


• Gelişen teknoloji
• Tanı ve tedavide

kullanım
• Uygulanan teknikler

çok gelişmiş bile olsalar
kendine özgü
komplikasyon riskleri
taşımaktadırlar
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Hastanın hastanede
yatış süresini

uzatmakta

Tedavi maliyetini
yükseltmekte
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Hastanın yaşamını
yitirmesine neden

olabilmektedir



“Hastane enfeksiyonları”
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“Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar”



Hastane salgınlarının en sık ortaya
çıktığı yerler

• Yoğun bakım
• İmmün supresif hasta

– hematoloji
– onkoloji

• Organ nakil ünitesi
• Diyaliz ünitesi
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Hastane salgınlarının belirlenmesi

Ön inceleme- Tanımlama
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Esas inceleme- Karşılaştırmalı çalışma



Ön inceleme- Tanımlama

• Mevcut verilerin neler olduğunun belirlenmesi
• Olayın türünün saptanması
• Literatürde benzer durumların taranması
• Vaka tanımının kesinleşmesi
• Bu duruma uyan tüm vakaların bulunması
• Laboratuvarla iletişim kurulması
• Epidemi eğrisinin oluşturulması
• Hasta-risk faktör listesinin oluşturulması
• Kontrol önlemlerinin uygulanması
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Esas inceleme – Karşılaştırmalı çalışma

• Vaka tanımına uyan hasta dosyalarının
incelenmesi

• Hipotez oluşturma
• Hipotezin vaka –kontrol veya kohort çalışmaları

ile değerlendirilmesi
• Gerekli görülen mikrobiyolojik ve diğer

laboratuvar çalışmalarının yapılması
• Bulaş yollarının saptanması için deneysel ve

gözlemsel ek çalışmaların yapılması
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Bu incelenmelerde;

• Kayıt defterleri
• Mikrobiyoloji raporları
• Personele ait sağlık raporları
• Hastane enfeksiyon kontrol komitesinin

surveyans verileri
• Hasta dosyaları
• Ameliyat raporları
• Patoloji raporları
• Radyoloji raporları
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Klinik Mikrobiyoloji

• Hastane enfeksiyon kontrol komitesinde
• Surveyansda
• Etkenlerin tanımı, izlenmesinde
• Eğitimde
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Klinik mikrobiyoloji laboratuvarının sağlık
hizmeti ilişkili enfeksiyon salgınlarında
görevleri nelerdir ve nasıl hizmet vermelidir?
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• Kesintisiz (7 gün 24 saat) hizmet
• Mikroorganizmayı doğru ve tam olarak

tanımlama
• Laboratuvarda elde edilen verileri toplama-

bildirme
• Sterilizasyon denetimi
• Mikroorganizmalar uygun yöntemlerle tür

düzeyinde tanımlama
• Genotipik tiplendirim
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• Hastane enfeksiyonlarının kaynağının
bulunması

• Enfeksiyon önleme tedbirlerini uygulamaya
koyma ve uygulamaya konulan önlemlerin
etkinliğini denetleme

• Sağlık çalışanlarında taşıyıcılık araştırma
• Hastane personelinin eğitimi, bu eğitimi

planlama ve uygulama
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• Surveyansın tanımı içinde geçen araştırma,
analiz, yorumlama, verileri sistematik
toplama, bildirme gibi tüm aşamalarda vardır.

• Enfeksiyon kontrol komitesinde yer almalıdır
• Bütün bunları yaparken Klinik mikrobiyoloji

laboratuvarı kendi içinde kalite kontrol
programlarını uygulamalıdır.
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ÖRNEK -1
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı-Adana

• Eylül 2010 BÜ Adana Hastanesi cerrahi ve dahiliye yoğun
bakım üniteleri
→ çok-ilaca dirençli A. baumannii salgını

