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ÖZ 

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 de Covid-19 enfeksiyonu pandemi olarak kabul edildi ve 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalığın yayılmasının önlenmesi için çeşitli tedbirler alındı. Covid-19 
pandemisinde Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde alınan ek tedbirler ile nasokomial enfeksiyonların 
azalacağını ve/veya etkenlerinin değişmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamız pandemi için alınan 
tedbirlerin yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda gelişen nasokomial enfeksiyon oranlarını ve etkenlerini 
etkileyip etkilemediğini bulmayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Covid-19 öncesi (01.03.2019-31.5.2019) ve Covid-19 dönemini (01.03.2020- 
31.5.2020) kapsamaktadır. Çalışmaya İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım 
Ünitesi’ne yatan Covid-19 tanısı almayan hastalar dahil edildi. Hasta verileri retrospektif olarak hastane bilgi 
sisteminden ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından tutulan kayıtlardan yararlanılarak toplandı. 

Bulgular: Yedisi (%6) Covid-19 öncesi, dördü (%3,7) Covid-19 döneminde hastane enfeksiyonu tanısı alan ve 
kültür sonuçları ile enfeksiyonu kanıtlanan toplam 11 hasta saptandı. Pandemi öncesi ve pandemi dönemindeki 
hastane enfeksiyon vaka sayısı arasında istatistiksel bir fark saptanmadı (p=0.420). Covid-19 öncesi dönemde en 
fazla kan dolaşımı enfeksiyonu, ikinci sıklıkta pnömoni ve sonrasında üriner sistem enfeksiyonu görülmüş iken 
Covid-19 döneminde en sık üriner sistem enfeksiyonu sonrasında kan dolaşımı enfeksiyonu saptandı.  Covid-19 
öncesi ve Covid-19 dönemindeki kan dolaşımı enfeksiyonları, pnömoni ve İYE karşılaştırıldığında aralarında 
anlamlı bir fark bulunmadığı saptandı (sırasıyla p=0,534, p=0,498 ve p=0,139).  

Sonuç: Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Covid-19 dönemi ile Covid-19 öncesi dönem enfeksiyon oranları 
ve etkenleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı. 

SUMMARY 

Introduction:Covid-19 infection was accepted as a pandemic by the World Health Organization in March 2020 
and various measures have been taken to prevent the spread of the disease in our country as well as worldwide. 
In the Covid-19 pandemic, we think that with the additional measures taken in the General Surgery Intensive Care 
Unit, nosocomial infections will decrease and / or their factors may have changed. Therefore, in our study, we 
compared the hospital infections that developed in patients hospitalized in the general surgery intensive care unit 
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before Covid-19 and during the period of Covid-19. Our study aims to find out whether the measures taken for the 
pandemic affect the nosocomial infection rates and factors that develop in patients hospitalized in the intensive 
care unit or not. 

Materials and Methods: Our study covers the pre-Covid-19 period (01.03.2019-31.5.2019) and the Covid-19 
period (01.03.2020- 31.5.2020). Patients who were hospitalized in Izmir Tepecik Training and Research Hospital 
General Surgery Intensive Care Unit (ICU) who were not diagnosed with Covid-19 were included in the study. 
Patient data were collected retrospectively using the hospital information system and the records kept by the 
Infection Control Committee. 

Results: A total of 11 patients, seven (6%) of them during pre-Covid-19 period and four (3.7%) of them during 
Covid-19 period, were admitted and all of them were diagnosed with nosocomial infection with proven culture 
results. There was no statistical difference between the number of nosocomial infections before and during the 
pandemic period (p = 0.420). In the pre-Covid-19 period, bloodstream infection was the most common followed by 
pneumonia and urinary tract infections respectively. During the Covid-19 period, urinary tract infection was the 
most common followed by bloodstream infection. When bloodstream infections, pneumonia and UTI were 
compared before and during Covid-19, no significant difference was found between them (p = 0.534, p = 0.498 
and p = 0.139, respectively). 

