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HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
Hastane infeksiyonlar› bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de önemli bir sa¤l›k sorunu olma özelli¤ini sürdürmektedir. Mortalite ve morbiditenin yan›s›ra hastane infeksiyonlar› ile ilgili
üzerinde en çok durulan nokta yat›ﬂ süresinin
uzamas› ve bunun tedavi maliyetlerini artt›rmas›d›r. Bu konu özellikle hastane infeksiyonlar›n›n
kontrolünü, sa¤l›k politikalar› ve sa¤l›k ile ilgili
yasalar arac›l›¤› ile düzenlemiﬂ olan geliﬂmiﬂ ülkelerde sürekli olarak güncelli¤ini koruyan bir
konudur. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde
hastane infeksiyonlar›n›n neden oldu¤u tedavi
maliyetindeki art›ﬂ 1992 y›l› verilerine göre 4.5
milyar Amerikan dolar›n›n üzerindedir. Bu hastanelerde geliﬂen tüm komplikasyonlar›n yaklaﬂ›k
yar›s›n› oluﬂturur ve en önde gelen nedenidir.
Ülkemizde yap›lan farmakoekonomik bir çal›ﬂmada hastane infeksiyonu nedeniyle hastalar›n
hastanede kal›ﬂ süresinin hasta baﬂ›na yaklaﬂ›k
20 gün uzad›¤› ve hasta baﬂ›na maliyetin 1582
Amerikan dolar› artt›¤› gösterilmiﬂtir.
Hastanelerde geliﬂen infeksiyonlar›n sistematik olarak incelenmesi ve infeksiyon kontrol
programlar›n›n geliﬂtirilmesi çabalar› yaklaﬂ›k 40

y›l önce 1962 y›l›nda ‹ngiltere’de infeksiyon
kontrol hemﬂiresi kavram›n›n ortaya at›lmas› ile
baﬂlam›ﬂt›r. Bunu 1970’li y›llarda ABD’de baﬂlayan çabalar izlemiﬂtir. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” taraf›ndan pilot çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ ve infeksiyon kontrol hemﬂireleri için bir e¤itim program› geliﬂtirilmiﬂtir. Bunu
izleyen “National Nosocomial Infections Study
(NNIS)” ile temel kavramlar belirlenmiﬂ, hastane
infeksiyonlar›n›n önemi ortaya ç›km›ﬂt›r. Hastane epidemiyolo¤u ve infeksiyon kontrol hemﬂiresinin konumlar› aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂtur. Yine
CDC taraf›ndan gerçekleﬂtirilen “Study on the
Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)” projesi ile hastane infeksiyon sürveyans›
ile ilgili aktivitelerin hastane infeksiyon oran›n›
ortalama %32 düﬂürdü¤ü ortaya ç›km›ﬂt›r. Hastanede geliﬂen cerrahi yara infeksiyonlar›n›n %1941, üriner sistem infeksiyonlar›n›n %31-41, alt solunum yollar› infeksiyonlar›n›n %13-27, bakteremilerin %15-35’inin sürekli sürveyans çal›ﬂmas›
ile önlenebildi¤i gösterilmiﬂtir. Bu ve benzeri çal›ﬂmalar hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü kavram›n›n bütün dünyaya yay›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
NNIS 1970’lerden beri devam etmekte olan
ABD’deki hastanelerin iste¤e ba¤l› olarak kat›labildikleri bir hastane infeksiyonlar› izlem sistemidir. 2000 y›l› Aral›k verilerine göre 395 hastane
bu çal›ﬂmaya dahil bulunmaktad›r. Bu ve benzeri aral›ks›z olarak sürdürülen çal›ﬂmalar hastane
infeksiyonlar›n›n izleminde yeni anlay›ﬂlar›n geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Baﬂlang›çta bir hastane infeksiyon kontrol hemﬂiresinin varl›¤› yeterli gö157
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rülürken, daha sonra hastane boyutunda bir sürveyans›n gereklili¤i ileri sürülmüﬂtür. Bugün ise
izlemin daha hedefe yönelik bir biçimde, riskler,
maliyet-yararl›l›k analizleri, hizmet kalitesinin
ölçümü gibi amaçlara daha çok hizmet eder bir
tarza dönüﬂmesi kaç›n›lmaz hale gelmiﬂtir.
Ülkemizde hastane infeksiyonlar› 1980’li y›llara kadar nadiren konu edilen bir kavram iken
günümüzde çok önemli bir konu haline gelmiﬂtir. Hastane infeksiyonlar› izleminin baﬂlamas›
yönünden 1983 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi’nde oluﬂturulan sürveyans sisteminin özel bir
önemi vard›r. 1990’l› y›llara kadar bu ve bunu izleyen, birkaç merkezde yürütülen çal›ﬂmalar
baﬂlang›çta günlük uygulamalar olmaktan çok,
ileri düzey araﬂt›rmalar kabul edilmekteydi. Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, SSK hastaneleri ve özel hastanelerde bu konuda hemen
hemen hiçbir uygulama yap›lmamaktayd›.
