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2050 Yılında Antibiyotik Direnci   

• 10 milyon ölüm / yıl 

• Dünya ekonomisine 100 trilyon dolar yük 

Bassetti M et al.Intensive Care Med DOI 10.1007/s00134-017-4878-x 



Albiger B et al.Euro Surveill. 2015;20(45):pii=30062. 



Besin Zincirinde Antibiyotik Direncinin Geçme 
Potasiyeli 

Türkiye ????? 



ANTİBAKTERİYEL İLAÇ SÜRVEYANS RAPORU  

Sistemik olarak tüketilen 

antimikrobiyallerin toplam 

tüketim değeri  

Bu ilaçlar içinden sistemik 

olarak tüketilen 

antibakteriyel ilac ̧ tüketim 

değeri 

2011 46,70 DID 42,28 DID  

2012 46,32 DID  
 

42,21 DID 

2013 44,77 DID 
 

40,80 DID 

DID: “Defined Inhabitant Dose”- Bir günde 1000 kişi başına düşen 
tanımlanmış günlük doz  



Versporten A et al.Lancet Infect Dis 2014; 14: 381–87 

Ermenistan 15·3 DID  - Türkiye  42·3 DID 

Hollanda’nın 3,5 katı 



International Journal of Medical Microbiology 303 (2013) 388 





Enfeksiyon Kontrol Önlemleri + Antibiyotik Yönetim 
Programları 

RAĞMEN 

• Hızla yayılan MDR GNB 

– Karbapenem dirençli P.aeruginosa ve diğer nonfermentatif GNB 

– GSBL (+) Enterobactericeae 

– Karbapenem dirençli Enterobactericea 

– Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii  

• Toplumda sağlıklı bireylerde % 14 GSBL (+) Enterobactericea 

– %5,38 /yıl artış bekleniyor. 

– 2050’de yoğun bakıma yatarken zaten kolonize  

• MRSA daha iyimser  

– Kan akımı enfeksiyonlarında azalma  - her yerde mi? 

– Aktif yani ilaçlar 

• VRE.faecium artıyor  

 

Bassetti M et al.Intensive Care Med  
DOI 10.1007/s00134-017-4878-x 

Toplum ile 

hastaneler 

arasındaki sınır 

kalmayacak. 



CDC Antimikrobiyal Direnci Önlemek İçin  
12 Basamak  

1. Aşılama 

2. Enfeksiyona yol açacak şeyleri önle ( bası 

ülseri, aspirasyonu önle, hidrasyonu sağla)  

3. Gereksiz cihazları çıkart 

4. Enfeksiyon teşhisi için belirlenmiş kriterleri 

kullanın 

5. Lokal kaynakları/ verileri kullan  

6. Hayır diyeceğin zamanı bil ( min ab kullanımı, 

uzun kullanımdan kaçın) 

7. Enfeksiyonu tedavi et , koloizayon veya 

kontaminasyonu değil 

8. Antibiyotik  tedaviyi kes 

9. Patojeni izole et 

10. Kontaminasyon zincirini kır 

11. El hijyenini uygula 

12. MDR mo kaynaklarını sapta  

 

 

Enfeksiyonu önle 

Enfeksiyonun tanısı 

koy ve etkili olarak 

tedavi et 

Antimikrobiyali 
akıllıca kullan 

Bulaşı önle  

http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html 



Future Microbiol. (2015) 11(1), 93–102 

Antimicrobial stewardship  

Infection prevention stewardship  

Diagnostic stewardship  

“theragnostic 
approach” 

Her hastaya özel tedavi  

eHealth 





İntegre Model 
            “Theragnostic” 

• AYP 

• Enfeksiyon önlem planı 

• Tanısal yönetim 

 

Dik J-WH et al. Future Microbiol. (2015) 11(1), 93 

• Kişiselleştirilmiş enfeksiyon yönetim planı  

• Hasta bakımının iyileştirilmesi 

• Direnç gelişiminin azaltılması 

 