Conclusion: When the infection rates and factors were compared in the General Surgery Intensive Care Unit 
between the Covid-19 period and the pre-Covid-19 period, no significant difference was found. 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020 de 
Covid-19 enfeksiyon pandemi olarak kabul edildi 
ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalığın 
yayılmasının önlenmesi için çeşitli tedbirler alındı. 
Bu önlemler başlıca sosyal mesafe, maske ve 
hijyen olarak ön plana çıksa da çeşitli ülkelerde 
bazı zamanlarda bu kısıtlamalar sokağa çıkma 
yasağı olarak uygulanmak zorunda kalındı. Tüm 
bunlara rağmen Covid-19 enfeksiyonu yayılmaya 
devam etti ve tüm dünyada insanların sağlık 
hizmetine ulaşma oranlarını azalttı. Ülkemizde de 
pandemi sırasında birçok hastane sadece acil 
tedavi ihtiyacı olan hastaların tedavisini üstlendi. 
Bu durum Covid-19 hastalarının yatırılabilmesi ve 
tedavilerinin yapılabilmesi için önemlidir ancak 
normal sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesini de 
zorlaştırmaktadır. Hastanemizin de zaman 
zaman kaynaklarının önemli bir kısmı Covid-19 
pandemisine ayrıldı. Genel cerrahi hizmet yatak-
ları Covid-19 hastalarına ayrıldı. Hastanemizde 
yoğun bakım üniteleri (YBÜ) yeterli olduğu için 
genel cerrahinin yedi yataklı YBÜ genel cerrahi 
ekibi tarafından yönetildi. Covid-19 testi pozitif 
hastalar bu yoğun bakım ünitesine kabul edil-
medi. Covid-19 salgını, genel cerrahi yoğun 
bakımda ek tedbirlerin alınmasına neden oldu. 
Bu ek tedbirler dahilinde; YBÜ ne kabul öncesi 
hasta ve hasta yakınlarından Covid-19 pozitif 
olan kişilerle herhangi bir temas olup olmadığı 
sorgulandı, göğüs BT çekilerek Covid-19 pnömo-

nisi ile uyumlu bir görünüm olup olmadığına 
bakıldı ve şüpheli şikayetleri olan hastalara 
Covid-19 testi yapıldı. Tüm uzmanlara, asistanlara 
ve YBÜ sağlık çalışanlarına Covid-19 pandemi-
sinden korunma açısından temizlik, etkili koru-
yucu ekipman ve iş gücünü etkin bir şekilde 
kullanmaları konusunda eğitimler verildi. Bu ek 
tedbirler sayesinde genel cerrahi yoğun bakım 
ünitesinde nasokomial enfeksiyonların azalaca-
ğını ve/veya etkenlerinin değişmiş olabileceğini 
düşünmekteyiz. Bu nedenle çalışmamızda Covid-
19 öncesi ve Covid-19 döneminde genel cerrahi 
yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda gelişen 
hastane enfeksiyonlarını karşılaştırdık. Çalışma-
mız pandemi için alınan tedbirlerin yoğun bakım 
ünitesinde yatan hastalarda gelişen nasokomial 
enfeksiyon oranlarını ve etkenlerini etkileyip 
etkilemediğini bulmayı amaçlamaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma hem Sağlık Bakanlığı hem de kendi 
hastanemizin etik kurulu tarafından onaylandı ve 
Helsinki Bildirgesi'ne uygun hale getirildi. İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 910 
yataklı bir Sağlık Bakanlığı Hastanesi’dir. Hasta-
nemizde 7 yataklı genel cerrahi yoğun bakım 
ünitesi mevcuttur. Çalışmamız Covid-19 öncesi 
(01.03.2019-31.5.2019) ve Covid-19 dönemini 
(01.03.2020- 31.5.2020) kapsamaktadır. Çalış-
maya İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne 
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yatan Covid-19 tanısı almayan hastalar dahil 
edildi. Hastalar enfeksiyon kontrol komitesi tara-
fından Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans 
Ağı’na (UHESA) ait ‘Erişkin Hasta Takip Formu’ 
doldurularak takip edildi. Hasta verileri retros-
pektif olarak hastane bilgi sisteminden ve enfek-
siyon kontrol komitesi tarafından tutulan 
kayıtlardan yararlanılarak toplandı.  

