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Özet

Summary

Amaç: Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Enfeksiyon

Objective: To make an epidemiological analysis of hospitalized

Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Klini¤i’nde 1 Ocak
2003–31 Aral›k 2004 tarihleri aras›ndaki 24 ayl›k dönemde
yatarak tedavi edilen su ile bulaﬂmas› muhtemel 109 enfeksiyon
olgusunu epidemiyolojik yönden incelemek, ayn› klini¤in verilerini
inceleyen on sene önceki çal›ﬂma ve literatür ile k›yaslamak ve
maliyet yönünden analiz etmektir.

cases of diseases possibly transmitted trough water, during a period of 24 months between January 1st 2003 and December 31st
2004, in the Infection Disease and Clinical Microbiology
Department of Meram Medical Faculty of Selçuk University and to
compare the results with a former similar study and the literature
and make a cost analysis.

Gereç ve Yöntem: Bu tan›mlay›c› nitelikteki araﬂt›rmada, hastanede tedavi görmüﬂ su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyonu
olan 109 olgunun yaﬂ, cinsiyet, yerleﬂim yeri, zaman özellikleri
incelenmiﬂ; hastane kay›tlar›ndan toplam, kiﬂi baﬂ›na toplam ve
günlük maliyeti analiz edilmiﬂtir.

Materials and Methods: In this descriptive study, 109 of hospi-

Bulgular: Çal›ﬂmaya al›nan 109 olgunun 65’i (%59.6) kad›n olup,

Results: Sixty-five (59.6%) of the 109 cases were women. There

18 yaﬂ ve alt›nda toplam 11 (%10.1), 60 yaﬂ ve üzerinde 25
(%22.9) olgu vard›. Klinik ve laboratuvar bulgular›na göre 109
olgudan 23’ü (%21.1) akut gastroenterit, 33’ü (%30.3) amipli
dizanteri, 29’u (%26.6) salmonellozis, 3’ü (%2.8) giardiazis, 1’i
(%0.9) kronik gastroenterit olup, 20 olguda da (%18.3) hepatit A
tan›s› konuldu. 2003 y›l›nda en uzun yat›ﬂ süresi ortalama
9.81±2.08 gün ile hepatit A’ya ait iken 2004 y›l›nda 12.09± 2.60
gün ile salmonellozise aitti. Kiﬂi baﬂ›na ortalama hastane maliyeti,
2003 y›l›nda 696.184.000±89.480 TL (466 $), 2004 y›l›nda
976.101.000±220.765 TL (678 $) idi.

were 11 patients under 18 years old (10.1%), and 25 patients
(22.9%) at and above 60 years old. According to clinical and
laboratory findings, 23 cases had (21.1%) acute gastroenteritis,
33 cases had (30.3%) amebiasis, 29 cases had (26.6%) salmonellosis, 3 cases had (2.8%) giardiasis, 1 case (0.9%) was defined as
chronic gastroenteritis and twenty cases (18.3%) were diagnosed
as hepatitis A. The longest mean hospitalization time was
9.81±2.08 days for hepatitis A in 2003 and 12.09±2.60 days for
salmonellosis in 2004. The cost of the illness per patient in 2003
was 696.184.000±89.480 TL (466 $) and 976.101.000±220.765
TL (678 $) in 2004.

Sonuç: Su ile bulaﬂmas› muhtemel hastal›klar toplumumuz için
önemli bir sa¤l›k sorunu olmaya devam etmekte ve maliyetleri
degiderek yükselmektedir.

Anahtar sözcükler: Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyonlar,

maliyet analizi, su.

talized cases of diseases possibly transmitted thorough water
were evaluated according to age, gender, residence, time of the
disease. Mean hospitalization time and cost of illness were analyzed according to hospital records.

Conclusion: Diseases possibly transmitted through water continue to be an important health problem for our society and cause
a growing economical lost .