Günümüzde ise hastane infeksiyonlar›n›n neden oldu¤u mortalite ve morbiditenin yan›s›ra
bunun getirdi¤i ek maliyetler sadece infeksiyon
hastal›klar› ile ilgilenen kiﬂilerin de¤il, hastaya
verilen hizmetin kalitesini yükseltme amac›n› taﬂ›yan birçok disiplinden kiﬂinin ilgisini çekmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Hastane infeksiyonlar› izleminin
önemi konusunda NosoLINE projesi bir dönüm
noktas› olmuﬂtur. Bunun nedeni ülkemizde projenin geniﬂ bir kabul görerek, birçok e¤itim program› ile desteklenerek, hastane infeksiyonlar› ile
ilgili kavramlar› yayg›nlaﬂt›rma konusunda beklenenin üzerinde bir baﬂar› göstermesidir.
Projenin baﬂlad›¤› 1996 Eylül ay›nda çok az
say›da merkezde denenecek ve hastane infeksiyonlar›n›n izleminde kullan›labilecek bir bilgisayar yaz›l›m› gerçekleﬂtirme amac› ile yola ç›k›lm›ﬂ, bilgisayar yaz›l›m›n›n birinci sürümü haz›rland›¤›nda denemeye baﬂlayan 7 merkez varken, 4 y›l›n sonunda 56 merkez projeye kat›lm›ﬂt›r. Hastane infeksiyon kontrol hemﬂirelerine ve
doktorlara yönelik çeﬂitli e¤itim programlar› ve
bilgisayar program›n›n toplad›¤› ilgi ile konuyla
ilgilenen kiﬂilerin say›s› yüzlerle ifade edilebilir
düzeye gelmiﬂtir.
Böylece ülkemizde hastane infeksiyonlar›
kavram›, yo¤un bir ilgi oda¤› haline gelmiﬂtir. Art›k ülkemizde de hastane infeksiyon izleminin
öneminin anlaﬂ›lma aﬂamas› geçilmiﬂ, izlem ile
ilgili verilerin daha verimli bir biçimde toplanmas›, elde edilen verilerin hastanelerde hizmetin kalitesinin bir ölçütü olarak ele al›nmas› ve
stratejiler geliﬂtirilmesi gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
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CERRAH‹ ‹NFEKS‹YONLAR
Hastane infeksiyonlar› aras›nda cerrahi giriﬂimler sonucunda ortaya ç›kan cerrahi alan infeksiyonlar› kavram› da yukar›da sözü edilen geliﬂmelere paralel olarak farkl› bir bak›ﬂ aç›s› ile incelenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Cerrahi uygulamalar s›ras›nda asepsi kurallar›na uyulmas›n›n gereklili¤inin anlaﬂ›lmas›ndan
sonra yüz y›ldan daha uzun bir süre geçmiﬂ olmas›na karﬂ›n cerrahi alan infeksiyonlar› önemli
bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu infeksiyonlar›n cerrahi giriﬂim sonras› mortalite ve morbiditeyi artt›rman›n yan›s›ra maliyetlerin çok artmas›na neden oldu¤u infeksiyon kontrol programlar› ile önlenebilir infeksiyonlar oldu¤u uzun
zamand›r bilinmektedir.
Yak›n zamanlara kadar yüzeyel ve derin cerrahi yara infeksiyonlar› (Surgical Wound Infections: SWI) olarak tan›mlanan bu tür hastane infeksiyonlar›, günümüzde cerrahi alan infeksiyonlar› (Surgical Site Infections: SSI) baﬂl›¤› alt›nda
yüzeyel insizyonel, derin insizyonel ve organ/boﬂluklara ait cerrahi alan infeksiyonlar› olmak üzere üç grupta incelenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Cerrahi alan infeksiyonlar› ile ilgili izlem yöntemleri de geliﬂerek daha çok risk faktörlerine
yönelik, maliyet ve hizmet kalitesinin ön planda
tutuldu¤u bir izlem haline gelmiﬂtir. Temiz, temiz-kontamine, kontamine, kirli-infekte olarak
cerrahi yara s›n›flamas› halen kullan›lmakta her
kategorideki infeksiyon oranlar› ve uygulanacak
önlemler ayr› ayr› ele al›nmaktad›r.
Cerrahi alan infeksiyonlar› ile ilgili bir izlem
risk faktörlerini içermelidir. Günümüzde bu risk
faktörleri iki baﬂl›k alt›nda grupland›r›lmaktad›r:
1. Yaﬂ, diyabet, sigara, obezite, baﬂka bir vücut bölgesinde infeksiyon varl›¤›, mikroorganizma kolonizasyonu, immün sistemi etkileyen durumlar, ameliyat öncesi uzun süre hastanede kal›ﬂ gibi özellikler hastaya ait risk faktörleri olarak
izlenmelidir.