CDC (Centers for Disease Control) kriterlerine 
göre hastane enfeksiyonu tanısı alan hastalar 
çalışmaya dahil edildi(1). Hastane enfeksiyonu 
hızı hesaplanırken; “enfeksiyon hızı = YBÜ’de 
gelişen enfeksiyon sayısı/YBÜ’de yatan hasta 
sayısı x 100” formülü, hastane enfeksiyonlarının 
insidans dansitesi hesaplanırken; “insidans dan-
sitesi = YBÜ’de gelişen enfeksiyon sayısı/YBÜ’de 
yatan hastaların toplam hasta yatış gün sayısı x 
1000” formülü İnvaziv araç ilişkili (İAİ) enfeksiyon 
hızı hesaplanırken ‘İAİ enfeksiyon hızı= İAİ 
enfeksiyon sayısı/ invazif alet günü x 1000’ 
formülü kullanıldı.  

Veri analizi için SPSS İstatistik yazılımı, sürüm 
25.0 kullanıldı. Kategorik veriler sayı (n) ve yüzde 
(%) olarak sunuldu. Normal dağılım gösteren 
parametreler Ki-kare ve Fisher Exact testi kulla-
nılarak karşılaştırıldı. p <0.05 değeri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışmamızda 1.3.2019-31.5.2019 tarihlerinde 
Covid-19 öncesi dönemde yoğun bakıma kabul 
edilen 116 hastanın 62’si (%53.4) acil, 39’u 
(%33.6) onkolojik elektif cerrahi,15’i (%13) elektif 
cerrahi uygulanan hastalar idi. 1.3.2020-
31.5.2020 tarihleri arasındaki Covid-19 döne-
minde ise 108 hastanın 37’si (%34.26) acil, 46 ‘sı 
(%42.6) malignite nedeni ile takip edilen ve 
postoperatif kabul edilen hastalar idi. Sadece bir 
(%0.93) hasta elektif cerrahi sonrası yoğun 
bakıma yatmış idi. Kalan 24 (%22.2) hasta ise 
daha önce opere edilmiş acile servise başvurarak 
ek morbiditeleri nedeni ile takip amaçlı tarafı-
mızdan yatırılan, bunun yanında gastroenteroloji, 
beyin cerrahi ve nöroloji uzmanlarınca takip için 
yatırılmış yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar idi. 

Yedisi (%6) Covid-19 öncesi, dördü (%3.7) 
Covid-19 döneminde hastane enfeksiyonu tanısı 
alan ve kültür sonuçları ile enfeksiyonu kanıtla-
nan toplam 11 hasta saptandı (Tablo 1). Pandemi 

öncesi ve pandemi dönemindeki hastane enfeksi-
yon vaka sayısı arasında istatistiksel bir fark 
saptanmadı (p=0.420). 

Covid-19 öncesi dönemde 116 hastada toplam 
424 hasta yatış günü değerlendirildi. 7 hastada 
toplam 8 enfeksiyon odağı saptandı. Üç aylık 
sürede cerrahi yoğun bakım enfeksiyon hızı 6.90, 
enfeksiyon dansitesi 18,87 olarak hesaplandı. 
Enfeksiyon odakları ayrıntılı olarak incelendiğinde 
aynı hastada saptanan 2 odağın laboratuvar 
tarafından doğrulanmış kan dolaşımı enfeksiyonu 
(LD-KDE) olduğu, üç odağın santral katater ilişkili 
kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE), 2 odağın 
pnömoni ve bir odağın üriner katater enfeksiyonu 
(ÜKİ-ÜSE) olduğu saptandı.  Bu dönemde en sık 
etken Klebsiella pneumoniae(%25) ve 
Pseudomonas aeruginosa(%25) olarak bulundu. 
Etken dağılımı Tablo 2 ve enfeksiyon odakları 
Tablo 3’ de verildi. 

