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ürveyans, belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanmas›, toplanan verilerin bir araya getirilerek yorumlanmas› ve sonuçlar›n ilgililere
bildirilmesinden oluﬂan dinamik bir süreçtir (1).
Sürveyans çal›ﬂmalar›, hastane infeksiyon kontrol programlar›n›n temelini oluﬂturur. Sürveyans
kapsam›nda toplanan verilerle bazal hastane infeksiyonu h›zlar›n›n ve zaman içinde meydana
gelen de¤iﬂikliklerin saptanmas›, infeksiyon h›zlar›ndaki anlaml› art›ﬂlar›n fark edilmesi, kontrol
önlemlerinin al›nmas› ve bu önlemlerin etkinli¤inin araﬂt›r›lmas› mümkün olur.

S

“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” ve akreditasyon kurumlar› taraf›ndan sürveyans, infeksiyon kontrol programlar›n›n en
önemli ve vazgeçilmez parças› olarak kabul edilmektedir (1). Sa¤l›kl› bir sürveyans sistemi olmayan bir sa¤l›k kuruluﬂunun akredite olmas› mümkün de¤ildir. CDC taraf›ndan 1974 y›l›nda baﬂlat›lan ve bu alanda yap›lm›ﬂ en geniﬂ kapsaml›
çal›ﬂma olan “Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)” projesi sonucunda
etkin infeksiyon kontrol programlar› yürütülen
hastanelerde hastane infeksiyonu h›zlar›nda
(cerrahi alan infeksiyonu, pnömoni, üriner sis-

tem infeksiyonu ve bakteremi) önemli oranda
azalma sa¤land›¤› ve sürveyans›n etkin infeksiyon kontrol programlar›n›n en önemli bileﬂeni
oldu¤u belirlenmiﬂtir (2). CDC’nin etkili bir sürveyans program› için önerileri ﬂunlard›r:
1. ‹nfeksiyon kontrol hemﬂireleri (‹KH) taraf›ndan yürütülen kesintisiz, prospektif (ileriye
dönük) sürveyans,
2. ‹nfeksiyon h›zlar›n›n temel epidemiyolojik
analizi,
3. Verilerin periyodik karar belirlemede kullan›lmas›,
4. ‹nfeksiyon kontrolü konusunda e¤itim alm›ﬂ, infeksiyon kontrol strateji ve politikalar›n›
oluﬂturabilecek, t›bbi personelle hastane idaresi aras›nda köprü olabilecek, etkili bir hastane
epidemiyolo¤unun görevlendirilmesi.
Amaç
Her hastane sürveyanstan ne bekledi¤ini
program› oluﬂturmadan belirlemeli, sürveyans
program› buna göre tasarlanmal›d›r (3). Hastane
infeksiyonlar› zaman içinde sürekli de¤iﬂime u¤rayan dinamik bir süreçtir ve yürütülmekte olan
sürveyans programlar› da bu kapsamda sürekli
gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir (3). Aﬂa¤›da yer alan baﬂl›klardan biri ya da birkaç› amaç
olarak seçilebilir:
1. Hastane infeksiyonlar›n› azaltmak,
2. Endemik hastane infeksiyonu h›zlar›n› saptamak,
3. Salg›nlar› belirlemek,
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4. ‹nfeksiyon kontrol önlemlerini de¤erlendirmek,
5. Hastane infeksiyonu h›zlar›n› karﬂ›laﬂt›rmak,
6. Hastane çal›ﬂanlar›na önerilerde bulunmak.
Tan›mlar
Herhangi bir sürveyans çal›ﬂmas›na baﬂlamadan önce kullan›lacak standart tan›mlar›n belirlenmesi ve yaz›l› hale getirilmesi gerekir. Veri
toplama aﬂamas›na geçildi¤inde herkes bu tan›mlara tam uyum göstermelidir. Hastane infeksiyonlar› sürveyans›nda en yayg›n olarak kullan›lan tan›mlar CDC’nin hastane infeksiyonu tan›mlar›d›r
(4,5). Birçok hastane bu tan›mlar› aynen kullan›rken, baz› hastaneler kendi ihtiyaçlar›na bu tan›mlar› modifiye eder ya da tamamen kendilerine özgü yeni tan›mlar geliﬂtirir. Hastaneler aras› k›yaslama yapabilmek için karﬂ›laﬂt›r›lacak hastanelerde ayn› tan›mlar›n kullan›lmas› gereklidir.
VER‹ TOPLANMASI
Sürveyans çal›ﬂmalar› eﬂ zamanl› (veya ileriye dönük) ya da retrospektif olarak yürütülebilir.
Eﬂ zamanl› sürveyansta veriler sorumlular taraf›ndan incelenen olayla eﬂ zamanl› olarak ya da
hemen ard›ndan toplan›r. Bu tip sürveyans tercih edildi¤inde ‹KH’nin hasta kay›tlar›n› incelemesi, hastay› de¤erlendirmesi ve hasta bak›m›ndan sorumlu kiﬂilerle görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmas› mümkün olur. Ayr›ca, olay›n hemen ard›ndan veri topland›¤› için hastan›n dosyas›na girmeyen baz› verilere de ulaﬂ›labilir (kay›t defterleri vb.). Retrospektif sürveyansta veriler hastan›n taburculu¤unu takiben toplan›r. Bu iki yöntemin duyarl›l›¤› birbirine yak›nd›r. Ancak retrospektif sürveyans›n hasta kay›tlar›n›n kalitesi ile
yak›ndan iliﬂkili oldu¤u unutulmamal›d›r (6).
Veri toplamak amac›yla seçilecek yöntemin
duyarl›l›¤›n›n yüksek olmas›na dikkat edilmeli,
böylece önemli vakalar›n atlanmas› önlenmelidir.
Ancak duyarl›l›¤›n yan› s›ra kullan›lacak yöntemin

