Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 107-124
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Sürveyans› ve
Amerika Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon
Sürveyans Sistemi: II
[National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)]
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ*,
Dr. Mustafa Ayd›n ÇEV‹K**,
Dr. Yeﬂim ÇET‹NKAYA ﬁARDAN***
* S.B. Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi Baﬂkanl›¤›,
Salg›n Hastal›klar Araﬂt›rma Müdürlü¤ü,
** S.B. Ankara Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi,
2. ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i,
*** Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal›, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Ünitesi, Ankara.

ki ayr› bölüm halinde düzenlenen bu yaz›n›n
ilk bölümünde sürveyans kavram›, tarihsel geliﬂimi ve yöntemleri ele al›nm›ﬂ idi. Yaz›n›n ilk
bölümü bir önceki say›da yay›nlanm›ﬂt›. Bu say›da yay›nlanan ikinci bölümde ise örnek bir ulusal nozokomiyal infeksiyon sürveyans sistemi
olan “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)” sistemi hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sunulmuﬂtur. Bu bölüm 2 ve 4 numaral› kaynaklar esas
al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.

‹

AMER‹KA ULUSAL NOZOKOM‹YAL
‹NFEKS‹YON SÜRVEYANS S‹STEM‹
“National Nosocomial Infection Surveillance
(NNIS)” sistemi Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” bünyesinde faaliyet gösteren bir
sistemdir (1). CDC kendi geliﬂtirdi¤i infeksiyon
tan›mlar›n› ve sürveyans metodlar›n› kullanarak,
nozokomiyal infeksiyon sürveyans verilerini rutin olarak rapor eden seçilmiﬂ hastanelere, 1970
y›l›nda, ulusal bir veri temeli oluﬂturulmas› için
ça¤r›da bulunmuﬂtur (2). Sözkonusu çal›ﬂma

“National Nosocomial Infection Study” olarak
adland›r›lm›ﬂt›r (2). Baﬂlang›çta bu çal›ﬂmaya 62
hastane kat›lm›ﬂt›r (1). “National Nosocomial Infection Study” daha sonra “National Nosocomial
Infection Surveillance System” olarak yeniden
isimlendirilmiﬂtir (2). Sisteme gönüllü olarak kat›lan hastaneler, standart tan›mlar ve formüller
temelinde kendi nozokomiyal infeksiyon verilerini rapor etmektedirler (1-3). Sözkonusu verilerin sistemde toplanmas› ve analizinin yap›lmas›yla ABD’de hastane infeksiyonlar› ile ilgili ulusal bir veri oluﬂturulmuﬂtur (2). Bu veriler kullan›larak hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü ve önlenmesi için stratejiler geliﬂtirilmesi, sistemin
baﬂl›ca amaçlar›ndan biridir (1). Bir di¤er amaç;
hastanelere, intrensek ve ekstrensek risk faktörleri gözönüne al›narak hesaplanm›ﬂ nozokomiyal
infeksiyon verilerinin sa¤lanmas›d›r (3). NNIS’ye
dahil olan herhangi bir hastane; sistemin önerdi¤i standart tan›mlar› kullanarak kendi nozokomiyal infeksiyon oran›n› ve/veya invaziv alet kullan›m oran›n› hesaplayabilir ve bu oranlar› sistem
taraf›ndan rapor edilen oranlarla karﬂ›laﬂt›rabilir
(4,5).
NNIS’YE DAH‹L OLAN HASTANELER‹N
ÖZELL‹KLER‹
Akut bak›m gerektiren eriﬂkin veya çocuk
hastalara genel medikal-cerrahi servis hizmeti
sa¤layabilen hastaneler NNIS’ye kat›lmaya uygun hastanelerdir (2). NNIS sistemine kat›lmak
isteyen hastaneler NNIS’ye üyelik için uygun olmal›, infeksiyon kontrolü için yeterli personele
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sahip olmal›, NNIS sürveyans program› ile uyumlu bir bilgi-iﬂlem sistemine sahip olmal› ve
NNIS’ye kat›l›m için hastane yönetiminden onay
al›nm›ﬂ olmal›d›r (2). 2000 y›l› Ocak verilerine göre 395 hastane NNIS sistemine dahildir (6). NNIS
sistemine kat›lan hastanelerde yatak say›s› ortalama olarak 100’den daha fazlad›r ve bu hastaneler di¤er ABD hastanelerinden daha büyüktürler
(ortalama yatak say›s› 360’a karﬂ› 210) (1). Hastanenin sisteme kat›l›m iste¤inden sonra CDC sözkonusu hastanenin infeksiyon kontrol hemﬂirelerine 28 saatlik bir e¤itim sa¤lar ve 2 y›lda bir,
belirlenen bir konferansa sponsor olur (1).
NNIS S‹STEM‹N‹N AMAÇLARI
NNIS sisteminin amaçlar› aﬂa¤›daki gibidir;
1. ABD’de nozokomiyal infeksiyonlar›n insidans›n›n belirlenmesi,
2. ‹nfeksiyon oranlar›, bölgelere göre da¤›l›m›, risk faktörleri, hasta prognozu, nozokomiyal
patojenler ve antimikrobiyal direnç e¤iliminin
saptanmas›,
3. Hastanelere, kendi önleme ve kontrol çabalar›n› incelemek için kullanabilecekleri nozokomiyal infeksiyonlar›n karﬂ›laﬂt›rmal› verilerinin
sa¤lanmas›,
4. Nozokomiyal infeksiyon kontrolü için etkin
ve efektif veri toplanmas›n›n geliﬂtirilmesi,
5. Nozokomiyal patojenlerde antimikrobiyal
direnç mekanizmalar›n›n güncel olarak takibi,
potansiyel risk faktörlerinin belirlenmesi, ortaya
ç›kan patojenlerin ve infeksiyonlar›n epidemiyolojisinin tan›mlanmas›nda çok merkezli araﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n yönetimi (2).
NNIS SÜRVEYANS YÖNTEMLER‹
NNIS sisteminde, kuruluﬂundan 1986 y›l›na
kadar hastane geneline yönelik sürveyans yap›lm›ﬂt›r (7,8). Bu uygulamada; tüm hastalar, tüm
infeksiyon bölgeleri için izlenmiﬂ ve genel infeksiyon oranlar› hesaplanm›ﬂt›r (2). Sonraki y›llarda spesifik hasta gruplar›n›n prognozu ve nozokomiyal infeksiyon riskleri ile ilgili daha kesin ölçümlere gerek duyulmuﬂtur. Hastane geneli sürveyans yöntemi için olanaklar da s›n›rl› olmaya
baﬂlay›nca daha etkili ve hedeflenmiﬂ sürveyans
yöntemleri gündeme gelmiﬂtir (2). Yap›lan çal›ﬂmalarda yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) ve yüksek
riskli yenido¤an ünitesi (YRYÜ)’nde yatan hastalarda, hastanenin di¤er bölümlerinde yatan hastalara göre nozokomiyal infeksiyon riskinin
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önemli derecede yüksek oldu¤u rapor edilmiﬂtir
(9-12). Bu sonuçlardan yola ç›k›larak YBÜ ve
YRYÜ sürveyans yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir.
Benzer olarak “Study on Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)” projesinde cerrahi operasyon geçiren hastalarda nozokomiyal infeksiyon riskinin cerrahi operasyon geçirmeyen
hastalara göre daha fazla oldu¤u rapor edilmiﬂtir
(13). Ayn› proje bulgular›nda, infeksiyon oranlar›n›n cerrahlara geri bildirimi yap›ld›¤›nda cerrahi alan infeksiyon oranlar›nda azalma oldu¤u bildirilmiﬂ ve bu bulgular temelinde “cerrahi hasta
sürveyans yöntemi” oluﬂturulmuﬂtur (13).
NNIS verileri 1986 y›l›ndan 1999 y›l›na dek
hastane geneli, eriﬂkin ve pediatrik YBÜ’ler, yüksek riskli yenido¤an ve cerrahi hasta sürveyans
yöntemi olmak üzere 4 standardize edilmiﬂ protokol kullan›larak toplanm›ﬂt›r (2). Birkaç nedenle 1999 y›l›nda hastane geneli sürveyans yöntemi NNIS sisteminden ç›kar›lm›ﬂt›r (14). Bu yöntemin sistemden ç›kar›lma gerekçeleri aﬂa¤›daki
gibidir;
a. Özellikle fazla say›da ve yüksek riskli hasta
popülasyonuna hizmet veren yerlerde olmak
üzere birçok hastanede önemli derecede zaman
ve olanak gerektirmesi,
b. Yetersiz ve yanl›ﬂ vaka tespitine yol açmas›,
c. ‹nfeksiyon risk faktörleri ile ilgili hastaneler
aras›ndaki farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisini yeterince kontrol edememesi ve
bu nedenle ulusal karﬂ›laﬂt›rmada kullan›labilecek oranlar› sa¤lamamas› (14).
Hangi Sürveyans Yöntemi Seçilmelidir?
Hastaneler gereksinimlerine göre istedikleri
sürveyans yöntemlerini seçebilirler (2). NNIS
sistemindeki yöntemler tek baﬂ›na veya birarada kullan›labilir, fakat bir kez seçilen yöntem en
az bir takvim ay› için kullan›lmal›d›r (2). Her bir
hastane hangi sürveyans yöntemini ne kadar süreyle kullanaca¤›na karar vermelidir (2). NNIS’ye
rapor edilen tüm infeksiyonlar hastaneye kabul
edilen ve en az 24 saat süreyle hastanede kalan
hastalarda meydana gelmiﬂ olmal›d›r. Psikiyatri,
fiziksel t›p ve rehabilitasyon servislerinin verileri toplanan verilere dahil edilmemelidir (2). Tüm
infeksiyonlar standart CDC tan›mlar› kullan›larak
majör ve spesifik infeksiyon bölgelerine göre s›n›fland›r›lmal›d›r (15).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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Sürveyans yöntemi seçildikten sonra her infekte hasta için, sözkonusu sürveyans yönteminde tan›mlanm›ﬂ veriler toplanmal› ve toplanan
veriler ayn› olmal›d›r (2). Bu veriler NNIS sistemi
ile ilgili genel bilgi veren yay›nlarda form halinde mevcuttur (2,9). Hasta günü say›s› veya hasta
say›s› gibi payda verileri her bir yöntem için farkl›d›r (2).
Bu yaz›da NNIS sisteminin geliﬂim süreci içinde hastane geneli sürveyans yöntemi ile ilgili bilgi verilecek ve bu yöntemin art›k sistemde yer almama nedenlerinden söz edilecektir. Bunun yan›s›ra NNIS sistemi içerisinde yer alan ve günümüzde kullan›lmakta olan sürveyans yöntemlerinden ayr›nt›l› olarak bahsedilecektir.
Hastane Genelinde Sürveyans Yöntemi
Ocak 1986’dan önce kullan›lan sürveyans yönteminde tüm hastalar tüm nozokomiyal infeksiyonlar için izlenmiﬂtir. Hastane geneli sürveyans
yöntemi Ocak 1986’dan önce kullan›lan yönteme
benzer bir yöntemdir (2). Hastane geneli sürveyans yönteminde, NNIS taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ
17 servisin her birine en az bir ay süresince kabul
edilen veya taburcu edilen hasta say›s› ve vajinal-sezaryen ile olan do¤umlar›n toplam say›s›
payda verilerini oluﬂturur (2). Sözkonusu hastane
servisleri Tablo 1’de verilmiﬂtir. ‹nfeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›nda hasta taburcusu veya
hasta günü payda olarak kullan›l›r (9). Oranlar bölümler taraf›ndan hesaplan›r (9).
Hastaneler iste¤e ba¤l› olarak aﬂa¤›daki verileri toplayabilirler (2);
1. NNIS taraf›ndan belirlenen her bir servisteki hasta günü say›s›,
2. Her bir servis için kabul veya taburcu olan
hasta say›s›,
3. Tan›ya göre s›n›fland›r›lm›ﬂ her bir hasta
grubu için taburcular›n say›s› (2,16).
Hastane genelindeki sürveyans verilerinin
kullan›m›yla, hastane servisleri ve tan›ya göre s›n›fland›r›larak oluﬂturulmuﬂ gruplar›n her biri
için, bölge spesifik infeksiyon oranlar›, nozokomiyal infeksiyon risk faktörleri ve infeksiyonlar›n
da¤›l›m› hesaplanabilir (2).
NNIS sisteminin geliﬂim süreci içinde, kaba
genel nozokomiyal infeksiyon oran›; tüm bölgelerdeki nozokomiyal infeksiyonlar›n toplam say›s›n›n [örne¤in; üriner sistem infeksiyonu (ÜS‹) +
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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Tablo 1. NNIS Hastane Geneli Sürveyans Yönteminde Veri Toplanan Servisler.
• Dahiliye
Dahiliye
Onkoloji
• Cerrahi
Yan›k/travma
Kardiyak cerrahi
Çene ve diﬂ cerrahisi
Genel cerrahi
Beyin cerrahisi
Plastik cerrahi
Göz
Ortopedi
Kulak-Burun-Bo¤az
Üroloji
• Jinekoloji
• Obstetrik
• Pediatri
• Yenido¤an
Normal yenido¤an ünitesi
Yüksek riskli yenido¤an ünitesi

