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ozokomiyal infeksiyonlar›n sürveyans›, infekte hastalar›n belirlenmesi, infeksiyon
bölgelerinin tan›mlanmas› ve infeksiyona katk›da bulunan faktörlerin ortaya konabilmesi aç›s›ndan yararl› veriler sa¤lamaktad›r. ‹nfeksiyonla
ilgili problem tan›mland›¤› zaman, sürveyans verileri, uygun kontrol önlemlerinin oluﬂturulmas›nda ve bunlar›n etkinli¤inin de¤erlendirilmesinde yol gösterici olmaktad›r. “Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)”
çal›ﬂmas›nda etkin nozokomiyal infeksiyon programlar›n›n oluﬂturulabilmesi için; düzenli sürveyans yap›lmas›, infeksiyon kontrolüyle iliﬂkili aktivitelerde bulunulmas›, yeterli say›da e¤itimli
infeksiyon kontrol personelinin gerekli oldu¤u
gösterilmiﬂtir (1). Böylece, SENIC çal›ﬂmas›yla
sürveyans›n bilimsel önemi ve infeksiyon kontrol programlar›n›n temel eleman› oldu¤u güçlü
bir ﬂekilde kan›tlanm›ﬂt›r.

N

“National Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS)” Sistemi, Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” bünyesinde 1970 y›l›ndan beri
faaliyet gösteren ulusal hastane infeksiyonlar›

sürveyans sistemidir (2). Sisteme gönüllü olarak
kat›lan hastaneler, standart tan›mlar ve formüller
kullanarak kendi nozokomiyal infeksiyon verilerini sisteme rapor etmektedirler. Böylece
ABD’de hastane infeksiyonlar›yla ilgili ulusal bir
veri oluﬂturulmuﬂtur. Bu veriler hastane infeksiyonlar› konusunda yay›nlanan en geniﬂ veri sistemidir. Hastanelerde toplanan verilerin de¤erlendirilmesi, oranlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve yorumlanmas› amac›yla bu sistem verileri yayg›n
olarak kullan›lmaktad›r. Bu nedenle, bu yaz›da
öncelikle NNIS sisteminin standart sürveyans
sistemi ve sistemin önerdi¤i oranlar›n tan›mlar›
üzerinde durulacak, daha sonra toplanan verilerin de¤erlendirilmesi ele al›nacakt›r.
SÜRVEYANSIN TANIMLANMASI ve
AMAÇLARI
Sürveyans; sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›,
yerine getirilmesi ve araﬂt›r›lmas› için gerekli
sa¤l›k verilerinin sürekli ve sistematik olarak
toplanmas›, analizi, yorumlanmas› ve bu bilgilere gereksinim duyanlara veri da¤›l›mlar›n›n zamanla iliﬂkilendirilerek bildirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r (3). Her hastane sürveyans yaparken aç›k ve net hedefler belirlemelidir (4). Bu
hedefler yaz›l› hale getirilmeli, de¤iﬂen hasta
popülasyonu, yeni yüksek riskli medikal giriﬂimler, de¤iﬂen patojenler ve bu patojenlerin antibiyotik direnci gibi yeni infeksiyon risklerine göre güncelleﬂtirilmelidir. Sürveyans verilerinin
toplanmas› ve analizi bir önleme stratejisi ile
birlikte yap›lmal›d›r.
