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ÖZET

Antibiyotik kullan›m yo¤unlu¤unu objektif olarak gösteren “antibiyotik tüketimi indeksi (AT‹)”; Dünya
Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan her antibiyotik için belirlenen günlük optimal kullan›m miktar› olan “tan›mlanm›fl gün
dozu (TGD)” olarak belirlendikten sonra, 100 yat›fl gün (YG)’e oranlanarak hesaplanmaktad›r. Hastanemizin
AT‹’si 90.7 TGD/100 YG bulundu. Hastanemizin dört klini¤inde (yan›k ünitesi, gö¤üs kalp damar cerrahisi,
nöroflirürji ve nefroloji) infeksiyon hastal›klar› uzman doktorunun düzenli ziyaretleri ile baz› antibiyotiklerin
kontrollü kullan›m› sa¤land›. Kontrol grubu olarak müdahale edilmeyen iki klinik (gastroenteroloji, hematolo-
ji) seçildi. Çal›flmaya dahil edilen klinikler hastane infeksiyonu (H‹) yönünden laboratuvara ve hastaya dayal›
aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlendi. Müdahale edilen kliniklerde müdahale öncesi ve sonras›
dönemdeki alt› ayl›k AT‹ de¤eri s›ras›yla; 128-83, 102.7-90, 71.5-64 ve 109.8-84 olarak bulundu. Müdahale
edilmeyen iki klinikteki de¤erler ise s›ras›yla; 62.7-60.7 ve 103-106.5 idi. Dört klinikte alt› ayl›k dönemde
80.000 dolar tasarruf sa¤land›¤› ve H‹ gelifliminde de art›fl olmad›¤› görüldü. Bu dört klinikte ilk alt› ayl›k
dönemde H‹ oran› %8.3 iken, müdahale sonras› dönemde %4.9 bulundu. Sonuç olarak, e¤itimin ve infeksiyon
hastal›klar› konsültasyonunun antibiyotik tüketiminde belirgin azalma ve ekonomik kazanç sa¤lad›¤› ve ayn›
zamanda antibiyotik k›s›tlamas›n›n H‹’lerde art›fla neden olmad›¤› görüldü. 
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SUMMARY
Antibiotic Consumption Index and Effects of Restricted Antibiotic Use in

Dicle University Hospital
The objective consumption rate of antibiotics at our hospital has been measured using “antibiotic con-

sumption index (ACI)” described by World Health Organization. In our hospital, ACI was found 90.7
DDDs/100-Bed Day (BD). In the first level of study, antimicrobial consumption was measured. In the second
level, an educational intervention program was started for four of the departments (the study departments).
The incidence of hospital infections was monitored during the first and second six-month periods. The index
was 128 to 83 in burn unit, 109.8 to 84 in department of nephrology, 102.7 to 90 in thoracic and cardiac
surgery (TCS) and 71.5 to 64 in neurosurgery. There was no remarkable change in control departments that
62.7 to 60.7 in gastroenterology and 103 to 106.5 DDDs/100-BD in haematology. Approximately 80.000 dol-
lar were saved from antibiotic budget in the four study departments during the second semester. In the study
departments, nosocomial infection rate was found 8.3% in the first semester and 4.9% in the second semes-
ter. As a conclusion, educational programs for rational antibiotic consumption and consultations from infec-
tious diseases department are thought to be effective to prevent irrational antibiotic consumption and our
new antibiotic policy did not resulted in an increase in nosocomial infection in our hospital. 
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Antibiyotikler, ülkemizde en sık reçete edilen
ilaçlar arasındadır. Hastaneye kabul edilen hastaların
yaklaşık %25-35’inde antibiyotik kullanılmasına kar-
şın, bu hastaların %40-50’sinde yanlış kullanım
mevcuttur. Antibiyotiklerin yaygın ve yanlış kullanımı
mikroorganizmalarda direnç gelişimi, ekonomik
yük, toksisite ve ekolojik değişiklikler gibi istenme-
yen sonuçlar doğurmaktadır[1-3]. 