2. Ameliyatla ilgili risk faktörleri ameliyat öncesi, ameliyat s›ras› ve ameliyat sonras›n› ilgilendirebilir. Bunlardan baz›lar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
a. Ameliyat öncesinde;
• Antiseptik duﬂ veya y›kama,
• K›llar›n temizlenmesi,
• ‹nsizyon alan›nda derinin haz›rlanmas›,
• Cerrahi ekibin el-kol antisepsisi,
• ‹nfekte-kolonize cerrahi personel,
• Antimikrobiyal profilaksi.
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b. Ameliyat s›ras›nda;
• Havaland›rma,
• Aletlerin sterilizasyonunun yeterlili¤i,
• Ameliyat bölgesinde yabanc› cisim varl›¤›,
• Cerrahi drenajlar,
• Cerrahi teknikle ilgili noktalar (hemostaz,
ölü boﬂluklar›n obliterasyonu, doku zedelenmesi vb.).
c. Ameliyat sonras›nda;
• Yara yeri bak›m›,
• Taburcu etme zaman›.
Günümüzde genel hastane infeksiyon oranlar›n›n kullan›lmas› hastane içi, hastaneler aras› k›yaslamalarda, hastane infeksiyonlar›n› önlemeye yönelik uygulamalar geliﬂtirilmesinde yeterli
olmamaktad›r. Bunun yerine uygun biçimde s›n›fland›r›lm›ﬂ alt-gruplar›n tan›mlanmas› ve riskler gözönüne al›narak de¤erlendirme yap›lmas›
gereklidir. Bu da epidemiyolojinin kurallar›n›n
iyi bilinmesi ve günlük uygulamalara yans›yacak
biçimde planlanm›ﬂ izlem ve araﬂt›rma yöntemlerinin geliﬂtirilmesi ile mümkün olabilir.
EP‹DEM‹YOLOJ‹K KAVRAMLAR
Hastane infeksiyonlar›n›n izlenmesi, infeksiyon hastal›klar› epidemiyolojisinin özel bir bölümü haline gelmiﬂtir. Hastaneler epidemiyolojik
yönden bir laboratuvar gibidir. Bu nedenle epidemiyolojinin tüm kurallar› geçerlidir. Hastane
infeksiyonlar›n›n izlemi için düzenli veri toplanmas›n›n yan›s›ra salg›nlar›n ortaya ç›kar›labilmesi için bu kurallara gerek vard›r.
Epidemiyoloji, sa¤l›k ile ilgili koﬂullar›n ve
olaylar›n da¤›l›m ve nedenlerinin incelenmesini
sa¤layan bir bilimdir. Uzun y›llar epidemiyoloji
deyimi “salg›nlar bilimi” anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. Bunun en önemli nedeni epidemiyolojinin
bulaﬂ›c› hastal›klar›n incelenmesi s›ras›nda gereklili¤i anlaﬂ›lm›ﬂ bir disiplin olmas›d›r. Günümüzde epidemiyoloji sa¤l›k ile ilgili tüm konular› kapsamakla birlikte infeksiyon hastal›klar› ile
ilgili yöntemler önemli bir uygulama alan›n›
oluﬂturur. ‹nfeksiyon hastal›klar› epidemiyolojisi
belirli bir toplumda ortaya ç›kan infeksiyon hastal›klar›n› titiz ve dikkatli bir biçimde tan›mlama,
s›kl›klar›n› belirleme ve di¤er toplumlar veya ayn› toplum içindeki farkl› gruplar›nkiler ile k›yaslamay› kapsar. Epidemiyolojik araﬂt›rma ve analiz yöntemleri iyi bir gözlem esas›na dayan›r.
Hastane infeksiyonlar›n›n izlemi ile ilgili tart›ﬂmalar›n ortak bir dilde yap›labilmesi için baz› epidemiyolojik kavramlar›n iyi bilinmesi gereklidir;
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‹nsidans: Risk alt›ndaki belirli bir nüfusta,
belirli bir zaman biriminde ortaya ç›kan yeni olgu say›s›d›r.
Prevalans: Gözlem s›ras›nda risk alt›ndaki
belirli bir toplumda bulunan toplam (yeni ve eski) olgu say›s›d›r.
Primer atak h›z›: Salg›n incelemesinde ilk olgu (indeks olgu) görüldükten sonra en uzun kuluçka süresi kadar zaman geçene kadar görülen
ilk olgu da dahil olmak üzere tüm olgular›n say›s›d›r. Tüm olgular›n hastal›¤› ayn› kaynaktan ald›¤›, baﬂka bir deyiﬂle primer oldu¤u varsay›l›r.
Sekonder atak h›z›: ‹lk olgu görüldükten sonra ikinci en uzun kuluçka süresince görülen olgu
say›s›d›r. Bu olgular›n primer olgulardan bulaﬂt›¤› yani sekonder oldu¤u varsay›l›r.
Rölatif risk: Riskle karﬂ›laﬂm›ﬂ kiﬂilerden
hasta olanlar›n, riskle karﬂ›laﬂmam›ﬂ kiﬂilerden
hasta olanlara oran›d›r. Prospektif çal›ﬂmalarla
elde edilen bir ölçüttür.