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Sürveyans programlar›n›n temel amac› elbette
hastane infeksiyonlar›n›n azalt›lmas›na katk›da
bulunmakt›r. Sürveyansa baﬂlamadan ve sürveyans program›n› düzenlemeden önce mutlaka her
merkezin kendi sürveyans›n›n amaçlar›n› tan›mlamas› ve belirlemesi gerekmektedir. Sürveyansla
hedeflenen amaçlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (4):
Hastane ‹çinde ‹nfeksiyon Oranlar›n›n
Azalt›lmas›
Sürveyans›n en önemli hedefi veya amac› nozokomiyal infeksiyon oluﬂma riskinin azalt›lmas›d›r. Kullan›lacak veriler, mali kaynaklar ve personel kaynaklar› göz önüne al›narak sürveyans›n
spesifik amaçlar› belirlenmelidir (5). Sürveyans›n amaçlar› hem sonuca hem de sürece odaklanm›ﬂ olabilir. Sonuca odaklanan hedefler; infeksiyonlar›n hastaya bak›m veren personele geri bildirimi ve karﬂ›laﬂt›rmal› oran analizleri gibi
infeksiyon riskini ve maliyeti azaltmay› amaçlayan aktivitelerdir. Süreç hedefleri ise sonuç hedeflerine ulaﬂ›lmas› için zorunludur. Süreç hedeflerine örnek olarak; infeksiyonlar›n belirlenmesi ve tan›mlanmas›, verilerin analizi ve yorumlanmas›, hasta bak›m uygulamalar›n›n gözlenmesi ve de¤erlendirilmesi, ekipman›n ve
çevrenin izlemi ve e¤itimin sa¤lanmas› verilebilir. Sürveyans yap›l›rken zaman›n ço¤u süreç hedeflerine harcanmaktad›r. Bununla beraber, sonuç hedefleri tam olarak belirlenememiﬂse süreç aktivitelerinin de¤eri s›n›rl› kal›r. Sürveyans›n nihai amac› infeksiyon oranlar›, mortalite,
morbidite ve maliyetin azalt›lmas› olarak tan›mlanan sonuç hedeflerine ulaﬂ›lmas›d›r.
Endemik Bazal Hastane ‹nfeksiyonu H›z›n›n
Belirlenmesi
Sürveyans verileri temel olarak endemik nozokomiyal infeksiyonlar›n bazal oranlar›n›n belirlenmesinde kullan›l›r. Nozokomiyal infeksiyonlar›n %90-95’i endemiktir (6). Hastanelerin
%91’i sürveyans verilerini kullanarak endemik
bazal hastane infeksiyonu h›zlar›n› rapor etmekle beraber, bir önleme stratejisi ile ba¤lant›l› olmad›kça bu veriler genellikle infeksiyon risklerini fark edilebilir derecede etkilemez (7).
Salg›nlar›n ‹dentifikasyonu
Endemik oranlar belirlendi¤inde, bazal de¤erlerden sapmalar saptanabilir ve bu durum bir
salg›n› ifade ediyor olabilir. Salg›n verileriyle endemik verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›ndan sa¤lanan
yarar, sürveyans verilerinin toplanmas› s›ras›nda
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harcanan zaman› rölatif olarak dengeliyor olmal›d›r, çünkü nozokomiyal infeksiyonlar›n sadece
%5-10 gibi küçük bir k›sm› salg›nlar s›ras›nda
meydana gelir (6). Rutin sürveyans›n salg›n identifikasyonundaki kullan›m› s›kl›kla zaman yoklu¤u nedeniyle k›s›tl›d›r.
Hastane Personelinin ‹kna Edilmesi
‹nfeksiyon kontrol program›nda en zor görevlerden biri hastane personelinin önerilen önleme yöntemlerine uyum için ikna edilmesidir.
E¤er toplanan sürveyans verileri uygun bir ﬂekilde analiz edilip de¤erlendirilirse ve rutin olarak
baﬂar›l› bir ﬂekilde sunulursa, hastane personelinin bu verilerin rehberli¤ine güveni artacakt›r.
Bu verilerin yorumlanarak geri bildirimi önerilen
kontrol önlemlerine uyum için personelin ikna
edilmesinde s›kl›kla etkilidir (1).
Kontrol Önlemlerinin De¤erlendirilmesi
Sürveyans verileri kullan›larak problem tan›mland›ktan ve kontrol önlemleri oluﬂturulduktan sonra, problemin kontrol alt›nda olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilebilmesi için sürekli sürveyans gerekmektedir. Devam eden izlemler sonucunda, rasyonel gibi görünen baz› kontrol önlemlerinin etkin olmayabildi¤i gösterilmiﬂtir. Örne¤in, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›
(ÜS‹)’n› önlemek amac›yla günlük meatal bak›m
uygun görülmüﬂ ancak bu yöntemin infeksiyon
kontrolünde etkili olmad›¤› saptanm›ﬂt›r (8).
Kontrol önlemlerinin baﬂlang›çtaki baﬂar›lar›ndan sonra bile uygulamalar›nda aksakl›klar görülebilir ve bu durum sürveyans verilerinin sürekli
toplanmas›n› da içeren sabit bir dikkat gerektirir.