Rasyonel olmayan antibiyotik kullanımını düzen-
lemek için öncelikle antibiyotik kullanım yoğunluğu-
nun hesaplanması gerekmektedir. Hastanelerdeki
antibiyotik tüketimini objektif olarak hesaplamak
mümkündür. Dünyada antibiyotik tüketimi, “antibi-
yotik tüketimi indeksi (ATİ)” ile hesaplanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen bu
hesaplama şekli ile dünyanın her yerinde antibiyotik
tüketimi objektif olarak hesaplanmaktadır. Öncelikle
ilgili klinik veya hastanede kullanılan her antibiyoti-
ğin (oral/parenteral) gram olarak miktarı belirlenme-
lidir. Her antibiyotik için belirlenmiş olan bu miktar,
DSÖ tarafından belirlenmiş olan günlük optimal kul-
lanım miktarı olan “tanımlanmış gün dozu (TGD)”
olarak hesaplanmaktadır. Bulunan TGD, 100 yatış
gün (YG)’e oranlanarak ATİ değeri bulunmaktadır[4-6]. 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde ilk defa bir üni-
versite hastanesinin ATİ değerini hesaplamak, anti-
biyotik kullanımına müdahalenin etkilerini sapta-
mak, bu kısıtlamanın hastane infeksiyonu (Hİ) gelişi-
mi ile olan ilişkisini görmek ve kısıtlama sonrası olu-
şan antibiyotik maliyetini öncesi ile karşılaştırmaktır.

MATERYAL ve METOD

Dicle Üniversitesi Hastanesi toplam 1050 yatak
kapasiteli ve 25 adet yataklı servise sahip üçüncü ba-
samak hizmet veren bir hastanedir. Diyarbakır ve
çevre iller için bir referans hastane olarak çalışmak-
tadır. Bu çalışmaya, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin
nefroloji, göğüs kalp damar cerrahisi, nöroşirürji, ya-
nık ünitesi, hematoloji kliniği, gastroenteroloji klini-
ği, pediatri kliniği, infeksiyon hastalıkları kliniği ve
göğüs hastalıkları klinikleri (dokuz ayrı servis) dahil
edildi. Ağustos 2001-Ocak 2002 tarihleri arası altı
aylık dönemde kullanılan antibiyotikler, tedavi def-
terlerinin taranması ile retrospektif olarak saptandı.
Hemşire tedavi defterlerine hastaya verilen ilaçlar ve
dozları günlük olarak kaydedilmektedir. Bu defterler-
den kliniklerde kullanılan antibiyotiklerin toplam doz
miktarı gram olarak hesaplandıktan sonra TGD ola-
rak hesaplandı. Bulunan toplam TGD ve toplam YG
sayısı, 100 YG’ye oranlanarak ATİ değeri bulundu.

Yanık ünitesi, göğüs kalp damar cerrahisi kliniği,
nöroşirürji kliniği ve nefroloji kliniği ile rasyonel an-