Yenilikçi, bütünleştirici enfeksiyon 
yönetimini  



Antibiyotik Yönetim Programı 

• En iyi klinik sonuçların elde edilmesi + 
• Direnç seçilmesini ve yan etkilerin en aza indirilmesi için  

• Tanı ve hasta bakım kalitesini iyileştirmek 

 

 

 

 

Antibiyotik ajanların uygun kullanımını izlemek  ve 
yönlendirmek için yapılacakları koordine etmek 

Munoz P et al.J Antimicrob Chemother 2016; 71 Suppl 2: ii5  

• Etki spektrumu 

• FK/FD özellikler 

• Verilme yolu 

• Tedavi süresi  

göz önünde alınarak  

AB tedaviyi optimize etmek. 

Barlam et al.Clin Infect Dis 2016; 62:e51 



Antibiyotik Yönetiminin Temel Elementleri 

 Yönetici kararlılığı 

 Hesap verebilirlik 

 Antibiyotik bilgisi 

 Eylemde bulunma 

 Direnç eğilimlerinin izlenmesi 

 Bildirimde bulunma/ 

raporlama 

 Eğitim verme 



1. Antibiyotik uygulaması öncesinde uygun 
mikrobiyolojik örnekleri alın ve sonuçları dikkatle 
yorumlayın:  
– enfeksiyonun klinik bulgularının yokluğunda kolonizasyon 

nadiren antimikrobiyal tedavi gerektirir. 

2. Ateşi tedavi etmek için antibiyotik kullanmaktan 
kaçının:  
– ateşin temel nedenini araştırın ve sadece önemli bakteriyel 

enfeksiyonları tedavi edin. 

3. Endike olduğunda zaman ampirik tedavi başla  
– kültürler alındıktan sonra başla 

– Tedaviyi  enfeksiyon bölgesine, çok ilaca dirençli bakteriler için 
risk faktörlerine göre  ve lokal mikrobiyolojik ve duyarlılık 
paternlerine göre düzenle 

 

International Journal of Antimicrobial Agents 48 (2016) 239–246 



4. Klinik duruma ve hasta özelliklerine uyarlanmış ilaçları optimal 

dozlarında, uygun  uygulama biçiminde ve uygun süre boyunca 

reçete edin.  

5. Sadece mevcut kanıtların bazı yararlar gösterdiği durumlarda 

antibiyotik kombinasyonları kullanın. 

6. Mümkünse, ilaç direnci veya hastane kaynaklı enfeksiyonları 

arttıran ilaçları  kullanma veya bunları sadece son çare olarak 

kullanın 

7. Enfekte olan odakları hızlıca boşaltın ve potansiyel veya 

kanıtlanmış tüm enfekte cihazları temizleyin:  

– Enfeksiyon kaynağını kontrol edin. 

 

 

 

International Journal of Antimicrobial Agents 48 (2016) 239–246 



8. Her zaman klinik duruma ve mikrobiyolojik sonuçlara göre 

antibiyotik tedavisinde de-eskalasyon / kolaylaştırmaya çalışın; 

– en kısa sürede oral tedaviye geçilmesi. 

9. Önemli bir bakteriyel enfeksiyon olasılığı düşük olduğunda 

antibiyotikleri kes. 

10. Yalnız çalışmayın:  

– enfeksiyon hst uzmanı, klinik mikrobiyolog, hastane eczacı, enfeksiyon 

kontrol uygulayıcısı veya hastane epidemiyoloğu ile yerel ekipler kurun. 

– hastane antibiyotik politikaları ve kurallarına uyun. 