Sa¤l›k Hizmetinin Kalitesini De¤erlendiren
Organizasyonlar›n ‹kna Edilmesi
Sürveyans verileri, “Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)”
gibi sa¤l›k hizmetinin kalitesini de¤erlendiren
organizasyonlar›n ikna edilmesini sa¤lamak
amac›yla s›kl›kla kullan›lmaktad›r (9). Ülkemiz
ﬂartlar›nda bu tip organizasyonlar ve bunlar›n rutin denetimleri henüz bulunmamaktad›r ancak
kalite belgesi alm›ﬂ olan hastanelerde, sürveyans verileri kalite denetimini yapan kuruluﬂ taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
“Malpractice” ‹ddialar›ndan Korunma
Sürveyans verilerinin toplanmas›yla, nozokomiyal infeksiyonla iliﬂkili bir “malpractice” iddias›nda olaya ve hastaneye ait tüm kay›tlar buHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 3
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lunmuﬂ olacakt›r. Hastanedeki infeksiyon kontrol program›ndaki güçlü bir sürveyans sistemi, o
hastanenin problemlerini gizlemekten çok tespitine yönelik çabalar›n› göstermektedir (4).
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Tablo 1. Nozokomiyal ‹nfeksiyonlarda Toplanmas›
Gereken Temel Veriler.
Demografik

Yaﬂ

Hastaneler Aras› ‹nfeksiyon Oranlar›n›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Hastaneler aras› infeksiyon oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda baﬂl›ca amaçlardan biri infeksiyon
kontrol program›n›n yetersiz kald›¤› durumlar›
belirlemektir. Di¤er hastanelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüksek olan bir infeksiyon oran› infeksiyon
kontrol program›ndaki potansiyel bir yüksekli¤i
gösteriyor olabilir. Karﬂ›laﬂt›rmalar, ileri inceleme gerektiren durumlar›n önceli¤inin belirlenmesinde yol gösterici olarak kullan›lmal›d›r (4).
Birçok hastane veri toplad›¤›nda iki temel
problemle karﬂ›laﬂ›r; bunlar infeksiyon oranlar›n›n risk faktörlerine göre düzenlenmesinde yaﬂanan zorluklar ve do¤ru veri toplanmas›ndaki
zorluklard›r. ‹nfeksiyon oranlar›n›n uygun ﬂekilde azalt›labilmesi için hastan›n intrensek ve
ekstrensek risk faktörlerinin de incelenmesi gerekmektedir (9,10). Bir hastanedeki genel nozokomiyal infeksiyon oran›n›n infeksiyon kontrol
program›n›n etkinli¤ini de¤erlendirmede yeterli
olmad›¤› vurgulanmaktad›r (10-12). Bu nedenle
hastanenin genel nozokomiyal infeksiyon oran›,
hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›lmamal›d›r (4).
VER‹ TOPLANMASI
Pay
Hangi veriler toplan›r?
Nozokomiyal infeksiyonu olan bir hastadan
üç kategoriyi kapsayan veriler toplan›r; demografik, infeksiyon ve laboratuvara ait veriler. Tablo 1’de toplanmas› gereken en temel veriler gösterilmiﬂtir (4). ‹nfeksiyon için önemli risk faktörü
olarak tan›mlanan faktörlerle ilgili veriler sadece
e¤er hastane taraf›ndan analiz edilecek ve kullan›lacaksa toplanmal›d›r. Örne¤in, preoperatif antibiyotiklerin veriliﬂ zaman›, yolu ve dozu gibi
veriler cerrahi profilaksi uygulamalar›n› anlamaya yard›mc› olacaksa veya cerrahi profilaksi için
rehber olarak kullan›lacaksa toplanabilir. Belirli
infeksiyonlara yönelik spesifik risk faktörleri ile
ilgili bilgilerin toplanmas› da yararl›d›r, örne¤in;
ÜS‹ için idrar sondas›, primer kan dolaﬂ›m› infeksiyonu için periferik veya santral kateter veya
pnömoni için ventilatör kullan›m› gibi. Bu bilgiHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 3
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Cinsiyet
Protokol numaras›
Yatt›¤› servis/yo¤un bak›m ünitesi
Hastaneye yat›ﬂ tarihi
‹nfeksiyon

Baﬂlang›ç tarihi
‹nfeksiyon bölgesi

Laboratuvar

Etken(ler)
Antibiyogram

ler yaln›zca hastane infeksiyonu olan hastalardan de¤il, risk alt›ndaki yani yatmakta olan tüm
hastalardan toplanmal›d›r. Çünkü ancak bu yolla
riske göre düzeltilmiﬂ infeksiyon h›zlar› elde
edilebilir. Örne¤in; yo¤un bak›m ünitesi
(YBÜ)’nin spesifik bir tipinde 1000 ventilatör gününde ventilatörle iliﬂkili pnömoni (V‹P) oran›n›n hesaplanabilmesi için ventilatör kullan›lan
tüm hastalar›n kayd›n›n yap›lmas› gereklidir (4).
