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ÖZET

Giriş: 2003 yılındaki kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu oranlarımızı, Amerikan Ulusal Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi
[National Nosocomial Surveillance System (NNIS)]’ne katılan yoğun bakım ünitesi verilerine göre anlamlı olarak yüksek bulduk. Bu ça-
lışmada yüksek olan kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu oranlarımızı azaltmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Bu çalışma Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezindeki toplam 15 yataklı, üç adet yoğun
bakım ünitesinde yürütülmüştür. Ocak 2003-Ekim 2005 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan erişkin hastalar (> 15 yaş)
çalışmaya dahil edilmiştir. Nozokomiyal infeksiyon tanısında NNIS kriterleri esas alınmış ve hastaya dayalı aktif prospektif sürveyans
metodu kullanılmıştır. 2004 yılında üriner kateter takılması ve bakımına yönelik infeksiyon kontrol stratejileri gözden geçirilmiştir. Yo-
ğun bakım ünitesi personeline kateter takılması ve bakımına yönelik eğitimler verilmiştir. El yıkamayı kolaylaştırmak için eski musluklar
fotoselli elektronik musluklarla değiştirilmiştir. Her hasta başına alkol bazlı el antiseptikleri konularak daha etkin kullanılması sağlan-
mıştır.

Bulgular: 2003-2005 yılları arasındaki üriner kateter kullanma oranlarımız yıllara göre sırasıyla 0.76, 0.76, 0.79; kateter ilişkili üri-
ner sistem infeksiyonu oranlarımız 19.1, 13.6, 4.8 olarak bulunmuştur. 2003 yılı ile karşılaştırıldığında 2005 yılında üriner sistem in-
feksiyonu oranında odds ratio= 4.0 (%95 güven aralığı: 1.5-10.6) kat azalış gözlenerek istatistiksel anlamlı düşüş meydana gelmiş-
tir (p= 0.004).

Sonuç: Sağlık çalışanları üriner kateteri olan hastalardaki çapraz infeksiyonun farkında olmalıdır. El hijyeni, eldiven kullanma ve stan-
dart önlemler kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonunu azaltmada ve kümeleşmeyi önlemede çok önemlidir. 
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GİRİŞ

Nozokomiyal infeksiyonlar önemli morbidite ve
mortaliteye neden olur. Nozokomiyal infeksiyonla-
rın %90’ı endemiktir ve önemli bir kısmının önlene-
bilir olması infeksiyon kontrol önlemlerini değerli kı-
lar. Yoğun bakım ünitesi (YBÜ) infeksiyon hızı genel
nozokomiyal infeksiyon hızlarına göre 5-10 kat da-
ha yüksektir. Bunda da YBÜ’de yatan hastaların cid-
diyeti ve uygulanan invaziv grişimler önemli rol oy-
nar[1]. Tüm hastane infeksiyonlarının yaklaşık
%40’ından üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) sorum-
ludur ve nozokomiyal septisemi ve onunla ilişkili
mortalitenin majör nedenlerinden biridir[2-5]. “Nati-
onal Nosocomial Infections Surveillance System
(NNIS)” dahiliye-cerrahi YBÜ verilerinin değerlendi-
rildiği bir çalışmada ÜSİ’lerin %97’si üriner kateter
kullanımı ile ilişkili bulunmuştur[5]. Ülkemizde de
benzer olarak Bakır ve arkadaşlarının çalışmasında
nozokomiyal ÜSİ’lerin %90’ında üriner kateter tes-
pit edilmiştir[6]. Kateter ilişkili infeksiyon hastalıkla-
rının sürveyansı kısıtlı sayıdaki infeksiyon kontrol

aktivitelerini infeksiyon hızı yüksek olan bölgelere
yoğunlaştırması gibi önemli avantajlar sağlar. Bu ça-
lışmada 2003 yılında yüksek saptadığımız kateter
ilişkili ÜSİ’yi azaltmaya yönelik infeksiyon kontrol
önlemlerimiz ve sonuçları irdelenmiştir.

HASTALAR ve METOD

Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi 100 yataklı bir hastanedir ve toplam 15
yataklı üç adet YBÜ’ye sahiptir. Bu çalışmaya Ocak
2003-Ekim 2005 tarihleri arasında hastanemize yatırı-
larak izlenen erişkin (> 15 yaş) hastalar dahil edilmiştir.