tibiyotik kullanımı konulu seminerler düzenlenerek,
seftazidim, meropenem, teikoplanin, siprofloksasin,
seftriakson, vankomisin, levofloksasin, tikarsilin-kla-
vulanik asit, piperasilin-tazobaktam, sefoperazon
grubu antibiyotiklerin kullanımına kısıtlama getiril-
di[5]. Yapılan seminerler sonrası Şubat 2002-Tem-
muz 2002 tarihleri arasında; yanık ünitesi, göğüs
kalp damar cerrahisi kliniği, beyin cerrahisi kliniği ve
nefroloji kliniğinin ikinci altı aylık ATİ değeri, aynı
yöntem kullanılarak hesaplandı. Müdahale öncesi ve
müdahale sonrası dönemde tüketilen antibiyotiklerin
maliyeti, dolar kurundan hesaplandı. Çalışmanın bi-
rinci ayağında Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin ATİ
değeri hesaplandı. Çalışmanın ikinci ayağında ise
antibiyotik kullanımına müdahale yapılan dört klini-
ğin ve kontrol grubu olarak seçilen iki kliniğin verile-
ri karşılaştırıldı. Kullanılan tüm antibiyotiklerin mali-
yeti Amerikan doları olarak hesaplandı. Adı geçen
klinikler çalışmanın her iki ayağında, Hİ yönünden
laboratuvara ve hastaya dayalı aktif sürveyans yönte-
mi ile prospektif olarak izlendi. Hastaların izleminde
bir infeksiyon kontrol hemşiresi ve bir infeksiyon
hastalıkları uzmanı görev aldı. Hİ tanısı “Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine
göre konuldu[7]. Böylece kliniklerin müdahale önce-
si ve sonrası Hİ gelişimi oranı karşılaştırıldı. Hİ et-
kenlerinin izolasyonunda kan kültürü için BACTEC
9240 ve diğer kültürler için klasik yöntemler kullanıl-
dı. İstatistiksel analizler ki-kare testi kullanılarak ya-
pıldı. p< 0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Hastanemizin ATİ değeri 90.7 TGD/100 YG
olarak bulundu. Kısıtlanma öncesi ve sonrası dönem-
lerde gelişen Hİ oranları da karşılaştırıldı ve Hİ’de ar-
tış saptanmadı (Tablo 1).

Kliniklerin ATİ değerleri sırasıyla; göğüs kalp da-
mar cerrahisi kliniğinde 102.7 TGD/100 YG, nef-
roloji kliniğinde 109.8, yanık ünitesinde 128, nöro-
şirürji kliniğinde 71.5, infeksiyon hastalıkları ve kli-
nik mikrobiyoloji kliniğinde 88.4, gastroenteroloji
kliniğinde 62.7, hematoloji kliniğinde 103, göğüs
hastalıkları kliniğinde 70 ve pediatri kliniğinde 75
olarak bulundu (Şekil 1).

Gastroenteroloji kliniğinde en sık kullanılan anti-
biyotik seftriakson, yanık ünitesinde sefazolin ve nö-
roşirürji kliniğinde sulbaktam-ampisilindi. Hastane-
mizde en çok kullanılan antibiyotik üçüncü kuşak se-
falosporindi. 

Yanık ünitesinde ilk altı aylık değer 128 TGD/100
YG iken, müdahale sonrası 83 TGD/100 YG’ye,
göğüs kalp damar cerrahisi kliniğinde bu değer
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102.7’den 90’a, nefroloji kliniğinde 109.8’den 84’e
ve nöroşirürji kliniğinde 71.5’ten 64’e düşüş gösterdi.
Müdahale yapılan dört klinikte antibiyotik tüketimi mü-
dahale sonrasında anlamlı olarak azaldı (p= 0.001).

Yapılan eğitim toplantılarının rasyonel antibiyo-
tik kullanımı konusunda etkili olduğu görüldü. İnfek-
siyon hastalıkları uzmanının düzenli kontrolleri ve
konsültasyonlar neticesinde dört kliniğin tamamında
ATİ belirgin ölçüde azaldı. Kontrol grubu olarak se-
çilen iki klinikte müdahalesiz iki altı aylık dönem kar-
şılaştırıldı. Gastroenteroloji kliniğinde 62.7 TGD/
100 YG ve 60.7, hematoloji kliniğinde ise 103 ve
106.5 olarak hesaplandı. 

Antibiyotik kullanımına müdahale edilmeyen iki
klinikte iki dönem arasında anlamlı bir fark saptan-
madı (p> 0.05). Müdahale edilen dört klinik ile kont-
rol grubu olarak ele alınan iki klinikte oransal olarak
belirgin bir fark olduğu görülse de, istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05).

Antibiyotik kullanımına yapılan müdahale sonu-
cunda bazı antibiyotiklerin tüketiminde azalma gö-
rüldü. Bu azalma seftriaksonda %22, siprofloksasin-
de %39, seftazidimde %26 oranında oldu. Buna kar-
şın amikasin ve sefotaksim kullanımında artış görül-
dü. Antibiyotik kullanımıyla ilgili kayıtları inceledik-
ten sonra müdahale edilen dört klinikte; müdahale
öncesi altı aylık antibiyotik tüketim maliyeti
421.000 dolardan, müdahale sonrasında 341.000
dolara indi. Nefroloji, yanık ünitesi, nöroşirürji ve
göğüs kalp damar cerrahisi kliniğine yapılan altı ay
süreli antibiyotik kısıtlama politikasıyla 80.000 dolar
tasarruf elde edildi.