• Farklı servis → farklı hasta → benzer üreme

 Enfeksiyon kontrol komitesi hemşiresi bilgilendirilmiş
 İzolatlar saklanmış
 Enfeksiyon kontrol komitesi isteğiyle çevre kültürleri

alınmış
 Hasta seyirleri izlenmiş
 Cerrahi yoğun bakımdan dahili yoğun bakıma nakiller

olduğu görülmüş
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• Entübasyon setinde üreme olduğu tespit edilmiş
• Cerrahi yoğun bakım, yeni hasta girişine kapatılmış ve

entübasyon seti sterilizasyonu yapılmış
• Mikrobiyoloji laboratuvarı salgın sırasında üreyen suşları ve

entübasyon setinde izole edilen suşları moleküler  finger-
print çalışılmasının yapılması üzerine farklı bir merkeze
göndermiş

• İzolatların DNA dizi analizlerinin aynı olduğu görülmüştür

• Entübasyon setinde üreme olduğu tespit edilmiş
• Cerrahi yoğun bakım, yeni hasta girişine kapatılmış ve

entübasyon seti sterilizasyonu yapılmış
• Mikrobiyoloji laboratuvarı salgın sırasında üreyen suşları ve

entübasyon setinde izole edilen suşları moleküler  finger-
print çalışılmasının yapılması üzerine farklı bir merkeze
göndermiş

• İzolatların DNA dizi analizlerinin aynı olduğu görülmüştür

18



ÖRNEK-2
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı-Ankara

SORULAR ?
1. İzole edilen suşların “aynı” olup olmadığını

antibiyogram sonuçlarına bakarak
anlayabilir miyiz?

2. Kaç antibiyotik/antibiyotik grubunun sonucu
farklı ise aynı suş olmadığını söyleyebiliriz?
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Örneğin 3 suşu ele alalım:

Ampisilin-sulbaktam
Amikasin
Kolistin
Tigesiklin

Amikasin
Kolistin
Tigesiklin

Sefaperazon-sulbaktam
Kolistin
Tigesiklin

Duyarlı
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1. Bu izolatlar aynı olabilir mi?

2. Yukarıdaki suşlardaki farklılık 3 antibiyotiği
aşmadığına göre aynı suş olduklarını
düşünebilir miyiz?
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2. Yukarıdaki suşlardaki farklılık 3 antibiyotiği
aşmadığına göre aynı suş olduklarını
düşünebilir miyiz?
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YANIT

• Yukarıdaki türde örnekleri biz rutinde
görüyoruz.

• Ve aslında özellikle aynı üniteden geliyorlarsa
aynı suş olduklarını düşünüyoruz.

• Yukarıdaki türde örnekleri biz rutinde
görüyoruz.

• Ve aslında özellikle aynı üniteden geliyorlarsa
aynı suş olduklarını düşünüyoruz.
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Önemli soru?

Bu türden enfeksiyonlar;

Klinik yaklaşım ve hastane enfeksiyonları
yönünden, her zaman moleküler incelemeyi
gerektirir mi?

Bu türden enfeksiyonlar;

Klinik yaklaşım ve hastane enfeksiyonları
yönünden, her zaman moleküler incelemeyi
gerektirir mi?
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ÖRNEK-3

25



Ottawa- Queensway Carleton Hastanesi,
Enfeksiyon Kontrol Departmanı

1. İleri testler referans laboratuvarında yapılıyor.
2. Bir laboratuvarın bir test için akredite olması için o

laboratuvarın yılda yeterli oranda örneği değerlendirmesi
gerekiyor.

3. Laboratuvar kritik sonuçları hemen telefonla bildiriyor.
4. Enfeksiyon önleme tedbirlerini uygulamaya koymak

enfeksiyon kontrol bölümünün görevi
5. Personelde rutin olarak MRSA/VRE taşıyıcılığı

araştırılmıyor. Eğer ayni suşun tespit edildiği salgın kontrol
edilemezse ve bir kişi salgınla ilişkili bulunursa yapılıyor.

KANADA  da  neler yapılıyor?
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gerekiyor.

3. Laboratuvar kritik sonuçları hemen telefonla bildiriyor.
4. Enfeksiyon önleme tedbirlerini uygulamaya koymak

enfeksiyon kontrol bölümünün görevi
5. Personelde rutin olarak MRSA/VRE taşıyıcılığı

araştırılmıyor. Eğer ayni suşun tespit edildiği salgın kontrol
edilemezse ve bir kişi salgınla ilişkili bulunursa yapılıyor.
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