Nozokomiyal İnfeksiyonların Tanısı

Hastalar infeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından
günlük olarak takip edilmiş ve nozokomiyal infeksi-
yonların tanısında “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)”ın NNIS kriterleri esas alınmıştır[7].
Hastaya dayalı aktif prospektif sürveyans metodu kul-
lanılmıştır. YBÜ’de takip edilen hastalarda, yattığı sı-
rada olmayan ve inkübasyon döneminde bulunma-
yan, YBÜ’de yattığı süre içerisinde veya taburculuğu
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How Can We Reduce Device-Associated Urinary Tract Infections in
Adult Intensive Care Units?
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Introduction: We found that the rate of our catheterization-related urinary tract infections was significantly higher than the intensive
care unit data that were included in the American National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS) in 2003. In this study,
we aimed to reduce the rates of device-associated uninary tract infections.

Patients and Methods: The current study was conducted in three intensive care units with 15 beds in Baskent University Alanya Rese-
arch and Application Center. The adult patients (older than 15 years of age) who were hospitalized in the intensive care unit between
January 2003 and October 2005 were included in the study. NNIS criteria were used for diagnosis of nosocomial infections, and a pa-
tient-based prospective surveillance method was utilized. Infection control strategies for implementation and care of urinary catheteri-
zation were reviewed. Training was given to intensive care unit staff for implementation and care of urinary catheterization. Old-fas-
hioned tap water faucets were replaced with electronic photocell operated new faucets for facilitating handwashing. Alcohol-based
hand antiseptics were placed next to each patient; hence, more efficient use was obtained.

Results: The rates of catheter use between 2003 and 2005 were 0.76, 0.76 and 0.79; catheter-associated urinary tract infections ra-
tes were 19.1, 13.6 and 4.8 per 1000 catheter days. When compared to the rates of 2003, the rates of urinary tract infections in 2005
were significantly reduced odds ratio= 4.0 (95% confidence interval: 1.5-10.6) (p= 0.004).

Conclusion: Healthcare workers should be aware of the cross infections in patients with urinary catheterization. Hand hygiene, glove
use and standard precautions are important in reducing catheter-associated urinary tract infections as well as in preventing accumu-
lation.

Key Words: Intensive care units, Cross infection, Urinary tract infections, Handwashing, Universal precautions



takip eden ilk 48 saatte gelişen nozokomiyal infeksi-
yonlar YBÜ kaynaklı nozokomiyal infeksiyon olarak
kabul edilmiştir. Kateter ilişkili ÜSİ tanısı; foley kate-
teri olan veya 48 saat önce çıkarılan hastada ateş (>
38°C), pollaküri, dizüri veya suprapubik duyarlılık bul-
gularından birinin olması ve idrar kültüründe en çok
iki tür mikroorganizmanın ≥ 105 koloni oluşturan bi-
rim (kob)/mL üremesi ile konmuştur. Nozokomiyal
infeksiyon hızını hesaplamak için hasta sayısı, hasta
günü ve üriner kateter günü aylık olarak hesaplanmış-
tır. Hesaplamalarda “üriner kateter kullanım oranı=
üriner kateter günü/hasta günü; kateter ilişkili ÜSİ hı-
zı= kateter ilişkili infeksiyon sayısı/üriner kateter gü-
nü x 1000” formülü kullanılmıştır[8].

Nozokomiyal İnfeksiyonları Önlemeye
Yönelik Uygulamalar

2004 yılında üriner kateter takılması ve bakımı-
na yönelik infeksiyon kontrol stratejileri gözden ge-
çirilmiş, YBÜ’de çalışan doktor, hemşire ve perso-
nelin yanı sıra tüm hastane sağlık çalışanlarına üri-
ner kateter takılması ve bakımı hakkında eğitimler
verilmiştir. Kateter takma endikasyonları bu eğitim-
ler sırasında tekrarlanmıştır ve kateter gerekliliği
günlük vizitlerde sorgulanmıştır. Kateter takılması ve
bakımı eğitiminin yanı sıra standart infeksiyon kont-
rol önlemleri ile ilgili eğitimler de verilmiştir. Her ye-
ni dahil olan sağlık çalışanına bu eğitimler verilmiş-
tir. Eğitimler sırasında ulusal ve uluslararası kılavuz-
lardan yararlanılmıştır[9,10]. Özellikle yoğun bakım-
daki günlük vizitlerde üç-beş dakika gibi kısa süreli
hasta başı eğitimlere ağırlık verilmiştir. YBÜ’de lava-
bo başlarına el yıkamaya karşı farkındalığı artırmak

için bilgilendirici afişler asılmıştır. El yıkamayı kolay-
laştırmak için eski musluklar fotoselli elektronik
musluklarla değiştirilmiştir. Her hasta başına alkol
bazlı el antiseptikleri konularak daha etkin kullanıl-
ması sağlanmıştır. Uygunsuz eldiven kullanımını ön-
lemeye yönelik eğitimler verilmiştir. YBÜ sorumlula-
rı ÜSİ hızları hakkında aylık olarak bilgilendirilmiştir. 