TARTIŞMA

Son 30 yılda yapılan birçok çalışmada yanlış an-
tibiyotik kullanımı ile ilgili problemler gündeme geti-
rilmiştir. 1974 yılında JAMA Dergisi’nde Simmons
ve Stolly; antibiyotik kullanımındaki hataların ve ge-
reksiz antibiyotik kullanımının faydadan çok zarar
getirdiğini ortaya koymuştur[7,8]. Rasyonel olmayan
antibiyotik kullanımının gelişen infeksiyondan daha
zararlı olabileceği vurgulandı[9]. 

Okmeydanı SSK Eğitim Hastanesi’nde yapılan
çalışmada, bir yıl içinde kullanılan antibiyotikler altı
aylık dönemler halinde karşılaştırılmıştır. Antibiyotik
kullanımına getirilen kısıtlama sayesinde kullanımda
%39 oranında azalma görülmüştür. Üçüncü kuşak
sefalosporinlerin kullanımında %68 oranında düşüş
saptanmıştır. Antibiyotiklerin düzenli, uygun ve bi-
limsel temele dayanan kullanımını amaçlayan antibi-
yotik bilgi formu oluşturulması yoluyla sağlanan oto
kontrolün amacına ulaştığı sonucuna varılmıştır[10].

Bizim çalışmamızda müdahale sonrası kullanımı kı-
sıtlanan antibiyotiklerden seftriaksonun tüketimi
%22, siprofloksasinin tüketimi %39, seftazidimin
tüketimi ise %26 oranında azaldı. Sonuçta antibiyo-
tik kullanımına müdahalenin antibiyotik kullanımını
anlamlı şekilde azalttığı görüldü.

İspanya’da bir üniversite hastanesinde yapılan üç
yıllık prospektif bir çalışmada, yanık sonrasında 83
hastada 176 infeksiyon gelişmiştir. Bu infeksiyonla-
rın büyük çoğunluğunu yanık yarası infeksiyonları
oluştururken, ikinci sıklıkta bakteremi/sepsis görül-
müştür. Hastaların %50’sinde infeksiyon gelişimi
öncesi antibiyotik kullanılmıştır. Sonuç olarak, verile-
re göre, yanık ünitesinde profilaktik antibiyotik kul-
lanımının sadece özel durumlarla sınırlandırılması
kanaatine varılmıştır. Yanlış antibiyotik kullanımı so-
nucu direnç gelişiminin artacağı vurgulanmıştır[11].
Hastanemizin yanık ünitesindeki her hastaya sefazo-
lin, gentamisin ve klindamisin başlanmaktaydı. Ya-
nık hastalarında profilaktik antibiyoterapinin rasyo-
nel olmadığı yapılan seminer toplantılarında vurgu-
landı. Kronik böbrek yetmezliği olan ve kateterle di-
yalize alınan tüm yatan hastalara profilaktik olarak
siprofloksasin verilmesi kinolon kullanımındaki artı-
şın en önemli sebebi olmuştur. Yapılan eğitim semi-
nerleri neticesinde santral venöz kateteri olan her
hastaya profilaktik antibiyoterapi verilmesinin rasyo-
nel olmadığı vurgulandı. İkinci altı aylık dönemde
ATİ 84 olarak saptandı. Kullanılan tüm antibiyotik-
lerde müdahale sonrası düşüş saptandı. Özellikle sip-
rofloksasin kullanımının yarı yarıya azaldığı görüldü.