pnömoni + cerrahi alan infeksiyonu + kan dolaﬂ›m› infeksiyonu + di¤erleri] risk alt›ndaki popülasyonun bir ölçüsüne (örne¤in; kabul, taburcu
veya hasta günü say›s›) bölünmesiyle elde edilmiﬂtir (4).
Birçok araﬂt›r›c› ve organizasyon, hastane genelindeki oranlar› “bak›m kalitesinin geçerli bir
belirleyicisi” olarak kabul etmemektedir (4). Dr.
Robert Halley taraf›ndan bu durumun nedenleri
ﬂu ﬂekilde bildirilmiﬂtir;
a. Bir hastanenin kaba genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›, sürekli, geniﬂ sürveyans yap›lmas›n› gerektirmektedir. Sonuçta bu yöntemle veri toplanmas› çok zaman kayb›na yol açmaktad›r.
b. Dolay›s›yla toplanan verilerin do¤rulu¤u
tart›ﬂmal› olmakta ve sonuçlar hatal› yorumlanabilmektedir.
c. ‹nfeksiyonlar bölgelere göre ayr›larak ele
al›nd›¤›nda (ÜS‹, pnömoni, kan dolaﬂ›m› infeksi-
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yonu gibi) her bir bölge spesifik infeksiyon için
farkl› risk faktörleri sözkonusu olabilmektedir.
Oysa hastane geneli sürveyans yönteminde tüm
infeksiyonlar birarada ele al›nmaktad›r. Farkl› infeksiyon tipleri için ayn› risk faktörleri sözkonusu
olmad›¤›ndan hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rma yapmak amac›yla bu yöntemle elde edilen oranlar›n
kullan›lmas› uygun de¤ildir (5).
NNIS sistemi taraf›ndan hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rma için daha yararl› olmas› amac›yla genel
nozokomiyal infeksiyon oranlar›, benzer riskleri
taﬂ›yan hasta gruplar›na göre ve servislere göre
hesaplanm›ﬂt›r (örne¤in; tüm cerrahi servis hastalar›) (4). Ancak bu ﬂekilde hesaplanan infeksiyon oranlar›n›n da hastaneleraras›nda karﬂ›laﬂt›rma yapmak amac› ile kullan›mlar›n›n s›n›rl› oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r (4). Çünkü servislere
göre hesaplanan genel infeksiyon oranlar›nda
pay, tüm bölgelere ait infeksiyonlar›n bir kombinasyonudur (örne¤in; ÜS‹ + kan dolaﬂ›m› infeksiyonu + cerrahi yara infeksiyonu + pnömoni + di¤erleri). Oysa her bir bölge spesifik infeksiyona
yol açan farkl› risk faktörleri sözkonusudur. Bu
nedenle tüm bölge spesifik infeksiyonlar birarada düﬂünülerek genel infeksiyon oran› hesaplaman›n yanl›ﬂ de¤erlendirmeye neden olaca¤›
kan›s›na var›lm›ﬂt›r. 1991’de yay›nlanan NNIS
sistem raporunda yukar›da sözü edilen durumu
aç›klamak için bir örnek verilmiﬂtir; bu örnekte
iki farkl› hastanenin (A ve B hastanesi) kad›n do¤um servislerindeki nozokomiyal infeksiyon
oranlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Her iki hastanede de
kad›n do¤um servislerindeki nozokomiyal infeksiyon oran› 100 hasta taburcusuna göre 0.8 olarak
bildirilmiﬂtir. Sadece bu oran dikkate al›nacak
olursa A ve B hastanelerinde nozokomiyal infeksiyonla ilgili mevcut durumun ayn› oldu¤u ve ayn› önleme yöntemlerinin uygulanabilece¤i sonucuna var›labilir. Ancak bu de¤erlendirme yanl›ﬂ
olacakt›r. Çünkü A hastanesi kad›n do¤um servisindeki nozokomiyal infeksiyonlar›n %80’i ÜS‹
iken, B hastanesindeki nozokomiyal infeksiyonlar›n sadece %20’si ÜS‹ %80’i cerrahi alan infeksiyonudur. A ve B hastanelerindeki kad›n do¤um
servislerinde genel infeksiyon oranlar› ayn› olmas›na ra¤men, bölge spesifik infeksiyon oranlar› önemli derecede farkl›d›r. Sonuçta infeksiyon
oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda bölge spesifik infeksiyon oranlar›n›n kullan›lmas›n›n daha etkin
ve ileri düzeyde araﬂt›rmalar için yol gösterici oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu nedenle sistem, hastaneleraras›nda oranlar karﬂ›laﬂt›r›l›rken bölge spesi110
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fik infeksiyon oranlar›n›n kullan›lmas›n› önermiﬂtir. Ancak sürveyans tekniklerinin ve infeksiyon
için hasta intrensek ve ekstrensek risk faktörlerinin hastaneden hastaneye de¤iﬂebilece¤i ve infeksiyon oranlar›yla ilgili yorumlar›n bu faktörler
de dikkate al›narak yap›lmas› gerekti¤i bildirilmiﬂtir (4).
Servislere göre ve servislerde de infeksiyon
bölgelerine göre nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›, pay olarak tüm bölgelerin
infeksiyonlar›n›n kullan›m›ndan kaynaklanan
problemi ortadan kald›rm›ﬂt›r (4). Ancak hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rman›n geçerlili¤ini önleyen
baﬂka faktörlerin varl›¤› saptanm›ﬂt›r. Özellikle
hastalardaki intrensek ve ekstrensek risk faktörlerinde farkl›l›klar oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisini
dikkate almadan yap›lacak hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rmalar›n aldat›c› olaca¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bu durumu aç›klamak üzere özel bir hastane
servisindeki yüksek ÜS‹ oran›n›n yetersiz bir ÜS‹
önleme program› nedeniyle de¤il, üretral kateter uygulanan hasta say›s›n›n yüksek olmas›n›n
bir sonucu olabilece¤i ﬂeklinde bir örnek verilmiﬂtir. Sözkonusu hastanedeki ÜS‹ oran› di¤er
bir hastanedeki ÜS‹ oran› ile karﬂ›laﬂt›r›l›rken,
her iki hastanedeki üriner kateter kullan›m oran›n›n infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisi dikkate al›nmal›d›r (4).
Servislere kabul edilen toplam hasta say›s›,
toplam taburcu say›s› ve hasta günü say›s› gibi
NNIS sisteminin hastane geneli yönteminde kullan›lan payda verilerinin, intrensek ve ekstrensek
risk faktörlerinin oranlar üzerindeki etkisini kontrol etmede yeterli olmad›¤› vurgulanm›ﬂt›r (4).
NNIS Sistemi Taraf›ndan Hastane
Genelindeki Sürveyans için Ç›kar›lan
Sonuçlar
Bir hastanenin genel nozokomiyal infeksiyon
oran›, bu oran hesaplan›rken intrensek ve ekstrensek risk faktörlerinin hesaba kat›lmas›na olanak vermez. Bu nedenle bu oran hastaneleraras›
karﬂ›laﬂt›rmalar için kullan›lmamal›d›r (4).
Servis spesifik infeksiyon oranlar› genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›na göre karﬂ›laﬂt›r›labilirlik aç›s›ndan nispeten daha iyidir. Ancak
ne infeksiyonlar›n farkl› bölgelere göre da¤›l›m›ndaki de¤iﬂkenler için ne de ayn› bölge infeksiyonlar›yla iliﬂkili risk faktörlerindeki farkl›l›klar
için hesaplama yapma olana¤› sa¤lamaz. Bu neHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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denle bu oranlar da hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rmada kullan›m için uygun de¤ildir (4).

4. Kombine medikal/cerrahi,

Servislerin bölge spesifik infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas› infeksiyonlar›n bölgelere göre
da¤›l›mlar›n›n dikkate al›nmas›n› sa¤lar. Ancak
infeksiyonlar›n intrensek ve ekstrensek risk faktörlerindeki farkl›l›klar›n oranlar üzerindeki etkisini kontrol edememesi nedeniyle hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rma amac› ile bu oranlar›n kullan›mlar› hala s›n›rl›d›r (4).