İstatistiksel Değerlendirme

ÜSİ hızının yıllara göre farklılığını araştırmada Ya-
tes düzeltmeli ki-kare testi kullanılmıştır. Odds ratio ve
%95 güven aralığı hesaplanmış, istatistiksel anlamlılık
sınırı olarak p< 0.05 değeri kabul edilmiştir. 

BULGULAR

Hastanemizin YBÜ’lerinde Ocak 2003-Ekim
2005 tarihleri arasında toplam 1669 hasta takip edil-
miş ve 54 kateter ilişkili ÜSİ saptanmıştır. YBÜ’lerde
yatan hasta sayısı, hasta günü, üriner kateter günü ve
kullanım oranları ile kateter ilişkili ÜSİ hızları Tablo
1’de gösterilmiştir. 2003 yılı ile karşılaştırıldığında
2005 yılındaki ÜSİ hızında odds ratio = 4.0 (%95 gü-
ven aralığı: 1.5-10.6) kat azalış gözlenerek istatistik-
sel anlamlı düşüş meydana gelmiştir (p= 0.004).
2005 yılını 2004 yılı ile karşılaştırdığımızda ise ÜSİ
hızında düşüş gözlenmesine karşılık istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanamamıştır (p= 0.168).

Kateter ilişkili ÜSİ’de izole edilen patojen mikro-
organizmaların yıllara göre dağılımı Tablo 2’de göste-
rilmiştir. Hastanemizde YBÜ’ye yapılan yatışlarda ya-
tak doluluk oranı esas alındığı ve kliniklere göre ayı-
rım yapılmadığı için infeksiyonlar YBÜ tiplerine göre
ayrı olarak hesaplanmamıştır.
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Tablo 1. YBÜ’lerdeki hasta sayısı, hasta günü, üriner kateter günü ve kullanım oranı ile kateter ilişkili ÜSİ
hızlarının yıllara göre dağılımı

2003 2004 2005

YBÜ’ye yatan hasta sayısı 464 713 492

Hasta günü 1719 2233 1308

Üriner kateter günü 1303 1692 1037

Kateter ilişkili ÜSİ sayısı (n) 25 23 5

Üriner kateter kullanım oranı* 0.76 0.76 0.79

Kateter ilişkili ÜSİ hızı** 19.1 13.6 4.8***

* Üriner kateter kullanım oranı= Üriner kateter günü/hasta günü.
** Kateter ilişkili ÜSİ hızı= Kateter ilişkili infeksiyon sayısı/üriner kateter günü x 1000.

*** p= 0.004, 2003 yılı ile karşılaştırıldığında.
YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu.



TARTIŞMA

Kateter ilişkili ÜSİ’yi önlemek veya azaltmak için;
üriner kateterin gerekli ise kullanılması ve endikasyon
ortadan kalktığında bir an önce çekilmesi, eğitimli
sağlık personelinin kateter takması ve bakımını yap-
ması, el hijyeni, kapalı drenaj sisteminin korunması
ve idrar akımının engellenmemesi kuvvetle önerilen
tedbirlerdir[9-14].

Yapılan çeşitli çalışmalarda üriner kateterlerin
yaklaşık üçte birinin yanlış veya gereksiz kullanıldığı
raporlanmıştır[9-11]. Bu nedenle kateter ilişkili ÜSİ’yi
önlemede öncelikli hedef uygunsuz kateter kullanımı-
nın azaltılması olmalıdır. Elbern ve arkadaşlarının ça-
lışmasında, yaklaşık %32 kateter gününün uygunsuz
olduğu saptanmış ve kateter kullanımına müdahale
sonrası altı aylık sürede kateter ilişkili ÜSİ hızının
1000 kateter gününde 4.7’den sıfıra indiği bildirilmiş-
tir[12]. Benzer şekilde çeşitli çalışmalarda kateter kul-
lanımının gerekliliği konusunda (örn. hemşirenin dok-
tora hatırlatması, her gün kateter gerekliliğinin sorgu-
lanması, bilgisayar programları vb.) hatırlatıcı aktivite-
lerle kateter ilişkili ÜSİ’de %50’den fazla azalma sap-
tanmıştır[11]. Çalışmamızda günlük vizitler sırasında
üriner kateter gerekliliği sorgulanmış ve doktorlara
hatırlatılmıştır. Kateter kullanım oranlarımız benzer
olup yıllara göre sırasıyla 0.76, 0.76 ve 0.79 olarak
saptanmıştır. Üriner kateter kullanım oranlarımız,
“Türkiye hastane infeksiyonları 50 yataklı hastaneler-
de dahiliye, cerrahi veya karma YBÜ 2007 sürve-

yans raporu” ile karşılaştırıldığında 50 persentilin al-
tındadır[13]. Bu da üriner kateter kullanım oranlarımı-
zın normal sınırlarda olduğunu düşündürmektedir.