Key words: Diseases possibly transmitted through water, cost
analysis, water.
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nfeksiyon etkenlerinin bulaﬂt›¤› su ve besinler, hastal›klar› taﬂ›yan önemli bir kaynakt›r. Nüfus yap›s› ve
insan davran›ﬂlar›n›n de¤iﬂmesi, ulusal ve uluslararas›
seyahatlerin yayg›nlaﬂmas›, ekoloji, sa¤l›k yönetimi ve
mikroorganizmalardaki de¤iﬂiklikler su ile bulaﬂan enfeksiyonlar›n s›kl›¤›n› etkileyen faktörlerdir.1

Acanthamoeba spp, Schistosoma, Aspergillus spp, Pseudomonas spp, Helicobacter pylori, Blastocystis hominis vb.1,410 Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyonlar içinde en s›k
görüleni akut gastroenteritlerdir. Su ile bulaﬂmas› muhtemel
enterik mikroorganizmalar ishal d›ﬂ›nda farkl› klinik tablolara neden olabilir: Protozoonlar (örne¤in amipler) ciddi karaci¤er veya beyin enfeksiyonlar›na neden olabilmekte,
kontakt lens kullananlarda tehlikeli göz enfeksiyonlar› oluﬂturabilmektedir. Yine sularla bulaﬂan Legionella pneumophilia pnömoniye, Helicobacter pylori ise gastrik ülser geliﬂimine neden olmaktad›r. Bu etkenlerin yan› s›ra baz› patojenler de düﬂük patojeniteleri olmas›na ra¤men vücut direnci azalm›ﬂ kiﬂilerde, su ile bulaﬂan f›rsatç› enfeksiyon etkeni olarak görülebilmektedir. Baz› mantar enfeksiyonlar›,
Legionellae, Mycobacterium avium, Cyrptosporidiae gibi.1,11

E

‹çme suyundaki patojen bakteri, virüs ve protozoonlar
su ile bulaﬂan enfeksiyonlara neden olur. Etken primer olarak insan ya da hayvan d›ﬂk›s›yla suya geçer. Toplumdaki
hasta ya da taﬂ›y›c›lar›n d›ﬂk›s› ile etken suya kar›ﬂt›¤›nda,
su enfeksiyon kayna¤› olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bulaﬂm›ﬂ sular›n içilmesi ya da besin yap›m›nda kullan›lmas›, y›kan›lmas›, hatta inhalasyonuyla enfeksiyon geliﬂebilir.1,2
Dünya nüfusunun yaklaﬂ›k %20’si güvenilir olmayan içme suyu kullanmakta ve y›lda 5 milyondan fazla kiﬂi bu sular›n kullan›m›na ba¤l› enfeksiyonlar nedeniyle ölmektedir.1,3 Toplum kökenli sindirim enfeksiyonlar›n›n %35’inin
bulaﬂm›ﬂ sular nedeniyle meydana geldi¤i gösterilmiﬂtir.2

Çal›ﬂmada Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim
Dal›’nda son iki y›lda yatarak tedavi edilen, su ile bulaﬂmas› muhtemel olan hastal›klar›n s›kl›¤›n› ve kiﬂilerin ortalama
hastanede yat›ﬂ sürelerini ve kiﬂi baﬂ›na hastane maliyetini
araﬂt›rmay› ve on y›l önceki verilerimizle12 karﬂ›laﬂt›rmay›
amaçlad›k.

Yirmi birinci yüzy›lda hala kontamine sularla bulaﬂan
bakteri, virüs ve protozoon salg›nlar› görülmektedir.3 Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) su ile bulaﬂan hastal›klar nedeniyle her y›l 5 milyondan fazla kiﬂinin öldü¤ünü bildirmiﬂtir.
Her 8 saniyede 1 çocuk bu nedenle ölmektedir. Yine DSÖ,
temiz su sa¤lanmas›yla, dünyada her y›l 200 milyon ishal
epizodu, 2,1 milyon ishale ba¤l› ölüm, 76.000 drakunkuliazis, 150 milyon ﬂistosomiazis ve 75 milyon trahom olgusunun kurtar›labilece¤ine dikkat çekmektedir.1,3

Gereç ve Yöntem
1 Ocak 2003 - 31 Aral›k 2004 tarihleri aras›ndaki 24 ayl›k dönemde, Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›’nda yatarak tedavi olan, su ile bulaﬂmas› muhtemel hastal›klara ait 109 olgunun epikrizleri incelendi. Olgular›n klinik tipleri, yaﬂ, cinsiyet, yerleﬂim yeri ve y›llara göre da¤›l›mlar› belirlendi. Su ile bulaﬂmas› muhtemel olan hastal›klar›n önemini vurgulamak, sebep oldu¤u mali kay›plar› saptamak amac›yla yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada, hastal›klar›n klinik tipleri gaitan›n direkt mikroskopisi, bakteriyolojik kül-

Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyon etkenleri ﬂunlard›r: Salmonella spp, Shigella spp, patojen Escherichia coli,
Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Listeria monocytogenes, Legionella sp., Rota virüs, Norwalk virüs, Polio virüs, Coxsackie virüs, Echo virüs, Hepatit A ve E virüs, protozoonlar,
Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Entamoeba
histolytica, Dracunculus medinensis, Naegleria fowleri,

Tablo 1
Araﬂt›rmaya al›nan hastalar›n yaﬂ ve cinsiyete göre da¤›l›m›
Yaﬂ grubu

Cinsiyet (%)
Kad›n

112

Toplam
Erkek

Say›

%

Say›

%

Say›

%

18 ve alt›

7

10,8

4

9,1

11

10,1

19-39

29

44,6

19

43,2

48

44,0

40-59

14

21,5

11

25,0

25

22,9

60 ve üstü

15

23,1

10

22,7

25

22,9

Toplam

65

100,0

44

100,0

109

100,0
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türler ve uygun serolojik testlerle belirlendi. Hastanemiz
döner sermaye kay›tlar›ndan toplam, kiﬂi baﬂ›na ve günlük
maliyetler incelendi. Veriler SPSS 10.0 program› ile de¤erlendirildi.

Bulgular
Çal›ﬂmaya al›nan 109 hastan›n 44’ü (%40.4) erkek, 65’i
(%59.6) kad›nd›. Su ile bulaﬂmas› muhtemel hastal›klar en
çok 19-39 yaﬂ grubunda görülüyordu; 48 hasta (%44.0).
Hastalar›n yaﬂ ve cinsiyet da¤›l›m› Tablo 1’de görülmektedir.
Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyon tan›s› alanlar›n
tan›s›, y›llara ve cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 2’de görülmektedir. Klinik ve laboratuar bulgular›na göre su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyon tan›s› alan 109 olgu aras›nda en
s›k karﬂ›laﬂ›lan %30.3 ile amipli dizanteri ve %26.6 ile salmenollozisdir. Bunlar› %21.1 ile akut gastroenterit, %18.3
ile hepatit A izlemektedir.

dü. Toplam 88 olgu (%80.7) hastanede 9 gün ve daha az süreyle kalm›ﬂt›. 2003 y›l›nda en uzun yat›ﬂ süresi ortalama
9.81±2.08 gün ile hepatit A’ya ait iken 2004 y›l›nda 12.09
± 2.60 gün ile salmonellozise aitti. 2003 y›l›nda giardiazis
ve kronik gastroenterit olgusuna rastlanmazken, 2004 y›l›nda bu olgular›n hastanede yatarak tedavi edilmiﬂti.
Olgular›n klinik tan›lara ve y›llara göre ortalama hastane maliyeti Tablo 5’de yer almaktad›r. 2003 ve 2004 y›llar›nda kiﬂi baﬂ›na ortalama hastane maliyeti en yüksek olan
hastal›k salmonellozisti. 2003 y›l›nda su ile bulaﬂmas› muhtemel bir hastal›¤›n maliyeti kiﬂi baﬂ›na 696.184.000±
89.480 TL (466 $) iken, 2004 y›l›nda 976.101.000±220.765
TL’ye (678$)yükselmiﬂti.

Tart›ﬂma

Araﬂt›rmadaki olgular›n y›llara ve mevsimlere göre da¤›l›m› Tablo 3’te görülmektedir. Olgular›n %53.2’si s›cak
mevsimde hastaneye yatm›ﬂt›r. Olgular›n 85’i (%78.0)
Konya il merkezinde, 20’si (%18.3) Konya’n›n ilçe ve köylerinde, 4’ü (%3.7) ise Konya d›ﬂ›nda ikamet ediyordu.

Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatan 109 hastan›n 65’i (%59.6) kad›n olup kad›n/erkek oran› 1.4’dür. Kad›n olgu say›s›n›n erkeklerden fazla
oldu¤unu belirten çal›ﬂmalar vard›r.13,14 Olgular›m›z›n 73’ü
(%66.9) 19-59 yaﬂ grubunda idi. 60 yaﬂ ve üstünde 25
(%22.9) olgu vard›. Olgular›n en büyük k›sm›n›n 19-59 yaﬂ
grubunda oldu¤unu destekleyen baﬂka çal›ﬂmalar da vard›r.12,13

Olgular›n hastanede yat›ﬂ süreleri Tablo 4’te görülmektedir. 2003 y›l›nda tüm hastal›klardan ortalama hastanede
yat›ﬂ süresi 6.47±0,73 gün, 2004 y›l›nda ise 6.70±0.70 gün-

Olgular›m›z›n %30.3’ü amipli dizanteri, %26.6’s› salmonellozis, %21.1’i akut gastroenterit, %18.3’ü hepatit A,
%2.8’i giardiazis, %0.9’u kronik gastroenterit idi. Selçuk

Tablo 2
Su ile bulaﬂan enfeksiyon tan›lar›n›n y›llara ve cinsiyete göre da¤›l›m›
2003
Klinik Tan›

Erkek

Kad›n

Erkek

2004
Kad›n

Toplam
Say›
%

Amipli dizanteri

7

7

9

10

33

30,3

Salmonellozis

13

5

5

6

29

26,6

Akut gastroenterit

7

5

7

4

23

21,1

Hepatit A

9

2

7

2

20

18,3

Giardiazis

-

-

1

2

3

2,8

Kronik gastroenterit
Toplam

-

-

0

1

1

0,9

36

19

29

25

109

100,0

Tablo 3
Olgular›n y›llara ve mevsimlere göre da¤›l›m›
Y›llar
Mevsimler (aylar)

Toplam

2003

2004

Say›

%

S›cak mevsim (mart-agustos)

22

36

58

53,2

So¤uk mevsim (eylül-ﬂubat)

33

18

51

46,8

Toplam

55

54

109

100,0
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Tablo 4
Olgular›n y›llara ve klinik tan›lar›na göre ortalama yat›ﬂ süreleri
2003
Klinik Tan›

S

Amipli dizanteri
Salmonellozis

2004

TYS (gün)

OYS (gün)

S

14

76

5,42± 1,46

19

92

4,80± 1,03

18

125

6,94± 1,25

11

133

12,09± 2,60

Akut gastroenterit

12

47

3,91± 0,54

11

55

5,0± 1,02

Hepatit A

11

108

9,81± 2,08

9

63

7,0± 0,70

Giardiazis

-

-

-

3

12

4,0± 2,51

Kronik gastroenterit

-

-

-

1

10

10,0± 0,0

55

356

6,47±0,73

54

365

6,7±0,70

Toplam

TYS (gün)

OYS (gün)

S: Say›, TYS: Toplam Yat›ﬂ Süresi, OYS: Ortalama Yat›ﬂ Süresi ± standart hata

Tablo 5
Klinik tan›ya ve y›llara göre ortalama hastane maliyeti
2003

2004

Klinik Tan›

S

TM (bin TL)

OM (bin TL)

S

TM (bin TL)

OM (bin TL)

Amipli dizanteri

13

7.432.226

571.709±127.537

17

20.000.950

1.176.526±558.535

Salmonellozis

14

12.505.520

893.252±225.673

11

16.399.120

1.490.829±385.052

Akut gastroenterit

7

3.820.736

545.828±118.836

11

6.078.400

552.581±90.918

Hepatit A

9

6.177.371

686.375±126.726

8

3.797.630

474.703±49.830

Kronik gastroenterit
Toplam

-

-

-

1

6.750

576.750±0.0

43

29.935.913

696.184±89.480

48

46.852.850

976.101±220.765

S: Say›, TM: Toplam Maliyet, OM: Ortalama Maliyet ± standart hata (2003’teki 12 ve 2004’teki 6 olgunun maliyeti saptanamad›.)