özgüllü¤ünün de önemli oldu¤u unutulmamal›d›r.
Özgüllü¤ü yüksek bir yöntem seçildi¤inde gereksiz veri toplanmas›n›n önüne geçilmiﬂ olur.
Hastane infeksiyonlar› ile ilgili toplanacak veriler sürveyans›n amac›na göre de¤iﬂir. Ancak yukar›da da belirtildi¤i gibi temel ilke, yaln›zca irdelenecek ve sonuçlar› kullan›lacak verilerin
toplanmas›d›r (3). Sürveyans s›ras›nda toplanmas› gereken en temel veriler ﬂunlard›r:
• Demografik veriler: Ad-soyad, yaﬂ, cinsiyet, dosya numaras›, yatt›¤› servis, yat›ﬂ tarihi.
• ‹nfeksiyon: Tan› konulan tarih, infeksiyonun
yeri ve türü.
• Laboratuvar: Etken mikroorganizma, antibiyotik duyarl›l›k paterni.
Bunlara ek olarak genellikle hastane infeksiyon risk faktörlerine yönelik veriler toplanabilir.
Veri toplama amac›yla standart formlar kullan›lmal› ve daha sonra bilgisayara aktar›lmal›d›r.
Veri kayna¤› olarak s›kl›kla hasta dosyas›,
hemﬂire gözlem formlar› ve laboratuvar sonuçlar›ndan yararlan›l›r. Sürveyans için kullan›labilecek veri kaynaklar› Tablo 1’de sunulmuﬂtur (1).
Aktif ve Pasif Sürveyans
Pasif sürveyansta hastane infeksiyonu tan›s›n› ‹KH d›ﬂ›ndaki kiﬂiler koyar. Hastay› izleyen
doktor, hemﬂire veya di¤er t›bbi personel hastane infeksiyonu bildirim formu doldurarak infeksiyon kontrol ekibine iletir (3). ‹nfeksiyon kontrol
ekibinin pasif durumda kalmas› bu yöntemin en
önemli dezavantaj›d›r. Ayr›ca, tan› koyan kiﬂilerin yorumlar› farkl› olabilir ve formlar›n doldurulmas› unutulabilir. Bu nedenle pasif sürveyans
güvenilir ve tercih edilen bir yöntem de¤ildir.
Hastaya ve Laboratuvara Dayal› Sürveyans
Hastay› temel alan sürveyansta ‹KH servisleri
ziyaret ederek hastaya iliﬂkin risk faktörlerini de¤erlendirir, hastaya uygulanan iﬂlemleri ve bun-