NNIS sisteminde nozokomiyal infeksiyonun istenmeyen sonuçlar›yla ilgili veriler de toplan›r;
sekonder kan dolaﬂ›m› infeksiyonu ve hastan›n
ölüp ölmedi¤i gibi. E¤er hasta ölürse, nozokomiyal infeksiyonla ölüm aras›ndaki iliﬂki irdelenmelidir, bu nozokomiyal infeksiyonlar›n prognozunu anlamaya yard›mc› olur (4).
‹nfekte cerrahi hastalar için, operasyonla iliﬂkili risk faktörlerinin toplanmas› faydal› olabilir
(2,4). NNIS sisteminde cerrahi hasta sürveyans›nda, hastadaki infeksiyonlar belirlenirken ﬂu bilgilerin de kaydedilmesi önerilmektedir; cerrahi giriﬂimin kategorisi, tarihi, süresi ve yara s›n›flamas›, “American Society of Anesthesiology (ASA)”
skoru, genel anestezi verilip verilmedi¤i, kullan›lan endoskopik yaklaﬂ›m veya operasyon odas›nda ayn› seansta ayn› inzisyondan multipl giriﬂim
yap›lmas›, giriﬂimin acil olup olmad›¤› veya travma sonucu yap›l›p yap›lmad›¤›. Ek olarak hastan›n taburcu tarihi de kaydedilerek postoperatif
kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u belirlenebilir. Bu veriler
tüm cerrahi hastalardan toplan›rsa (payda verisi),
spesifik oranlar hesaplanabilir (2,4).
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Veriler nas›l toplan›r?
Kullan›lacak sürveyans sistemi ne olursa olsun, infekte hastalardan toplanacak veriler temelde ayn›d›r. Verileri toplamada kullan›lan yol,
genelde laboratuvar verilerinin ve ard›ndan hasta kay›tlar›n›n incelenmesi ﬂeklindedir (13,14).
Laboratuvardan edinilecek kültür ve mikroskobik inceleme sonuçlar›, dosya bilgileri al›nacak
hastalar›n belirlenmesine yard›mc› olur. Hemﬂire gözlemlerinin, ateﬂ çizelgelerinin, antibiyotik
verilen hasta listelerinin taranmas› ve ek olarak
hemﬂire ve doktorlardan al›n›lacak bilgilerle
hasta listesi geniﬂletilebilir veya daralt›labilir.
Mikrobiyoloji laboratuvar›na ve hasta servislerine yap›lan düzenli ziyaretlerle, infekte hastalarla ilgili bilgi verebilecek personelle daha s›k iletiﬂim ve birebir infeksiyon kontrol e¤itimi ﬂans›
sa¤lanabilir. Sonuç olarak infeksiyonla ilgili ipuçlar› de¤erlendirilerek infeksiyon veri toplama
formlar› doldurulur. ‹stenilen verilere ulaﬂabilmek için doktor izlemleri ve hemﬂire notlar› oldukça faydal›d›r ve dikkatle incelenmelidir (4).
Payda
Hangi veriler toplan›r?