Covid-19 döneminde 108 hastada toplam 518 
yatış günü değerlendirildi. 4 hastada toplam 7 
enfeksiyon odağı saptandı. Üç aylık sürede 
cerrahi yoğun bakım enfeksiyon hızı 6,48, 
enfeksiyon dansitesi 13,51 olarak hesaplandı. Bu 
dönemdeki enfeksiyon odakları ayrıntılı olarak 
incelendiğinde dört hastanın ikisinde santral 
venöz katater ilişkili, birisinde laboratuvar tara-
fından doğrulanmış üç adet kan dolaşımı enfek-
siyonu odağı ve bu üç hastada sonradan gelişen 
birinin asemptomatik olduğu üriner sistem enfek-
siyonu odağı saptandı.  Bir hastada yalnız katater 
ilişkili idrar yolu enfeksiyonu saptandı. Bu 
dönemde pnömoni saptanmadı. Sıklıkla saptanan 
etkenler Klebsiella pneumoniae(%42.86) ve 
Candida parapsilosis(%28.57) olarak bulundu. Bu 
dönemdeki etken dağılımı Tablo 2 ve enfeksiyon 
odakları Tablo 3’ de verilmiştir. 

Covid-19 öncesi dönemde en fazla kan dolaşımı 
enfeksiyonu, ikinci sıklıkta pnömoni ve sonra-
sında üriner sistem enfeksiyonu görülmüş iken 
Covid-19 döneminde en sık üriner sistem enfek-
siyonu sonrasında kan dolaşımı enfeksiyonu 
saptandı (Şekil 1)  

Covid-19 öncesi ve Covid-19 dönemindeki kan 
dolaşımı enfeksiyonları, pnömoni ve İYE karşılaş-
tırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulun-
madığı saptandı (sırasıyla p=0.534, p=0.498 ve 
p=0.139).   
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Tablo 1.Covid-19 öncesi dönem ile Covid-19 dönemindeki veriler 

Genel Cerrahi 
Yoğun Bakım Ünitesi 

Covid-19 Öncesi 
Dönem 

(01.03.2019-31.05.2019) 

Covid-19 
Dönemi 

(01.03.2020-31.05.2020) 

Hasta sayısı 116 108

Hasta günü 424 518 

Hastane enfeksiyonu olan hasta sayısı 7 4

Enfeksiyon sayısı 8 7

Hız 6,90 6,48

Dansite 18,87 13,51

Tablo 2.Covid-19 öncesi dönem ve Covid-19 dönemi etkenlerin dağılımı 

Covid-19 Öncesi Dönem 
(01.03.2019-31.05.2019)  

Covid-19 Dönemi 
(01.03.2020-31.05.2020) 

Mikroorganizma Adı Etken Sayısı (n) Etken Oranı (%) Etken Sayısı (n) Etken Oranı (%) 

Klebsiella pneumoniae 2 %2.5 3 %42.86

Pseudomonas aeruginosa 2 %25 1 %14.29

Acinetobacter baumannii 1 %12.5 - - 

Candida parapsilosis - - 2 %28.57

Candida albicans 1 %12.5 -

Escherichia coli 1 %12.5 1 %14.29

Koagulaz (–) Stafilokok 1 %12.5 - - 

Tablo 3.Covid-19 öncesi dönem ve Covid-19 dönemi enfeksiyon odaklarının dağılımı 

Covid-19 Öncesi Dönem 
(01.03.2019-31.05.2019) 

Covid-19 Dönemi 
(01.03.2020-31.05.2020) 

Enfeksiyon Sayısı 5 3

Hız 4,31 2,78
Kan dolaşımı infeksiyonu 
(KDİ) 

Dansite 11,79 5,79

Enfeksiyon Sayısı 3 2

Hız 2,59 1,85

Santral venöz katater ilişkili 
kan dolaşımı infeksiyonu 
(SKİ-KDİ) 