Tablo 1. Sürveyans Sistemlerinde Kullan›labilecek Veri Kaynaklar› (1).
• Hastaya dayal›
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• Laboratuvara dayal›

• Di¤er

Fizik inceleme

Bakteriyoloji raporlar›

Klinik vizitler

Mikoloji raporlar›

Hasta kabul kay›tlar›
Ameliyathane

Personelle görüﬂme

Parazitoloji raporlar›

Acil servis

Hasta dosyas›

Seroloji raporlar›

Poliklinik kay›tlar›

Hemﬂire gözlem formlar›

Viroloji raporlar›

Personel sa¤l›¤› servisi

Radyoloji raporlar›

Patoloji raporlar›

Çok merkezli sürveyans sistemleri

Antimikrobiyal duyarl›l›k paternleri

Di¤er sa¤l›k merkezleri kay›tlar›
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lar›n infeksiyon kontrol ilkelerine uygunlu¤unu
kontrol eder (3). Bu yöntemin duyarl›l›¤› ve seçicili¤i yüksektir. Ayr›ca, ‹KH’nin servis çal›ﬂanlar›n›n davran›ﬂlar›n› etkileme ﬂans›n› artt›r›r. En
önemli dezavantaj› fazla zaman gerektirmesidir.

• Hastane genelinde sürveyans,

Laboratuvara dayal› sürveyansta hastane infeksiyonu tan›s› laboratuvar sonuçlar›na göre konur. Bu nedenle sepsis ve kültür al›nmam›ﬂ infeksiyonlar gözden kaçabilir. Ayr›ca, sadece kolonizasyonu gösteren üremeler yanl›ﬂl›kla infeksiyon olarak adland›r›labilir. Mikroorganizmalar›n antibiyotik direnç paternlerindeki de¤iﬂiklikleri izlemek için etkili bir yöntemdir. En önemli
avantaj›, ‹KH’ye di¤er aktiviteler için daha çok
zaman b›rakmas›d›r.

Hastane Genelinde Sürveyans

Retrospektif ve Prospektif Sürveyans
Geriye dönük sürveyansta hasta kay›tlar› taburculuk sonras›nda ‹KH taraf›ndan incelenir.
Prospektif sürveyansta ise veriler hasta hastanede yatmakta iken toplan›r. Prospektif sürveyans›n en önemli avantaj› verilerin zaman›nda incelenmesi ve sonuçlar›n kliniklere bildirilmesidir.
Ayr›ca, bu yöntem tercih edildi¤inde ‹KH daha
s›k görünür ve etkinlikleri artar. Ancak prospektif
sürveyans daha pahal› bir yöntemdir (3).
SÜRVEYANS YÖNTEMLER‹
Sürveyans yönteminin seçimi her hastanede
kaynaklar dikkate al›narak yap›lmal›d›r. Seçilen
yöntemin özellikleri, eksik ya da üstün yönleri
iyi bilinmelidir. Sürveyans s›ras›nda kullan›labilecek baz› vaka bulma yöntemlerinin duyarl›l›klar› Tablo 2’de özetlenmiﬂtir. Temel sürveyans
yöntemleri ﬂunlard›r:

• Periyodik sürveyans,
• Prevalans çal›ﬂmas›,
• Hedefe yönelik sürveyans.
Bu yöntemde ‹KH belirli bir vaka bulma yöntemini kullanarak hastane infeksiyonu geliﬂen
hastalar› saptamaya çal›ﬂ›r. Hastane infeksiyonu
h›zlar› (genel, servise özel vb.) ayl›k olarak hesaplan›r. Bu yöntemle tüm infeksiyon tipleri hakk›nda ayr›nt›l› veri toplan›r. Salg›nlar› erken dönemde fark etmek mümkün olur ve ‹KH servislerde
daha s›k görünür. Ancak hastane genelinde sürveyans çok zaman al›c› ve pahal› bir yöntemdir. Bu
nedenle birçok ülkede daha az kaynak gerektiren
sürveyans yöntemleri tercih edilmektedir (1).
Periyodik Sürveyans
Periyodik sürveyans farkl› ﬂekillerde yürütülebilir. Örne¤in; y›l›n sadece belirli aylar›nda (örne¤in; dört ayda bir) hastane genelinde sürveyans
yap›l›p, di¤er aylarda hedefe yönelik sürveyans
yürütülebilir ya da y›l›n belirli bir döneminde seçilmiﬂ ünitelerde sürveyans çal›ﬂmas› yürütülüp,
bu süre dolduktan sonra baﬂka bölümlerde sürveyansa baﬂlanabilir. Bu ﬂekilde rotasyona tabi
tutularak yürütülen sürveyans sayesinde bir y›l
içinde hastane genelindeki tüm bölümleri takip
etmek mümkün olur. Daha az zaman ald›¤› için
‹KH’ye sürveyans d›ﬂ› aktivitelere ay›racak zaman
kal›r. Periyodik sürveyans sadece sürveyans›n
yap›ld›¤› dönemlere ait veri sa¤lar ve bunun d›ﬂ›nda kalan dönemlerde ortaya ç›kabilecek salg›n ya da kümelenmeler gözden kaç›r›labilir.

Tablo 2. Vaka Bulma Yöntemleri (1).
Yöntem

Vaka bulma ﬂekli

Duyarl›l›k

Zaman (saat)*

Dosya tarama

Tüm hastalar›n dosyalar›n›n taranmas›

%74-94

35.7-53.6

Laboratuvara dayal›
sürveyans

Pozitif kültür ve yayma sonuçlar›
olan hastalar›n dosyalar›n›n taranmas›

%77-91

23.2

Ateﬂe dayal›
sürveyans

Hemﬂire gözlemlerinin incelenmesi,
37.8°C üzerinde ölçülmüﬂ de¤eri olan
hastalar›n dosyalar›n›n taranmas›

%9-56

8

Antibiyotik
kullan›m›

Hemﬂire gözlemlerinin incelenmesi,
antibiyotik alan hastalar›n
dosyalar›n›n taranmas›

%57

14.3

Ateﬂ ve antibiyotik
kullan›m›

Antibiyotik alan ve 37.8°C üzerinde
ölçülmüﬂ de¤eri olan hastalar›n
dosyalar›n›n taranmas›

%70

13.4

Laboratuvara ve servis
bildirimine dayal›
hasta ziyareti

Pozitif kültür ve yayma sonucu olan
%76-89
hastalar›n ve servis taraf›ndan infekte
oldu¤u bildirilen hastalar›n dosyalar›n›n taranmas›