‹nfeksiyon oranlar›n›n paydas› nozokomiyal
infeksiyonun kazan›lmas› için risk alt›nda olan
hastalar›n toplam say›s›d›r (4,15). Karﬂ›laﬂt›rma
amac›yla, hastaneye veya servise yatan veya taburcu olan hasta say›s› gibi geleneksel payda
verileri art›k kullan›lmamaktad›r, bunun yerine
izlenen hastalardaki risk farkl›l›klar›n› daha iyi
ortaya koyan aletle karﬂ›laﬂma gününün say›s› gibi payda verileri toplanmaktad›r. Genel olarak
kullan›lan payda örnekleri ünitedeki toplam
hasta ve hasta-günü say›s›, ventilatör günü, santral kateter günü ve üriner kateter gününün toplam say›s›d›r.
Veri kaynaklar› ve toplama teknikleri: ‹nfeksiyon kontrol çal›ﬂanlar› payda verilerinin toplanmas› için di¤er sa¤l›k personelinin yard›m›n›
sa¤lamal›d›r. Toplanacak verilerle ilgili form örnekleri NNIS sistemi ile ilgili bilgi veren yay›nlarda mevcuttur (4). ‹zlenen ünitelerdeki nozokomiyal infeksiyonlarla iliﬂkili günlük kullan›lan
alet say›s› ve günlük kabul edilen hasta say›s› bu
formlara kaydedilmelidir. Bu say›lara ulaﬂmak
için her gün ilgili ünite dolaﬂ›labilir veya ünite
sekreteri bu konuda e¤itilerek yard›m› sa¤lanabilir. Benzer ﬂekilde ameliyathane çal›ﬂanlar›, giriﬂimlerle ilgili bilgileri infeksiyon kontrol çal›-
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ﬂanlar›na günlük olarak sa¤lamas› için teﬂvik
edilmelidir.
VER‹LER‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Oranlar›n Tan›mlanmas› ve Hesaplanmas›
Sürveyansla elde edilen verilerin rutin olarak
analiz edilmesi ve konuyla ilgili kiﬂilere bilgi olarak geri bildiriminin yap›lmas› gerekmektedir.
Sürveyans›n temel amaçlar›ndan birisi de¤iﬂik
oranlar›n tan›mlanmas› ve rapor edilmesidir. Verilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan oran›n
formülü genellikle “(x/y)k” ﬂeklindedir. “x” belirlenmiﬂ bir zaman periyodunda meydana gelen
olay›n say›s›, “y” ayn› zaman sürecinde incelenen olaylar›n görüldü¤ü popülasyonun say›s›,
“k” ise oran›n bir bütün olarak ortaya ç›kmas›na
yard›m eden temel ya da kesirsiz bir say›d›r (örne¤in; 100, 1000 veya 10.000 gibi) (4). Epidemiyolojik analizin temelini prevalans ve insidans
oranlar› oluﬂturur ve iki kavram aras›ndaki farklar
iyi anlaﬂ›lmal›d›r (16).
‹nsidans; spesifik olarak yeni vakalar›n oran›n›
tan›mlar ve en s›k kullan›lan orand›r (17). Zaman›n
spesifik bir periyodu süresince, tan›mlanm›ﬂ popülasyonda meydana gelen hastal›¤›n yeni vakalar›n›n say›s› olarak tan›mlan›r ve belirli bir zaman
periyodundaki yeni vakalar›n say›s›n›n, ayn› zaman periyodu içinde yer alan risk alt›ndaki kiﬂi
say›s›na bölünmesiyle hesaplan›r (4,10,18,19).
Prevalans; zaman›n belirlenmiﬂ bir süresinde
aktif vakalar›n (var olan ve yeni) say›s›n›n tan›mlanm›ﬂ bir popülasyonun say›s›na bölünmesiyle
hesaplan›r (4,16).
‹nsidans dansitesi; görülen hastal›klar›n hastal›k olmayan popülasyonun büyüklü¤üne oran›d›r (4). ‹nsidans dansitesi her hasta baﬂ›na belli
bir zaman diliminde oluﬂan vaka say›s› ile ölçülür. ‹nsidans dansitesinin bir örne¤i hastanelerde yayg›n olarak kullan›lan 1000 hasta günü baﬂ›na nozokomiyal infeksiyonlar›n say›s›d›r. ‹nsidans dansitesi temel olarak iki durumda yararl›d›r. Birincisi; infeksiyon oran› bir hastan›n risk
faktörüne maruz kalma süresinin uzunlu¤una
do¤rudan ba¤l› ise (hastan›n maruz kalma süresi
uzad›kça infeksiyon kazanma riski yüksektir) yararl›d›r. Örne¤in;
Oran 1: Üriner kateterle iliﬂkili ÜS‹ say›s›/üriner kateter günü formülüyle elde edilen oran.