 
International Journal of Antimicrobial Agents 48 (2016) 239–246 



Melina J, Cisneros JM.Clin Infect Dis. 2015;61(5):807-808. doi:10.1093/cid/civ496 



TANI 

Test ile ilgili kurallar 

Laboratuvar testlerinin 

yönetimi 

Hızlı tanı 

Ampirik tedavinin başlanması 

Kurum kılavuzu 

Antibiogram 

Bilgisayara dayalı karar 
destek 

Formuler kısıtlaması 

Prospektif denetleme ve 
geri bildirim 

Otomatik stop order 

Kesin Tedavi 

Prospektif denetleme ve 
geri bildirim 

Antibiyotik zaman aşımı 

Vizitlerde Enf uzmanı/AYP 
uzmanı  

Kılavuzlar 

Gidişat raporu 

Eczacı müdahalesi 

 

 

Antibiyotik  Yönetim Programları 

Doernberg & Chambers nfect Dis Clin N Am - (2017) http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2017.05.002 



• 26 çalışma  

• AYP öncesi ve sonrası ( 6 ay-3 yıl) 

Antimicrob Agents Chemother 2016:60:4840 

Dirençli bakteri enfeksiyonları AZALDI. 

• MRSA  enfeksiyonları  

• İmipenem dirençli P. aeruginosa enfeksiyonları 

• GSBL (+) K.pneumoniae enfeksiyonları 

AMA  

GSBL (+) E.coli azalma olmadı. 

C.difficile 
azaltmada 

etkisi olmadı  

Tüm 

dirençlerde 

% 4,5 

azalma  



 Karanika S et al Antimicrob Agents Chemother2016: 60:4840 

AYP antibiyotik 

tüketimini -%19,1 azalttı. 

Antifungal kullanımı –  

% 39,1 azaldı. 

The pooled percentage 
change of antimicrobial 
consumption after ASP 
implementation was  
19.1% (95% CI [ 30.1 to  
7.5],  2   0.08), with no 
evidence of small-study 
effect across studies 
(Egger’s bias   0.33, P   
0.744) (Fig. 2). 
Interestingly, this de- 
crease was not limited to 
antibacterial agents. 
More specifically, based 
on six studies (29–34), 
we found that the change 
in the consumption of 
antifungal agents after 
the implementation of an 
ASP decreased by  39.1% 
(95% CI [ 62.3 to  16.0],  2   
0.05, Egger’s bias   1.89, P   
0.132) (see Fig. S1 in the 
supplemental material). 
Of note, only one of six 
studies applied 
antifungal re- striction in 
their formulary (Table 1) 
(30). 
Studies conducted in the 
United States (30, 34–36) 
and in Eu- rope (29, 33, 
37–46) reported the 
highest pooled decrease 
in anti- microbial 
consumption after the 
implementation of ASP ( 
19.9% [95% CI    27.7 to  
12.1,  2   0.00] and  20.9% 
[95% CI    30.5 to  15,  2   
0.05], respectively), 
whereas stud- ies in Asia 
reported a reduction of  
16% (95% CI    36.5 to  
5.3],  2   0.11) (28, 31, 32, 
47–52) (Fig. 2). Only one 
study was conducted in 
South America with a 
reduction of  35.9% (95% 
CI    53.8 to  17.9) (35) 
and one study in South 
Africa with a reduction of  
19.6% (95% CI    38.5 to  
0.8) (40). 

AYP  

Dirençli bakteri 

enfeksiyonlarında  

uygun antibiyotik 

seçilmesine katkı 

sağladı. 



