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tan›mlar› kullan›lmaktad›r (1). Hastane infeksiyonlar›n›n mutlaka mikrobiyal kolonizasyondan
ay›r›m›n›n yap›lmas› gerekir.
‹NFEKS‹YON ORANI

* Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon
Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›,
Samsun.

ürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve
aktif olarak bir hastal›kla ve bu hastal›¤›n
oluﬂma riskini artt›ran veya azaltan koﬂullarla ilgili veri toplanmas› ve analizidir (1).

S

Hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans› infekte
hastalar›n saptanmas›, infeksiyon s›kl›klar›n›n
belirlenmesi ve infeksiyona neden olan faktörlerin ortaya konulmas›nda yararl›d›r. Düzenli sürveyans ile salg›nlar k›sa süre içerisinde ve yay›lmadan saptanabilir. Elde edilen verilerle di¤er
hastaneler ve hastane içi üniteler aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar yap›labilir. Sonuçta sürveyans verilerine göre etkili infeksiyon kontrol önlemleri al›nabilir.
HASTANE ‹NFEKS‹YONU TANIMI
Hastane infeksiyonlar› hastanede geliﬂen,
hasta yat›ﬂ›nda varolmayan ve inkübasyon süresi hasta yat›ﬂ tarihini içermeyen infeksiyonlard›r.
‹nkübasyon süresi hastanede yat›ﬂ› içeren ve taburcu olduktan sonra geliﬂen infeksiyonlar da
hastane infeksiyonu olarak kabul edilir. Hastane
infeksiyonlar› izleminde farkl› grup ve kuruluﬂlar
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ olan standart hastane infeksiyonlar› tan›mlar› kullan›l›r. En s›k CDC/NNIS

Tüm hastalarda geliﬂen tüm hastane infeksiyonlar›n› kapsar. ‹nfeksiyon oran› taburcu hasta
say›s› veya hasta günü say›s›na bölünerek elde
edilir. Organ veya sistem spesifik infeksiyon oran› ise infeksiyon riski alt›ndaki hasta say›s›, tüm
hasta günü veya kullan›lan kateter günü gibi faktörlere bölünerek elde edilir (2).
SÜRVEYANSIN AMACI
Her hastane infeksiyon sürveyans›n›n amac›
olmal›d›r ve amaç düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir (Tablo 1). Hastanenin
gereksinimlerine göre, hizmet verilen ünitelere,
hasta popülasyonuna ve daha önceki sürveyans
sonuçlar›na göre sürveyans planlanmal›d›r. Sürveyansda yaz›l› standart tan›mlar kullan›lmal›d›r
(3). Sürveyans hastane içi ve di¤er hastane verileri ile karﬂ›laﬂt›r›labilir olmal›d›r (2). Elde edilen
veriler ›ﬂ›¤›nda infeksiyon kontrol önlemleri geliﬂtirilmelidir. Yap›lacak sürveyans›n tipi amaca
göre belirlenir. Sürveyans›n etkinli¤i düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerekirse de¤iﬂiklik yap›lmal›d›r (4).
Sürveyans›n en önemli amac› hastane infeksiyon oran›n› azaltmakt›r. Dolay›s› ile hastane iﬂ
gücü ve hasta maliyeti de azalacakt›r. Sürveyans
ile endemik hastane infeksiyonlar›n›n oran› belirlenebilir, endemik oranlar belirlenirse infeksi183
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Tablo 1. Sürveyans›n Amaçlar›.
• Yüksek riskli hastalar› ve giriﬂimleri saptamak ve infeksiyon kontrol önlemlerini geliﬂtirmek
• Zaman içerisinde hastane infeksiyonlar›ndaki s›kl›¤› ve da¤›l›m› izlemek
• Üniteler aras›nda verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
• Verilerin di¤er hastanelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas›
• Hastane infeksiyonlar› salg›nlar›n› saptamak
• Korunma ve kontrol önlemlerinin etkinli¤ini ölçmek
• Hastane personelini e¤itmek ve motive etmek

