
1860’l  y llara kadar ameliyat olan hastalar n yüzde 80’i ameliyat ba ar l  geçse bile ameliyat 
sonras nda kangren sebebiyle ölmekteydi. O y llarda ilk defa Pasteur (1822-1895) sütün bozulmas na 
mikroorganizmalar n sebep oldu unu ve sütün s t larak bu mikroorganizmalar n yok edilebilece ini bildirerek 
“Pastörizasyon’’ yöntemini geli tirdi. Pasteur’den etkilenen Jospeh Lister (1827-1912) yaray  ve yara ile 
temas eden her eyi fenolle y kayarak mikroorganizmalardan kurtulaca n  dü ündü ve bunu uygulad . 
Uygulamadan sonra hastas n n yaras n n enfeksiyon kapmad n  ve iyile ti ini gördü. Fenolün daha sonra 
cerrahi malzemelerin temizlenmesinde kullan m n  sa lad . Ameliyat sonras  kangrenden ölüm 

oran  fenol sayesinde yüzde 80’lerden yüzde 10’lara kadar dü tü. Bu olaylar n üzerinden 
150 y l bile geçmeden günümüzün modern t p anlay nda enfeksiyon ve enfeksiyonla 

mücadelede çok önemli geli meler kaydedildi. Geli mi  dezenfeksiyon 
ve sterilizasyon yöntemlerinden ameliyathanelerdeki HEPA filtrelerine 
varana kadar çok önemli a amalardan geçildi. Bu geli melerle birlikte 
mikroorganizmalar da kendilerini yeniledi, geli tirdi ve yeni direnç 
mekanizmalar  olu turdu ve daha dirençli yeni su lar üredi. Tüm 
bu ilerlemelere ra men maalesef enfeksiyon ve enfeksiyonla 
mücadele günümüz modern t bb n n en önemli sorunlar ndan biri 

olmaya devam ediyor.

EN D RENÇL  ENFEKS YON 
HASTANEDE
Enfeksiyonlar n en önemlilerinden birisi de 
tedaviye gösterdikleri direnç itibar yla hastane 
enfeksiyonlar d r. Hastane enfeksiyonlar  
ne yaz k ki günümüz modern t bb n n önemli 
sorunlar ndan biri olmaya devam etmektedir. Sa l k Bakanl  “Yatakl  
Tedavi Kurumlar  Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli i’’ ad  alt nda bir yönetmelik 
düzenleyerek hastane enfeksiyonlar n  kontrol alt na almay  amaçlam t r. 
Yönetmelikte gün hastaneleri haricinde bütün resmi ve özel yatakl  tedavi 
kurumlar nda enfeksiyon kontrol komitelerinin kurulmas  ve bu komitelerin 
görev ve yetkileri ile çal ma ekilleri tan mlanm t r. Bu yönetmeli in 4. 
maddesine göre hastane enfeksiyonu, ‘’yatakl  tedavi kurumlar nda, sa l k 
hizmetleri ile ilgili geli en tüm enfeksiyonlar’’ eklinde tan mlanmaktad r. Oysa 
t p literatüründe ve pratik uygulamada ise, ‘’De i ik nedenlerle hastaneye 

yat r lan bir hastada, hastaneye ba vurdu unda kuluçka döneminde olmayan 
ve hastaneye yatt ktan 48-72 saat geçtikten sonra geli en veya taburcu olduktan 

sonra 10 gün içinde ortaya ç kan enfeksiyonlard r’’ eklinde tan mlanmaktad r. 
Hastane enfeksiyonu dendi inde hem hekimler hem de sa l k hizmetini sunan 

kurumlar derin bir kayg , hatta korku duyarlar. Bu kayg  ve korkunun alt nda 
yatan en önemli sebepler hastal n tedaviye gösterdi i direncin yan nda sa l k 

hizmetini sunanlara getirece i hukuki sorumluluktur. 
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Geçmi ten 
günümüze hastane 
enfeksiyonlar
ENFEKS YONLARIN EN ÖNEML LER NDEN B R S  DE 
TEDAV YE GÖSTERD KLER  D RENÇ T BARIYLA HASTANE 
ENFEKS YONLARIDIR. HASTANE ENFEKS YONLARI NE YAZIK K  
GÜNÜMÜZ MODERN TIBBININ ÖNEML  SORUNLARINDAN B R  
OLMAYA DEVAM ETMEKTED R. 



te bu noktada sorulan en önemli soru: Her hastane 
enfeksiyonu bir t bbi hata m d r?
Geli mekte olan ülkelerde hastane enfeksiyonlar n n 
yüzde 40’  önlenebilir.  Aksi ispat edilmedi i sürece 
her hastane enfeksiyonu, temel enfeksiyon kontrol 
kurallar na uyuldu u takdirde önlenmesi mümkün olan 
t bbi bir hata olarak kabul edilmelidir.  
Yukar daki iki kaynakta belirtilen bilgiler, hastane 
enfeksiyonlar n n önüne geçilmesi bak m ndan sa l k 
hizmeti sunanlar n sorumluluk s n rlar n n ne kadar 
geni  oldu unu çok net bir biçimde bildirmektedir. 
Daha aç k bir ifadeyle; sa l k hizmeti sunucular , olu an 
bu enfeksiyonda gerekli tüm önlemleri almal d r. E er 
hastan n ilave risk faktörleri varsa, bu konuda da ek 
önlemler al nmal d r. Bütün bunlar n yan  s ra hastan n 
hastane enfeksiyonu bak m ndan da ayd nlat lmas  ve 
e er hastan n diyabet, kronik börek yetmezli i, immün 
sistem yetmezli i ve benzeri enfeksiyon geli me riskini 
art ran bireysel faktörleri varsa, daha fazla enfeksiyon 
riski ta d klar  konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir.
Sa l k hizmet sunucular n n belki de en önemli 
sorunlar ndan biri hasta ile aras ndaki hukuki ili kinin 
özelli inden dolay  bütün bu say lanlar  eksiksiz 
yerine getirdi inin ispat külfetinin sa l k hizmet 
sunucusunun üzerinde olmas d r. te tam da bu 
noktada hastaneler hastane enfeksiyonlar n  önlemek 
ad na ald  önlemleri, olu abilecek bir enfeksiyonda 
yükümlülü ünü eksiksiz yerine getirdi ini ispatlamak 
ad na neler yapt n  kay t alt na almak durumunda 
olacakt r. Hastane enfeksiyon komitelerinin ilgili 
yönetmelik gere ince çal ma ve denetimlerini eksiksiz 
yapmalar  ve bunlar  da kay t alt na almalar  ispat 
bak m ndan oldukça önem ta maktad r. Oftalmolojide 
bizler tek kullan ml k malzemeler kulland m z ve bu 
malzemelerin barkodlar n  hasta dosyas na ekledi imiz 
için istenmeyen durumlar meydana geldi inde 
kendimizi savunma aç s ndan daha ansl y z.

1 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare, 2005.
2 Institute of Medicine Report, 1999.Ann Intern Med 2002;137:665-670.




