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SAĞLIK KURULUŞLARI 

• Sağlık kuruluşları çok değişik türden hizmet 
veren ve aynı zamanda genel veya lokal olarak 
vücut direnci kırılmış,değişik yaş gurubundan 
ve kültür düzeyleri oldukca farklı insanların 
toplandıkları yerlerdir. 

• Bu insanlar kısa yada uzun süreli yatarak veya 
ayakta poliklinik hizmeti almaktadırlar. 

• Verilen bu hizmet türüne göre de farklı atıklar 
oluşturmaktadırlar 



SAĞLIK KURULUŞLARI 

• Sağlık kuruluşları çok değişik türden bu 
hizmeti oldukca kalabalık bir sağlıkcı gurubu ile 
vermektedir. 

• Bu hizmeti üretenlerde farklı kültür 
düzeylerinden insanlardır. 

• Son yıllarda taşeron firmalar aracılığı ile 
birtakım hizmet alımları yapılmaktadır. 

• Bunlarında atık oluşumu ve üretilen hizmette 
değişik etkileri olmaktadır 



ATIK TANIMLARI  
• Atığın sözlük anlamı düşük değerde, kullanım 

dışı veya faydasız kalıntı (bakiye) olarak ifade 
edilmektedir.  

 

• Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) atığı, 
“sahibinin istemediği, ihtiyaç duymadığı, 
kullanmadığı, arıtma ve uzaklaştırma 
gerektiren maddeler” olarak tanımlar . 

Tıbbi Atıklar 



ATIK TANIMLARI  

• Üretim ve kullanım gibi günlük aktiviteler 
sonucu oluşan, insan sağlığına ve çevreye  
zarar  verebilecek,   insanların ihtiyaç 
duymadığı doğrudan veya dolaylı  
biçimde dış ortama  bırakılması  zorunlu 
olan her türlü maddedir.  

 



Tıbbi Atıkları İlgi Alanına Alan Kuruluşlar 

• WHO   (World Health Organisation, 7 April 1948 ) 

• CDC     (Centres for Diseases Control)   July 1, 1946  

• EPA     (Environmental Protection Agency)    1970 

• OSHA  (Occupational Safety and Health    
     Administration)    1926  

• NNIS   (National Nosocomial Infections Study)  

• Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi 
(NNIS),ile Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) hastane 
enfeksiyonları konusunda ulusal ve uluslararası veri elde 
etmek için oluşturdukları ve bağlı merkezlerin 
sponsorluğunda devam eden bir ortak gözetim 
sistemidir. 



 
Küçük Miktarlarda Atık Üreten Tıbbi Tesisler 
• Küçük Tıbbi Tesisler  
•  Doktor muayenehaneleri 
•  Diş klinikleri  
•  Akapunktur merkezleri 
•  Chiropractor'ler (yarı 

medikal tedavi uygulaması 
yapan yerler) 

• Az miktarda atık oluşturan 
özel tıbbi kurumlar ve 
enstitüler 

• Huzurevleri  
• Psikiyatri hastaneleri 
• Özürlülere ait enstitüler 

 

• Damardan veya cilt altı 
uygulamalar yapan kurum 
veya kişiler 

• Kozmetik, kulak delme ve 
dövme salonları  

• İllegal hap kullanıcılar 
• Cenaze hizmetleri 
• Ambulans hizmetleri 
• Evde verilen tedavi 

hizmetleri 



 
Büyük Miktarlarda Atık Üreten Tıbbi Tesisler 

• Hastaneler 

• Üniversite hastaneleri 

• Genel maksatlı hastaneler 

• Sağlık ocakları 

• Diğer Tıbbi Tesisler 

• Acil sağlık yardım kuruluşları 

•  Dispanserleri 

•  Doğum doktorları ve gebelik 
klinikleri 

•  Ayakta tedavi yapan klinikler 

•  Diyaliz merkezleri 

•  İlk yardım merkezleri ve 
hasta/hastane     koğuşları 

• Uzun süreli hizmet veren huzurevleri 

• Kan nakil merkezleri 

• Tedavi hizmetleri ile ilgili 
laboratuar ve araştırma 
merkezleri 

• Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar 

• Biyoteknoloji laboratuarları ve 
enstitüleri 

•  Askeri tıp merkezleri 

• Mezbahalar 

• Veterinerlik girişimleri yapılan özel 
ve genel yerler, v.b. 