32

* Beﬂyüz yatak için ayr›lmas› gereken zaman (saat).
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Prevalans Çal›ﬂmas›
Prevalans çal›ﬂmas›nda belirli bir zaman diliminde mevcut olan aktif infeksiyonlar say›l›r. Aktif infeksiyon, belirlenen zaman diliminde yeni
tan› alan ve tedavi edilmekte olan infeksiyonlar
olarak tan›mlan›r. Hem yeni hem de var olan infeksiyonlar say›ld›¤› için prevalans çal›ﬂmalar›ndan elde edilen rakamlar insidans h›zlar›ndan
genellikle daha yüksektir (1). Prevalans çal›ﬂmalar›nda özel hasta gruplar› üzerinde yo¤unlaﬂmak
mümkündür (örne¤in; santral venöz kateter olan
hastalar ya da antibiyotik almakta olan hastalar).
Yine bu çal›ﬂmalar dirençli mikroorganizmalarla
(metisiline dirençli Staphylococcus aureus, vankomisine dirençli enterokoklar gibi) kolonize veya infekte hastalar›n izlenmesi aç›s›ndan da yararl›d›r.
Hedefe Yönelik Sürveyans
Bu yöntemde infeksiyon kontrol ekibi hastane infeksiyonlar› yönünden öncelikli bölümleri
veya hastalar› belirler. Sürveyans çal›ﬂmas› öncelikli bölümler (örne¤in; yo¤un bak›m üniteleri)
ya da hastalar (örne¤in; hemodiyaliz hastalar›)
üzerinde yürütülür. Bu tür sürveyans›n en güzel
örne¤i invaziv araç kullan›m› ile iliﬂkili hastane
infeksiyonlar› sürveyans›d›r. Güncel bir konu olmas› nedeniyle aﬂa¤›da bu yöntemle iliﬂkili ayr›nt›l› bilgi sunulmuﬂtur:
‹nvaziv araç kullan›m› ile iliﬂkili hastane infeksiyonlar› sürveyans›: Hastane genelinde sürveyans yöntemi, zaman kayb›na yol açmas› ve
risk faktörlerini dikkate almamas› nedeniyle birçok merkez taraf›ndan tercih edilmemektedir. Bu
yöntemi kullanarak farkl› özelliklere sahip hastaneler aras›nda sa¤l›kl› bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak
mümkün de¤ildir. Tüm ulusal sürveyans sistemlerinin en önemli amaçlar›ndan biri etkin ve efektif veri toplanmas› ve bu verilerin önleme-kontrol
çal›ﬂmalar›na yön gösterecek ﬂekilde karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›lmas›d›r (7). Bu amaca ulaﬂmak için en çok tercih edilen yöntemlerden biri
yo¤un bak›m ünitelerinde invaziv araç kullan›m›
ile iliﬂkili hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans›-
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d›r. Bu sürveyans tipinde aﬂa¤›da belirtilen rakamlar izlenerek ventilatör iliﬂkili pnömoni (V‹P)
h›z›, üriner kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyonu (ÜK-ÜS‹) h›z› ve santral venöz kateter iliﬂkili
bakteremi (SVK-B) h›z› hesaplan›r (8):
• Hasta günü,
• Üriner kateter günü (ÜKG),
• Santral venöz kateter günü (SVKG),
• Ventilatör günü (VG).
Yo¤un bak›m ünitelerinde 1000 hasta gününe
göre genel hastane infeksiyonu h›zlar› ve alet
kullan›m› aras›nda güçlü bir pozitif korelasyon
bulundu¤u bilinmektedir (9). Di¤er bir deyiﬂle
alet kullan›m› artt›¤›nda nozokomiyal infeksiyon
h›zlar› da artmaktad›r. Alet günleri, ilgili yo¤un
bak›m ünitelerinde yatan hastalar için VG, SVKG
ve ÜKG’nin toplanmas› ile bulunmaktad›r. “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)”
sisteminde bu amaçla kullan›lan standart bir
form bulunmaktad›r (Ek 1). Bu forma her gün ilgili yo¤un bak›m ünitesinde yatmakta olan ve invaziv araç kullan›lan hastalar›n say›lar› kaydedilmektedir. Birden fazla santral kateteri olan hastalar bir kez say›lmaktad›r. Ay sonunda alt alta yaz›lan günlük takipler topland›¤›nda o aya ait VG,
SVKG ve ÜKG say›lar› bulunmaktad›r. Yine ayn›
formda her gün o yo¤un bak›m ünitesinde yatmakta olan hastalar›n say›s› kaydedilmekte ve bu
kolon ay sonunda topland›¤›nda ayl›k hasta günü
say›s›na ulaﬂ›lmaktad›r. Alet kullan›m›n›n hesaplanmas›nda aﬂa¤›da belirtilen formül kullan›l›r:
Alet kullan›m›= Alet günü say›s›/hasta günü say›s›

‹nvaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili hastane infeksiyonu h›z›n›n hesaplanmas›nda ﬂu formül kullan›l›r:
Alet kullan›m› ile iliﬂkili hastane infeksiyonu h›z›=
(alet iliﬂkili hastane infeksiyonu say›s›/alet günü say›s›) x 1000

Tablo 3’te alet kullan›m› ile iliﬂkili hastane infeksiyonu h›z›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan
formüller toplu halde sunulmuﬂtur.