 Karanika S et al Antimicrob Agents Chemother 2016:60:4840 

The pooled percentage 
change of antimicrobial 
consumption after ASP 
implementation was  
19.1% (95% CI [ 30.1 to  
7.5],  2   0.08), with no 
evidence of small-study 
effect across studies 
(Egger’s bias   0.33, P   
0.744) (Fig. 2). 
Interestingly, this de- 
crease was not limited to 
antibacterial agents. 
More specifically, based 
on six studies (29–34), 
we found that the change 
in the consumption of 
antifungal agents after 
the implementation of an 
ASP decreased by  39.1% 
(95% CI [ 62.3 to  16.0],  2   
0.05, Egger’s bias   1.89, P   
0.132) (see Fig. S1 in the 
supplemental material). 
Of note, only one of six 
studies applied 
antifungal re- striction in 
their formulary (Table 1) 
(30). 
Studies conducted in the 
United States (30, 34–36) 
and in Eu- rope (29, 33, 
37–46) reported the 
highest pooled decrease 
in anti- microbial 
consumption after the 
implementation of ASP ( 
19.9% [95% CI    27.7 to  
12.1,  2   0.00] and  20.9% 
[95% CI    30.5 to  15,  2   
0.05], respectively), 
whereas stud- ies in Asia 
reported a reduction of  
16% (95% CI    36.5 to  
5.3],  2   0.11) (28, 31, 32, 
47–52) (Fig. 2). Only one 
study was conducted in 
South America with a 
reduction of  35.9% (95% 
CI    53.8 to  17.9) (35) 
and one study in South 
Africa with a reduction of  
19.6% (95% CI    38.5 to  
0.8) (40). 

Asya 

-% 16 

ABD  

-% 19,9  

Avrupa 

- % 20, 9 

Güney Afrika  

- % 35,9 

FIG 2 Forest plot of included studies 
stratified by continent. Individual and 
combined change of total antimicrobial 
consumption after ASP implementation 
among studies conducted in hospital 

settings. 



 Karanika S et al Antimicrob Agents Chemother 2016 60:4840 

FIG 3 Forest plot of included studies. Individual and combined 

changes of consumption of restricted anti 

Kısıtlı antibiyotiklerin tüketimi - % 27 

Karbapenem tüketimi - % 18,5 

Glikopeptid tüketimi - % 14,7 

AZALDI. 

Kısıtlı ab lerin kullanımının  
Bizim ihtiyacımız olan müdahale burada mı?  

« squeezing the 
balloon” 
fenomeni  
OLMADI. 

taking into account the 
potential for the “squeez- 
ing the balloon” 
phenomenon (a term that is 
used to describe the concern 
that restricting some 
antimicrobial agents might 
lead to an increase in the 
nonrestricted antimicrobials 
[61]), we estimated 
separately the restricted and 
nonrestricted antimicrobial 
agents, and we 
demonstrated that both 
were reduced.  



FIG4 Forest  plot of included studies persetting. Individual and combined changes of total antimicrobial consumption 
after ASP implementation in ICU and wards.  Karanika S et al Antimicrob Agents Chemother 2016: 60:4840 

- % 39,5 

- % 12,1 

Yoğun bakım ve servisler 

arasındaki fark 

- % 27 

İstatiksel olarak anlamlı 



FIG 6 Forest plot of included studies. Change in antimicrobial cost after ASP implementation. 
 Karanika S et al Antimicrob Agents Chemother 2016  60:4840 

Antibiyotik maliyeti düştü ( -% 33,9 ) 



• 14 antibiyotik yönetim hedefi belirlendi, 

• 145 çalışma 

• Hedefler 

– Klinik sonuç 

– yan etki  

– maliyet 

– bakteriyel direnç 

Lancet Infect Dis 2016; 16: 847 
Lancet Infect Dis 2016 



• Kılavuzlara uygun ampirik tedavi  

• De-eskalasyon  

• IV den oral tedaviye geçiş  

• TDM  

• Kısıtlı antibiyotik listesi  

• Yatak başı konsultasyon  

Lancet Infect Dis 2016; 16: 847 
Lancet Infect Dis 2016 

Bir veya daha fazla hedefe ulaşmada etkili 



Mortaliteyi azalttı. 