1997 yılında Hırvatistan’da (Rijeka üniversite
hastanesinde) antibiyotik kullanımının sınırlandırılma-
sı amacıyla yapılmış bir çalışmada, rezerv antibiyotik
listesi oluşturma metodu son derece başarılı bulun-
muştur. Yapılan çalışmada sınırlama öncesi ATİ 85.6
iken, sınırlama sonrasında ATİ 39’a inmiştir. Farklı
ülkelerde saptanan değerler Tartu (Estonya) 41
TGD/100 YG, Badajoz (İspanya) 51, Huddinge (İs-
veç) 47 olarak bulunmuştur[12,13]. Bizim hastanemiz-
de saptanan antibiyotik tüketim oranı; Estonya, İs-
panya, İsveç ve Hırvatistan’da yapılan çalışmalar so-
nucu bulunan ATİ’ye göre yaklaşık iki kat yüksektir.
Bu tablo bize antibiyotik kullanımı konusunda daha
duyarlı olmamız gerektiğini göstermektedir.

Aynı çalışmada birçok klinikte aminoglikozid kulla-
nımındaki artışın sebebi; üçüncü kuşak sefalosporinle-
rin kullanımının kısıtlanmasına bağlı olarak gelişmiştir.
Aynı şekilde kullanımı kısıtlanmayan sefotaksim grubu
antibiyotiklerin tüketimindeki artışın da bu sebepten
olduğu bildirilmiştir. Bizim yaptığımız çalışmada ise
amikasin tüketim oranında %27 artış görüldü. 
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Tamam ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada,
Sağlık Bakanlığı’nın 2003 Nisan ayında uygulamaya
koyduğu antibiyotik kısıtlama politikası öncesi ve son-
rası ardışık üç günlük antibiyotik kullanımı yoğunluğu-
nu ve maliyetini karşılaştırmışlardır. Uygulama öncesi
üç günlük ATİ değeri 69.4 TGD/100 YG iken, uygu-
lama sonrası ATİ değeri 68.8 olarak bulunmuştur.
Kullanımı infeksiyon hastalıkları uzmanı görüşüne da-
yanan antibiyotiklerin tüketiminde belirgin bir azalma
saptanırken, nöroloji kliniğinde üç günlük antibiyotik
kullanımında 200 dolar tasarruf elde edilmiştir[14]. Bi-
zim yaptığımız çalışmada da kullanımı kısıtlanan anti-
biyotiklerin tüketimi azalırken, altı aylık dönemde dört
klinikte toplam 80.000 dolar tasarruf sağlandı.

Belçika’da, 1991-1995 yılları arasında acil cer-
rahi müdahale yapılabilen 72 hastanede ulusal sür-
veyans ve Hİ programı tarafından yürütülen, acil
cerrahide antibiyotik profilaksisinin maliyet analizini
içeren bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada profilak-
tik antibiyotik maliyeti 386-410 milyon Belçika
Frangı (12.1-12.9 milyon dolar) olarak saptanmıştır.
Yapılan antibiyotik kullanımını kısıtlama politikası
sonucunda 194 milyon Belçika Frangı (6.1 milyon
dolar) tasarruf sağlanmıştır[15].

Panama’da yapılan bir çalışmada, çocuklara yö-
nelik hizmet veren 500 yataklı bir üniversite hasta-
nesinde kısıtlanmış antibiyotik kullanımı için tedavi-
ye başlamadan önce bir infeksiyon hastalıkları uzma-
nı ile konsültasyon yapılması istenmiştir. Çalışmanın
amacına yönelik olarak, kısıtlama politikasının başla-
tılmasından iki yıl önce ve iki yıl sonra elde edilen ve-
riler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Antibiyo-
tik kısıtlama politikasının uygulamaya konulmasın-
dan sonra, maliyette belirgin azalma görülmüştür.
Antibiyotik maliyeti iki yıl içinde 699.543 dolardan,
347.261 dolara inmiştir. Maliyetteki %50’lik azal-
maya antibiyotiklerin rasyonel kullanımı ve kullanı-
mındaki kontrol ve politikanın uygulamaya konulma-
sından sonra ulaşılmıştır. Bu çalışmada antibiyotik kı-
sıtlama politikasının uygulamaya konulmasıyla, anti-
biyotik maliyetinde önemli bir azalma olmuştur[16].