6. Pediatri,

Bütün bu nedenlerle 1999’da hastane genelinde sürveyans yöntemi NNIS sisteminden ç›kar›lm›ﬂt›r (14).
Yukar›da say›lan önemli sorunlar›n tek tek ortaya konmas›ndan sonra sistem taraf›ndan birtak›m çözüm önerileri geliﬂtirilmiﬂtir:
a. Hastaneleraras› infeksiyon oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n geçerli olmas› için pay, yayg›n
bir ekstrensek risk faktörüyle karﬂ›laﬂan hastalarda meydana gelen infeksiyonlar›n say›s›n› temsil
etmeli ve payda o risk faktörüyle karﬂ›laﬂma say›s›n›n bir ölçümü olmal›d›r (örne¤in; santral kateterle iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›n›n say›s›n›n santral katetere maruz kal›nan hasta günü
say›s›na bölünmesi gibi).
b. Oranlar infeksiyon için benzer intrensek
risk faktörlerine sahip olan hasta gruplar› gözönüne al›narak hesaplanmal›d›r (örne¤in; do¤um
a¤›rl›¤›na göre gruplara ayr›lan yenido¤anlarda
umblikal veya santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m›
infeksiyonu oranlar›) (4).
Eriﬂkin ve Pediatrik YBÜ
Sürveyans Yöntemi
YBÜ sürveyans yönteminde kritik durumdaki
hastalara bak›m veren YBÜ’ler hedeflenmiﬂtir
(2,9). NNIS sisteminde YBÜ iliﬂkili infeksiyonlar,
hasta YBÜ’ye kabul edildi¤i s›rada mevcut olmayan ya da inkübasyon periyodunda olmayan ve
hastan›n YBÜ’de kal›ﬂ› süresince veya YBÜ’den
taburcu veya naklinden 48 saat sonra belirtileri
baﬂlayan infeksiyonlar olarak tan›mlanm›ﬂt›r (2).
‹zlenmesi planlanan YBÜ’lerde tüm hastalar›n
tüm infeksiyon bölgeleri için izlenmesi önerilmiﬂtir (2).
Veriler 10 tip YBÜ’den toplanmaktad›r (2);
1. Yan›k,
2. Koroner bak›m,
3. Medikal,
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3

5. Beyin cerrahisi,
7. Gö¤üs hastal›klar›,
8. Cerrahi,
9. Travma,
10. Di¤erleri.
Sistemde YBÜ spesifik infeksiyon oranlar› hesaplan›rken payda olarak YBÜ’deki toplam hasta
say›s›, toplam hasta günü say›s›, toplam üriner
kateter günü, santral kateter günü ve ventilatör
günü say›s› kullan›lmaktad›r (2,9).
Hastalarda altta yatan hastal›k ciddiyetinin,
infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisinin hesaba
kat›lmas› için hastal›k ciddiyeti indeksi araﬂt›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (17). Bu amaçla ünitedeki her
hasta haftada bir kez sürveyans personeli taraf›ndan veya bölüm personeli taraf›ndan de¤erlendirilerek hastal›k ciddiyetiyle ilgili bir skor
verilmiﬂtir. Kiﬂisel hastal›k skorlar› kombine edilerek haftal›k ortalama al›nm›ﬂ, daha sonra izlenen ünite için ayl›k hastal›k ciddiyet skoru ortalamas› hesaplanm›ﬂt›r (2).
YBÜ’de kalan hastalarda nozokomiyal infeksiyonun kazan›lmas› için yüksek risk oluﬂturan birçok faktör sözkonusudur. Bu faktörler hastan›n
altta yatan hastal›¤›n›n ciddiyeti, invaziv aletlere
uzun süre maruz kalma ve YBÜ’de kal›ﬂ süresinin
uzunlu¤u olarak s›ralanabilir (10,18-20). NNIS’nin
YBÜ sürveyans yönteminde bu risk faktörlerinin
infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisini en alt düzeye indirmek amaçlanm›ﬂt›r (21).
YBÜ’ler için Genel Nozokomiyal
‹nfeksiyon Oranlar›
Eriﬂkin ve pediatrik YBÜ’lerin tüm tipleri için
genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› aﬂa¤›daki
formül kullan›larak hesaplanmaktad›r (4);
100 hasta kabulü veya taburcusuna göre genel nozokomiyal infeksiyon hasta oran› =
Tüm bölgelerdeki nozokomiyal infeksiyonlar›n say›s› x 100
Hasta say›s›

Sistem taraf›ndan her bir YBÜ için 100 hasta
kabulü veya taburcusuna göre genel nozokomiyal infeksiyon oran› ile YBÜ’de kalan hastan›n
yat›ﬂ süresi aras›nda güçlü bir korelasyonun sözkonusu oldu¤u; ortalama yat›ﬂ süresi artt›¤›nda
YBÜ’deki genel nozokomiyal infeksiyon hasta
oranlar›n›n da artt›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle
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genel infeksiyon oranlar›n›n hastaneleraras›nda
karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n yararl› olabilmesi için hastalar›n ünitede kal›ﬂ uzunluklar›ndaki farkl›l›klar›n
da gözönüne al›nmas› gerekti¤i düﬂünülmüﬂtür
(4). Kal›ﬂ süresinin oranlar üzerindeki etkisini
hesaba katman›n bir yolu her bir hasta için kal›ﬂ
süresini bilmek ve kal›ﬂ sürelerine göre genel
nozokomiyal infeksiyon oranlar›n› s›n›fland›rmak
olarak belirlenmiﬂtir. Ancak bu prosedürün rutin
sürveyans için oldukça a¤›r oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r (4). Di¤er bir yol ise hasta gününe göre
genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas› olarak düﬂünülmüﬂtür (4). Bunun için
aﬂa¤›daki formül kullan›lm›ﬂt›r; (4)
1000 hasta gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon
oran› =
Tüm bölgelerdeki nozokomiyal infeksiyonlar›n say›s›
x 1000
Hasta günü say›s›

Bu formülün kullan›m›yla YBÜ’lerin tüm tipleri aras›nda 1000 hasta günü baﬂ›na infeksiyon
oran› ortalamas› 23.7 olarak rapor edilmiﬂtir (4).
Yüz hasta kabulü veya taburcusuna göre hesaplanan genel nozokomiyal infeksiyon oran› ile yat›ﬂ süresi aras›ndaki korelasyon, genel nozokomiyal infeksiyon oran› 1000 hasta gününe göre
hesapland›¤›nda azalm›ﬂt›r (4). Bununla birlikte
hala istatistiksel olarak önemli küçük bir korelasyon varl›¤›n›n devam etti¤i bildirilmiﬂtir. Bu durum sistem taraf›ndan ﬂu ﬂekilde yorumlanm›ﬂt›r; bir YBÜ’de ortalama kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u;
hem ünitede tedavi gören hastalar›n ortalama
hastal›k ciddiyeti (intrensek risk faktörleri) hem
de bu hastalar›n invaziv giriﬂim ve tedavilere
(ekstrensek risk faktörleri) maruz kalma süresinin bir göstergesi olabilir. Belki de zaman›n ölçümü, aletler gibi ekstrensek risk faktörlerine
maruz kalan hastalarda, YBÜ’ler aras›nda ortalama yat›ﬂ süresinin uzunlu¤undaki farkl›l›klar›n
infeksiyon oranlar›na etkisinin dikkate al›nmas›nda yard›mc› olmuﬂtur. Bu nedenle hasta gününün payda olarak kullan›lmas› ortalama yat›ﬂ
süresinin uzunlu¤unun oranlar üzerindeki etkisini k›smen kontrol edebilmiﬂtir (4). Ancak intrensek ve ekstrensek risk faktörlerinin infeksiyon
oranlar›na etkisi için hesaplama yap›lamam›ﬂt›r.
Sonuçta 1000 hasta gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rma yapmak amac›yla kullan›mlar›n›n s›n›rl› oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r (4).
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YBÜ’lerde Alet Kullan›m›
YBÜ’lerde 1000 hasta gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› ve alet kullan›m›
aras›nda güçlü pozitif bir korelasyon bulunmuﬂtur (4). NNIS sistemi taraf›ndan alet kullan›m›
aﬂa¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r;
Alet günü say›s›
Alet kullan›m› =

Hasta günü say›s›

Eriﬂkin ve pediatrik YBÜ sürveyans yöntemi
için, alet günleri; ventilatör günü, santral intravasküler kateter günü (veya santral kateter günü) ve üriner kateter günü say›lar›n›n toplanmas›yla hesaplanmaktad›r. Bir YBÜ’nün alet kullan›m›n›n nozokomiyal infeksiyon için ekstrensek
risk faktörünü oluﬂturan ünitenin invaziv pratiklerinin bir ölçümü oldu¤u bildirilmiﬂtir. Ayn› zamanda alet kullan›m oran›n›n ünitedeki hastalar›n hastal›k ciddiyeti için de bir gösterge olabilece¤i belirtilmiﬂtir (4).
Alet kullan›m› artt›¤›nda, 1000 hasta gününe
göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n da
artt›¤› saptanm›ﬂt›r. Hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rma
amac›yla 1000 hasta gününe göre hesaplanm›ﬂ
genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› kullan›lacaksa, alet kullan›m oranlar›n›n da bilinmesi gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r. Ek olarak YBÜ’lerde
100 hasta kabulüne ve taburcusuna göre genel
nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n da alet kullan›m›yla korele oldu¤u belirtilmiﬂtir (21).
YBÜ’ler için Alet Gününe Göre
Alet ‹liﬂkili ‹nfeksiyon Oranlar›
Hastaneleraras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›laca¤›nda, alete maruz kalmadaki farkl›l›klar›n da
dikkate al›nmas› amaçlanm›ﬂt›r ve bölge spesifik
infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›nda alet günü payda olarak kullan›lm›ﬂt›r (örne¤in; ventilatör iliﬂkili pnömoni oranlar› için ventilatör günü)
(4). Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›nda aﬂa¤›daki formül kullan›lmaktad›r;
Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oran› =
Bir bölge için alet iliﬂkili infeksiyonun say›s›