Tahmini rölatif risk: Hastalar›n (hastal›k grubu) riskle karﬂ›laﬂm›ﬂ olanlar›n›n karﬂ›laﬂmam›ﬂlara oran›n›n, hasta olmayanlar›n (kontrol grubu)
riskle karﬂ›laﬂm›ﬂ olanlar›n›n karﬂ›laﬂmam›ﬂlara
oran›na bölümüdür. Olgu-kontol çal›ﬂmalar› arac›l›¤› ile rölatif riski tahmin etmek amac›yla kullan›l›r ve “odds oran›” da denir. Bu iki oran›n
1.0’dan büyük olmas›, risk etkeninin hastal›¤›n
oluﬂmas› ile ilgili oldu¤unu ve hastal›¤› artt›rd›¤›n› düﬂündürür.
‹nfeksiyon zinciri: Hastal›k etkeni, bulaﬂma
yollar› ve konak (infeksiyon kayna¤›) üçgeninden
oluﬂur.
Epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n grupland›r›lmas›nda çeﬂitli kaynaklarda baz› farkl›l›klar olmakla birlikte temelde yöntemler ayn›d›r. Baﬂl›ca gözlemsel ve deneysel çal›ﬂmalar olarak iki
grup araﬂt›rma yönteminden yararlan›l›r. Amaca
göre en iyi yöntem seçilmelidir.
1. Gözlemsel Araﬂt›rmalar:
a. Tan›mlay›c› (deskriptif) araﬂt›rmalar
• Hastane infeksiyon sürveyans›,
• Olgu serileri.
b. Analitik araﬂt›rmalar
• Olgu-kontrol (retrospektif) araﬂt›rmalar›,
• Kohort (prospektif) araﬂt›rmalar›,
• Kesitsel araﬂt›rmalar.
2. Deneysel araﬂt›rmalar:
a. Müdahale araﬂt›rmalar›
• Klinik çal›ﬂmalar,
• Topluma müdahale çal›ﬂmalar›.
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Gözlemsel Araﬂt›rmalar
‹ncelenen yaﬂ, cins, meslek gibi faktörler ve
etken, tedavi yöntemi, hizmet gibi olaylar kontrol alt›nda de¤ildir. ‹ncelenen olay d›ﬂ›ndaki de¤iﬂkenler sabit tutulamaz ve randomizasyon ancak k›s›tl› olarak uygulanabilir. Neden-sonuç
(risk faktörü-hastane infeksiyonu) iliﬂkisi her zaman tam ve belirgin olarak saptanamayabilir.
Risk faktörü için deliller daha az kesindir. Gözlem sonuçlar› do¤al ortamda incelenerek elde
edildi¤i için gerçek hayata büyük ölçüde uyar.
Gözlenen olaylar›n yeniden incelenmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle araﬂt›rma yeniden ayn›
koﬂullarda planlanamaz.
a. Tan›mlay›c› araﬂt›rmalar: Hastane infeksiyonlar›n›n neler oldu¤u, bunlar›n kiﬂi, yer ve zaman özellikleri bak›m›ndan incelenmesini sa¤lar. Herhangi bir hipotez kurulmaz ve s›nanmaz.
Belli bir hastal›k için yaﬂ, cins, etnik yap› ve ›rk,
din, sosyoekonomik durum, meslek, al›ﬂkanl›klar, aile yap›s› gibi özelliklerin tan›mlanmas› ile
ilgilenir.
• Hastane infeksiyonlar› sürveyans›: Hastanelerde belirli bir hastal›k ile ilgili verilerin sistematik olarak toplanmas›, de¤erlendirilmesi ve
elde edilen bilgilerin bildirimi amac›yla yap›lan
çal›ﬂmalard›r. Yukar›da ayr›nt›l› olarak incelendi¤i için burada k›saca tan›mlanm›ﬂt›r.
• Olgu serileri: Benzer özellikteki bir grup
hastaya ait verilerin toplanarak yukar›da söz edilen özelliklerin belirlenmesini sa¤lar.
b. Analitik araﬂt›rmalar: Hastal›klar›n nedenlerinin ortaya konulmas›na yönelik çal›ﬂmalard›r. Bir risk faktörü ile hastane infeksiyonlar›
aras›ndaki neden sonuç iliﬂkisinin ortaya konulmas›n› amaçlayan çal›ﬂmalard›r.
• Olgu kontrol araﬂt›rmalar›: Retrospektif
olarak hastane infeksiyonu olan ve olmayan hastalar aras›nda belirli bir risk faktörü ile karﬂ›laﬂma durumlar›n› k›yaslayarak belirli bir hastane
infeksiyonu ile risk faktörü aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu göstermeye yönelik çal›ﬂmalard›r. Analitik çal›ﬂmalar›n en kolay, ucuz ve k›sa sürede yap›lan› oldu¤u için s›kl›kla baﬂvurulan bir araﬂt›rma tipidir. Neden ve sonuç iliﬂkisinin güvenilir
bir biçimde ortaya konulabilmesi için olgu ve
kontrol gruplar›n›n yaﬂ, cins ve altta yatan hastal›k gibi özellikler yönünden benzer seçilmesi gereklidir.