Bizim çalışmamızda, antibiyotik kısıtlama politi-
kasının uygulamaya konulmasından sonra, maliyette
belirgin azalma görüldü. Müdahale edilen dört klinik-
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Tablo 1. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastane-
si’nin bazı kliniklerinde gelişen hastane infeksi-
yonunun, müdahale öncesi ve sonrası oranları

Klinik İlk altı aylık İkinci altı aylık
dönem (%) dönem (%)

• Nefroloji 6.6 4.2

• Nöroşirürji 2.7 1.6

• Yanık 22.5 13.2

• Hematoloji 3.1 3.3

• Gastroenteroloji 1.1 1.4

• Göğüs kalp 
damar cerrahisi 1.4 0.8
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Şekil 1. Müdahale yapılan ve kontrol grubu olarak alınan kliniklerin öncesi ve sonrası altı aylık ATİ değerIeri.
Nefro: Nefroloji, GKDC: Göğüs kalp damar cerrahisi, Nöro: Nöroşirürji, Hemato: Hematoloji, Gastro: Gast-
roenteroloji.



te; müdahale öncesi altı aylık antibiyotik tüketim ma-
liyeti 421.000 dolar iken, müdahale sonrası altı ay-
lık antibiyotik kullanım maliyeti 341.000 dolar ola-
rak hesaplandı. Nefroloji, yanık ünitesi, nöroşirürji
ve göğüs kalp damar cerrahisi kliniğine yapılan altı
ay süreli antibiyotik kullanımını kısıtlama politikası
neticesinde 80.000 dolar (%19) tasarruf elde edildi.

San Bartolo Hastanesi’nde (Vicenza, İtalya) yapı-
lan bir çalışmada, 18 aylık periyodlarla yapılan iz-
lemler sonucu antibiyotik kullanımından oluşan ma-
liyetin çok yüksek seviyelerde olduğu bildiril-
miştir[17]. Woodward ve arkadaşlarının yapmış oldu-
ğu bir çalışmada; yanlış antibiyotik kullanımının sı-
nırlandırılması amacıyla yürüttükleri başarılı antibiyo-
tik sınırlama yöntemi sayesinde antibiyotik maliye-
tinde belirgin bir düşüş sağlanırken, hasta sağlığı açı-
sından herhangi bir risk oluşmadığı vurgulanmış-
tır[18]. Bizim yaptığımız çalışmada da antibiyotik kı-
sıtlaması yapılan kliniklerde Hİ’de artış görülmedi,
hatta Hİ’nin azaldığı tespit edildi. Bu durum rasyonel
antibiyotik kullanımının Hİ gelişimini arttırmadığını
hatta azalttığını göstermektedir. 

Rasyonel olmayan antibiyotik kullanımı, maliyeti
artırırken direnç gelişimine de yol açar. Antibiyotik
kullanım yoğunluğunun ölçümü DSÖ tarafından
önerilen yöntemle yapıldı ve hastanemizde ATİ de-
ğeri 90.7 TGD/100 YG olarak bulundu. Bu oranın
diğer batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında yaklaşık iki
kat fazla olduğu görüldü. Çalışmamız kapsamında
olan kliniklerde yapılan müdahale neticesinde antibi-
yotik tüketimi anlamlı olarak azaldı (p= 0.001). Bu
sayede hem tasarruf sağlandı hem de Hİ oranında
artış görülmedi. Antibiyotik kullanımının rasyonel
hale getirilmesi konusunda infeksiyon hastalıkları ve
klinik mikrobiyoloji uzmanının katkılarının faydalı
olacağı kanaatine varıldı. Geniş spektrumlu antibiyo-
tiklerin kullanımı konusunda infeksiyon görüşü alın-
ması; rasyonel antibiyotik kullanımı, antibiyotik kul-
lanımında tasarruf sağlanması ve Hİ gelişiminin ön-
lenmesi açısından önem arz etmektedir.
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