Üniversitesi Meram T›p Fakültesi ‹ntaniye Klini¤i’nde
1994-1995 y›llar›nda 18 ayl›k dönemde, akut gastroenterit
olgular› %58.8, amipli dizanteri %8. 8, salmonellozis
%10,3, ﬂigellozis %13,2, giardiazis %2.2, kronik gastroenterit %1.5 s›kl›kta idi.12 Ayn› klinikte ayn› araﬂt›rmac›larca
10 y›l aral›kla yap›lan bu iki araﬂt›rman›n k›yaslanmas›,
amipli dizanteri olgular›n›n 4 kez, salmonellozis olgular›n›n
2.5 kez artt›¤›n›, 2003 ve 2004’te ﬂigella olgusuna rastlanmad›¤›n›, akut gastroenterit olgular›n yar›dan fazla
azald›¤›n› gösterdi. Salmonellozis, bütün dünyada görülen,
sosyo-ekonomik düzeyi geliﬂmemiﬂ, sa¤l›k koﬂullar› yetersiz memleketlerde her zaman sporadik, bazen endemik olarak bulunan ve zaman zaman küçük epidemiler yapan bir
enfeksiyondur. Daha çok, (baﬂta d›ﬂk› olmak üzere) bakteri
içeren maddelerin, yiyecek ve içeçeklere kar›ﬂmas› ile bulaﬂ›r. La¤›m sular› ile kirlenmiﬂ kuyu sular›, kirli sularla yap›lm›ﬂ içecekler ve enfekte besin maddelerinin tüketilmesi
enfeksiyona sebep olur. Hayvanlar salmonellan›n rezervuar› oldu¤undan, hayvansal besinler potansiyel salmonella
kaynaklar›d›r. Kümes hayvanlar›ndan elde edilen et ve yumurtalar, primer salmonella kaynaklar›d›r. Bu hususlara
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gösterilen özenin azalmas› salmonelloz olgular›n›n art›ﬂ›na
neden olabilir.1,4
Ocak-Haziran 2003’te illere göre içme ve kullanma suyu denetimlerine göre, Türkiye’deki içme ve kullanma sular›n›n %15’i bakteriyolojik, %17’si kimyasal, %6’s› fiziksel olarak sa¤l›¤a uygun de¤ildir. Ayn› çal›ﬂmada, Konya’da, içme ve kullanma sular›n›n %4’ünün bakteriyolojik,
%3’ünün kimyasal, %2’sinin fiziksel olarak uygun olmad›¤› saptanm›ﬂt›r.15 Çal›ﬂmalar, toplum kökenli sindirim enfeksiyonlar›n›n %35’inin bulaﬂm›ﬂ sularla meydana geldi¤ini göstermiﬂtir.1 Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n, 2003 Ocak - Haziran
dönemi verilerinden, su ve besinlerle bulaﬂan toplam
20.025 vaka aras›nda, tifonun 9.353 vaka ile birinci, amipli
dizanterinin 6.368 vaka ile ikinci, hepatit A’n›n 3.961 vaka
ile üçüncü s›rada yer ald›¤›, bunlar› s›ras›yla 174 vaka ile
paratifonun, 169 vaka ile basilli dizanterinin izledi¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Toplam 10 ölüm olgusundan 9’unun hepatit A, 1’inin tifo sonucu oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Amipli dizanteri ve hepatit A Gaziantep ilinde, basilli dizanteri Ardahan ilinde, tifo Diyarbak›r ilinde, paratifo ﬁ›rnak ilinde en
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fazla say›dad›r. Bu enfeksiyonlar›n Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu illerinde daha fazla oldu¤u görülmektedir. Konya’da tifo 1, paratifo 1, basilli dizanteri 3, amipli dizanteri