Dansite 7,08 3,86

Enfeksiyon Sayısı 2 1

Hız 1,72 0,93
Laboratuvar tarafından 
doğrulanmış kan dolaşımı 
infeksiyonu (LTD-KDİ) Dansite 4,72 1,93

Enfeksiyon Sayısı 1 4

Hız 0,86 3,70Üriner sistem infeksiyonu 

Dansite 2,36 7,72

Enfeksiyon Sayısı 1 2

Hız 0,86 1,85
Katater ilişkili  
idrar yolu enfeksiyonu 
(Kİ-İYE) Dansite 2,36 3,86

Enfeksiyon Sayısı - 1

Hız - 0,93
Katater ilişkili olmayan  
idrar yolu enfeksiyonu 
(KİO-İYE) Dansite - 1,93

Enfeksiyon Sayısı - 1

Hız - 0,93
Asemptomatik  
bakteremik  
üriner sistem infeksiyonu Dansite - 1,93

Enfeksiyon Sayısı 2 -

Hız 1,72 -Pnömoni 

Dansite 4,72 -
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Şekil 1.Covid-19 öncesi dönem ile Covid-19 dönemindeki enfeksiyon dansite grafiği 
KDİ: Kan dolaşımı infeksiyonu, ÜSE: Üriner sistem enfeksiyonu 

TARTIŞMA 

Hastane enfeksiyonları günümüzde YBÜ ‘de 
önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.  Tüm 
dünyayı etkileyerek hayatı durma noktasına geti-
ren Covid-19 pandemisi hastanelere başvuran 
hasta sayısını azaltmış, ancak yoğun bakımda 
yatan hasta sayısında azalmaya sebep olmamış-
tır (2). Çalışmamızda bu veri ile uyumlu olarak 
Covid-19 öncesi dönem ile sonrası dönemde 
genel cerrahi YBÜ ‘deki yatış sayıları benzerdir.  

Covid-19 öncesi döneminde yoğun bakıma kabul 
edilen 116 hastanın 15’i (%13) elektif cerrahi 
yapılan hastalar, Covid-19 döneminde ise 108 
hastanın sadece biri (%0.92) elektif cerrahi 
sonrası yoğun bakıma kabul edilen hasta idi. 
İtalya‘dan Patriti ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada cerrahların çoğunun yalnızca acil 
vakaları opere ettiği (%73.9), cerrahların %21.7 
‘sinin sınırlı sayıda onkolojik elektif cerrahi yap-
maya devam ettiği travmatik olmayan acil 
abdominal vakaların % 40'ından fazlasında teda-
vinin ertelendiği sonucuna varılmıştır (3). Bizde 
de Covid-19 döneminde yoğun bakıma kabul 
edilen hastaların sadece birine elektif olarak 
cerrahi yapılması bu dönemde elektif cerrahi 
yapılan hastaların olabildiğince cerrahlar tarafın-
dan ertelendiğinin de göstergesidir. 

Literatürde yoğun bakım ünitelerinde pnömoni, 
üriner sistem enfeksiyonları ve bakteriyemilerin 
sıklıkla karşılaşılan enfeksiyonlar olduğu gösteril-
miştir (4,5). Çalışmamızda da literatür ile uyumlu 
olarak hem Covid-19 öncesi dönemde hem de 
Covid-19 döneminde sıklıkla yukarıda bahsedilen 
enfeksiyonların görüldüğü saptandı (6,7).  