Tablo 3. ‹nvaziv Alet Kullan›m› ve ‹nvaziv Alet Kullan›m› ile iliﬂkili Hastane ‹nfeksiyonu H›z›.
Ventilatör için alet kullan›m›= Ventilatör günü/hasta günü
V‹P h›z›= (V‹P say›s›/ventilatör günü) x 1000
Üriner kateter için alet kullan›m›= Üriner kateter günü/hasta günü
ÜK-ÜS‹= (ÜK-ÜS‹ say›s›/üriner kateter günü) x 1000
Santral venöz kateter için alet kullan›m›= Santral venöz kateter günü/hasta günü
SVK-B= (SVK-B say›s›/santral venöz kateter günü) x 1000
V‹P: Ventilatör iliﬂkili pnömoni, ÜK-ÜS‹: Üriner kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyonu, SVK-B: Santral venöz kateter
iliﬂkili bakteremi.
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Hastane ünitelerinin say›s›

Hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma yap›l›rken Tablo
3’te belirtilen oranlar›n kullan›lmas› önerilmektedir. ﬁekil 1 hasteneler aras› k›yaslamada alet
kullan›m› ve alet kullan›m› ile iliﬂkili hastane infeksiyonu h›zlar›n›n kullan›lmas›n›n önemini
göstermektedir (10). A ünitesinde SVK-B h›z› yatan hasta say›s› üzerinden hesapland›¤›nda
(SVK-B say›s›/yatan hasta say›s›), B ünitesindekinin yaklaﬂ›k beﬂ kat›d›r. Ancak ikinci grafikte görüldü¤ü gibi A ünitesinde santral venöz kateter
kullan›m oran› çok yüksek (hastalar›n yaklaﬂ›k

%80’i) iken, B ünitesinde oldukça düﬂüktür (hastalar›n yaklaﬂ›k %25’i). ﬁekil 1’deki üçüncü grafikte SVK-B h›zlar›n›n SVKG üzerinden hesaplanm›ﬂ ﬂekli görülmektedir. Buna göre A ünitesinde
SVK-B h›z› genel ortalamaya çok yak›nken, B ünitesindeki SVK-B h›z› ortalaman›n çok üzerindedir ve B ünitesinde santral venöz kateter tak›lmas› ve bak›m› ile iliﬂkili infeksiyon kontrol önlemlerinin gözden geçirilmesinin gerekli oldu¤unu göstermektedir.
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Santral kateter iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu say›s›/1000 santral kateter günü
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›.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 2

73

Çetinkaya ﬁardan Y.

Sürveyans Yöntemleri

Ek 1. ‹nvaziv Araç ‹liﬂkili Hastane ‹nfekiyonlar› Sürveyans Formu.
Servis:
Gün

Ay/Y›l:
Yeni Hasta
Say›s›

Dolu Yatak
Say›s›

Ventilatöre Ba¤l›
Hasta Say›s›

Üriner Kateterli
Hasta Say›s›

Santral Venöz Kateterli (SVK)
Hasta Say›s›

Yatan Hasta

Hasta Günü

Ventilatör Günü

Üriner Kateter Günü

SVK Günü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Toplam

Ayl›k ventilatörle iliﬂkili pnömoni say›s›:
Ayl›k Üriner kateterle iliﬂkili infeksiyon say›s›:
Ayl›k SVK iliﬂkili infeksiyon say›s›:
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