• Morglar ve otopsi merkezleri  

• Hayvanlar üzerinde araştırma ve 
test  yapan kuruluşlar 

• Kan bankaları ve kan toplama 
hizmetleri veren kuruluşlar 

• Yaşlılar için hemşire hizmeti veren 
huzurevleri 



 
HASTANE ATIKLARININ KOMPOZİSYONU  

Plastik  %46 

Kağıt  %34 

Sıvı  %12 

Cam  %7.5 

Metal  %0.4 

Anatomik  %0.1 

Diğer  %0.1 



 
%80 

 
%15 

%1 

 
%3 

 
%1 

Dünya sağlık teşkilatı verilerine göre sağlık 
Kuruluşlarında kaynaklanan atıkların dağılımı   Evsel nitelikli atıklar 

 Patolojik ve enfekte atık 
 Kesici atık 
 Kimyasal ve farmosötik atık 
 Radyoaktif veya sitotoksik atık, 

basınçlı kaplar veya krık 
termometreler ve kullanılmış 
piller gibi özel atıklar 
 
 

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların 
Sınıflandırılması 



1-EVSEL NİTELİKLİ  ATIKLAR 

A: Ambalaj ve benzeri geri kazanılabilir  Atık 

B: Genel Atık 

2-TIBBİ ATIKLAR 

C: Enfeksiyöz Atık 

D: Patolojik Atık 

E:  Kesici-Delici Atık 
                

 

                    3-TEHLİKELİ ATIKLAR 

4-RADYOAKTiF ATIKLAR  

 

 

Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atık Türleri 



Sağlık kuruluşu tüm idari birimleri, mutfak, ambar, atölye vb.’den 
kaynaklanan yeniden  kullanılabilir, geri kazanılabilir atıklar:  

  

•  Plastik  

•  Kağıt  

•  Mukavva  

•  Cam  

•  Metal   

  

Evsel Nitelikli  Atıklar  

A: Geri Kazanılabilir Atık 



Enfeksiyöz Atıklar Patolojik Atıklar Kesici Delici Atıklar 

Mikrobiyolojik Lab atıkları 
-Kültür ve stoklar 
-İnfeksiyöz vucut sıvıları 
-serolojik atıklar 
-lam,lamel pipet, petri vb. 

Ameliyathaneler, morg, adli 
tıp vb yerlerden gelen 
vücut parçaları 

Enjektör iğnesi 

Kan ve Kan Ürünleri Organik parçalar İğne içeren diğer kesiciler 

Kullanılmış ameliyat giysileri Plasenta Lam-lamel 

Karantina Atıkları insani patolojik atıklar Cam pastör pipeti 

Bakteri ve virüs içeren hava 
filtreleri 

Kırılmış diğer camlar 

organ parçaları, kanı, ve 
temas eden tüm nesneler 

Biyodeneylerde kullanılan 
hayvan parçaları 

TIBBİ ATIK NEDİR? 



  Tıbbi merkez dahilinde ve haricinde 
özel işlemlere tabi ve aşağıdaki özelliklere 
sahip atıklar:  

• Karantina ve izolasyon üniteleri atıkları 

• Mikrobiyolojik ve serolojik araştırmalarda 
oluşan enfekte laboratuvar atıkları  

• Enfeksiyon potansiyeline sahip, insan kanı 
veya insan salgısı bulaşmış enjektör veya 
kesici ve deliciler gibi (iğneler,enjektörler, 
bistirüler) malzeme içeren atıklar 

• Risk gurubunda bulunan hastaların işlem 
gördüğü diyaliz üniteleri atıkları  

• Bakteri ve virüs içeren güvenlik kabinleri 
filtreleri  

   

 

 

B: Enfeksiyöz Atık 

 TIBBİ ATIKLAR 



 Bu atık türlerinin sadece enfeksiyonları önlemek amacı 
ile değil, ahlaki nedenlerden dolayı da özel işleme tabi 
tutulmaları gerekir: 

  Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden 
kaynaklanan vücut parçaları vb. (organik parçalar, 
plasenta, kesik uzuvlar)  

 Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri  

 Kan ve kan poşetleri  

 Potansiyel enfekte olmuş hastalardan kaynaklanan  

  diğer vücut salgıları 

    C: Patolojik Atık 

TIBBİ ATIKLAR 



Sağlık hizmetlileri ve çevre için önemli risk oluştururlar: 

 

• İğne 

• Hipodermik iğneler 

• Bistüri ve diğer bıçaklar  

• İnfüsyon setleri 

• Testere 

• Kırılmış cam parçaları   

• Çiviler 

  D: Kesici-Delici Atık 

 TIBBİ ATIKLAR 



• Gelişmiş ülkelerde tıbbi kuruluşlar her yıl yarım 
milyon ton atık üretmektedir. 