Oran 2: Üriner kateterle iliﬂkili ÜS‹ say›s›/üriner kateteri olan hasta say›s› formülüyle elde
edilen orandan daha kullan›ﬂl›d›r. Çünkü, oran 1,
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 3
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hastan›n risk faktörüne (üriner kateter) maruz
kalma uzunlu¤unun infeksiyon riskiyle do¤rudan
iliﬂkisini kontrol etmektedir.
S›kl›kla kullan›lan bir di¤er oran atak oran›d›r,
insidans oran›n›n spesifik bir tipidir. Genellikle
yüzde oran› olarak belirlenir (k: 100), sadece k›sa zaman periyodunda özel bir hasta popülasyonunda karﬂ›laﬂ›lan infeksiyon salg›nlar›n› tan›mlamak için kullan›l›r (4).
Hasta Gruplar› Aras›ndaki Oranlar›n
Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Hasta gruplar› aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lacaksa, hastan›n altta yatan hastal›klar› ve nozokomiyal infeksiyon kazanma riski göz önünde
bulundurulmal›d›r (10,20). Hesaplanacak oran›n
paydas› risk alt›ndaki popülasyonu yans›tmal›d›r. ‹nfeksiyon aç›s›ndan risk faktörleri intrensek
ve ekstrensek risk faktörleri olmak üzere kabaca
iki gruba ayr›lmaktad›r (10,21). ‹ntrensek risk faktörleri ileri yaﬂ, altta yatan hastal›k varl›¤› gibi
durumlard›r (21). ‹ntrensek risk faktörlerinin bilinmesiyle hastalar intrensek risklerine göre
gruplanabilir ve farkl› zaman periyodlar›ndaki
veya farkl› hastanelerdeki benzer intrensek riskli hastalar aras›ndaki oranlar karﬂ›laﬂt›r›labilir.
Ancak genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n
düzeltilmesinde kullan›labilecek pratik bir risk
indeksi geliﬂtirilmesinde ilerlemeler s›n›rl› düzeydedir (20). Günümüzde kullan›lan hastal›k
ciddiyet skorlama sistemleri içerisinde nozokomiyal infeksiyon için risk düzeltilmesine uygun
skorlama sisteminin olmad›¤› bildirilmiﬂtir (22).
Ekstrensek risk faktörleri hasta bak›m›n› sa¤layan personelle (bak›m sa¤layanlar›n kiﬂisel
pratikleri) veya hastane ile ilgili (hastaneye ait
uygulamalar) olabilir. Çok say›da ekstrensek faktör nozokomiyal infeksiyonlar›n oluﬂumuna katk›da bulunmaktad›r, özellikle cerrahi operasyonlar ve invaziv alet kullan›m› gibi belirli baz› yüksek riskli giriﬂimler s›kl›kla rapor edilmiﬂtir (6,
23-26). Belirli aletlerle uzun süre karﬂ›laﬂan hastalarda nozokomiyal infeksiyon riskinin yüksek
olmas›n›n birçok nedeni vard›r. ‹nvaziv giriﬂim
gereken hastalar daha ciddi altta yatan hastal›¤›
olan ve infeksiyona duyarl›l›¤› artm›ﬂ olan hastalard›r. Bu aletler mikroorganizmalara vücuda giriﬂ için d›ﬂ çevreden bir yol sa¤larlar, ayr›ca patojenin hastan›n immün sisteminden korunarak
ço¤alabildi¤i cans›z bir ortam gibi davran›rlar (4).
Cerrahi alan infeksiyonu riski pek çok faktöre
ba¤l›d›r. Bu faktörlerin en önemlileri aras›nda
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yap›lan cerrahi giriﬂim, cerrahi alan›n mikrobiyolojik kontaminasyon derecesi, cerrahi giriﬂimin
süresi ve hastan›n intrensek faktörleri say›labilir
(26,27). Bu nedenle cerrahi alan infeksiyonu
oranlar› karﬂ›laﬂt›rma amac›yla kullan›lmadan
önce bu gibi riskler düzeltilmelidir.