x 1000

Alet günü say›s›

Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›yla, ortalama kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u ve alet
kullan›m› aras›nda önemli bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Sonuç olarak; sistem taraf›ndan hastaneleraras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›l›rken, genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n kullan›m› yerine
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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alet gününe göre hesaplanan alet iliﬂkili oranlar›n kullan›lmas› önerilmektedir. Ancak hastan›n
hastal›¤›n›n ciddiyeti veya immünbask›lanma gibi hastalar›n intrensek risk faktörlerindeki farkl›l›klar›n hala ölçülemedi¤i ve bu durumun hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rmalar›n yararl›l›k derecesini
etkileyebilece¤i vurgulanm›ﬂt›r (4).
Alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ve alet kullan›m oranlar›n›n hesaplanmas›yla ilgili NNIS taraf›ndan verilen örnekler metin sonunda Ek B ve
Ek C’de verilmiﬂtir (22).
YBÜ Tipinin Rolü
Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› YBÜ tipine göre farkl›l›k göstermektedir (21).
Örne¤in, santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oranlar› koroner ve medikal YBÜ’lerde
benzer bulunmuﬂtur. Cerrahi ve medikal/cerrahi
YBÜ’ler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda da oranlar ayn›d›r.
Pediatrik YBÜ oranlar› ise eriﬂkin YBÜ’lerden
farkl›l›k göstermektedir (21).
YBÜ ‹nfeksiyon Oranlar›n›n Risk Faktörleri
Dikkate Al›narak Hesaplanmas›
‹nfeksiyon oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
paydan›n etkisinin daha iyi anlaﬂ›labilmesi için
NNIS sistemi taraf›ndan birkaç örnek verilmiﬂtir
(21). Hasta say›s› payda olarak kullan›ld›¤›nda
100 hasta kabulüne göre santral kateter iliﬂkili
kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran› A hastanesi
YBÜ’de benzer YBÜ’lerdeki oranlar›n ortalamas›ndan yaklaﬂ›k 5 kat fazla bulunmuﬂtur. Ancak A
hastanesi YBÜ’de çok yüksek oranda santral kateter kullan›m› sözkonusudur. A hastanesinde
yüksek bulunan santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran›na, sözkonusu hastanede
santral kateter kullan›m›n›n yüksek oluﬂu neden
olmuﬂ olabilir. Bu durumun etkisini ortadan kald›rmak için hesaplanacak oran›n paydas› olarak
santral kateter günü kullan›lmal›d›r. Bu örnekte
oran›n paydas› olarak santral kateter günü kullan›ld›¤›nda, A hastanesindeki 1000 santral kateter
gününe göre santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m›
infeksiyonu oran›, di¤er YBÜ’lerdeki santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oranlar›n›n
ortalamas›ndan hafif derecede düﬂük bulunmuﬂtur (ﬁekil 1).
Yüz hasta kabulüne göre hesaplanan santral
kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran›,
oran›n paydas› santral kateter günü olarak al›nd›¤›nda önemli derecede azalm›ﬂt›r. Sistem böyle bir durumda santral kateter kullan›m›n›n yükHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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sekli¤inin araﬂt›r›lmas›n› ve kateter kullan›m endikasyonlar›n›n uygunlu¤unun gözden geçirilmesini önermiﬂtir. ﬁekil 1’de görüldü¤ü gibi B
hastanesinde 100 hasta kabulüne göre hesaplanan santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran› ortalamaya yak›nd›r ve bu hastanede
santral kateter kullan›m oran› ortalamadan daha
düﬂüktür. B hastanesinde santral kateter iliﬂkili
kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran›, payda santral kateter günü al›narak hesapland›¤›nda ortalama
orandan önemli derecede yüksek bulunmuﬂtur
(21). Bir baﬂka ifade ile 100 hasta kabulüne göre
düﬂük bulunan santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran› kateter kullan›m›n›n düﬂük
olmas› ile yak›ndan iliﬂkilidir. Yüz hasta kabulüne göre hesapland›¤›nda düﬂük olan infeksiyon
oran› 1000 santral kateter gününe göre yüksek
bulundu¤unda santral kateter tak›l›m ve bak›m
pratiklerinin incelenmesi önerilmiﬂtir (4).
YBÜ infeksiyon oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n daha yararl› olabilmesi amac›yla infeksiyon
risklerindeki farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar›
üzerindeki etkisini azaltan yöntemlere gerek duyulmuﬂtur (6). Bu gereksinimden sonra alet iliﬂkili oranlar ve YBÜ tipine göre grupland›r›lm›ﬂ
oranlar geliﬂtirilmiﬂ ve ilk kez NNIS’nin 1991’deki yar›y›ll›k raporunda yay›nlanm›ﬂt›r (6). Ancak
bu sistemde yine de birçok s›n›rlamalar›n oldu¤u rapor edilmiﬂtir (6). Birincisi güncel olarak infeksiyon risk faktörleri hesaba kat›larak infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas› ile ilgili teknikler
s›n›rl›d›r; çünkü alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›
hesaplan›rken sadece bir majör risk faktörü dikkate al›nmaktad›r, risk faktörlerinin oranlar üzerindeki etkisinin dikkate al›nmas› sadece 3 majör infeksiyon bölgesi için yap›labilmektedir ve
YBÜ tipi sadece vaka heterojenli¤i için bir kontrol sa¤lamaktad›r. ‹kincisi güncel olarak bir performans ölçüm sisteminin önemli elemanlar›
olan mortalite, maliyet ve kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u gibi sonuçlar ölçülememektedir (6). Risk faktörlerindeki farkl›l›klar›n oranlar üzerindeki etkisini kontrol etmek için Kas›m 1997’de detayl›
YBÜ sürveyans yöntemi gündeme gelmiﬂ ve
NNIS hastanelerindeki 8 YBÜ’de 2 y›ll›k prospektif gözlemsel Kohort bir çal›ﬂma planlanm›ﬂt›r (6). Çal›ﬂman›n analizi devam etmektedir. Ancak eldeki verilerle, risk farkl›l›klar› gözönüne
al›narak infeksiyon oranlar›n›n daha iyi hesaplanabilmesi için YBÜ’de izlenen her bir hastadan
infeksiyon bölgesine spesifik veri toplanmas›
gerekti¤i bildirilmiﬂtir. Gelecekte, beklenen in113
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ﬁekil 1. Kombine Medikal ve Koroner Yo¤un Bak›m Ünitelerinde Santral Kateter Kullan›m›n›n ve Hasta ve
Hasta Günü Temelinde Kan Dolaﬂ›m› ‹nfeksiyonu H›zlar›n›n Da¤›l›mlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

feksiyonlar›n say›s›n›n tayininde çok de¤iﬂkenli
bir modelden tahmin yönteminin kullan›laca¤›
rapor edilmiﬂtir. Beklenen infeksiyonlar›n say›s›n›n gözlenen infeksiyonlar›n say›s›na bölünmesiyle elde edilen say›, standardize infeksiyon
oran› olarak tan›mlanmaktad›r. Standardize infeksiyon oran› risk faktörleri dikkate al›narak hesaplanm›ﬂ özet bir ölçüm olarak da tan›mlanmaktad›r. Özet olarak; hemen hemen 15 y›l önce
cerrahi hasta yönteminde yap›ld›¤› gibi güncel
olarak kullan›lan YBÜ sürveyans yönteminin hasta düzeyinde detayland›r›lmas› sözkonusudur.
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NNIS baﬂlang›çta çal›ﬂma yükünün artmas›na neden olacak hasta düzeyinde veri toplanmas›n›n
hem hastalara hem de sürveyans› yürütenlere
yararl› olaca¤›n› öngörmektedir (6).
Yüksek Riskli Yenido¤an Ünitesi (YRYÜ)
Sürveyans Yöntemi
Amerikan Pediatri Akademisi taraf›ndan perinatal bak›mla ilgili spesifik olarak e¤itilmiﬂ hemﬂireler ve neonatal t›p konusunda sertifikas› olan
pediatristler taraf›ndan uzmanl›¤› yap›lan ve stabil olmayan yenido¤anlara klinik bak›m ve mul-
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tisistem destek sa¤layan birimler düzey 3 yenido¤an ünitesi olarak tan›mlanm›ﬂt›r (23). Yüksek riskli yenido¤an sürveyans yöntemi ile düzey 3 yenido¤anda tedavi gören hastalar izlenmektedir.
YRYÜ sürveyans yönteminde düzey 3 birimlerdeki tüm yenido¤anlar tüm vücut bölgelerindeki infeksiyonlar için izlenmektedir (2).
YRYÜ iliﬂkili infeksiyon, yenido¤an YRYÜ’ye
kabul edildi¤i s›rada varolmayan veya inkübasyon periyodunda olmayan fakat YRYÜ’de kal›ﬂ
süresince veya taburcu olduktan sonraki 48 saat
içinde belirtileri baﬂlayan infeksiyonlar olarak
tan›mlanm›ﬂt›r (15).
Do¤um kanal›ndan geçiﬂ s›ras›nda kazan›lan
neonatal infeksiyonlar nozokomiyal olarak düﬂünülürken, transplasental geçiﬂle kazan›lm›ﬂ olanlar
nozokomiyal olarak de¤erlendirilmemektedir (15).
Payda verileri 1500 g, 1501-2500 g ve > 2500 g
olmak üzere 3 ayr› do¤um a¤›rl›¤› kategorisi için
toplanmaktad›r. Bir takvim ay› süresince
YRYÜ’de izlenen toplam hasta say›s› ve umblikal
kateter, santral kateter ve ventilatör günü say›lar› payda verileri olarak kullan›lmaktad›r. Uygun
paydalar kullan›larak bölge spesifik infeksiyon
oranlar› hesaplanmaktad›r (örne¤in; ventilatör
iliﬂkili pnömoni say›s› ventilatör gününün total
say›s›na bölünerek ventilatör gününe göre ventilatör iliﬂkili pnömoni oran› elde edilir) (2,9).
Eriﬂkin ve pediatrik YBÜ hastalar›na benzer
olarak düzey 3 neonatal YBÜ’lerdeki infantlarda
da nozokomiyal infeksiyon riskinin yüksek oldu¤u rapor edilmiﬂtir (11,12,24-29). Do¤um a¤›rl›¤›n›n infeksiyon edinilmesi aç›s›ndan önemli bir
intrensek risk faktörü oldu¤u düﬂünülmüﬂ, oranlar YRYÜ yöntemindeki üç grubun her biri için
onlar›n do¤um a¤›rl›klar› temel al›narak hesaplanm›ﬂt›r (4).
Eriﬂkin ve pediatrik YBÜ’lerde oldu¤u gibi
YRYÜ için de genel nozokomiyal infeksiyon
oranlar›n›n yenido¤anlar›n ortalama kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u ve alet kullan›m› ile pozitif bir korelasyon gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r (30). Eriﬂkin ve
pediatrik YBÜ’lerden farkl› olarak, YRYÜ’lerde
hasta gününe göre hesaplanan genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› ile ortalama kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u aras›nda korelasyon bulunmam›ﬂt›r. Bu durum YRYÜ’de payda olarak hasta günü
kullan›lmas›n›n yat›ﬂ süresinin oranlar üzerindeki etkisini hesaba katmada daha yeterli oldu¤u
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ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r (4). Do¤um a¤›rl›¤›na
göre grupland›rmayla üniteler aras›nda intrensek risk faktörlerindeki farkl›l›klar›n infeksiyon
oranlar› üzerindeki etkisi kontrol edilebilmiﬂtir
(4). Ancak hasta gününe göre hesaplanan genel
nozokomiyal infeksiyon oran› ile her bir do¤um
a¤›rl›¤› grubundaki alet kullan›m oranlar› aras›nda korelasyon oldu¤u belirlenmiﬂtir (4). Buna göre YRYÜ’deki invaziv pratiklerin genel infeksiyon
oranlar›n› güçlü ﬂekilde etkiledi¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bu yüzden YBÜ analizlerine benzer ﬂekilde YRYÜ’de de alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›
hesaplamada alet günü payda olarak kullan›lm›ﬂt›r (30).
Do¤um a¤›rl›¤› 1501-2500 g ve > 2500 g olan
gruplarda, umblikal veya santral kateter iliﬂkili
kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oranlar› ve ventilatör
iliﬂkili pnömoni oranlar› ortalama kal›ﬂ uzunlu¤uyla korele bulunmam›ﬂt›r. Ancak umblikal veya
santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu
oranlar›n›n 1500 g do¤um a¤›rl›¤›n›n alt›ndaki
grupta ortalama kal›ﬂ›n uzunlu¤uyla pozitif bir
korelasyon gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r. Bu bulgu bu
grupta infeksiyon oranlar›n› etkileyen ek risk faktörlerinin varoldu¤u ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r (örne¤in; hastalar›n kendileri için kateterizasyonun
süresi) (30).
NNIS Sistemi Taraf›ndan YBÜ ve YRYÜ
Analizlerinden Ç›kar›lan Sonuçlar
Genel YBÜ veya YRYÜ nozokomiyal infeksiyon oranlar› hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›ld›klar›nda hataya yol açabilir. Yüz
hasta kabulüne göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› ortalama kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u ve
alet kullan›m›ndan etkilenmektedir. Bin hasta
gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› ortalama yat›ﬂ süresinin oranlar üzerindeki
etkisinin dikkate al›nmas›n› sa¤lar, fakat alet kullan›m› için ayn› durum sözkonusu de¤ildir (4).
Alet kullan›m› nozokomiyal infeksiyonlar›n
meydana gelmesiyle güçlü ﬂekilde iliﬂkilidir ve
alet kullan›m oranlar› üniteler aras›nda önemli
farkl›l›klar gösterir (4).
Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› hastane içi ve hastaneleraras› karﬂ›laﬂt›rmalar
için genel infeksiyon oranlar›ndan daha uygundur. Çünkü alet kullan›m› ve ortalama kal›ﬂ süresindeki farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisini k›smen de olsa kontrol ederler (4).
115

Y›lmaz GR, Çevik MA, Çetinkaya ﬁardan Y.

Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n YBÜ tipine göre grupland›r›lmas› gereklidir. YRYÜ’de santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m›
infeksiyonu oranlar› do¤um a¤›rl›¤›na göre s›n›fland›r›lmal›d›r (4).
YBÜ veya YRYÜ’de nozokomiyal infeksiyon
oranlar› üniteler ya da hastaneleraras›nda karﬂ›laﬂt›r›laca¤› zaman alet kullan›m› da incelenmelidir (4).
Cerrahi Hasta Sürveyans Yöntemi
Bu yöntemde, NNIS taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ
cerrahi operasyonlara maruz kalan hasta, hastanenin seçimine ba¤l› olarak ya tüm vücut bölgelerindeki nozokomiyal infeksiyonlar için veya sadece cerrahi alandaki yara infeksiyonlar› için izlenmektedir (2,31). Ayn› ay süresince operasyona
al›nan hastalar risk alt›ndaki hasta grubu olarak
tan›mlanm›ﬂt›r (2). Seçilmiﬂ cerrahi operasyona
maruz kalan hastalar için yara s›n›flamas›, operasyon süresi ve “American Society of Anesthesiologists (ASA)” skoru gibi cerrahi alan infeksiyonu
risk faktörleri kaydedilmektedir (32,33). Payda
verilerinin toplanmas› için “detayl›” ve “s›n›rl›”
olmak üzere 2 seçenek tan›mlanm›ﬂt›r (2).
Detayl› seçenek: Detayl› seçenekte infeksiyon kontrol hemﬂiresi NNIS cerrahi operasyonlar›ndan istedi¤ini seçerek takip edebilmektedir
(2). Seçilen cerrahi giriﬂimin yap›ld›¤› tüm hastalar izlenmektedir. Her bir hastadan risk faktörleri ile ilgili veriler toplanmaktad›r. Bunlar yaﬂ, cinsiyet, operasyon günü, cerrahi süresi, yara s›n›flamas›, genel anestezi kullan›m›, ASA s›n›flamas›, acil ya da travma nedeniyle zorunlu operasyonlar, iste¤e ba¤l› olarak cerrah›n ad› veya kodu ﬂeklinde belirlenmiﬂtir (33). ‹nfeksiyon oranlar› payda verilerinin her biri için ayr› hesaplanabilece¤i gibi, yara s›n›flamas› ve cerrahi operasyon payda verilerinin kombinasyonu için de hesaplanabilmektedir (2).
Ek olarak e¤er sürveyans s›ras›nda cerrahi
operasyonu yapan cerrah›n ad› veya kodu da
kaydedilirse sözkonusu cerraha ait infeksiyon
oranlar› da hesaplanabilmektedir. Cerrahlarla ilgili veriler CDC’ye rapor edilmez. Cerrahi operasyonlar›n uyguland›¤› hastalardaki cerrahi alan
infeksiyonu riskini önceden tahmin etmek amac›yla birleﬂik bir risk indeksi kullan›lmaktad›r.
Cerrahi alan infeksiyonu risk indeksi; hasta riski
(örne¤in; cerrahinin süresi), ASA s›n›flamas› ve
yara s›n›flamas›n›n (örne¤in; temiz, temiz-konta116
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mine, kontamine ve kirli) ölçümünün bir kombinasyonu olarak tan›mlanm›ﬂt›r (2).
S›n›rl› seçenek: S›n›rl› seçenek tercih edildi¤inde, tüm NNIS cerrahi operasyonlar› uygulanan hastalar infeksiyonlar aç›s›ndan izlenmektedir. Payda verisi NNIS cerrahi operasyonlar›n›n
her biri için harcanan zaman›n toplam›yla ya da
her bir yara s›n›f›ndaki NNIS cerrahi operasyonlar›n›n toplam say›s›yla hesaplanmaktad›r. Her
bir cerraha ait infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas› için her bir cerrah›n yapt›¤› operasyon say›s›n›n kaydedilebilece¤i belirtilmiﬂtir. Cerrahi
alan infeksiyonu oranlar› operasyon tipine göre,
yara s›n›flamas›na göre ve cerrahlarla iliﬂkili olarak hesaplanabilir ve bu oranlar›n cerrahlara geri bildirimi yap›labilir. Cerrahlara ait veriler
CDC’ye rapor edilmez (2).
Cerrahi alan infeksiyonlar› için operasyonun
süresi ve tipi, cerrahi teknik, operasyon bölgesinin mikrobiyal kontaminasyonu ve hastan›n altta
yatan hastal›klar› gibi birçok risk faktörü rapor
edilmiﬂtir (34-38). Cerrahi infeksiyon oranlar› geleneksel olarak cerrahi operasyon tipi, cerrah ve
yara s›n›flamas› olmak üzere 3 cerrahi alan infeksiyonu risk faktörüne göre hesaplanm›ﬂt›r (4).
Bununla beraber bu faktörlerin hastan›n infeksiyona intrensek duyarl›l›¤›n› hesaplamak için yetersiz oldu¤u belirlenmiﬂtir (4). Nozokomiyal infeksiyon kontrolünün etkinli¤i çal›ﬂmas›nda
(SENIC) sözkonusu faktörlere intrensek duyarl›l›k ölçümünün de dahil edilmesinin önemi aç›kça ortaya konmuﬂtur (13). SENIC indeksinde yer
alan faktörler aﬂa¤›daki gibidir;
1. Cerrahi yara kontamine veya kirli olarak s›n›fland›r›l›r.
2. Cerrahi süresinin 2 saatten uzun olup olmad›¤› kaydedilir.
3. Operasyon abdominal veya torasik olarak
s›n›fland›r›l›r.
4. Hasta taburcu oldu¤unda üç ya da daha
fazla tan›s› varsa kaydedilir (4).
Cerrahi alan infeksiyonu riski SENIC indeksi
ile yaln›z yara s›n›flamas›n›n kullan›ld›¤› yönteme göre daha iyi belirlenmiﬂtir (4).
NNIS Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu Risk ‹ndeksi
NNIS cerrahi alan infeksiyonu risk indeksi
SENIC risk indeksinin modifiye edilmesiyle geliﬂtirilmiﬂtir. Bu indekste 3 önemli parametre yer
almaktad›r;
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a. Cerrahi yaran›n kontamine veya kirli olarak
grupland›r›lmas›,
b. Hastan›n cerrahi operasyondan önce bir
anestezi uzman› taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve
ASA skoruna göre grupland›r›lmas› (33),
c. Yap›lan cerrahi operasyon süresinin uzun
olup olmad›¤›n›n kaydedilmesi. Cerrahi operasyon süresinin uzunlu¤unu tayin etmek için NNIS
taraf›ndan her operasyon için ayr› ayr› belirlenmiﬂ cerrahi operasyon sürelerinin kullan›lmas›
önerilmektedir (4). Cerrahi operasyon süresi için
uzunluk s›n›r kriteri olarak o operasyon için belirlenen sürenin 75. pörsentil de¤eri (T saat olarak da isimlendirilir) al›nm›ﬂt›r (4). Yetmiﬂbeﬂinci pörsentilde operasyonlar›n %75’i daha k›sa sürede, %25’i ise daha uzun sürede yap›lmaktad›r.
Operasyon tipine göre tan›mlanm›ﬂ olan 75. pörsentilde yer alan süreyi geçen operasyonlar
uzun süreli operasyonlar olarak de¤erlendirilmekte ve kaydedilmektedir. Baﬂka bir ifade ile
NNIS veri temelinde rapor edilen farkl› cerrahi
operasyonlar için T yaklaﬂ›k %75 oldu¤unda, T
saat uzunlu¤unu geçen operasyonlar (T operasyona göre de¤iﬂir) kaydedilir (4). Operasyon tipine göre belirlenmiﬂ 75. pörsentil de¤eri NNIS taraf›ndan yay›nlanan yar›y›ll›k raporlardan elde
edilebilir (4,6).
Hastan›n risk kategorisi veya skoru; yukar›da
sözedilen risk faktörlerinin say›lar›n›n toplanmas›yla belirlenmektedir. NNIS risk indeksinde
kullan›lan veriler birçok hastanede halihaz›rda
mevcut olan verilerdir ve indeks prospektif olarak veri toplayan sürveyans personelinin kullan›m› için dizayn edilmiﬂtir. Ek olarak NNIS risk indeks analizi ile operasyona göre cerrahi alan infeksiyonu riski de belirlenebilmektedir (4).
NNIS risk indeksinde, operasyonun tipine
ba¤l› olarak farkl› süreler “cutpoint” olarak kullan›lmaktad›r. SENIC ve orjinal NNIS indekslerinde ise tüm operasyonlar için sabit 2 saat “cutpoint”i kullan›lm›ﬂt›r. Cerrahi operasyon tipine göre
ortalama operasyon süresi farkl› olabilece¤inden
tüm operasyonlar için ayn› “cutpoint”in kullan›m›n›n uygun olmayaca¤› bildirilmiﬂtir (4). SENIC
risk indeksinden modifiye edilen ve güncel olarak kullan›lan NNIS risk indeksinde her operasyon tipi için farkl› “cutpoint” kullan›lmas› (T saat)
cerrahi alan infeksiyonu riskinin tahmin edilmesinde önemli derecede ilerleme sa¤lam›ﬂt›r (5).
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NNIS Sistemi Taraf›ndan Cerrahi Alan
‹nfeksiyonu Risk ‹ndeksi için Ç›kar›lan
Sonuçlar
NNIS sisteminde cerrahi hasta yönteminde
tan›mlanan veriler kullan›lmakta ve cerrahi alan
infeksiyonu oranlar› yara s›n›flamas› ve risk kategorisine göre hesaplanmaktad›r (4). NNIS risk indeksine göre yap›lan analizde hastalar kaydedilen tüm operasyonlar için cerrahi alan infeksiyon
riskine göre s›n›fland›r›l›r (4). NNIS risk indeksinin kullan›m›yla, cerrahi yara s›n›flamas›na göre
ayn› grup içinde yer alan cerrahi operasyonlarda
da cerrahi alan infeksiyonu risklerinin farkl› oldu¤u önceden belirlenebilir (4). Örne¤in, tüm
temiz operasyonlar yara infeksiyonu için ayn› riski taﬂ›mazlar. Ek olarak tüm operasyonlarda cerrahi alan infeksiyonu oranlar› risk faktörlerinin
say›s›ndaki art›ﬂla önemli derecede artar (4).
NNIS Sistemi Taraf›ndan Cerrahi Alan
‹nfeksiyonu Risk ‹ndeksi için Yap›lan
Yorumlar
NNIS sisteminde risk kategorilerine göre
beklenen cerrahi alan infeksiyonu oranlar› belirlenmiﬂtir. Bu oranlar NNIS’nin yar›y›ll›k raporlar›ndan elde edilebilir (4,6). Bir hastanede sözkonusu risk kategorilerinden birinde yer alan hasta
grubunda cerrahi alan infeksiyonu oran›, NNIS
sistemi taraf›ndan belirlenmiﬂ olan beklenen
oranlardan daha yüksek bulunmuﬂsa o hastanede araﬂt›rma gerektiren potansiyel bir problem
sözkonusu olabilir (4). Cerrahi alan infeksiyonlar› ile ilgili incelemelerde cerrahi alan infeksiyon
oranlar›n›n belirlenmesinin yan›s›ra hastalar›n
risk indeks kategorilerine göre da¤›l›mlar›n›n bilinmesi önemlidir (4). Örne¤in, bir hastanede
herniorrafi operasyonu, yüksek cerrahi alan infeksiyonu risk indeks kategorisinde olan hastalara yap›l›yorsa, herniorrafi cerrahi alan infeksiyonu oranlar› yüksek olabilir. Bu hastanede ancak
hastalar›n infeksiyon için intrensek risklerinde
azalma sözkonusu olursa, cerrahi alan infeksiyonu riski azalacakt›r. NNIS cerrahi alan infeksiyonu risk indeksiyle hesaplanan oranlar, yaln›z yara s›n›fland›r›lmas›na göre operasyonlar›n grupland›r›lmas› ile elde edilen oranlardan daha yararl› görünmektedir. Buna ra¤men cerrahi operasyona göre hastayla iliﬂkili ve giriﬂimle iliﬂkili
faktörler gibi indekste yer almayan di¤er risk faktörleri de sözkonusudur (4).
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NNIS Sistemi Taraf›ndan Ç›kar›lan Cerrahi
Hasta Sürveyans Yöntemi Analiz Sonuçlar›
Cerrahi alan infeksiyonu riskini belirlemek
amac›yla; NNIS cerrahi alan infeksiyon risk indeksinin kullan›lmas›, yaln›z yara s›n›flamas›n›n
kullan›lmas›ndan daha iyidir. Cerrahi alan infeksiyonu oranlar›, kuruluﬂlar veya cerrahlar aras›nda ya da zaman içinde karﬂ›laﬂt›r›lmadan önce
NNIS cerrahi alan infeksiyonu risk indeksinde oldu¤u gibi risk kategorilerine göre grupland›r›lmal›d›r (4).
Daha önceki risk indekslerinde kullan›lan
tüm operasyonlar için sabit 2 saat “cutpoint”ine
göre NNIS cerrahi alan infeksiyonu risk indeksi
taraf›ndan kullan›lan yaklaﬂ›k %75 pörsentil “cutpoint”i cerrahi operasyon uzunlu¤unu daha iyi
belirlemektedir (4).
Cerrahi alan infeksiyonu oran› belirlenece¤i
zaman hastalar›n risk kategorilerine göre da¤›l›mlar›n›n irdelenmesi, her bir kategorideki cerrahi alan infeksiyonlar› kadar önemlidir (4).
Cerrahi Alan ‹nfeksiyonu Oranlar›
Hesaplan›rken Risk Faktörlerinin Dikkate
Al›nmas› ile ‹lgili Geliﬂmeler
1990 baﬂlar›nda cerrahi alan infeksiyonu risk
indeksinin geliﬂtirilmesi amac›yla seçilmiﬂ operasyonlarda spesifik risk faktörlerine ait veriler
toplanm›ﬂt›r (6). Laparoskopik cerrahi teknik kullan›m›n›n artmas›yla birlikte, minimal invaziv
cerrahinin geleneksel operasyonlara göre cerrahi alan infeksiyonu riskini önemli derecede
azaltt›¤› hipotezi kurulmuﬂtur (6). Bu hipotezin
kolesistektomi, kolon cerrahisi, gastrik cerrahi ve
herniorrafi olmak üzere 4 operasyon için do¤ru
oldu¤u bulunmuﬂtur (6). Sonuçta sözkonusu
operasyonlarda risk indeksine laparoskop kulla-