• İstanbul’un Tıbbi Atık miktarı 53-55 ton/gün 

• İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 1200-1400 kg/gün  

• Hastaneler tıbbi atıkların %77’sini üretmektedir. 

• Sağlık uygulamalarının tek kullanımlık malzemeye 
dayandırılması da bu atık miktarını arttırmaktadır. 

• Sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların %10 ila 
%25’ni tıbbi atıklar oluşturmakta 

• BM: Tıbbi atıklar dünya çapında insanlar için 
tehlikeli olabilir. 14 Eylül, 2011  



TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK RİSKLERİ 

1.Çevre: İnsanların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
olarak alışveriş içinde bulunduğu ortam 

2.Hekimler: Tıp doktorları, diş hekimleri, Adli Tıp 
kritik alan çalışanları, veterinerler 

3.Hemşireler 

4.Hastabakıcılar 

5.Diğer hastane personeli 

6.Hastanedeki diğer hastalar 

7.Hasta ziyaretçileri 

 



8. Hastane atıkları ile 
teması olanlar:  
Çamaşırhane çalışanlar 
Temizlik işcileri(Gen-Özel 
Transport işçileri 
Atıkları bertaraf eden 
işçiler 
Çöp karıştırıcıları/Sokak 
toplayıcıları 
Risk oranı açısından bu 
listeyi tam tersinden 
değerlendirebiliriz 



Bu Atıkların Risk Altına Aldığı 
Guruplar 

1. Çevre: İnsanların fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik olarak alışveriş içinde 
bulunduğu ortam 

 

2. Hekimler: Tıp doktorları, diş  
 hekimleri, Adli Tıp kritik alan  
 çalışanları, veterinerler 

 



 

Bu atıkların risk altına aldığı gruplar 
 3.Hemşireler 

 

 4.Hastabakıcılar 

 

 5.Diğer hastane personeli 

 

 6.Hastanedeki diğer hastalar 

 

 7.Hasta ziyaretçileri 

 



 
Bu Atıkların Risk Altına Aldığı Guruplar 

8.Hastane atıkları ile teması olanlar:  

    Çamaşırhane çalışanları  

    Temizlik işçileri 

    Transport işçileri 

    Atıkları bertaraf eden işçiler 

    Çöp karıştırıcıları/Sokak toplayıcıları 
  
 

       Risk oranı açısından bu listeyi tam     

           tersinden değerlendirebiliriz 



 Tıbbi atıklarla karşılaşan  tüm bireyler 
potansiyel olarak risk altındadırlar.  

 

 Risk altındaki bu bireylere, tıbbi atık üreten 
sağlık kuruluşlarının içinde veya dışında olup, 
hem bu atıkları taşıyan, hem de dikkatsiz 
yönetim sonucu bu atıklara maruz kalanlar 
dahildir. 



Sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıkların;  
Risksiz  halk sağlığını tehdit etmeyen         %85-90  
Enfeksiyöz  hastalık bulaştırabilen        %10-15  
 

Sağlık bakımı atıkları: 
Orta ve düşük gelirli ülkelerde         0,5-6 kg/kişi/yıl 
Genellikle yüksek gelirli ülkeler:         1-12 kg/kişi/yıl 

http://med.ege.edu.tr/gkd_17.html
http://www.bulenturman.com/index2.php?filnavn=konu/endoskopi/laparoskopi.htm


 

  TIBBİ ATIKLARIN ÇEVREYE ETKİLERİ 
 

 
Biyolojik 
Kimyasal 
Fiziksel  

 
 Tıbbi atıklar, gerek içeriklerindeki hastalık 

yapıcı veya bulaştırıcı maddelerle doğrudan; 
bazen de fare, sinek vb. haşere, kemirgen ve 
diğer canlılar için (fauna) beslenme ve üreme 
kaynağı olması nedeniyle insan ve çevre 
sağlığını dolaylı olarak olumsuz (Vektör 
canlılar) etkileyebilmektedir. 

