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Antibakteriyel Yönetim 

 



Uygun ilacın,  uygun dozda, uygun süre, uygun yoldan verilecek 

şekilde seçilmesini sağlayarak antimikrobiyal ajanların doğru / 

uygun kullanımını iyileştirmek ve değerlendirmek amaçlı 

eşgüdümlü girişimler 

 

Antimikrobiyal yönetim nedir ? 



Antimikrobiyal yönetime neden gereksinim duyulmaktadır ? 

• Antimikrobiyallerin yanlış / akılcı olmayan kullanımı 

• Yanlış / akılcı olmayan antimikrobiyal kullanımının hasta / 

toplum üzerindeki olumsuz sonuçları 

• Antimikrobiyal kullanımı konusunda yapılan iyileştirmelerin 

hasta / toplum yararına ve maliyet üzerine olumlu etkileri 



 
Antimikrobiyal yönetime giden zaman çizelgesi 
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• Antimikrobiyal kullanımının istenmeyen sonuçlarını 
azaltmak 

 
Antimikrobiyal yönetimin hedefleri 

 

• toksisite 
• patojen mikroorganizmaların seçilmesi 
 (özellikle Clostridium difficile) 
• direncin ortaya çıkışı 

• Antimikrobiyal tedavinin klinik sonuçlarını en iyi hale 
getirmek 

Birincil hedef 



• Sağlık hizmeti kalitesini olumsuz yönde etkilemeden hizmet 

giderlerini azaltmak 

İkincil hedef 

 
Antimikrobiyal yönetimin hedefleri 

 



Antimikrobiyallerin uygun kullanımı hasta güvenliğinin önemli bir 

parçası olduğu için dikkatli bir gözetim ve rehberlik gerektirmekte 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



Antimikrobiyal kullanımı ve dirençli mikroorganizmaların seçimi 

arasındaki bağlantı nedeniyle, uygun olmayan antimikrobiyal 

kullanım sıklığı antimikrobiyal direnç üzerindeki önlenebilir 

etkisinin bir göstergesi olarak kullanılır. 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



Etkin antimikrobiyal yönetim ile enfeksiyon kontrol 

programlarının bileşiminin dirençli bakterilerin ortaya çıkışını ve 

yayılımını sınırlandırdığı gösterilmiştir.    

 
Antimikrobiyal yönetim 

 

Goldmann DA, Weinstein RA, Wenzel RP, et al. Strategies to Prevent and Control the Emergence and Spread of Antimicrobial-Resistant Microorganisms in Hospitals. A challenge to hospital leadership. JAMA 1996; 275:234–40. 

Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings, 2006. Available at: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/index.html. 



Hastane temelli geliştirilmekte 

Hastane dışına özgü öneriler bulunmamakta 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 

Hastane dışı kliniklerde ve uzun süreli bakımevlerinde akılcı 

antimikrobiyal kullanımı oldukça önemli 

İyileştirme yönünde etkin girişimler konusunda veriler sınırlı 

Antimikrobiyal yönetim programları 



Önerilere kanıt oluşturan verilerin büyük bir bölümü hastanede 

izlenen erişkinlerde antimikrobiyal kullanımının iyileştirilmesi 

amacıyla uygulanan girişimler konusundaki çalışmaların 

sonuçlarından köken almakta 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



Çalışmaların çoğu yoğun bakım ünitelerinde izlenen 

erişkinlere odaklanmış 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 

Hastanede izlenen yenidoğanlar, çocuklar ve adölesanlar 

üzerine odaklanmış az sayıda çalışma mevcut 



Hematopoetik kök hücre nakli alıcıları veya uzamış 

nötropeniye neden olabilecek kemoterapi alan hastalar gibi 

immünkompromize hastaların dahil edildiği çalışma sayısı az 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



Antimikrobiyal yönetim kılavuzlarındaki önerilerin 

hastanede izlenen tüm hastalara uyarlanabileceği kabul 

edilmekte 

 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



Antimikrobiyal yönetim önerilerinin derecelendirilmesi 

 

•Antimikrobiyal kullanımının iyileştirilmesi 

•Antimikrobiyal direncin ortaya çıkışının ve yayılımının en aza 

indirgenmesi 

•Sağlık hizmeti harcalamalarının azaltılması üzerindeki olası 

etkilerini yansıtmakta   

 
Antimikrobiyal yönetim 

 











Antimikrobiyal yönetim programlarının uygulanması 

 

•Büyük ve küçük ölçekli hastanelerde antimikrobiyal 

kullanımında %22-%36 azalma 

 

•Yıllık 200,000 $ - 900,000 $ tasarruf  sağlanması 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 

Carling P, et al.Fung T, Killion A, Terrin N, Barza M. Favorable impact of a multidisciplinary antibiotic management program conducted during 7 years. Infect Control Hosp Epidemiol 2003;24:699-706. 