• Kılavuzlara uygun ampirik tedavi  % 35 ( p<0,0001)  

• De-eskalasyon % 66 (p<0,0001)  

 

• Renal fonksiyone göre tedaviyi düzenleme 

• Klnik/ mikrobiyolojik kanıt yoksa tedavinin kesilmesi 

• Lokal antibiyotik kılavuzunun olması 

 

• IV tedaviden oral geçiş 

• TDM 

• Kısıtlı antibiyotik listesinin kullanılması 

• Yatak başı konsultasyon  

 

 

Lancet Infect Dis 2016; 16: 847 
Lancet Infect Dis 2016 

Mortaliteyi azaldı  

AMA   

İstatiksel olarak 

anlamlı değil. 



• AYP 

– antibiyotiğe dirençli bakteriler ile kolonizasyon ve enfeksiyon 

insidansını azaltıyor mu? 

– C.difficile enfeksiyonlarını azaltıyor mu? 

– Her 1000 hasta gününde hedeflenen enfeksiyon ve 

kolonizasyonun insidans oranı ( IR) 

 

Baur D et al. Lancet Infect Dis 2017; 17: 990 

• 1960 – 2016 yılları arası  

• 32 çalışma 

• 9 056 241 hasta günü  ve 159 insidans oranı (IR) 

 

Çalışmaların 

heterojenite 

oranı % 20 



MDR GNB 

Baur D et al. Lancet Infect Dis 2017; 17: 990 

AYP  

MDR GNB 

kolonizasyon ve 

enfeksiyonlarını 

önemli  insidansını  

% 51 azalttı.  

IR 0·49, 95% CI 0·35–0·68; 

p<0·0001;  

 

GSBL (+) gram negatif bakteri 

kolonizasyon ve enfeksiyonlarını  

% 48 azalttı. (P=0·0428 ) 

Karbapenem direnç insidansı  % 

43 azaldı. 

(p=0,0018) 

Aminoglikozid  ve FQ direnci  

önemli oranda düşmedi. 
(p=0,30 ve p=0,14)  

En belirgin azalma  

Karbapenem R 

Acinetobacter spp. 

% 56 ( p=0,086 ) 

Ve  

P.aeruginosa  

% 29 ( p=0,125) 



Baur D et al. Lancet Infect Dis 2017; 17: 990 

MRSA 

AMS 

MRSA 

kolonizasyon ve 

enfeksiyon 

insidansı % 37 

azaldı. 

( P= 0,0065 ) 

Gram pozitiflerde 

aminoglikozid ve 

FQ direnç 

insidansına etkisi 

olmadı. 

VRE insidansında 

değişiklik olmadı 



Baur D et al. Lancet Infect Dis 2017; 17: 990 

C.difficile 

C.difficile 

enfeksiyon 

insidansı % 32 

azaldı. 

( p=0,0029) 



Baur D et al. Lancet Infect Dis 2017; 
17: 990  

Dirençli bakteriler ile 

kolonizasyon ve 

enfeksiyon 

insidansında azalma  

Hematoloji-onkoloji % 

59 

(p=0,0166) 

Yoğun bakımlar % 23 

(p=0,0003) 

Medikal servisler % 

22 

(p=0,0024) 

AYP + enfeksiyon 

kontrol önlemleri  

Antibiyotik 

direncinin 

azaltılmasında 

daha etkilidir. 

 

Kombine % 31 

azalma ( p=0,0030) 

vs  

tek AMS % 19 
(p=0,0210) 

 

Özellikle  

AYP + el hijyeni etkisi çok 

yüksek (MRSA ve GNB) 

% 66 vs % 17 ( el yıkama yok) 

 (p < 0,0001  vs p=0,0304)  



Baur D et al. Lancet Infect Dis 2017; 
17: 990 

AYP programının türü 

 

Antibiyotik dönüşümü 

% 51 
(p=0,0030) 

Denetleme ve geri 

bildirim % 34  
(p=0,0006) 

Antibiyotik kısıtlama 

% 23 
(p=0,0003)   



Morency-Potvin P, Schwartz DN, Weinstein RA. 2017.:Clin Microbiol Rev 30:381 Antimicrobial stewardship:  
how the microbiology laboratory can right the ship.  