 

http://www.interesan.com/resim/290738/Uzun_Süredir_Çöplerin_Toplanmadığı_Bir_Yer_Çin


Son yıllarda sağlık atıkların yakılması 
üzerinde tartışma büyümektedir 

 Atıkların düşük sıcaklıklarda veya polivinil klorür 
(PVC) içeren plastik yakılacak olan kül zaman gibi 
bazı koşullar altında, dioksin ve furan ve diğer 
zehirli hava kirleticileri (kül olduğunu emisyon ve / 
veya alt veya uçucu kül olarak imal edilebilir 
incinerator yığını hava ve egzoz gazları) tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  

 Dioksin, furan ve co-planar PCB maruz kalındığında 
sağlık üzerine olumsuz etkilere neden olabilir. 



Tıbbi Atıkların Çevreye Etkileri 
• Atıklardaki bakteri, virüs ve mantarlarla oluşan 

deri enfeksiyonları yanı sıra Helmint ve 
Protozoon ile oluşan bağırsak enfeksiyonlarına 
daha sık rastlanır. 

• Bertaraf alanı yakınındaki mahallelerde yaşayanlarda; 
 

1. Enterit ve kulak enfeksiyonları  

2. Bronşit 

3. Astım 

4. Deri döküntüleri  

5. Öksürük 

6. Bulantı 

7. Sık idrara çıkmak 

 



 
 Doğrudan veya aracı hayvanlarla 

bulaşabilen cüzzam, veba, kolera, dizanteri, 
tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklar 
biyolojik olumsuzluklara örnek gösterilir.  
 

 Yetersiz temizlik ve atık yönetimi 
uygulamaları ile çevre ve insan sağlığı 
arasındaki ilişki kalkınamamış ve/veya 
kalkınmakta olan ülkelerde açıkça 
gözlemlenmektedir. 

Tıbbi Atıkların Çevreye Etkileri 



DİOKSİNLERDEN açığa çıkan örnekler 

 Poliklorlu bifeniller (PCB),  

 Poliklorlu dibenzo dioksin (PCDD'ler) ve 

 Poliklorlu dibenzo furanlar (PCDF'ler) içerir. 
1977 yılında üretim durdurulana  kadar PCB 
büyük miktarlarda ticari olarak üretilmiştir. 

 PCDD'ler ve PCDF'ler ticari kimyasal ürünler 
değil, ama en formlar ve yanma çeşitli 
endüstriyel kimyasal süreçlerin istemsiz yan 
ürünler. 



DSÖ STRATEJİLERİ 

 Orta dönem 
• Tıbbi atık sonucu oluşan sağlık problemlerinin 

azaltılması için gereksiz enjeksiyonların 
azaltılması yönünde çalışmalar yapılması 

• Düşük düzeyde dioxin ve furana uzun süreli 
maruz kalmanın sağlık üzerine etkilerinin 
araştırılması 

• Yakma tesisleri ile tıbbi atığa maruz kalmanın 
sağlık riskleri açısından kıyaslanması 



DSÖ STRATEJİLERİ 
Uzun dönem 
Dioxin ve furanlara maruz kalma, güvenli olmayan tıbbi 

atık yönetimi gibi durumların yol açtığı hastalıkları 
önleyebilmek için yakma dışı teknolojilerin 
geliştirilmesi 

Tıbbi atık yönetiminin ülkeler bazında geliştirilmesine 
rehberlik edilmesi 

Tıbbi atık konusunda ülkelerin ulusal plan ve 
politikalarının oluşturulup geliştirilmesinin 
desteklenmesi 

Basel anlaşmasında ortaya konduğu gibi tıbbi atıkların 
çevresel yönetim prensiplerinin gündemde tutulması 

Ülkelerde tıbbi atık yönetimi oluşturulmasına finansal 
destek olunması 



 
Enfekte atıklar birçok patojen 
mikroorganizmalardan birini içerir.  
 