Ansari F, Gray K, Nathwani D, et al.  Outcomes of an intervention to improve hospital antibiotic prescribing: interrupted time series with segmented regression analysis. J Antimicrob Chemother 2003;52:842-8. 

Ruttimann S, Keck B, Harmeier C, Maetzel A, Bucher HC. Long-term antibiotic cost savings from a comprehensive intervention program in a medical department of a university-affiliated teaching hospital.Clin Infect Dis 2004;38:348-56. 



Antimikrobiyal yönetim programı lokal antimikrobiyal kullanım 

ve direnç sorunu ve sahip olunan kaynaklar dikkate alınarak 

kurumun özelliklerine göre belirlenmelidir. 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



Antimikrobiyal yönetim takımı 



 
Antimikrobiyal yönetim 

 

Hastane yönetimi ve tıbbi personel şefliğinin desteği ve işbirliği 

Hasta güvenliği ve kalite biriminin himayesi 



Antimikrobiyal kullanımının sürekli izlemi amacıyla gerekli 

altyapının sağlanması için hastane yönetiminin desteği 

 
Antimikrobiyal yönetim 

 



 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Sürekli denetim 

ve 

geri bildirim 

Aktif uygulamalar 

Belirli antimikrobiyal 

ajanların kısıtlanması 

ve onay gerekliliği 



 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Eğitim 

Tamamlayıcı uygulamalar 

Kanıta dayalı kılavuzların ve klinik algoritmaların oluşturulması 

(Kuruma özgü) 

Antimikrobiyallerin dönüşümlü kullanılması 

Antimikrobiyal ‘order’ formları 



 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Tamamlayıcı uygulamalar 

Kombine antimikrobiyal kullanımı 

Antimikrobiyal tedavinin düzenlenmesi / spektrum daraltılması 

Antimikrobiyalin uygun dozda kullanımı 

Ardışık tedavi (parenteral tedaviden oral tedaviye geçiş) 



Sürekli denetim (müdahale) ve geri bildirim 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Antimikrobiyallerin uygun olmayan kullanımında  

Reçete eden hekim 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 

veya 
Klinik Eczacı 



Antimikrobiyal kullanım kısıtlaması ve onay 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Antimikrobiyal kullanımı ve maliyetinde  





Antimikrobiyal kullanım kısıtlaması ve onay 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Clostridium difficile enfeksiyonu gelişimi ile ilişkili (yüksek 

riskli) antimikrobiyallerin kullanımında azalma sağlanması 



Impact of fluoroquinolone restriction 

on rates of C. difficile infection  
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Antimikrobiyal kullanım kısıtlaması ve onay 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Antimikrobiyal kullanım eğiliminin ve direnç gelişiminin izlenmesi !!! 

Onay gerektiren antimikrobiyaller dışındaki ajanların 
kullanımında artış eğilimi 



Antimikrobiyal durdurma onayı ‘Stop order’ / Zaman aşımı uyarıları 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Reçete eden hekimin antimikrobiyal kullanımını gözden geçirmesini sağlar 
(Az sayıda yayınlanmış veri mevcut) 



Antimikrobiyal istem ‘order’ formları 

Kanıta dayalı kılavuzların uygulanmasını kolaylaştırabilir 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



• Reçeteleme davranışının iyileşmesini sağlar 

• Antimikrobiyal yönetim stratejilerinin kabulünü arttırabilecek 

bilgi birikimi sağlar 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Eğitim 

Eğitim şart, ama yetmez ! 
Aktif uygulamalar olmaksızın kalıcı etki sağlayamaz 



Akademik tıp merkezleri ve eğitim hastaneleri preklinik ve klinik 

eğitim programlarına temel antibiyotik yönetim ilkelerini dahil 

etmelidir. 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Eğitim 



• Multidisipliner yaklaşım 

• Lokal mikrobiyoloji ve antimikrobiyal duyarlılık verilerinin 

dikkate alınması 

Kanıta dayalı kılavuzların ve klinik algoritmaların oluşturulması 

Antimikrobiyal kullanımının iyileşmesi yönünde etki gösterir 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Antimikrobiyallerin dönüşümlü kullanımı 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Antimikrobiyal direnci önlemede veya azaltmada uzun vadeli 
etkileri konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. 



Antimikrobiyallerin dönüşümlü kullanımının antimikrobiyal 
yönetim uygulamalarından biri olarak kabul edilmemesi 
önerilmektedir. 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Kombine antimikrobiyal tedavi 

Direncin ortaya çıkışını önlemek amacıyla rutin kombine antimikrobiyal 
kullanımını önerebilecek yeterli veri bulunmamaktadır. 
 