Geleneksel 
mikrobiyoloji ve 
RDT için iş akışı 
yolları. RDT'nin 
uygulanması 
laboratuvar iş 
akışı 
karmaşıklığını 
artırır, ancak 
sonuçların 
kullanılabilirliğini 
hızlandırabilir. 
Sonuçların 
iletişimi önemli 
bir faktördür. 
Mavi oklar 
geleneksel 
mikrobiyoloji 
yolunu temsil 
eder, turuncu 
oklar RDT yolunu 
temsil eder ve 
yeşil oklar 
sonuçların 
iletişimini 
iyileştirmek için 
laboratuvar ve 
antimikrobiyal 
yönetim ekipleri 
için fırsatları 
temsil eder. AST, 
antimikrobiyal 
duyarlılık testi. 



Bookstaver P.B. Et al.2017 :  Antimicrob Agents Chemother 61:e00189  

Preintervention versus postintervention 
periods. Clinical outcomes in the pre- 
intervention versus postintervention periods 
are summarized in Table 2. Empirical 
combination therapy was used significantly 
less often in the postintervention group than 
in the preintervention group (27% versus 12%; 
P   0.001). Empirical anti- pseudomonal agents 
were also used less frequently than in the 
preintervention group, with an absolute 
decrease of 6% in the postintervention period 
(82% versus 76%; P   0.01). The interventions 
were associated with significantly improved 
appropriateness of EAT both overall (95% 
versus 91%; P   0.02) and in patients with BSI 
due to P. aeruginosa/chromosomally 
mediated AmpC-producing 
Enterobacteriaceae (CAE) (97% versus 87%; P   
0.02). The appropriateness of EAT also 
improved from 89% to 97% in critically ill 
patients with aPitt bacteremia score of  4, 
although this finding did not reach statistical 
significance (P   0.06). 
The antimicrobial stewardship and RDT 
intervention bundle resulted in significant 
reductions in time to de-escalation from 
combination antimicrobial therapy (2.8 versus 
1.5 days), antipseudomonal beta-lactams 
(APBLs) (4.0 versus 2.5 days), and carbapen- 
ems (4.0 versus 2.5 days) compared to those 
of the preintervention group (P   0.001 for all). 

January 2010 through December 2013, and 
the postintervention period followed from 
January 2014 through June 2015. 
 
two RDTs, matrix-assisted laser desorption 
ionization–time of flight mass 
spectrometry (MALDI-TOF MS) and the Film 
Array blood culture identification (BCID) 
panel.  



• 42 yayın – 62068 hasta  

– Ort yaş: 58,8 

– Ort APACHE II skoru 18,9 

– Çoğunda  

• GSBL (+) Entereobactericeae  

• MDR - Acinetobacter spp. 

• Enfeksiyon kontrol önlemleri 

– Standart bakım (STD) (örn: el hijyeni ve temas önlemi ) 

– Antimikrobiyal yönetim programı (ASP);  

– Çevre temizliği (ENV) 

– Dekolonizasyon (DCL) (örn: seçici orofarengeal dekontaminasyon, selektif 

dekontaminasyon)  

– Kaynak kontrolü (SCT).  

 

Clinical Infectious Diseases® 2017;64(S2) 

Referans yöntem 

olarak kabul 

edildi. 

Enfeksiyon 

durumuna 

bakılmaksızın 

alınan minimum . 

kontrol önlemi  



Clinical Infectious Diseases® 2017;64(S2) 

MDR GNB  

Kazanımını 

önlemede  

EN ETKİLİ  

 

 

4 komponent > STD ( RR, 0.01 [95% CI, .01–.04])  

Subgroup analyses by type of MDR 
strains and region revealed similar 
effects of IPC interventions on MDR-
GNB acquisition. A combination of 
STD+ASP+ENV+SCT remained the 
most effec- tive strategy compared 
with STD alone for MDR-AB (RR, 
0.01 [95% CI, .00–.17]), ESBL (RR, 
0.004 [95% CI, .00–.09]), and CRE 

(RR, 0.07 [95% CI, .01–.42])  



Clinical Infectious Diseases® 2017;64(S2) 
Üç komponentli strateji  iki 

komponentlilere göre daha etkilidir. 