Enfekte atıklardaki patojenler birçok yolla insan 
vücuduna girebilir:  
•Deriden, batma, yıpranma veya kesi yoluyla,  
•Mukoz membranlar(temas ve inhalasyon) 
•Solunum yoluyla(İnhalasyonla) 
• Ağız yolundan (Sindirimle) 

 



DERİ  

• İnsan vücudunun en büyük organı. Bütün vücudu bir 
örtü gibi sarar. Vücut ağırlığının % 15’ ini oluşturur.  

    Deri 3 tabakadan oluşur;  

• Epidermis  

• Dermis,  

• Derialtı (Subcutan)  



 
Enfekte atıklar birçok patojen 
mikroorganizmalardan birini içerir.  
Enfekte atıklardaki patojenler  
birçok yolla insan vücuduna  
girebilir:  
• Derideki batma,sıyrık(abrezyon)  

veya kesi yoluyla,  
• Mukoz membranlar yoluyla, 
• Solunum yoluyla(İnhalasyonla) 
• Ağız yolundan (Sindirimle) 

 



Enfekiyon Tipi Etken Mikroorganizmalar Bulaşma Yolları 

Gastroenterik 

enfekiyonlar 

Enterobacteria (Salmonella, 

Shigella),V. Cholera, 

helmintler 

Dışkı ve/veya 

kusmuk 

Solunum yolu 

enfekiyonları 

M.tuberculosis, measles virüs, 

S. pneumoniae 

Solunum 

sekresyonları, 

tükrük 

Göz 

enfekiyonları 
Herpesvirüs Gözyaşı 

Genital 

enfekiyonlar 
N. gonorrhoeae, herpesvirüs Genital sekresyon 

Deri 

enfekiyonları 
Streptokoklar, B. Anthracis Deri sekresyonları 

Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaştıktan Sonra 

Görülen Enfeksiyonlar (1) 



Enfekiyon Tipi Etken Mikroorganizmalar Bulaşma Yolları 

Menenjit Neisseria meningitidis BOS 

AIDS 
Human immunodeficiency 

virüs  (HIV) 

Kan, seksüel 

sekresyonlar 

Hemorajik 

ateşler 

Junin, Lassa, Ebola ve 

Marburg virüsleri 

Kan ve kanlı 

sekresyonlar 

Septisemi Stafilokoklar Kan 

Bakteriyemi 
Staf.,Enterobacter, 

Enterokok,Klebsiella,Strep. 

  

Kan 

 

Kandidemi Candida albicans Kan 

Viral hepatit Hepatit A, B ve C virüsleri 
Kan ve vücut 

sıvıları 

Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaştıktan Sonra 

Görülen Enfeksiyonlar (2) 



 Prionlar, sinir sistemi hücrelerinde doğal olarak üretilen normal 
proteinlerin patojenik varyantlarıdır. Normal “sağlıklı” proteinler 
PrPc (Prion Protein cellular: hücresel prion proteini) olarak 
adlandırılırlar.  

• Prionların toprakta 3 yıl yaşayabildiği, Formaldehit, beta-
propiolakton, etanol, proteazlar ve iyonize radyasyona dirençli, 
fenol, çamaşır suyu, aseton, üre, kuvvetli deterjanlar ve 
otoklavda yüksek ısıya duyarlıdırlar.  

• Guanidin tiyosiyanat, dekontaminasyon için oldukça etkilidir.  
patoloji preparatlarında 360°C ısıya, fiziki ve kimyasal işlemlere 
dayanıklı oldukları tespit edilmiştir. 

PRION nedir? 



PRİON HASTALIKLARININ ÖZELLİKLERİ  

1) İnsanlarda çok nadir görülen hastalıklardır.  

2) Hastalık merkezi sinir sistemi ile sınırlıdır.  

3) Bulaşıcı özellik gösterirler.  

4) İnkübasyon süreleri oldukça uzundur (aylar-yıllar).  

5) Yavaş ilerleyen ancak ölümle sonlanan hastalıklardır.  

6) Temel patoloji, nörodejenerasyon ve nöron                                                      
vakuolizasyonu sonucu süngerimsi (spongiform) 
değişikliklerin olmasıdır. Amiloid plaklar meydana gelir.  

7) Konakta hiçbir inflamatuvar yanıt, immün yanıt ve 
interferon yanıtı ortaya çıkmaz.              



          PRİON HASTALIKLARININ ÖZELLİKLERİ  

8) Bu hastalıklar sporadik, kazanılmış veya 
kalıtsal olarak ortaya çıkabilir.  