n›m› da eklenmiﬂtir (6). Yeni indeks, modifiye
NNIS risk indeksi olarak adland›r›lm›ﬂ ve
1998’deki yar›y›ll›k raporda yay›nlanm›ﬂt›r (6).
Risk faktörlerinin cerrahi alan infeksiyonu oran›
üzerindeki etkisinin hesaba kat›lmas› amac›yla
her bir operasyon için çok de¤iﬂkenli model ve
standardize infeksiyon oran› kullan›lmas› uygun
bulunmuﬂtur (6).
NNIS Sisteminde Veri Kalitesi
NNIS sistemine dahil hastanelerde nozokomiyal infeksiyonlarla ilgili verilerin do¤rulu¤unu
araﬂt›rmak amac›yla bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂ ve genel olarak çal›ﬂman›n yap›ld›¤› hastanelerdeki
YBÜ’lerde geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlar›n
do¤ru rapor edildi¤i belirlenmiﬂtir (39). Pozitif
prediktif de¤er incelendi¤inde; NNIS sürveyans
personeli bir infeksiyonu rapor etti¤i zaman bu
infeksiyonun çok büyük olas›l›kla do¤ru oldu¤u
sonucuna var›lm›ﬂt›r. Özgüllük de¤erlendirildi¤inde YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonu olmayan
hastalar›n da do¤ru olarak belirlendi¤i gösterilmiﬂtir. Duyarl›l›k de¤erlendirildi¤inde ise baz›
infeksiyonlar›n bulunmas›nda yetersizlik oldu¤u
bildirilmiﬂtir (39). Dokuz NNIS hastanesinde
prospektif olarak rapor edilen infeksiyonlar›n
do¤rulu¤unun de¤erlendirmesi Tablo 2’de verilmiﬂtir (39).
NNIS Sisteminin Baﬂar›s›
1990-1999 y›llar› aras›nda NNIS’ye kat›lan
hastaneler taraf›ndan kullan›lan infeksiyon riskleri için düzeltilmiﬂ nozokomiyal infeksiyon
oranlar› incelendi¤inde; invaziv giriﬂimle iliﬂkili
3 bölge spesifik infeksiyonun da azald›¤› bulunmuﬂtur (40). Tablo 3’te 1990-1999 y›llar› aras›nda
NNIS hastanelerinde hastanede edinilmiﬂ infeksiyon oranlar›ndaki azalma verilmiﬂtir (40). Kan
dolaﬂ›m› infeksiyonu oranlar›nda medikal

Tablo 2. Dokuz NNIS Hastanesinde Prospektif Olarak Rapor Edilen ‹nfeksiyonlar›n Do¤rulu¤unun De¤erlendirmesi.
‹nfeksiyon bölgesi

Pozitif prediktif de¤er
(%)

Duyarl›l›k
(%)

Özgüllük
(%)

Kan dolaﬂ›m›

87

85

98.3

Pnömoni

89

68

97.8

Cerrahi alan

72

67

97.7

Üriner sistem

92

59

98.7

Di¤er

80

30

98.6
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Tablo 3. 1990-1999 Y›llar› Aras›nda NNIS Hastanelerinde Hastanede Edinilmiﬂ ‹nfeksiyon Oranlar›ndaki
Azalma.
YBÜ tipi

Kan dolaﬂ›m›
infeksiyonu oran›* (%)

Ventilatör iliﬂkili
pnömoni oran› (%)

Üriner sistem
infeksiyonu oran›** (%)

Koroner

43

42

40

Medikal

44

56

46

Cerrahi

31

38

30

Pediatrik

32

26

59

* Santral kateter iliﬂkili,
** Kateter iliﬂkili.

YBÜ’lerde %44, cerrahi YBÜ’lerde %31, pediatrik
YBÜ’lerde ise %32 oranlar›nda azalma saptanm›ﬂt›r (40). YBÜ tipine göre kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oranlar›n›n e¤ilimi ﬁekil 2’de görülmektedir. Di¤er YBÜ tiplerinde ve di¤er infeksiyon
bölgelerinde de infeksiyon oranlar›nda azalma
oldu¤u bildirilmiﬂtir (1). ‹nfeksiyon oranlar›ndaki
bu azalman›n kesin nedeninin bilinmedi¤i rapor
edilmiﬂtir. Ancak birkaç aç›klama yap›lm›ﬂt›r; birincisi NNIS hastanelerinde görülen infeksiyon
oranlar›ndaki azalman›n, yeni araﬂt›rma bulgular› ve önleme rehberleri gibi di¤er ulusal çabalar›n yans›mas› oldu¤u yorumudur (1). ‹kinci olarak
ABD sa¤l›k bak›m sisteminin hastaneye dayal›
bak›mdan uzaklaﬂt›¤› ve infeksiyon oranlar›nda
gözlenen azalman›n bir k›sm›n›n bu nedenle
olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür (1). Bir di¤er nedenin

ise NNIS sisteminin baﬂar›s› olabilece¤i bildirilmiﬂtir. NNIS’ye dahil olan hastanelerde infeksiyon riskleri için düzeltilmiﬂ güvenilir infeksiyon
oranlar›n›n infeksiyon kontrol hemﬂirelerine,
hasta bak›m› verenlere ve yöneticilere da¤›t›lmas›n›n 1990’lar süresince NNIS sisteminin zorunlu bir bölümü oldu¤u belirtilmiﬂtir (1). Rapor
edilen tüm bu verilerle hasta bak›m personelinin NNIS hastanelerinde nozokomiyal infeksiyon oranlar›n› azaltabilecek verilerin yarar›n› anlamaya baﬂlad›¤›, karar vermede bu verilerden
yararland›¤› ve davran›ﬂ tarz›n› de¤iﬂtirdi¤i rapor
edilmiﬂtir (1). Hasta bak›m› verenlerin davran›ﬂlar›ndaki de¤iﬂikliklerle nozokomiyal infeksiyonlar›n izleminde, NNIS yaklaﬂ›m›n›n güncel olarak
hasta bak›m›n›n kalitesini iyileﬂtirmiﬂ olabilece¤i bildirilmiﬂtir (1).