yon h›zlar›nda görülen de¤iﬂikliklerle hastane
infeksiyon salg›nlar› da ortaya erkenden ç›kart›labilir. Sürveyans ile infeksiyon korunma önlemlerinin etkinli¤i de¤erlendirilir ve eksiklikler
saptanabilir. Sürveyans›n bir di¤er amac› ise elde edilen verilerin di¤er hastanelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Bununla birlikte hastaneler aras›nda
uygulanan sürveyans sistemlerinin farkl›l›¤› direkt karﬂ›laﬂt›rmay› güçleﬂtirmektedir. Ayr›ca
hastanelerin genel infeksiyon h›zlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› do¤ru de¤ildir, çünkü her hastanede yatan hasta özellikleri, yap›lan giriﬂimler farkl›l›k
gösterir. Hastanelerin endemik infeksiyon h›zlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› ile hangi sistem infeksiyon
h›zlar›n›n daha yüksek oldu¤u belirlenebilir. Di¤er hastanelere göre belli bir sistemde örne¤in
üriner sistem infeksiyonlar›nda yüksek oranlar›n
saptanmas› potansiyel sorunlar› iﬂaret etmesi
aç›s›ndan önemlidir (2). Ayr›ca sürveyans›n duyarl›l›¤›n›n düﬂük olmas› (infeksiyonlar›n atlanmas›) veya özgüllü¤ünün düﬂüklü¤ü (infeksiyonu
olmayan olgular›n infeksiyon kabul edilmesi)
hastane infeksiyon oranlar›n› etkilemekte, özellikle çok merkezli sürveyans sistemlerinde verilerin analizini ve hastane infeksiyon oranlar›n›
karﬂ›laﬂt›rmay› güçleﬂtirmektedir (5,6).
SÜRVEYANSIN METODLARI
Olgular›n Saptanmas›
Olgular›n saptanmas›nda üç yöntem kullan›labilir.
Aktif-pasif sürveyans: Pasif sürveyansta hastane infeksiyonu geliﬂen olgular hastay› izleyen
hekim veya hemﬂire taraf›ndan hastane infeksiyonu izlem formlar›na kay›t edilir. Pasif sürveyans›n dezavantajlar›; formu dolduran kiﬂilerin
hastane infeksiyonlar› konusunda yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmamas› ve ek zaman gerektirmesi nedeniyle form doldurma iﬂleminin
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unutulabilmesidir. Aktif sürveyansta ise hastane
infeksiyonu konusunda e¤itimli infeksiyon hastal›klar› uzmanlar› ve infeksiyon kontrol hemﬂireleri taraf›ndan laboratuvar ve klinik verilerin
›ﬂ›¤›nda hastane infeksiyonlar› saptanmaya çal›ﬂ›l›r.
Laboratuvar kaynakl› veya hasta kaynakl› izlem: Hasta kaynakl› izlemde hastane infeksiyonlar›, risk faktörleri, hasta bak›m› ve infeksiyon
kontrol önlemleri gibi faktörler gözden geçirilebilir. Laboratuvar kaynakl› izlemde ise laboratuvara ulaﬂan ve klinik materyalden elde edilen
sonuçlara göre hastane infeksiyonlar› saptanmaya çal›ﬂ›l›r. Dolay›s› ile e¤er sadece klinik gözlemlere göre tan› konulmuﬂ ise veya gerekli mikrobiyolojik incelemeler yap›lmam›ﬂsa hastane
infeksiyonlar› gözden kaçabilir. Laboratuvara dayal› sürveyans ile antibiyotik direnç paternlerindeki de¤iﬂim izlenebilir.
Retrospektif veya prospektif izlem: Prospektif sistemde hastalar hastanede yatt›klar› süre içerisinde ve gerekiyorsa (örne¤in cerrahi alan
infeksiyonlar› için) taburcu olduktan sonra da
hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan izlenirler. Retrospektif izlemde ise taburcu olan hastalar›n
dosyalar› incelenerek hastane infeksiyonu olanlar saptanmaya çal›ﬂ›l›r. Prospektif izlemin avantaj› hastane infeksiyonunun h›zla tan›mlanmas›,
ilgili üniteye geri bildirimin yap›lmas› ve gerekli
kontrol önlemlerinin al›nmas›d›r, fakat bununla
birlikte zaman al›c›, daha fazla personel isteyen
ve daha pahal› bir yöntemdir.
‹nsidans-Prevalans
‹nsidans sürveyans› tüm hastalar›n, tüm ünitelerde yeni hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan sürekli izlenmesidir. Prevalans sürveyans› ise hastanede tek bir günde (nokta sürveyans) veya
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belli bir dönem boyunca (periyod sürveyans)
mevcut ve yeni hastane infeksiyonlar›n›n saptanmas›d›r. Her iki sürveyans da bu konuda e¤itilmiﬂ bir ekip taraf›ndan yap›lmal›d›r. Prevalans
sürveyans›n›n avantaj› h›zl› sonuç al›nmas›, daha
az zaman almas› ve daha ucuz olmas›d›r (1). Prevalans sürveyans› ile hastanelerdeki infeksiyon
sorunu, ünitelere göre ortaya konulabilir. En
önemli dezavantajlar› küçük hastanelerde
önemli de¤iﬂiklikleri ortaya ç›karabilecek kadar
hastan›n izleme al›namamas› ve hastane infeksiyon riskinin oldu¤undan büyük saptanma olas›l›¤›d›r. Prevalans çal›ﬂmalar›n›n düzenli aral›klarla
tekrarlanmas› hem yararl› hem de sürekli insidans sürveyans›na göre daha ekonomiktir (7).
Hedef Sürveyans›