9) Tanı, temel olarak klinik bulgu ve belirtilerle 
konur. Geliştirilmiş bir tanı testi yoktur. Ancak 
post-mortem tanı, beyin dokusunun 
histopatolojik olarak incelenmesiyle yapılabilir.  

10) Özgül bir tedavi yoktur. 

 



  Prion Hastalıkları 
Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (CJH)  İnsan 

Gertsmann-Strausler Scheinker 

Sendromu 

İnsan 

Kuru  İnsan 

Scrapie  Koyun 

Transmissible mink encephalopathy 

Bulaşıcı vizon ensefalopati 

Vizon 

 

Chronic Wasting Disease Geyik-katır 

Bovine spongioform 

encephalopathy (BSE) (Deli Dana 

Hastalığı) 

 Sığır-inek 



HASTANE ENFEKSİYONLARI 

 
• NOSOKOMİAL ENFEKSİYON – HASTANE ENFEKSİYONLARI 

• Genellikle hastaneye yatırıldıktan 48-72 saat sonra ve 
taburcu olduktan 10-30 gün içinde, bazılarına görede 
daha sonraki  dönemde gelişen enfeksiyonlar.   
 

• Sağlık kuruluşlarına yatırılan hastaların %3-14’ ünde 
hastane enfeksiyonu geliştiği , yapılmış olan değişik 
çalışmalarla  gösterilmiştir.  
 



  Hastane enfeksiyonlarının önemi: 

• Bir hastanede bulunmayla sebep ilişkisi 
gösteren,  

• Yatan hasta, sağlık personeli veya ziyaretçilerde 
oluşan enfeksiyonlardır. 

• Morbidite ve Mortalitesi çok yüksektir. 
• Tıbbi atık oluşumunu arttırır. 
• Ülke için ekonomik yükü çok fazladır. 
•  Bazı temel uygulamalarla %20-30 önlenebilir. 

 

 HASTANE ENFEKSİYONLARI 



    Ülkemizde yapılan çeşitli 
çalışmalara göre 
(ÇOB/WHO);   

• Yatış süresini ortalama iki 
hafta uzatır. 

• Hasta başına yaklaşık 4.000-
5.000 $ ek maliyete  

 neden olur. 

HASTANE ENFEKSİYONLARI 



 Hastane enfeksiyonları ile ilgili yapılan sürveyans 
çalışmalarında saptanan enfeksiyonların sıklığı: 

 

• Üriner sistem enfeksiyonları (İdrar yolları enfeksiyonları) 

• Cerrahi alan enfeksiyonları 

• Pnömoniler (Akciğer enfeksiyonları) 

• Bakteriyemiler (Mikrobun kana geçmesi) 

 HASTANE 
ENFEKSİYONLARI 



CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI 

Tüm hastane enfeksiyonları içinde ikinci sırada 
görülür, oranı %15-18’dir. 

Cerrahi müdahaleden sonra ilk 30 gün içinde 
operasyon bölgesi ile ilişkili gelişen infeksiyonlar; 
cerrahi alan infeksiyonları olarak isimlendirilir.  

Eğer implant kullanılmışsa bu süre bir yıldır. 
Bu infeksiyonlar; 

   a) Yüzeyel insizyonel, 

      b) Derin insizyonel 
  c) Organ/boşluk infeksiyonları 

http://www.bulenturman.com/index2.php?filnavn=konu/endoskopi/laparoskopi.htm


CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI 

Etiyoloji:  

• Gram pozitif bakteriler (S.aureus, streptokok
 K.N stafilokoklar, enterokoklar) en sık 
rastlanan cerrrahi alan infeksiyonu etkenleridir.  

• Gram negatif bakteriler: (daha nadir olarak) 
 (E.coli, P.aeruginosa, enterobakterler, 
 P.mirabilis, K.pneumoniae) 

• Mantar:Kandida,Aspergillus da etyolojide rol 
 oynar. 



NOSOKOMİYAL BAKTERİYEMİLER (NB) 

• HASTANE KAYNAKLI MİKROORGANİZMALARLA 
GELİŞEN DOLAŞIM SİSTEMİ 
ENFEKSİYONLARIDIR.  

 

1-PRİMER 

2-SEKONDER  

OLARAK İKİ GRUBA AYRILIRLAR.  
 