1000 santral kateter gününe göre
kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›

14
12
Koroner

10
8

Medikal

6

Pediatrik

4

Cerrahi

2
0
1

3

5

7

9

ﬁekil 2. NNIS Sisteminde 1990-1999 Döneminde YBÜ Tipine Göre Kan Dolaﬂ›m› ‹nfeksiyonu Oranlar›n›n E¤ilimi. Kan Dolaﬂ›m› ‹nfeksiyonu Oran› 1000 Santral Kateter Günü Baﬂ›na Santral Kateter ‹liﬂkili Primer Kan
Dolaﬂ›m› ‹nfeksiyonu Say›s›d›r.
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‹nfeksiyon oranlar›nda baﬂar›l› azalma olabilmesi için NNIS sisteminin kritik ögeleri aﬂa¤›daki gibi tan›mlanm›ﬂt›r (39);
1. Gönüllü kat›l›m ve güvenilirlik,
2. Standart tan›mlar ve protokoller,
3. Yüksek riskli popülasyonun tan›mlanmas›
(örne¤in; yo¤un bak›m, cerrahi hastalar),
4. Kuruluﬂlararas› karﬂ›laﬂt›r›labilir, spesifik
risklerin hesaba kat›ld›¤› infeksiyon oranlar›,
5. Yeterli say›da e¤itimli infeksiyon kontrol
personeli,
6. Verilerin sa¤l›k bak›m çal›ﬂanlar›na da¤›t›lmas›,
7. Verilere ba¤l› kendi davran›ﬂ tarz›n› de¤iﬂtirerek nozokomiyal infeksiyonlar›n insidans›n›
azaltabilen hasta bak›m personelinin oldu¤u
yerlerde, belirlenen infeksiyon oranlar› ve önleme çabalar› aras›nda bir ba¤lant› kurulmas›.
Hastanede kazan›lm›ﬂ infeksiyonlar›n izlemi
için kullan›lan bir sürveyans sisteminin standardizasyon, hedefli izlem, risk faktörlerindeki farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar›na etkisinin kontrol
edilmesi, e¤itimli profesyoneller ile verilerin da¤›l›m› ve önleme çabalar› aras›nda ba¤lant› gerektirdi¤i bildirilmiﬂtir. Sözkonusu kritik ögelerin
oldu¤u NNIS sistemi gibi bir sistemin infeksiyonlar› önlemede baﬂar›l› olabilece¤i rapor edilmiﬂtir (40).
2000’de NNIS Sisteminin Durumu
1990’l› y›llarda NNIS sisteminin geliﬂtirilmesi
amac›yla 3 majör plan yap›lm›ﬂt›r;
1. NNIS verilerinin da¤›t›lmas›,
2. Verilerin kalitesinin incelenmesi,
3. Karﬂ›laﬂt›rma amac›yla NNIS hastaneleri taraf›ndan kullan›labilecek güvenilir ve inan›l›r kalite belirleyicilerinin geliﬂtirilmesi (3).
NNIS verilerinin da¤›t›lmas› amac›yla ilk yar›y›ll›k rapor 1991’de NNIS hastanelerine gönderilmiﬂtir. O zamandan bu yana her y›l y›lda iki
kez yar›y›ll›k rapor oluﬂturulmakta ve da¤›t›lmaktad›r (6). Bunlar›n her birinden veriler hastaneleraras› oranlar›n karﬂ›laﬂt›r›labilmesi için
NNIS taraf›ndan kullan›lan bir bilgisayar program› olan “Interactive Data Entry and Analysis
System (IDEAS)”e dahil edilmiﬂtir (6). Ek olarak
yar›y›ll›k raporlar 1996’dan günümüze “American
Journal of Infection Control” dergisinde y›ll›k olarak yay›nlanmaktad›r ve internet üzerinde
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“www.cdc.gov/ncidod/hip/surveill//nnis.htm” adresinde mevcuttur (6).
NNIS sisteminin kalite incelemesi için yukar›da da sözedildi¤i gibi YBÜ hastalar›nda saptanan nozokomiyal infeksiyonlar›n do¤rulu¤unu
belirlemek amac›yla pilot bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r
(39). Bu çal›ﬂma NNIS infeksiyon kontrol hemﬂireleri taraf›ndan rapor edilen nozokomiyal infeksiyonlar›n genellikle tam olarak do¤ru oldu¤unu
göstermiﬂtir (39). Daha sonra “Hasta Güvenli¤inin Kolaylaﬂt›r›lmas›nda Hastaneden Kazan›lm›ﬂ
‹nfeksiyonlar›n ‹zlemi” olarak isimlendirilen bir
makale yay›nlanm›ﬂt›r. Bu makalede 1990’larda
NNIS hastanelerinde alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›nda dramatik bir azalma oldu¤u ve bu azalman›n, NNIS sistemine benzer sistemlerin nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesinde baﬂar›l›
olabilece¤ini gösterdi¤i bildirilmiﬂtir (40).
1990’larda NNIS sisteminin baﬂar›s›na yard›m
eden di¤er anahtar geliﬂmeler telekomünikasyon sisteminde teknolojik ilerleme, IDEAS program›n›n revizyonu ve NNIS hastaneleriyle internet ba¤lant›s›n›n kurulmas› olarak rapor edilmiﬂtir (6). 1990’lardaki bir baﬂka hedef olan di¤er organizasyonlarla veri de¤iﬂimi NNIS-“Association
for Professionals in Infecion Control and Epidemiology (APIC)” performans ölçüm sisteminin
geliﬂtirilmesiyle elde edilmiﬂtir (6). NNIS-APIC
performans ölçüm sistemi klinik epidemiyoloji
için APIC merkezi ve CDC aras›nda ortak bir giriﬂimdir (6).
1990’larda NNIS veri baz›n›n geniﬂlemesi di¤er hedeflerdendir; NNIS hastanelerinin say›s›
1990’larda 109 iken, Ocak 2000’de 315’e ulaﬂm›ﬂt›r. 2000’deki 315 NNIS hastanesinin %85’inin genel medikal/cerrahi akut bak›m hastanesi,
%8’inin askeri hastane, %6’s›n›n çocuk hastanesi,
%1’inin kad›n hastal›klar› hastanesi oldu¤u rapor
edilmiﬂtir. Hastanelerin %58’inin majör e¤itim
hastanesi, %10’unun lisansüstü e¤itim hastanesi,
%15’inin s›n›rl› e¤itim hastanesi oldu¤u, %16’s›n›n ise medikal bir okulla ba¤lant›s›n›n olmad›¤›
bildirilmiﬂtir (6).
Sisteme kat›lan hastane say›s›nda art›ﬂ olmas›yla birlikte farkl› NNIS sürveyans yöntemlerinden CDC’ye rapor edilen veriler zamanla önemli
derecede de¤iﬂiklik göstermiﬂtir. Hastane geneli sürveyans yöntemi verilerinin rapor edilmesi
10 y›l süresince giderek azalm›ﬂ ve 1999’da tüm
NNIS verilerinin sadece %7’si hastane geneli sürveyans yöntemi verileri olarak bildirilmiﬂtir. AyHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 3
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n› dönem süresinde eriﬂkin ve pediatrik YBÜ
sürveyans yöntemi verileri 4 kat artm›ﬂt›r. Benzer olarak YRYÜ sürveyans yöntemi verileri de 8
kat artm›ﬂt›r. Son olarak cerrahi hasta sürveyans
yöntemine kat›lan hastanelerin say›s› 10 y›lda 5
kat art›ﬂ göstermiﬂtir (6).
Antimikrobiyal Kullan›m ve
Direnç Sürveyans› Yöntemi
Ocak 2000 tarihinde NNIS taraf›ndan antimikrobiyal kullan›m ve direnç “Antimicrobial Utilization and Resistance (AUR)” olarak adland›r›lan
yeni bir sürveyans yöntemi sunulmuﬂtur (6). AUR
yöntemi direnç parametreleri ve seçilmiﬂ antibiyotiklerin kullan›m›yla ilgili toplanm›ﬂ verilerin
karﬂ›laﬂt›rmas›n› sa¤lamaktad›r. Antibiyotik kullan›m› ve direnciyle ilgili veriler ayl›k olarak
YBÜ, YBÜ d›ﬂ›ndaki yatan hasta bölgeleri ve
kombine edilmiﬂ tüm ayaktan hasta bölgelerinden toplanmaktad›r. AUR yönteminin kullan›m›
ile hastanede yatan hastalardan izole edilen antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar›n prevalans›n›n ulusal bir tahmini yap›labilmekte, sözkonusu hastanelerde kullan›lan antimikrobiyal
ajanlar›n miktarlar›n›n detaylar› ile ilgili veriler
elde edilmekte ve hastaneleraras›nda karﬂ›laﬂt›rma amac›yla, seçilmiﬂ antibiyotiklerin kullan›m› ve antibiyotik direnç prevalans› izlenmektedir (6). Sistem NNIS hastanelerinin bu verileri
kendi kullan›m ve direnç e¤ilimlerini belirlemek
amac›yla kullanabilecekleri gibi kalite iyileﬂtirme çabalar›nda da kullanabileceklerini rapor etmiﬂtir (6). AUR yönteminde, son zamanlarda tamamlanm›ﬂ bir NNIS çal›ﬂmas› olan “Intensive
Care Antimicrobial Resistance Epidemiology
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(ICARE)” projesinden geliﬂtirilmiﬂ yöntemler
kullan›lmaktad›r (6). ICARE projesi 1994-1999 y›llar› aras›nda yaklaﬂ›k 70 NNIS hastanesinde uygulanm›ﬂt›r ve antibiyotik kullan›m› ile direnç
iliﬂkisini araﬂt›ran önemli bir ekolojik çal›ﬂmad›r.
ICARE projesi verileri, birçok mikroorganizma
için antibiyotik kullan›m› ve direnç aras›ndaki
iliﬂkiyi belirlemek amac›yla kullan›lm›ﬂt›r. Ayn›
veriler hastane içinde ve hastaneleraras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›labilmesi için antibiyotik kullan›m› ve dirençle ilgili rasyonel ve yararl› verilerin
geliﬂtirilmesi amac›yla da kullan›lm›ﬂt›r (6).
Nozokomiyal infeksiyonlar morbidite ve mortaliteyi artt›rmalar› ve sa¤l›k hizmetlerine getirdi¤i ek maliyet nedeniyle günümüzde önemli
bir sorundur. Nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesinde ilk ad›m sürveyans olmal›d›r. Çünkü
infeksiyonla ilgili verilerin elde edilebilmesi ve
bu verilere dayal› önleme stratejilerinin geliﬂtirilebilmesi için öncelikle standart tan›mlar ve yöntemler kullan›lmas› gerekmektedir. NNIS sistemi
ABD’de kullan›lan ulusal bir nozokomiyal infeksiyon sürveyans yöntemi örne¤idir. NNIS sistemini kullanarak nozokomiyal infeksiyon sürveyans› yapan hastanelerde nozokomiyal infeksiyon oranlar›ndaki azalma bu sistemin etkili oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Ülkemizde de benzer bir ulusal sürveyans sistemi kullan›lmas›n›n hem uluslararas› karﬂ›laﬂt›r›labilir oranlar›n elde edilmesinde faydal› olaca¤›
hem de nozokomiyal infeksiyonlar›n neden oldu¤u morbidite, mortalite ve ek maliyet oranlar›nda
azalma sa¤layaca¤› düﬂüncesindeyiz.