55, hepatit A 104 olgu olarak tespit edilmiﬂtir. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 2004 0cak-Temmuz istatistiklerinde su ve besinlerle bulaﬂan toplam 25.540 vaka aras›nda 13.847 vaka
ile tifo’nun birinci, 8.220 vaka ile amipli dizanterinin ikinci
s›rada yer ald›¤›, bunlar› 2.918 vaka ile hepatit A, 298 vaka
ile basilli dizanteri, 257 vaka ile paratifonun izledi¤i görülmüﬂtür. Ayn› dönemde Konya’da 4 tifo, 70 amipli dizanteri, 109 hepatit A olgusu tespit edilmiﬂtir. Toplam ölüm say›s› 4 olup, ikisinin hepatit A, birinin tifo, di¤erinin amipli
dizanteri sonucu oldu¤u tespit edilmiﬂtir.15 Sa¤l›k Bakanl›¤›
bulaﬂ›c› hastal›k bildirimlerinin bizim çal›ﬂmam›zdaki olgu
say›lar›ndan düﬂük olmas› her olgunun Sa¤l›k Müdürlüklerine ihbar edilmedi¤ini göstermektedir. Dolay›s›yla Sa¤l›k
Bakanl›¤› say›lar› mevcut olgular›n ancak bir k›sm›n› ifade
etmektedir. Konya Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik
Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilim Dal›’nda
1994-1995 y›l›nda yap›lan çal›ﬂmada su ve besinlerle bulaﬂmas› muhtemel 136 barsak enfeksiyonu tespit edilmiﬂtir.12
ABD’de su kaynakl› salmonella enfeksiyonlar›
1920’den baﬂlayarak gittikçe azalm›ﬂt›r. Buna karﬂ›
1961’den bu yana ﬂigella enfeksiyonlar› artmaktad›r. Salmonelloz olgular›n›n azalmas› suya dezenfeksiyon ve sterilizasyon iﬂlemlerinin uygulanmas›na ba¤lanmaktad›r.10,16
Olgular›m›z›n 33’ü (%30.3) amipli dizanteri idi. Meksika’da amipli dizanteri prevalans› %13.8 olarak bulunmuﬂtur.17 Ço¤unlukla asemptomatik bir enfeksiyon olan amipli
dizanteri barsak enfeksiyonlu kiﬂilerin %43.3’ünde bulunmaktad›r.18
Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyonlar içinde en s›k
görülen akut gastroenteritlerin, atak h›z› %50.0’ye ulaﬂabilmektedir.1,3,13 En yayg›n gastroenterit etkenleri bakterilerdir. En s›k görülen bakteriyel etkenler Salmonella, Shigella,
Vibrio, Escherichia, Yersinia, Campylocbacter’dir.13,19,20
Bakteriyel olmayan akut enfeksiyöz diyarelerden Norwalk
grubu virüsler, rotavirüs ve enterik adenovirüsler sorumludur. Protozoonlardan giardia ve entamoeba histolytica en
yayg›n etkenlerdir.1,2,20 1989’da yap›lan kesitsel çal›ﬂmada,
Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi hastane personelinde gaitada, %4.9 s›kl›kta giardia saptanm›ﬂt›.21 Bu s›kl›k, bizim
buldu¤umuz giardiazis s›kl›¤›yla hemen hemen ayn›d›r.
Su ile bulaﬂmas› muhtemel enfeksiyöz ishaller morbidite ve mortalite aç›s›ndan dünyadaki 2. önemli hastal›k grubudur. DSÖ, her y›l ishale yol açan hastal›klar yüzünden 1.8
milyon kiﬂinin öldü¤ünü, bunlar›n %90’›n›n 5 yaﬂ›n alt›nda
ve geliﬂmekte olan ülkelerde görülmektedir. ‹shale yol açan
bu hastal›klar›n %88’i yeterince temiz ve güvenli olmayan

