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Cerrahi profilaksiye uyum ne seviyede?



� Genel Cerrahi
◦ Appendektomi, Kolesistektomi

� Kardiyoloji
◦ Pacemaker (Kardiyak Pil)

� Ortopedi
◦ Diz protezi

� Kalp-Damar Cerrahi
◦ Koroner arter By-pass op.

� Beyin Cerrahi
◦ Spinal füzyon

� Çocuk Cerrahi
◦ Herni, Appendektomi

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar
Sürveyans Rehberi – 2017



Aranan kriterler?
(Hastane veritabanı üzerinden)
1) Doğru antibiyotik seçimi

ve
2) Profilaksinin 24 saatten kısa tutulması

**cerrahi branşlarda görev yapan hekimlere 
güncel profilaksi rehberleri ve uyum 

oranlarının sürekli bildirilmesine rağmen..



Hastanemizde Durum







Nedenleri..
� Hekimlerin bilgi eksikliği
� Ameliyathanelerin sterilizasyon koşullarına 

güvensizlik
◦ Çalışanlara da güvensizlik olabilmekte.

� Cerrahi alan infeksiyonu gelişmesine yönelik 
endişe
◦ Hasta yatış sürelerinin uzaması..
◦ Hukuki problemler..

� Bireysel kötü tecrübeler
� Denetim ve geri bildirimde yetersizlikler..



Sonuçları..

� Hasta sağlığına olumsuz etki
� İş gücü kaybı
� Maliyet artışı

� Cerrahi klinikler ve yoğun bakım 
ünitelerinde dirençli bakteriyel suşların

baskın hale gelmesi (bu suşlarla meydana 
gelen cerrahi alan infeksiyonlarının

tedavisi…)
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Genel Cerrahi
•Appendektomi
•Kolesistektomi
•Herni operasyonları
•Tümör eksizyonları, biyopsiler
•İntestinal operasyonlar
•Pankreas,  mide vs. iç organlara                                         
yönelik ameliyatlar
•Meme op.
•Tiroid op.
•.



Genel Cerrahi Pilot çalışması

� Nisan 2019 tarihli
◦ Post-op 1. gün bütün ameliyatlar incelendi.
◦ Diğer operasyonlarda da uyumsuzluğun aynı 

düzeyde düşük olduğu farkedildi.
◦ Gereksiz yere uzatılan antibiyoterapilerin

SGK’ ya fatura edilen maliyetleri hesaplandı.
ve

*Günlük 500-900 TL mali kayıp tespit edildi.*







Antibiyotik Kontrol Hemşiresi’ nin
çalışma prensibi





4 Temmuz-12 Temmuz arası ilk sonuçlar
(Genel Cerrahi kliniği; pilot çalışma)



…16 Temmuz’ da ilk bildirim







Ne kadar tasarruf sağlandı?







Genel Cerrahi, profilaktik antibiyoterapi kullanımı maliyeti         
( flakon bazında)

� Amp, amp/sul, sefazolin, metronidazol, 
seftriakson, siprofloksasin (i.v. formlar)

T.L.

Tarih aralığı

Bildirim tarihi
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Diğer klinikler hangi tarihlerde 
çalışmaya alındı?

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

G.Cerrahi

Ortopedi

Üroloji

K.B.B.

Plastik Cer.

Beyin Cer.

Kadın Hast.



Gelecekteki planlar

� Meslektaşlar ile büyük çapta toplantı
� Antibiyotik kontrol hemşiresinin 

modülleri de kullanarak kullanımı bütün 
servisler bazında aktif takip etmesi ( bu 
yolla eğitimlerin planlanması )

Projenin tam olarak istenen seviyede yürümesi 
ile yüksek tasarruf beklentisi.



Maliyet olarak etkin mi? 

(Hemşirenin kazancı?)



� Teşekkürler..