NOSOKOMİYAL BAKTERİYEMİLER (NB) 

 

• Primer NB:  

• Kanda üreyen mikroorganizmanın başka bir 
alanda belirlenen bir enfeksiyondan 
sorumlu olmadığı durumlardır.  

 

• İntravenöz ve arteriyel kateter 
enfeksiyonları ve bakteriyemiler de bu 
gruba girer. 



Primer Bakteriyemi 

 
Kateter enfeksiyonları; 
a) Kateter giriş yerinden kaynaklanan 

 enfeksiyonlar 
b) Kanül ve injeksiyon setinin birleşim yerinden 

kaynaklanan enfeksiyonlar (kantitatif ve 
semikantitatif kültür) 

c) Başka bir enfeksiyon kaynağından gelişen 
 bakteriyemi sonucu kolonize olan kateter 
 enfeksiyonları 

d) Kontamine infüzyon sıvısına bağlı gelişen 
 enfeksiyonlar olarak sınıflandırılır. 



Sekonder Nosokomial Bakteriyemi 

• Başka bir anatomik alanda 
tespit edilen 
enfeksiyondan sorumlu 
mikroorganizmanın daha 
sonra bakteriyemi 
yapmasıdır.  

• En fazla üriner ve solunum 
sistemi enfeksiyonlarından 
sonra görülür. 



NOSOKOMİAL PNÖMONİLER 
• Etiyoloji;  
• Hastaneye yatışın ilk 3 gününden daha evvel ve 

antibiyotik tedavisi almamış kişilerde gelişen 
pnömonilerde etkenler genellikle S.pneumoniae, 
M.catarrhalis ve H.influenzae’dır.  
 

 Daha sonra gelişen geç 
pnömonilerde ise etkenler 
genellikle K.pneumoniae, 
Enterobacter spp., Serratia 
spp., E.coli, S.aureus ve 
P.aeruginosa’dır. 



• Hastaların %60’ında birden fazla patojen 
etiyolojide rol alır ve bunlar içinde, anaerob 
mikroorganzimalar önemli bir yer tutar.  

• Legionella pnömonileri de sporadik ve 
epidemik akciğer infeksiyonlarına neden olur.  

 

Yine influenza virusu ve 
RSV epidemik 
nozokomiyal pnömoni 
etkenleridir. 



Hastalarda Kullanılan Bazı Malzemeler  
ve Kullanım Süreleri 

Ventilatör hatları          48-72 saat 
Arteryal kanüller           4 gün 
Trakeostomi kanülleri         5 gün 
Endotrakeal tüpler                      5-7 gün 
Nazogastrik sonda              7 gün 
Ürofix                                   7 gün 
İdrar sondası                       15-21 gün 
Periferal venöz kateterler    72 saat 
Arterial line’lar                       48-72 saat 
CVP line’ları                       48-72 saat 
İnternal juguler kateter                    2-3 hafta 
Subclavian kateter                2-3 hafta 

HASTANE ENFEKSİYONLARI 



 WHO, 2004 yılında kontamine şırıngaların yol açtığı 
enfeksiyonlar sonucu oluşan hastalıkları şöyle 
sıralamıştır: 
 
• 21 milyon Hepatit B (HBV) enfeksiyonu  

     (tüm yeni enfeksiyonların % 32’i) 
 
• 2 milyon Hepatit C (HCV) enfeksiyonu  

     (tüm yeni enfeksiyonların %40’ı) 
 
• 260.000 HİV enfeksiyonu  

     (tüm yeni enfeksiyonların %5’i) 

HASTANE ENFEKSİYONLARI 



KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ NEDİR? 

 
• “Doğru” kişiye, “doğru” işi, “doğru” zamanda, 

“doğru” yolla, “doğru” araçlar kullanarak 
yapmak  ve mümkün olan en iyi sonucu elde 
etmektir (3).  

• Hizmeti oluşturan bütün ögeleri bir araya getirip 
uyumlu bir süreci oluşturan, düzenleyen, 
yönetimini sağlayan organizasyon bütünlüğü ve 
bu organizasyonun işleyişi sağlık sistemimizi 
oluşturur.  
 



 
İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ 

HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ 
 ÇEVRE YÖNETİM 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
 

www.istanbul.edu.tr/sakucev 
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