• Kohort araﬂt›rmalar›: ‹nsidans araﬂt›rmalar› veya prospektif araﬂt›rmalar da denilen bu tür
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çal›ﬂmalar, en de¤erli verilerin elde edildi¤i çal›ﬂmalard›r. Baﬂlang›çta hastane infeksiyonu olmayan kiﬂiler aras›ndan seçilen bir gruba dahil
olan kiﬂilerin belirli bir risk faktörü ile karﬂ›laﬂan
ve karﬂ›laﬂmayanlarda hastane infeksiyonu geliﬂtirme oranlar›n› izlemeye yöneliktir. Amaç, neden ve sonuç iliﬂkisini ortaya koymak ve çözüm
üretmek için gerekli verileri elde etmektir. Güvenilir veriler elde edilmesi, insidans ve rölatif
risk gibi önemli verilerin hesaplanabilmesi
avantaj›na karﬂ›n, pahal› olmalar›, çok emek gerektirmeleri ve araﬂt›rmay› terk gibi önemli dezavantajlar› uygulanmalar›n› zorlaﬂt›r›r.
• Kesitsel araﬂt›rmalar: Prevalans araﬂt›rmalar›, epidemiyolojik sürveyans veya “screening”
gibi adlarla an›lan bu tür çal›ﬂmalar risk alt›ndaki toplumda veya buradan seçilen bir grup içinde herhangi bir hastal›¤›n bir zaman kesitinde
bulunma s›kl›¤›n› belirlemeye yönelik çal›ﬂmalard›r. Hastanelerdeki sa¤l›k sorununun foto¤raf›n› çekmek gibi bir iﬂlevi vard›r. Genellikle neden ve sonuç birlikte incelendi¤inden aralar›ndaki iliﬂki tam olarak ortaya konulamaz. Ancak
bütün bir hastanede, düﬂük bir maliyet ile k›sa
sürede uygulanabilir olmalar› nedeniyle s›kl›kla
uygulan›rlar.
Deneysel Araﬂt›rmalar
Analitik araﬂt›rmalar ile ortaya konulan nedenler ortadan kald›r›ld›¤›nda hastal›klar›n görülme s›kl›¤›, sekel veya ölüm oran› azalmal›d›r.
Bu tür çal›ﬂmalar hastal›klar› önlemek, en iyi tedavi yöntemlerini bulmak veya sekellerin azalt›lmas› gibi amaçlarla yap›l›r. Deneysel yöntemle yap›lan araﬂt›rmalarda incelenen olay d›ﬂ›nda
kalan de¤iﬂkenler kontrol edilebilir. Randomizasyon uygulanabilece¤i için elde edilen sonuçlar neden ve sonuç iliﬂkisi yönünden daha güvenilirdir. Araﬂt›rma ayn› koﬂullarda yeniden yap›labilir. Ancak deney ortam› gerçek hayat› temsil
etmeyebilir.
Yukar›da sözü edilen araﬂt›rmalarda sonuçlar›n de¤erlendirilmesi için istatistiksel de¤erlendirme gereklidir. ‹statisti¤in amac› k›yaslanan
gruplar›n aras›ndaki fark›n rastlant›sal bir fark olmad›¤›n› kan›tlamakt›r. Fark›n istatistiksel olarak
anlaml› olmas› demek, fark›n yirmide birden daha az olas›l›kla ﬂans eseri ortaya ç›kabilece¤inin
gösterilmiﬂ olmas›d›r. Bu nedenle p de¤eri genellikle < 0.05 oldu¤unda fark anlaml› kabul edilir. Bu de¤er örnek büyüklü¤ü ile neden sonuç
iliﬂkisinin gücünden kaynaklanan bir de¤erdir.
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Hastane infeksiyonlar› ile mücadelede infeksiyon kontrol politikalar›n›n geliﬂtirilmesine yönelik olarak sürveyans yöntemleri d›ﬂ›nda da
epidemiyolojik araﬂt›rma yöntemlerinden yararlan›l›r.
HASTANE ‹NFEKS‹YONLARININ ‹ZLEM‹
(SÜRVEYANS)
Hastane infeksiyonlar›n›n izlenmesi infeksiyon kontrol hemﬂiresinin temel fonksiyonlar›ndan biridir. Hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü
amac›yla verilerin sistematik olarak toplanmas›,
tabulasyonu, analizi ve yorumu hastane infeksiyonlar› sürveyans› olarak tan›mlanabilir. Hastane
infeksiyonlar› sürveyans›n›n amaçlar› epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n amaçlar›na büyük bir benzerlik gösterir:
1. Hastane infeksiyonlar›n›n yol açt›¤› sorunlar›n boyutunun belirlenmesi, infeksiyon oranlar›n›n trendinin monitörize edilmesi, yüksek risk
alt›ndaki hasta gruplar›n›n belirlenmesi amac›na
yönelik olarak veri toplanmas›,
2. Epidemiyolojik verilerin incelenmesi sonucunda endemik ve epidemik olarak ortaya ç›kan hastane infeksiyonlar› belirlenmesi,
3. Toplanan epidemiyolojik verilerin s›n›flanmas›, bu konudaki eski deneyimler ve di¤er kurumlar›n deneyimleri ile k›yaslanarak hastane
infeksiyonlar›nda kontrol ve önleme politikalar›n›n üretilmesi için alt yap› haz›rlanmas›.