Ek A. NNIS Taraf›ndan Kullan›lan Anahtar Terimler (9).
NNIS hasta kabulü: Ay›n farkl› günlerinde hastaneye kabul ve taburcu olan bir hasta. Psikiyatri, fiziksel t›p ve
rehabilitasyon, bak›mevi, subakut “skilled nursing” veya ev bak›m› gereken hastalar NNIS sistemine dahil
edilmezler. Ayn› gün, 1 gün içinde veya ayaktan cerrahi iﬂlem yap›lan hastalar veya cerrahi d›ﬂ›nda bak›m alan
ayaktan hastalar da NNIS sisteminde hasta kabulü olarak de¤erlendirilmezler.
Servis: Benzer hastal›k durumlar› olan veya benzer medikal ve cerrahi özellikler nedeniyle hekimlerden bak›m
alan hastalar›n yatt›klar› yer. Örne¤in; dahiliye, pediatri, beyin cerrahisi ve kardiyak cerrahi gibi.
NNIS cerrahi operasyonu: NNIS hasta kabul kriterlerine uyan bir hastada bir cerrahi operasyon yap›lmas› ve
hastan›n bir cerrah›n deri ve mukoz membranlar› geçerek en az bir insizyon yapt›¤› (endoskopik ve laparoskopik
yaklaﬂ›mlar› da içerir) operasyon odas›na veya operasyon sezaryen ise do¤um odas›na al›nmas› ve burada bir
operasyon süresince bulunmas›, insizyonun hasta operasyon odas›ndan ayr›lmadan önce kapat›lmas› ve iﬂlemin
NNIS cerrahi operasyon kategorilerinden birine dahil olmas›.
Operasyon süresi: Deri insizyonu ve insizyonun kapat›lmas› aras›nda geçen dakika ve saat aral›¤›.
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Ek A. NNIS Taraf›ndan Kullan›lan Anahtar Terimler (devam›).
Multipl operasyon: Operasyon odas›na ayn› gidiﬂ s›ras›nda ayn› insizyondan birden daha fazla NNIS cerrahi
operasyonunun yap›lmas›.
NNIS YBÜ: Kritik olarak hasta olan çocuk ve eriﬂkinler için yo¤un gözlem, tan› ve tedavi prosedürlerini sa¤layan
bir bak›m bölgesi. Kemik ili¤i transplantasyon üniteleri, “stepdown” huzurevleri, aral›kl› bak›m ve “telemetry”ler
dahil de¤ildir. YBÜ’nün tipine ünitede bak›m verilen hastan›n ço¤unlu¤una göre karar verilir. Hastalar›n %80’i
belli bir servisten ise (örne¤in; genel cerrahi) ünitenin tipi servis ad›yla tan›mlan›r (cerrahi YBÜ).
NNIS YBÜ hastas›: NNIS hasta kriterlerine uyan ve NNIS YBÜ’ye kabul edilmiﬂ olan hasta.
YBÜ iliﬂkili infeksiyon: Bir NNIS YBÜ hastas›nda, hasta YBÜ’ye kabul edildi¤inde varolmayan ya da inkübasyon periyodunda olmayan fakat YBÜ’de kal›ﬂ› süresince veya YBÜ’den taburcudan/nakilden sonraki 48 saat içinde görülmeye baﬂlayan infeksiyon.
Ventilatör: Endotrakeal entübasyon ve trakeostomi yoluyla sürekli solunum kontrolü veya deste¤i sa¤layan alet,
nazotrakeal entübasyon veya trakeostomi yoluyla verilmedikçe akci¤er ekspansiyon aletleri ventilatör olarak kabul edilmez.
Santral vasküler kanül (santral kateter): Kalp ya da büyük damarlardan birinde sonlanan ya da kapanan bir
damar giriﬂ aleti.
Üretral kateter: Üretra yoluyla mesaneye yerleﬂtirilen ve kapal› bir toplama sistemine ba¤lanan bir drenaj tüpü,
Foley kateteri olarak da adland›r›l›r. Düz giriﬂ ve ç›k›ﬂ kateterleri bu tan›ma dahil de¤ildir.
Alet iliﬂkili infeksiyon: ‹nfeksiyonun baﬂlang›c›ndan önceki 48 saatlik periyod içinde bir alet kullan›m› (örne¤in;
ventilatör veya santral kateter) olan hastada görülen infeksiyon. E¤er alet kullan›m›n›n üzerinden 48 saatten
uzun zaman geçmiﬂse infeksiyonun alet kullan›m›yla iliﬂkili oldu¤unu gösteren yeterli kan›t bulunmal›d›r. Kateter iliﬂkili ÜS‹ için üretral kateter, pozitif laboratuvar sonucundan önceki 7 gün periyodu içinde varolmal›d›r veya
ÜS‹ için belirti ve bulgular net olmal›d›r.
Sekonder kan dolaﬂ›m› infeksiyonu: Baﬂka bir bölgedeki nozokomiyal infeksiyonla iliﬂkili kültürle do¤rulanm›ﬂ
bir kan dolaﬂ›m› infeksiyonu. Sekonder kan dolaﬂ›m› infeksiyonunda izole edilen mikroorganizma ve antibiyogram sonucu primer nozokomiyal infeksiyon bölgesiyle ayn› olmal›d›r. Sekonder kan dolaﬂ›m› olan infeksiyonda
primer nozokomiyal infeksiyon rapor edilir. Sekonder kan dolaﬂ›m› infeksiyonu ayr› olarak rapor edilmez.
Ek B. Alet ‹liﬂkili ‹nfeksiyon Oranlar›n›n Hesaplanmas› (22).
1. Analiz için zaman periyoduna karar verilir. Bu periyod 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 y›l veya di¤er bir zaman periyodu
olabilir.
2. Analiz için hasta popülasyonu seçilir (örne¤in; YBÜ tipi veya YRYÜ’de bir do¤um a¤›rl›¤› kategorisi).
3. Pay olarak kullan›lacak infeksiyon seçilir. Bu infeksiyonlar bölge spesifik olmal›d›r ve seçilmiﬂ hasta popülasyonunda meydana gelmelidir. ‹nfeksiyonlar›n baﬂlang›ç tarihi seçilmiﬂ zaman periyodu süresinde olmal›d›r.
4. Belirlenen alet günlerinin say›s› oran›n paydas› olarak kullan›l›r. Alet günleri seçilmiﬂ zaman periyodundaki seçilmiﬂ hastalarda alete maruz kalma günlerinin toplam say›s›d›r.
Örnek 1: Ay›n ilk gününde 5, 2. günde 5, 3. günde 2, 4. günde 5, 5. günde 3, 6. günde 4 ve 7. günde 4 hastada
1 ya da daha fazla kateter mevcut. Birinci günden 7. güne kadar santral kateteri olan hasta say›lar› toplan›rsa ilk
hafta için 5 + 5 + 2 + 5 + 3 + 4 + 4 = 28 santral kateter günü saptanm›ﬂ olur. E¤er hesaplamaya ay›n tümü için
devam edilecekse, 1 ay için santral kateter günleri basit olarak günlük say›lar›n toplam›yla bulunur.
5. Alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› aﬂa¤›daki formül kullan›larak hesaplan›r;
Alet iliﬂkili infeksiyon oran› =

Spesifik bir bölge için alet iliﬂkili infeksiyonlar›n say›s›

x 1000

Alet günü say›s›
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Ek C. Alet Kullan›m Oran›n›n Hesaplanmas› (22).
1. Pay olarak alet kullan›m günü, payda olarak hasta günü kullan›l›r.
2. Örnek 2: Ay›n ilk günü ünitede 10, 2. günü 12, 3. günü 11, 4. günü 13, 5. günü 10, 6. günü 6, 7. günü 10
hasta varsa, 1. günden 7. güne kadar olan hastalar›n say›s› topland›¤›nda ay›n ilk haftas› için 10 + 12 + 11 + 13
+ 10 + 6 + 10 = 72 hasta günü saptan›r. Ay›n tamam› için devam edilecekse o ay›n hasta günü say›s› basit olarak günlük say›lar›n toplam›yla elde edilir.
3. Alet kullan›m oran› aﬂa¤›daki formül kullan›larak hesaplan›r;
Alet kullan›m oran› =

Alet günü say›s›
Hasta günü say›s›

Örnek 1 ve örnek 2’deki say›lar›n kullan›m›yla alet kullan›m oran›; 28/72= 0.39 olarak bulunur ya da ay›n ilk
haftas› için santral kateter günü hasta gününün %39’udur.
Do¤ru h›z ya da oran elde etmek için paydan›n en az 50 alet günü veya 50 hasta günü olmas› önerilmektedir.

Ek D. Alet Kullan›m Oranlar› ve ‹nfeksiyon Oranlar›n›n Pörsentillerinin Yorumlanmas› (22).
NNIS verilerindeki 50. pörsentilde (veya ortalama) hastanelerin %50’si ortalamadan daha düﬂük oranlara, %50’si
daha yüksek oranlara sahiptir.
E¤er saptanan say› ortalaman›n üzerinde ise oran ya da h›z›n 75. pörsentilin üzerinde olup olmad›¤› belirlenir.
Yetmiﬂbeﬂinci pörsentilde hastanelerin %75’inde düﬂük oran ya da h›zlar, %25’inde ise yüksek oran ya da h›zlar
sözkonusudur.
E¤er h›z (oran), 75.pörsentilin üzerinde ise, 90. pörsentilin üzerinde olup olmad›¤› belirlenir. E¤er üzerinde ise
h›z (oran)’da s›rad›ﬂ› bir yükseklik sözkonusudur ve bu yükseklik bir sorunu gösteriyor olabilir.
E¤er h›z (oran) 25. pörsentilin alt›nda ise 10. pörsentilin alt›nda olup olmad›¤› belirlenir. E¤er h›z 10. pörsentilin
alt›nda ise infeksiyon h›z›nda s›rad›ﬂ› bir düﬂüklük sözkonusudur ve infeksiyonlar›n oldu¤undan daha az rapor
edilmesiyle ilgili bir problemi gösteriyor olabilir. E¤er alet kullan›m oran› 10. pörsentilin alt›nda ise bu da s›rad›ﬂ› bir düﬂüklüktür ve s›k olmayan ve/veya k›sa süreli alet kullan›m›n› gösterir.
‹nfeksiyonlar›n önlenmesindeki hedeflerin daha iyi belirlenmesini sa¤lamas› nedeniyle alet iliﬂkili infeksiyon h›zlar›n›n ve alet kullan›m oranlar›n›n birlikte de¤erlendirilmesi önerilmektedir. Örne¤in belli bir YBÜ tipinde ventilatör iliﬂkili pnömoni h›z› sabit olarak 90. pörsentilin üzerinde ise ve ventilatör kullan›m oran› rutin olarak 75. ve
90. pörsentiller aras›nda ise ünitedeki pnömoni h›z›n›n azalt›lmas›nda, ventilatör kullan›m›n›n azalt›lmas› ve kullan›m süresinin s›n›rland›r›lmas› hedeflenebilir.
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