 

(STD+ENV+SCT, STD+ASP+ENV, 

STD+ASP+DCL) > (STD+ENV, STD+DCL ve 

STD+ASP) (RRs, 0.17–0.22  ve 0.34–0.54 )  



Clinical Infectious Diseases® 2017;64(S2) 

MDR Acinetobacter kazanımını azaltmada etkili 

• ENV içeren stratejiler  

– ENV + STD + ASP (RR, 0.28 [95% CI, .18–.43] 

– SCT + STD + ENV (RR, 0.48 [95% CI, .35–.66] 

 

GSBL Enterobactericeae kazanımı azaltmada etkili  

• ASP içeren stratejiler 

– STD+ASP+ENV (RR, 0.28 [95% CI, .11–.69]  

– STD+ASP+DCL  (RR, 0.23 [95% CI, .07–.80].  

 

ASP  

Mutlaka enfeksiyon kontrol 

stratejileri ile uygulanmalıdır. 

STD+ASP failed to prevent acquisition of ESBL-
producing Enterobacteriaceae compared with 
STD; this  nding suggests that ASP work best if 
combined with infection control strategies. 



Yoğun Bakımlarda MDR GNB 
Önlenmesi  

• Standart bakım 

• AMS 

• Çevre temizliği 

• Kaynak kontrolü 

Teerawattanapong N,et al 2017 Clin Infect Dis 64:51–60  



• Tıp eğitiminde mezuniyet öncesi ve sonrası 

antimikrobiyal yönetimi için  

– Hangi müdahaleler yapılıyor ? 

– Nasıl ölçülüyor ? 

– Etkileri nasıl ölçülüyor ? 

• Değerlendirme Kirkpatrick’in 4 seviyeli 

değerlendirmesi  

– Reaksiyon / Öğrenme / Davranış / Sonuçlar.  
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• 48 makale ( 1946-2016) 

• Tüm alanlarda - Didaktik eğitim  

 

• Mezuniyet öncesi eğitimin mezuniyet sonrası 

reçeteleme davranışlara etkisini ölçen çalışma yok 

 

• Antimikrobiyal yönetim programını uygulamada 

görüyor ama çıktısı ne ???? 
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Antimikrobiyal yönetimin tıp 

müfredatına ne ölçüde  entegre 

edildiği açık değildir.  

Kısa süreli alışkanlık 

geliştirmeyen yöntemler ?? 

Sonuç ??? 
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Hastalar sağlık kurumuna kabul edildiğinde riskli hastayı 

saptamak , farkındalığı arttırmak ve etkili enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin alınmasını sağlayarak direncin yayılmasını 

durdurmak.  
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Kılavuz Üç Soru 

1. Sağlık kurumuna kabul edilen hangi hasta 

CRE için riskli? 

2. Temel enfeksiyon kontrol önlemleri  ne 

olmalı ?- CRE durumuna bakılmadan 

3. Destek, hedeflenmiş önlemler ne olmalı ?  

CRE riskli hasta  



Kim CRE Taşıyıcısı ? 