Bu çal›ﬂmalar sonucunda sürveyans elemanlar› aﬂa¤›da s›raland›¤› ﬂekilde belirlenmiﬂtir:
1. ‹nfeksiyon kategorilerinin tan›m›,
2. Sistematik veri toplanmas›,
3. Verilerin tabulasyonu,
4. Verilerin analizi ve yorumu,
5. ‹nfeksiyon sürveyans bulgular›n›n gereken
grup ve kiﬂilere rapor edilmesi.
Hastane infeksiyonlar› sürveyans› için baz›
tan›mlamalar›n yap›lmas› gereklidir.
Hastane infeksiyonlar›: Hastane içinde geliﬂen veya hastanede al›nan mikroorganizmalar›n
neden oldu¤u infeksiyonlard›r. Hastanede geliﬂen bir infeksiyonun varl›¤›na karar verirken baz› noktalar›n iyi de¤erlendirilmesi gereklidir. ‹nfeksiyonun varl›¤› klinik gözlem, laboratuvar sonuçlar› ve hasta kay›tlar›n›n gözden geçirilmesi
ile belirlenebilir. Radyolojik tetkikler, endoskopi, biyopsi, cerrah›n operasyon s›ras›ndaki gözlemi gibi destekleyici bulgular da karar vermeyi
etkiler. Bu karar› verirken baz› özel durumlar
dikkate al›nmal›d›r. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
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1. Hastanede al›nan bir mikroorganizman›n
neden oldu¤u ve taburcu olduktan sonra belirtileri ortaya ç›kan infeksiyonlar hastane infeksiyonu olarak kabul edilmelidir.
2. Buna karﬂ›l›k infeksiyon hastaneye yat›ﬂ s›ras›nda var olan bir infeksiyonun geniﬂlemesi
veya komplikasyonu ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂ ise
hastane infeksiyonu olarak kabul edilmemelidir.
3. Bir infeksiyonun hastanede geliﬂti¤inin
varsay›labilmesi için genellikle hastaneye yat›ﬂtan sonra belirli bir zaman geçmesi gereklidir.
Bu infeksiyonun tipine göre de¤iﬂiklik gösterir.
Hastane infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›: Bu parametre belirli bir zaman diliminde tespit edilen
infeksiyonlar›n taburcu edilen hastalara oran›d›r.
Önemli bir parametredir. Çünkü bu oran bir hastanede var olan hastane infeksiyonlar› ile ilgili
sorunlar›n belirlenmesi ve yürütülen program›n
etkinli¤inin belirlenmesi için di¤er merkezlere
ait veya geçmiﬂteki oranlarla k›yaslanmal›d›r. Bu
oran epidemiyolojik anlamda bir h›z gösterir ve
insidans olarak al›nabilir.
Bu tan›mlara uygun olarak sistematik olarak
verilerin toplanmas›, bu verilerin düzenlenmesi,
analizi ve yorumu gereklidir.
Verilerin kayna¤› klinik servis vizitleri, mikrobiyoloji laboratuvar raporlar›, dosya arﬂivleri, eczane kay›tlar›, ameliyathane raporlar› ve personel sa¤l›k servisi raporlar› olabilir.
Sürveyans Çal›ﬂmalar› Çeﬂitli ﬁekillerde
S›n›flanabilir
Hastane düzeyinde, s›n›rl› veya belirli bir
hedefe yönelik sürveyans: Hastane düzeyinde
yürütülürse hastanenin tüm bölümlerini kapsar.
S›n›rl› veya belirli bir hedefe yönelik çal›ﬂmalar
ise infeksiyon yerine özgül, belli bir servis veya
bölümü içeren, belirli bir zaman periyodunu veya belirli bir salg›n› araﬂt›rmay› amaçlayan tarzda
planlanabilir.