Kombinasyon tedavisi belirli klinik durumlarda uygulanmaktadır. 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Kültür sonuçlarına dayanarak etken patojeni hedefleyen tedavi 
yaklaşımı antimikrobiyal maruziyetini azaltır ve tasarruf sağlar. 

Antimikrobiyal tedavinin düzenlenmesi 
veya 

spektrumun daraltılması (de-eskalasyon) 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Antimikrobiyal tedavinin düzenlenmesi veya spektrumun daraltılması (de-eskalasyon) 



Antimikrobiyal tedavinin en uygun dozda uygulanması 

   

• İlacın farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri 

• Etken mikroorganizma 

• Enfeksiyon bölgesi 

• Hastanın bireysel özellikleri 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Doz optimizasyonu 



Farmakokinetik izlem 

 

•  Aminoglikozidler 

•  Vankomisin 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Doz optimizasyonu 

Yan etki ve tedavi maliyetinde azalma sağlayabilir  



Parenteral tedaviden oral tedaviye geçiş 

(Sistematik plan) 

•Antimikrobiyalin biyoyararlanımı 

•Hastanın klinik durumu 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Ardışık tedavi 



Hastanede kalış süresi 

Sağlık hizmeti harcaması 

Ayaktan parenteral tedavi gereksinimi 

Damar yolunun açık olmasına bağlı komplikasyonlar  

Ardışık tedavi 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Klinik kriterler ve kılavuzlar oluşturulması kurum genelinde 
uygulanabilirliği sağlar. 

  



En kısa süreli etkin tedavi uygulamaları için kılavuzlar ve 
protokoller oluşturulması /onay / denetim / geri bildirim 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Antimikrobiyal tedavi süresinin kısaltılması 



Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenen erişkinlerde ardışık 

prokalsitonin izlemi 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Antimikrobiyal kullanım süresini kısaltma olasılığı var 

Antimikrobiyal tedavi süresinin kısaltılması 

(En kısa süreli etkin tedavi) 

 



Birinci basamak tedavi kullanımını destekler, alternatif tedavi 
uygulamasını ve tedavi maliyetini azaltır.   

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

β-laktam allerji öyküsü varlığında uygun allerji testlerinin yapılması 



• Kültür ve duyarlılık verilerinin sağlanması 

• Dirençli mikroorganizma sürveyansı 

• Salgınların moleküler epidemiyolojik incelemesi 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı 

 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Duyarlılık verilerinin kısıtlanmış veya kademeli bildirimi 



Solunum yolu patojenleri için hızlı viral testlerin uygulanması 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Uygun olmayan antimikrobiyal kullanımınında azalma sağlar 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı 

 



Kan örneklerinde hızlı testlerin kullanımı 

(kan kültürüne ek olarak) 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı 

 

Uygun antimikrobiyal tedavi ve klinik sonuçların iyileştirilmesi 



• Elektronik tıbbi kayıt sistemi 

• Order girişinin bilgisayar sistemi aracılığıyla yapılması 

• Diğer verilerin entegrasyonu 

– Kültür sonuçları ve duyarlılık verileri 

– Karaciğer ve böbrek fonksiyonları 

– İlaç etkileşimleri 

– İlaç alerji bilgileri  

– … 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 
Bilgi teknolojisi 



• Bilgisayar temelli sürveyans  

– Antimikrobiyal uygulamalarının izlemi 

– Direnç profillerinin izlemi 

– Nozokomiyal enfeksiyonların saptanması 

– İlaç yan etkilerinin belirlenmesi 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 

Bilgi teknolojisi 



Yaşam beklentisi olmayan ‘Terminally ill’ hastalarda 

antimikrobiyal kullanımının azaltılması kararında destek 

sağlanması 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



• Uygulama antimikrobiyal kullanımında istenilen değişikliğe 
neden oldu mu ? 

 

• Uygulama direncin veya antimikrobiyal kullanımının 
istenmeyen diğer sonuçlarının azalması veya önlenmesini 
sağladı mı ? 

Antimikrobiyal yönetim sürecinin ve sonuçlarının izlemi  
 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Antimikrobiyal kullanımının izlemi için 

•  Tedavi günü ‘Days of therapy (DOTs)’ ✔ 

• Tanımlanmış günlük doz ‘Defined daily dose (DDD)’ 

Antimikrobiyal yönetim sürecinin ve sonuçlarının izlemi  
 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Antimikrobiyal harcama giderlerinin izlemi için satınalma 

giderlerine dayanan hesaplamalar değil, uygulanan 

antimikrobiyallerin maliyetine ilişkin hesaplama yapılması 

 

Antimikrobiyal yönetim sürecinin ve sonuçlarının izlemi  
 

 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 



Antimikrobiyal yönetim takımı 















 
Antimikrobiyal yönetim uygulamaları 

 