Üriner kateterlerin takılmasında steril tekniğin er-
ken bakteriüriyi önlediğine dair çalışmalar vardır[14].
Temiz veya steril olmayan teknik (ellerin sadece su ve
sabunla yıkanması, koruyucu önlük ve kateter setinin
olmaması, steril olmayan eldiven kullanılması, genital
bölgenin gözle görülür kirliliği varsa musluk suyu ile
silinmesi ve kateterin her zaman koruyucu plastik kı-
lıfında tutulması) ile steril tekniği karşılaştıran çeşitli
çalışmalarda kateter ilişkili ÜSİ’yi önlemede anlamlı
bir fark saptanmamıştır[15-17]. Bununla birlikte çalış-
mamızda ulusal kılavuza uygun olarak steril teknik
kullanılmasına yönelik eğitimler verilmiş ve kateter ta-
kılmasında majör bir değişiklik yapılmamıştır. 

Üriner kateteri olan bir hastada bakteriüri gelişme
oranı günde %1-10 arasında değişmektedir. Bir haf-
tanın sonunda hastaların %10-40’ından fazlasında
bakteriüri gelişmekte ve çoğunlukla semptom verme-
mektedir[9,18]. Periüretral bakteriyel flora, kateter sis-
teminin yüzeyi, semptomatik veya asemptomatik
bakteriürisi olan hastaların yanı sıra hastaların deri
florası da sağlık personelinin ellerinin kontamine ol-
ması ve diğer hastalara bulaştırılmasına neden olan
önemli kaynaklardır[17]. Düz, sade sabunlar dirençli
gram-negatif bakterilerin ellerle taşınmasını önleme-
de genellikle etkisizdir ve alkol bazlı el yıkama ürünle-
ri veya antibakteriyel etkili sabunlar tercih edilmeli-
dir[19,20]. YBÜ takiplerimizde üriner kateter bakımı
sırasında el hijyenine uyulmadığı ve uygunsuz eldiven
kullanımının yaygın olduğu (örn. aynı eldivenle tüm
hastaların idrar örneklerinin boşaltılması, eldivenden
önce ve sonra ellerin yıkanmaması vb.) saptanmıştır.
Kateter bakımında görev alan hemşire ve doktor dı-
şındaki diğer personele de (örn. idrarın boşaltılması,
hasta bakımı ve naklinde görev alan) kateter bakımı
konusunda ve standart infeksiyon kontrol önlemleri
hakkında eğitimler verilmiştir. El hijyenini kolaylaştır-
mak için eski musluklar fotoselli elektronik muslukla-
ra dönüştürülmüş ve her hastanın başına alkol bazlı el
dezenfektanı konularak etkin kullanımı sağlanmıştır.
Kateter ilişkili ÜSİ oranımız 1000 kateter gününde
19.1’den 4.1’e düşmüştür. Benzer şekilde çeşitli ça-
lışmalarda el hijyenine uyumun artırılmasıyla nozo-
komiyal ÜSİ hızlarında anlamlı azalmalar bildirilmiş-
tir[20]. Rosental ve arkadaşlarının çalışmasında temel
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Tablo 2. Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyo-
nunda izole edilen patojen mikroorganizmaların
yıllara göre dağılımı

Etken patojen
mikroorganizmalar 2003 2004 2005

Escherichia coli 5 5 2

Pseudomonas aeruginosa 8 5 1

Enterobacter spp. 2 1

Klebsiella pneumoniae 1 1

Klebsiella oxytoca 1 1

Enterococcus spp. 2 5

Staphylococcus epidermidis 1

Staphylococcus aureus 3

Candida albicans 9 5 1
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infeksiyon kontrol önleme stratejileri (eğitim, kateter
bakımı ve el yıkama uyumunun artırılması) ile kateter
ilişkili ÜSİ oranlarında yaklaşık %50’ye varan azalma
saptanmıştır[21].

Sonuç olarak; sağlık çalışanları üriner kateteri
olan hastalardaki çapraz infeksiyonun farkında olma-
lıdır. Eğitim, el hijyeni ve standart önlemlere uyumun
artırılması kateter ilişkili ÜSİ’yi azaltmada ve küme-
leşmeyi önlemede çok önemlidir.
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