Aktif veya pasif sürveyans: Aktif sürveyans
çal›ﬂmas›nda hasta bilgileri infeksiyon kontrol
personelince toplan›r ve elde edilen veriler infeksiyon kontrol ekibine rapor edilir. Aktif sürveyans›n baﬂar›s›n›n pasif sürveyanstan daha yüksek oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Retrospektif veya prospektif sürveyans: Olgu tespitinin her iki teknikle de kabul edilebilir
bir duyarl›l›kta (sensitivite) oldu¤u gösterilmiﬂtir. SENIC projesinde prospektif ve retrospektif
teknikler için duyarl›l›k oran›n›n s›ras›yla 0.76 ve
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0.74 oldu¤u gösterilmiﬂtir. Özgüllük (spesifite)
oran›n›n ise retrospektif çal›ﬂmalarda 0.94 gibi
yüksek bir oran› buldu¤u görülmüﬂtür. Bu oran
prospektif çal›ﬂmalarda daha düﬂüktür. Bunun
nedeni baz› bilgilere hasta taburcu olduktan
sonra daha kolay ulaﬂ›lmas› olabilir. Buna karﬂ›l›k prospektif sürveyans programlar›nda sonuçlar›n infeksiyon kontrol ekiplerine zaman›nda
ulaﬂt›r›lmas› çok büyük önem taﬂ›maktad›r. Her
iki teknikte de kat›lanlar›n iyi denetlenmesi ve
e¤itilmiﬂ olmalar› duyarl›k ve özgüllü¤ü en çok
etkileyen faktörlerdir.
Hastaya dayal› veya laboratuvara dayal› sürveyans: Geleneksel olarak hastaya dayal› teknik
uygulamas› daha zor olmakla birlikte daha çok
klinik veri elde edilmesini sa¤lar. Laboratuvara
dayal› teknik kültürde üreme tespit edilen olgular›n klinik ve di¤er laboratuvar bilgilerinin araﬂt›r›lmas› esas›na dayan›r. S›n›rl› veya bir hedefe
yönelik sürveyans çal›ﬂmalar›nda daha çok kullan›l›r. CDC’nin önerdi¤i hastaya dayal› sürveyans
tekni¤i di¤er yöntemlere göre daha çok kabul
görmektedir. Doldurulan form hasta kimlik bilgileri, servis, tan›lar, tedaviler, infeksiyonun yeri,
mikroorganizma ve antibiyotik duyarl›l›k durumu gibi bilgileri içerir. Buna iste¤e göre ekler yap›labilir. Bütün hastalar günlük olarak izlenir,
tüm pozitif kültürler gözden geçirilir. Gerekli görülen veya randomize seçilen baz› hastalar hemﬂire ile birlikte infeksiyon ekibinden bir doktor
taraf›ndan vizit yap›larak yeniden de¤erlendirilir. Bu yöntem hastanede geliﬂen infeksiyonlar›n
belirlenmesinde standart yöntem olarak kabul
edilmektedir. Pratik, uygulamas› kolay ve yayg›n
olmas›na karﬂ›l›k en önemli dezavantaj› emek
yo¤un bir teknik olmas›d›r.
Toplanan ve s›n›fland›r›lan veriler de¤erlendirilerek yorumland›ktan sonra gereken grup ve
kiﬂilere ayl›k ve y›ll›k raporlar ﬂeklinde bildirilmelidir. Bu raporlarda genel infeksiyon h›z›, kayna¤a göre da¤›l›m, etkene göre da¤›l›m, servislere göre da¤›l›m bulunmal›d›r.
Sözü edilen temel kurallara uygun sürveyans
protokollerinin etkinli¤i çeﬂitli çal›ﬂmalar ile gösterilmiﬂtir.
Son y›llarda hastane infeksiyonlar› sürveyans›na kalite kontrol, riske yaklaﬂ›m, farmakoepidemiyoloji ve iﬂ yeri güvenli¤i gibi yeni kavramlar girmektedir.
Hastane infeksiyonlar› riskinin yüksek oldu¤u
klinik alanlara yönelik özel araﬂt›rmalar yap›lmas› gereklidir. Yenido¤an üniteleri, genitoüriner
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cerrahi bölümleri, eriﬂkin ve pediatrik yo¤un bak›m ünitelerinde morbidite ve mortalitenin hastanelerin di¤er bölümlerine göre daha yüksek
olmas› konunun önemini artt›rmaktad›r.
Teknolojideki geliﬂmeler ve bu konudaki deneyimin artmas› hastane infeksiyonlar› sürveyans› çal›ﬂmalar›nda yeni yöntemler kullan›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bilgisayar kullan›m›, yeni moleküler biyoloji tekniklerinin mikrobiyolojide kullan›m› ve prognozu etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile ilgili çal›ﬂmalar bu konudaki önemli
geliﬂmeler aras›ndad›r.
HASTANE ‹NFEKS‹YONU SALGINLARININ
‹NCELENMES‹
Salg›nlar›n incelenmesinde tan›mlay›c› ve
analitik epidemiyolojik yaklaﬂ›mlar kullan›l›r. Bu
iﬂ genellikle klinisyenler, epidemiyologlar, hastane yöneticileri, laboratuvar uzmanlar› gibi geniﬂ bir ekibin kat›l›m› ile yap›labilir. Ancak küçük
salg›nlar bir klinisyen ve/veya epidemiyolog taraf›ndan incelenebilir.