Ancak çalışmamızda yoğun bakımlarda en sık 
karşılaşılan enfeksiyon olan pnömoni Covid-19 
öncesi dönemde sıklık olarak katater enfeksiyo-
nundan sonra gelirken Covid-19 döneminde hiç 
görülmemiştir (8,9). Yoğun bakım servislerinde 
pnömoni gelişimi ile ilgili risk faktörleri incelen-
diğinde risk faktörleri hastaya ve hastaneye bağlı 
olmakla birlikte, endotrakeal entübasyon ve me-
kanik ventilasyon en önemlisidir. Bununla bera-
ber hastaneye bağlı risk faktörleri arasında sağlık 
çalışanlarının yetersiz el hijyeni ve diğer hasta-
larla ve hastane çalışanları ile temasta pnömoni 
gelişimine katkı sağlayan etmenlerdir (10). Her iki 
dönemde de pnömoninin diğer enfeksiyonlara 
göre daha az görülmüş olması rutin pratiğimizde 
pnömoni gelişimine karşı sıkı tedbirler uyguladı-
ğımızı göstermektedir. Bununla beraber pandemi 
döneminde daha fazla el dezenfektanı kullanıl-
ması, yoğun bakım ziyaretlerinin kısıtlanması, 
sağlık personelinin maske ve siperlik gibi koru-
yucu önlemleri daha fazla uygulaması, ünitenin 
daha sık temizlenmesi gibi ek önlemlerle pan-
demi döneminde pnömoni görülmemesi ile 
bağlantılı olabileceğini düşünmekteyiz.  

Covid-19 öncesi dönemde Koagulaz(–) stafilo-
kok, Candida albicans, Escherichia coli ve Kleb-
siella pneumoniae görülürken Covid-19 döne-
minde Candida parapsilosis ve Klebsiella pneu-
moniae kan dolaşım enfeksiyon etkenleri olarak 
saptandı. Literatürde de çalışmamız ile uyumlu 
olarak bu mikroorganizmaların yoğun bakım 
servislerindeki enfeksiyonun etkenleri oldukları 
ortaya konmuştur (6,7). Bununla beraber Pan-
demi döneminde görülen Candida parapsilosisis e 
son on yıldır artan sıklıkta görülmeye başlanmış 
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olup sıklıkla implante edilmiş tıbbi cihazlardaki 
önemli enfeksiyon kaynaklarından biridir (11–13). 
Candida albicansa göre daha az invaziv bir 
enfeksiyon oluşturmasına rağmen klinisyenlerin 
özellikle tıbbi cihaz kullanan hastalarda gelişebi-
lecek bu tür enfeksiyon açısından dikkatli olması 
gerekmektedir.  

Üriner sistem enfeksiyonu, Covid-19 döneminde 
en sık görülen enfeksiyondur. Covid-19 dönemin-
de dört hastada saptanmış iken Covid-19 öncesi 
dönemde sadece bir hastada üriner sistem 
enfeksiyonu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
%80’ inden idrar yolu katateri sorumlu olduğu 
tespit edilmiştir (14,15). Bizim çalışmamızda ise 
bir hastada mesane tümörüne bağlı ileal diversi-
yon operasyonu sonucu üriner sistem enfeksiyo-
nu görülmüştür (16). Sağlık personelinin özellikle 
solunum yolu enfeksiyonlarına odaklandığından 
üriner kataterlerin bakımında yeterince dikkatli 
davranılmamış olabileceğini düşündük.  

Her iki dönemde cerrahi alan enfeksiyonu sap-
tanmamıştır. Özellikle uygun profilaktik  antibiotik 

kullanımı (17),  ameliyathane personelinin asepsi 
antisepsi kurallarına riayet etmesi, cerrahi alan 
enfeksiyon görülmemesinin ana nedenleridir (18).  

Limitasyon: Çalışmamızın tek merkezli olması 
örneklenen hasta sayısının az olması çalış-
mamızın kısıtlılıklarıdır. Covid-19 pandemisinin 
güncel bir pandemi olması nedeniyle uzun süreli 
karşılaştırma yapılamaması da diğer bir kısıtlı-
lıktır. 

SONUÇ 

Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Covid-
19 dönemi ile Covid-19 öncesi dönem enfeksiyon 
oranları ve etkenleri karşılaştırıldığında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır. Bu nedenle pandemi 
süresince alınan ek tedbirlerin pandemi sonrası 
dönemde de uygulanmaya devam edilmesi pnö-
moni gelişim riskini azaltabileceğini düşündürt-
mektedir. Ancak daha güvenilir sonuçlar için 
yüksek sayılı ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç 
vardır.   
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