sular›n kullan›lmas›na atfedilmektedir. DSÖ, yeterli hijyen
sa¤lanmas› ve el y›kanmas› ile, ishale yol açan hastal›klar›n
%45 oran›nda azalt›labilece¤ini belirtmektedir. Her y›l 211375 milyon ishal epizodu görülen ABD’de, bu hastalar›n
t›bbi bak›m ve iﬂ gücü kayb›n› içeren toplam y›ll›k maliyeti yaklaﬂ›k 6 milyar dolard›r.1,2,22
1950’li y›llarda virüs tan›mlanmas›nda basit yöntemlerin geliﬂtirilmesiyle su ile bulaﬂan salg›nlar›n ço¤undan virüslerin sorumlu oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Enterik virüsler, hepatit A ve E, Norwalk virüsü, küçük yuvarlak yap›l› virüsler (SRSV), astrovirüs, calicivirüsler su ile bulaﬂt›¤› iyi bilinen etkenlerdir.1,23,24 Hepatit A virüsü fekal-oral yolla bulaﬂan yayg›n bir virüstür. Eriﬂkinlerde %90’lara varan antiHAV pozitifli¤i yaﬂa paralel olarak artar. Hepatit A görülme s›kl›¤› yaﬂla de¤iﬂir, bu oran, ülkemiz eriﬂkinlerinde, bazen %100’lere ulaﬂ›labilmektedir.25 Çal›ﬂmam›zda hepatit A
olgular›n›n %18.3’ünün tedavi için hastaneye yatmas›, a¤›r
olgular›n›n say›ca önemini göstermektedir. Hepatit A’n›n
eradikasyonu için tüm bireylerin aﬂ›lanmas› önerilir.
Çal›ﬂmam›zda, olgular›n yaklaﬂ›k %53.2’si mart - a¤ustos döneminde görülmüﬂtür. Üniversitemizde, 1994-95 y›llar›nda yap›lan araﬂt›rmada da yaz aylar›nda barsak enfeksiyonlar›ndan hastaneye yat›ﬂlar›n artt›¤› saptanm›ﬂt›.12 Bu
durum, yaz aylar›nda mikroorganizmalar›n üreyebilmesi
için uygun ›s› ve çevre koﬂullar›n›n oluﬂmas›na, çi¤ sebze meyve tüketiminin artmas›na, vektörlerin hastal›k etkenlerini su ve besinlere bulaﬂt›rmas›na ve seyahatlerin art›ﬂ›na
ba¤l› olabilir.5,26,27 Özellikle ‹ç Anadolu bölgesinde sebze ve
meyvelerin sulanmas›nda la¤›m sular›n›n kullan›lmas› da
etken olabilir.
Çal›ﬂmam›zda su ile bulaﬂmas› muhtemel hastal›klar nedeniyle hastanede yat›ﬂ süreleri ve maliyetler analiz edilmiﬂtir. Tüm hastal›klardan hastanede yat›ﬂ süresi, 2003 y›l›nda ortalama 6.4 gün, 2004 y›l›nda ise 6.7 gündü. 19941995 çal›ﬂmas›nda ortalama hastanede yat›ﬂ süresi 1994’te
ortalama 6.8 gün, 1995’te 4.7 gündü.12 1987’de Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’ndeki 131 gastroenterit olgusunun ortalama hastane yat›ﬂ süresi 5.3 gündü.28 Bu üç çal›ﬂmada da
sindirim enfeksiyonlar›n›n hastanede yat›ﬂ süreleri yaklaﬂ›k
olarak ayn›d›r. Hastanede yatan bu kiﬂilere taburcu olduktan
sonra da bir süre yatak istirahati verildi¤i düﬂünülürse iﬂ gücü kayb› çarp›c› boyutlara ulaﬂmaktad›r.
2003 ve 2004 y›llar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda amipli dizanteri
ve salmonellozis olgular›n›n ortalama maliyeti 2004’te yaklaﬂ›k iki kat artarken, akut gastroenteritin maliyeti hemen
hemen ayn› kalmakta, hepatit A’n›n maliyeti ise azalmaktad›r. 2004’te, 54 olgunun hastane masraf›, olgu baﬂ›na
976.101.000 TL (678 $), 2003’teki 55 olguda olgu baﬂ›na
696.184.000 TL (466 $) idi. Amipli dizanterinin ortalama
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maliyetinin 2004’te artmas› bu sene, amipli dizanteri vakalar›n›n art›ﬂ› ile aç›klanabilir. Salmonellozis olgular›
2004’te azalm›ﬂ olmakla beraber hastanedeki yat›ﬂ sürelerinin uzamas› bu olgular›n maliyetini art›rm›ﬂt›r. Hepatit A
maliyetinin 2004’teki azalmas› ise vaka say›s›ndaki azalmadan kaynaklanm›ﬂ olabilir.
Bu hesaplamalar ilaç masraf›, hastaneye geliﬂ gidiﬂi
kapsamamaktad›r. Ülke genelinde bu nedenle hastanede yatan, ayaktan tedavi gören ve yatak istirahati verilenler dikkate al›nd›¤›nda maliyet daha da yükselecektir.
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