kaldığı gürültü 
seviyesinin “çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik”e göre belirlenen değerin (85 dBA) 
üstünde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; bu alanda kullanılan kişisel koruyucu ekipman 
kullanımının önemi konusunda farkındalığın artırılması ve denetimlerin daha sık yapılması sağlanmıştır. Ayrıca ünitede-
ki tüm çalışanlar yapılan yıllık işitme testleriyle izlenmeye devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Merkezi sterilizasyon ünitesi, çalışan sağlığı, gürültü maruziyeti
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Candida albicans Kolonisi İçinde Dezenfektanlara 
Dirençli Karşılaşma Mutantlarının Oluşturulması*

Ali Adil Fouad1, Merve Erdoğan1, Ayşe Kalkancı1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

* Bu çalışma TÜBİTAK 1001 programı altında desteklenen 113S383 kodlu “Dezenfektanların Antifungal Aktivitesinin ve
Direnç Mekanizmalarının İncelenmesi; Candida albicans Modeli Üzerine Bir Çalışma” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Amaç: Candida albicans hastane infeksiyonu etkeni mantarlar arasında en sık izole edilen türdür. Yaygın ola-
rak hastane ortamında bulunması nedeniyle bu deneysel çalışma için model olarak seçilmiştir. Candida cinsi maya 
mantarları için dezenfektanların etki mekanizmaları ve direnç özellikleri konusundaki bilgilerimiz azdır. Bunun nedeni 
dezenfektan duyarlılığının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin karmaşıklığı ve tartışmalı sonuçlarıdır. Artan kon-
santrasyonlarda dezenfektanlara maruz bırakılan bakterilerde test edilen dezenfektan varlığında üremeye başlayan 
“karşılaşma mutantları” tanımlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu deneysel çalışmada C. albicans içinde triklosan, sodyum hipoklorid, benzalkonyum klorür 
ve klorhekzidine dirençli mutant koloniler oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, triklosanın 0.5-16 mg/L, sodyum 
hipokloridin 7.5-8192 mg/L, benzalkonyum klorür ve klorhekzidinin 0.5-16 mg/L konsantrasyonda bulunduğu farklı 
Mueller-Hinton Agar (MHA) besiyeri plakları hazırlanmıştır. C. albicans kökeni bütün besiyerlerine ekilerek 7 güne 
kadar süreyle üreme takip edilmiştir.

Bulgular: C. albicans kökeninin triklosan için minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değeri 2 mg/L, sodyum hipok-
lorid için 1024 mg/L, benzalkonyum klorür için 4 mg/L ve klorhekzidin için 4 mg/L olarak belirlenmiştir. Kimyasal içeren 
besiyerlerinde inkübe edilen C. albicans kolonilerinden 100 koloni oluşturan birim (CFU) içinde, bir veya 2 adet (2.10-2) 
dirençli koloni ayrılmıştır. Karşılaşma mutantı kolonilerin triklosanın 0.5 mg/L, sodyum hipokloridinin 30 mg/L, benzal-
konyum klorürün 6 mg/L ve klorhekzidinin 5 mg/L miktarında bulunduğu besiyerinde üremeye başladığı belirlenmiştir.

Sonuç: Bakterilerde olduğu gibi C. albicans türü mayalar için de dezenfektan maddelere dirençli karşılaşma mu-
tantlarının oluşturulabildiği anlaşılmıştır. Bu mutantların deney modeli olarak kullanılması mantarların dezenfektanlara 
duyarlılığı ve direnci konusunda henüz tanımlanmayan mekanizmaların açıklanmasına yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klorhekzidin, kandida, direnç
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Klorhekzidine Dirençli Klebsiella pneumoniae 
Mutantı Oluşturulması ve Karakterizasyonu

Gamze Gizem Duman1, Tuğba Çuhadar1, Ahmet Sungur Yamak2, Kayhan Çağlar1, Ayşe Kalkancı1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III, Ankara

Amaç: Bütün dezenfektanlara ve klorhekzidine direnç gelişimi ve bu direncin klinik anlamı konusundaki bilgilerimiz 
kısıtlıdır. Bu nedenle karşılaşma mutantları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada antibiyotik direnci tanımlan-
mayan duyarlı bir Klebsiella pneumoniae kökeninden, düşük konsantrasyonda klorhekzidin (SIGMA C9394) içeren 
besiyerlerinde seri pasajlar ile “karşılaşma mutantları” oluşturulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Klorhekzidinin 16 mg/L konsantrasyonunda bulunduğu besiyerinde mutantların oluştuğu be-
lirlenmiştir. Bu mutant kolonilerin virülans özellikleri antibiyotiklere duyarlı ve dirençli K. pneumoniae kökenleriyle 
karşılaştırılmıştır. Antibiyotiklere duyarlı ve dirençli olan kökenlerin klorhekzidin MİK değerleri 4 mg/L’nin altında bu-
lunmuştur. Mutant kolonilerin başlangıçtaki antibiyotik duyarlılık özelliğinin değişmediği görülmüştür. Antibiyotiklere 
duyarlı ve dirençli kökenler ile klorhekzidine dirençli mutant kökenin biyofilm özellikleri, koloni sünme kapasitesi, seru-
mun öldürme gücüne dirençleri, %5 koyun kanlı agarda hemoliz aktiviteleri, DNAz, %2.5 Yolka garda lesitinaz enzimi 
oluşturma özellikleri, tween 80 agarda lipaz enzimi oluşturma kapasiteleri, %15 kazein içeren besiyerinde kazeinaz 
özellikleri araştırılmıştır. Kökenlerin in vivo virülans özelliklerinin karşılaştırması için deneysel model olarak mum güvesi 
Galleria mellonella larvaları kullanılmıştır.

Bulgular: Kökenlerin in vitro virülans faktörleri arasında fark bulunmamıştır. Biyofilm, koloni sünme kapasitesi, 
hemoliz özellikleri, DNAz kapasiteleri, lesitinaz enzimi, lipaz enzimi oluşturma kapasiteleri negatif bulunurken, kazei-
naz enzimi üretimi pozitif bulunmuştur. Kökenlerin insan serumuna direnç özellikleri arasında da fark bulunmamıştır. 
Serum ile karşılaştıktan sonra bakteri miktarının 3 log azaldığı belirlenmiştir. Duyarlı, dirençli ve klorhekzidin dirençli 
mutant köken ile infekte edilen G. mellonella larvalarının 48 saatlik canlı kalım yüzdeleri sırasıyla %90, %20 ve %30 
olarak bulunmuştur. Antibiyotik dirençli köken ile klorhekzidin dirençli mutant kökenin larvaları öldürme güçleri, du-
yarlı kökenden belirgin yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Klorhekzidine dirençli mutant kökenin in vitro virülans faktörleri arasında fark bulunmazken, in vivo virü-
lans özellikleri belirgin farklı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Klorhekzidin, Klebsiella, direnç, karşılaşma mutantı
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