Bir Salg›n›n Meydana Gelmesini ve
Boyutunu Etkileyen Faktörler
1. Hastal›k ve etkene iliﬂkin özellikler: Etkenin infektivitesi (atak h›zlar›), ba¤›ﬂ›kl›k b›rakma
özelli¤i, infeksiyonun spektrumu, insidans›, fatalitesi, inkübasyon süresi.
2. Kiﬂiye iliﬂkin özellikler: Yaﬂ, cins, sosyoekonomik düzey, meslek, aile büyüklü¤ü vb.
3. Hastaneye iliﬂkin özellikler: Temizlik, fizik
koﬂullar, çal›ﬂanlar›n hastane infeksiyonlar› konusunda e¤itim durumu gibi koﬂullar.
Bir Salg›n›n ‹ncelenmesi ‹çin Yap›lmas›
Gerekenler
1. Hastal›k tan›s›n›n kesinleﬂtirilmesi: Bir salg›n›n belirlenmesi için yap›lacak ilk iﬂ tan› konulmas›d›r. Bunun için laboratuvar olanaklar›n›n yeterli olmas› gereklidir. Tan›ya yönelik güvenilir
bir yöntem olmaks›z›n hastane infeksiyon salg›nlar› incelenemez. Tan› yöntemi için gerekli koﬂullar sa¤land›ktan sonra standart klinik ve laboratuvar tan› kriterleri belirlenmelidir. Böylece gözlemciler aras›ndaki uyum üst düzeyde tutulabilir.
2. Salg›n olup olmad›¤›n›n belirlenmesi: Düzenli sürveyans verileri kullan›larak incelenen dönem d›ﬂ›ndaki dönemlerin verileri gözden geçirilmelidir. Bu verilerden yararlan›larak beklenen olgu say›s› belirlenir. Gözlenen ve beklenen olgu
say›lar› aras›ndaki fark›n önemli olup olmad›¤› Ki
kare gibi basit istatistiksel yöntemlerle test edilerek salg›n olup olmad›¤›na karar verilebilir.
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3. Tüm hastalar›n ve özelliklerinin saptanmas›: Bu ad›mda salg›n epidemiyolojik olarak
tan›mlan›r. Hastalar›n yaﬂ, cins, altta yatan hastal›k, hastal›k öncesinde ve s›ras›nda temas etti¤i
kiﬂiler, yak›nmalar›n türü, baﬂlang›ç zaman› ve
süresi gibi etkenin kayna¤›n› belirlemeye yönelik özellikler saptanmaya çal›ﬂ›l›r.
4. Risk alt›ndaki toplumun belirlenmesi ve
ayr›nt›l› biçimde incelenmesi: Risk alt›ndaki
toplum bilinmezse insidans, prevalans, atak h›z›
gibi epidemiyolojik ölçütler hesaplanamaz. Yaln›z hasta say›lar› ile anlat›m epidemiyolojide
pay analizi olarak adland›r›l›r ve de¤eri düﬂüktür. Kimlerin risk alt›nda oldu¤u saptand›ktan
sonra personelin taﬂ›y›c›l›k yönünden incelenmesi, mikroorganizman›n izole edilmesi ve tiplendirilmesi bu basamakta yap›lmas› gerekli iﬂlemler aras›ndad›r. Bunlar için genellikle geliﬂmiﬂ laboratuvar olanaklar› gereklidir.
5. Hastal›k kayna¤› ve salg›n›n yay›lma ﬂekli konusunda hipotezler geliﬂtirilmesi: Yukar›da
s›ralanan basamaklar›n sonucunda hastal›k etkeni ve özellikleri, kaynak, kaynaktan ç›k›ﬂ, bulaﬂma yolu, kona¤›n duyarl›l›¤› gibi infeksiyon zincirinin tüm ö¤eleri belirlenmeye çal›ﬂ›l›r.
6. Salg›n›n kontrolü için gerekli önlemlerin
al›nmas›: ‹lk yap›lmas› gereken saptanan hastalar›n tedavi edilmesidir. Bundan sonra infeksiyon kontrol komitesi arac›l›¤› ile izolasyon, dezenfeksiyon gibi salg›n›n yay›lmas›n› durdurucu
önlemler al›n›r. Çevre koﬂullar› ile ilgili mümkün
olan düzenlemeler yap›l›r. En son ad›mda epidemiyolojik çal›ﬂman›n bir rapor olarak haz›rlanmas› gereklidir. Bu rapor bas›n aç›klamas›, yöneticileri bilgilendirme, bilimsel sunular ﬂeklinde
kullan›labilir.
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‹zlemin baﬂar›s› elde edilen sonuçlar›n hizmete yans›t›lmas›n› gerektirir. Sonuçlar› strateji
geliﬂtirmeye ve hastane infeksiyonlar›n› azaltabilecek önlemler almaya yaramayan bir sürveyans›n yap›lmas› para ve iﬂ gücünün boﬂa harcanmas› anlam›na gelecektir. Strateji geliﬂtirmek
ve hizmetin kalitesini yükseltmek ise tam bir
ekip çal›ﬂmas›d›r ve bu konuda en büyük görev
hastane yöneticilerine düﬂmektedir.
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