Bunlardan biri varsa CRE taşıyıcısı kabul edildi. 

a. 12 ay içinde bir gece hastanede kalma öyküsü 

b. 12 ay içinde diyalize bağlı veya kanser KT öyküsü 

c.  12 ay içinde önceden bilinen CRE taşıyıcılığı öyküsüa 

d. CRE taşıyıcı olduğu bilinen bir hasta ile ilişkisi var 

mı?b 

a Hastadan veya tıbbi kayıtlarından mikrobiyolojik öykü ile bilgi alınır. Eğer mikrobiyolojik bilgi > 

12 ay ise  karar kabul eden doktro tarafından verilir. 

b örn. Sağlık bakımı  sırasında veya evde bilinen CRE taşıyıcısı hasta ile temas 

Magiorakos et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control (2017) 6:113 
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Hasta kabul edildi 

Temel enfeksiyon kontrol önlemleri 

Hastaneye Yatan Tüm Hastalarda CRE Riskinin Değerlendirilmesi 

• AYP 

• Çevre temizliği 

• Ekipmanların gözden 

geçirilmesi 

• Kılavuzlar ve süreçler 

 

• Fekal ve tıbbi atık 

yönetimi 

• El hijyeni 

• Hasta 

konaklaması için 

alt yapı ve 

kapasite 

 

• Mikrobiyoloji 

olanakları 

• Personel eğitimi 

• Yeterli eğitimli 

personel,  ve iş 

yükü  ve geçici 

personel en az 

olmalı 

• Surveyans  

 



Magiorakos et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control (2017) 6:113 

Hasta kabul edildi 

Temel enfeksiyon kontrol önlemleri 

Hastaneye Yatan Tüm Hastalarda CRE Riskinin Değerlendirilmesi 

CRE için risk faktörleri var  ise  

Bilinen mikrobiyolojik sonuçları olan veya 

olmayan CRE “risk altındaki” hastalar için ön ek 

enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri 

 

Preemtif destek enfeksiyon kontrol önlemleri 

Hastayı kabul sırasında pre-emtif izolasyon 

Girişte aktif arama 

Temas önlemleri 

 

Tarama Sonuçları  
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Hasta kabul edildi 

Temel enfeksiyon kontrol önlemleri 

Hastaneye Yatan Tüm Hastalarda CRE Riskinin Değerlendirilmesi 

CRE için risk faktörleri var  ise  

ön ek enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri 

Tarama Sonuçları  

Negatif 

Daha önceden bilinen pozitif 
sonucu olan hasta değil ise temel 

önlemlere devam  

Daha önceden bilinen pozitif sonucu olan 
hasta ise 

Temel enfeksiyon kontrol önlemleri 
+ 

Destek önlemlerin devamına enfeksiyon 
kontrol ekibi karar vermeli  
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Hasta kabul edildi 

Temel enfeksiyon kontrol önlemleri 

Hastaneye Yatan Tüm Hastalarda CRE Riskinin Değerlendirilmesi 

CRE için risk faktörleri var  ise  

ön ek enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri 

Tarama Sonuçları  

EK DESTEK ÖNLEMLERİ 

Pozitif  

• Temas önlemeleri 

• Vaka izolasyonu/ gruplama 

• Vaka bilgilendirme 

• (Sağlık kurumu içinde 

hastanın mikrobiyolojik 

verileri hakkında 

bilgilendirme yapılmalı) 

• Aktif temaslıların taranması 

• Hemşire gruplama 

• Çevre temizliğinin 

arttırılması 

• Antiseptikler ile banyo 



• Mikrobiyolojik kapasite güçlendirilmeli 

• Surveyans ve yeni vakaların raporlanması 

gerekli - elzem 

• Ülkeler epidemiyolojik durumlarını takip 

etmeli 

• Böylece CRE önleme stratejileri zamanında 

uygulanabilir veya iyileştirilebilir. 
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Figure 1. Schematic overview of expected timeline of impact of a subset of ASP 
different aspects. 
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“theragnostic 
approach” 

Antibiyotik  yönetim programı 

Enfeksiyon kontrol önlemleri 

Tanısal Yönetim 

Personel  sayısı ve iş gücü 

Laboratuvar olanakları yetersiz 

Enfeksiyon kontrol profesyonellerinin zorlukları 

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim 

Enfeksiyon önlemlerinin geri ödemesi yok... 

Eczacılar ???? 
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