Sürveyans belli hastane üniteleri, hasta gruplar› veya sistemlere göre yap›labilir. Hedef sürveyans› tüm hastane sürveyans›na göre daha anlaml› sonuçlar vermektedir. Hedef sürveyans› di¤er tüm sürveyanslarla integre olarak da sürdürülebilir. Sistem hedefleyen infeksiyon sürveyans›nda örne¤in üriner kateter infeksiyonlar›
veya nozokomiyal pnömoniler hastanede yatan
tüm hastalarda araﬂt›r›l›r. Üniteye yönelik sürveyansta ise örne¤in yo¤un bak›mda yatan hastalarda geliﬂen tüm hastane infeksiyonlar› veya sadece baz› infeksiyonlar›n (örnek ventilatörle iliﬂkili pnömoni) varl›¤› araﬂt›r›l›r. Sadece belli bir
ünitede sürveyans›n yap›lmas› s›n›rl› kaynaklara
sahip infeksiyon kontrol komiteleri için idealdir
ve çal›ﬂ›lan ünitede daha etkili infeksiyon kontrolünün yap›lmas›n› sa¤lar (2). Hedef sürveyans›n›n en önemli dezavantaj› sürveyans kapsam›nda olmayan sistem infeksiyonlar› veya ünitelerdeki infeksiyonlar›n saptanamamas›d›r.
Amaç Öncelikli Sürveyans
‹nfeksiyonlar korunma aç›s›ndan öncelik s›ralamas›na konur. Önemlilik derecesi için mortalite, morbidite, ekstra maliyet ve önlenebilir olmas› gibi kriterler gözönüne al›n›r. Amaç öncelikli sürveyans ile endemik infeksiyon h›z› konusunda yeterli bilgi sa¤lanamaz.
S›n›rl› Periyodik Sürveyans
Hastane sürveyans› ile sistem spesifik sürveyans›n kombinasyonudur. Belirli bir dönemde
örne¤in bir ay süre ile tüm hastane sürveyans›
yap›l›rken, daha sonra sadece bir sistem infeksiyonlar›n›n saptanmas›na yönelik sürveyans yap›-
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l›r. Periyodik sürveyans ile endemik infeksiyonlar›n oran› hakk›nda yeterli veri sa¤lanabilir.
Taburcu Sonras› Sürveyans›
Taburcu sonras› sürveyans, özellikle cerrahi
alan infeksiyonu gibi hasta taburcu olduktan
sonra da görülen infeksiyonlar›n takibi için yararl›d›r. Cerrahi alan infeksiyonlar›n›n %12-84’ü hasta taburcu olduktan sonra saptanmaktad›r (5).
E¤er taburcu sonras› sürveyans yap›lmazsa cerrahi alan infeksiyonlar›n›n %50’sinin gözden kaçt›¤› belirtilmektedir. Taburcu sonras› sürveyans
hastan›n kontrole ça¤r›lmas› ve muayenesi, telefon, elektronik posta gibi iletiﬂim araçlar›n›n kullan›lmas› ile yap›labilir (5). Zaman al›c› olmas›,
hasta uyumunu gerektirmesi ve maliyeti artt›rmas› dezavantajlar›d›r.
Veri Toplanmas› ve Analizi
Hastane infeksiyonlar›n›n saptanmas› ve de¤erlendirilmesi için üç tip veri toplanabilir. Bunlar hastaya ait demografik bilgiler, infeksiyona
ait bilgiler ve laboratuvar verileridir. Veri toplanmas›nda hastan›n bak›m›n› üstlenen doktor,
hemﬂire gibi sa¤l›k personeli ile görüﬂülmesi,
hasta dosyalar› ve laboratuvar sonuçlar› kullan›l›r. Toplanacak veri; infeksiyonlar›n tipine, kullan›lan t›bbi aletlere göre de¤iﬂiklik gösterir. Veri
toplanmas›n› hastane infeksiyonlar› konusunda
deneyimli infeksiyon hastal›klar› uzman› ve infeksiyon kontrol hemﬂiresi yapmal›d›r. Verilerin
kolay analizi için veriler bir bilgisayar program›
yard›m› ile kaydedilmelidir. Bilgisayar program›
verilerin analizine uygun olmal›d›r. NosoLINE gibi tek bir hastane infeksiyonlar› sürveyans program›n›n kullan›lmas›, hastaneler aras› veri transferini ve sonuçlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r. Hastane infeksiyonu izlemi yap›lan popülasyon genellikle homojen yap› göstermez. Örne¤in
yaﬂ, cins, hastal›¤›n ﬂiddeti gibi özelliklere göre
farkl›l›k gösterir. Bu nedenle veri analizi yap›l›rken bu tür alt gruplara göre hastalar s›n›fland›r›lmal›d›r. S›n›fland›rma yap›lmaz ise baﬂka hastanelere ait veya hastane içindeki ünitelerin verilerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas› yanl›ﬂ sonuçlara neden
olabilir (3). Özellikle çok merkezli hastane infeksiyonu izlemlerinde bilgilerin gizlili¤ine dikkat
edilmelidir.
Sürveyans ile elde edilen veriler hastane idaresine ve ilgili kliniklere düzenli olarak rapor
edilmelidir.
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Sonuç olarak hastane infeksiyonu sürveyans›nda her hastane öncelikli hedeflerini, hizmet
etti¤i hasta popülasyonunu ve hastanede karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n› gözönüne alarak sürveyans
program› oluﬂturmal›d›r. Sa¤l›k personeli ve
ekonomik aç›dan k›s›tl› olana¤a sahip hastanelerde hedef sürveyans ve periyodik prevalans
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› önerilebilir.
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