‹nfeksiyon Oranlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Hastaneler sürveyans verilerini kullanarak,
hastanedeki benzer hasta popülasyonlar› aras›nda (iki ayr› YBÜ gibi) veya farkl› iki hastanedeki
oranlar› karﬂ›laﬂt›rarak kendi infeksiyon kontrol
programlar›n› de¤erlendirebilirler (4).
Hastaneler aras› veya hastanedeki benzer
bölümlerin karﬂ›laﬂt›rmas›nda yorumlamalar dikkatle yap›lmal›d›r. Pek çok hastane oranlardaki
herhangi bir farkl›l›¤›, hasta bak›m›nda veya nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesi için al›nan
kurumsal önlemlerde baﬂar› veya yetersizlik olarak yorumlayabilmektedir. Bu yorum do¤ru olabilir, ancak oranlardaki farkl›l›¤› aç›klayabilecek
di¤er faktörler de dikkate al›nmal›d›r. Birincisi;
hastaneler aras›nda ayn› tan›mlamalar›n ve tekniklerin kullan›lmamas› oranlarda farkl›l›¤a neden olabilir. ‹kinci olarak; infeksiyon tan›s› için
yeterli klinik ve laboratuvar kan›tlara ulaﬂ›lmas›nda sorun bulunmas› infeksiyon oran›n› ciddi
ﬂekilde etkileyebilmektedir. Üçüncü önemli faktör; infeksiyon oranlar› hesaplan›rken hastalar›n
intrensek risk faktörlerinin kontrol edilememesidir. Bu riskler pek çok hastanede kontrol edilememekte ve hastaneden hastaneye de¤iﬂmekte,
ancak infeksiyon geliﬂecek hastalar›n tan›mlanmas›nda önemli faktörler olmaktad›rlar. Dördüncü ve son olarak; risk alt›ndaki popülasyonun
büyüklü¤ü oranlar›n do¤ruyu yans›tacak ﬂekilde
hesaplanmas› için yeterli olmayabilir (4).
Sonuçta, bütün bu faktörlerin tamam›n›n düzeltilmesi mümkün olmayabilir, ancak bu faktörlerin infeksiyon oranlar›n› nas›l etkileyebilece¤i
bilinmeli ve sonuçlar yorumlan›rken bunlar dikkate al›nmal›d›r (4,27-29). NNIS sistemi hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmada kullan›labilecek risk düzeltilmiﬂ oranlar› büyük ölçüde sa¤layan hastaya
dayal› bir sürveyans sistemidir (10,15,30).
Karﬂ›laﬂt›rma Amac›yla Kullan›labilecek
Oranlar›n Hesaplanmas›
NNIS sistemine kat›lan hastaneler veri toplama ve bildirme iﬂlemini dört standart protokolden bir veya daha fazlas›n› seçerek yapar (2,4,31):
1. Hastane genelinde sürveyans,
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2. Eriﬂkin ve pediatrik YBÜ’de sürveyans,
3. Yüksek riskli yenido¤an ünitesinde sürveyans,
4. Cerrahi alan infeksiyonlar›n›n sürveyans›.
Hastane genelinde sürveyans yöntemi zaman
kayb›na yol açmas› ve risk faktörlerini dikkate almamas› nedeniyle 1999 y›l›nda NNIS sisteminden ç›kar›lm›ﬂt›r (32). Bu yöntemi kullanarak hastaneler aras›nda sa¤l›kl› bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak mümkün de¤ildir. Karﬂ›laﬂt›rma amac›yla en
çok tercih edilen yöntemlerden biri YBÜ’lerde
invaziv alet kullan›m› ile iliﬂkili nozokomiyal infeksiyonlar›n sürveyans›d›r.
YBÜ’ler için genel nozokomiyal infeksiyon
oranlar›: YBÜ’lerin tüm tipleri için genel nozokomiyal infeksiyon oran› aﬂa¤›daki formül kullan›larak hesaplanmaktad›r (10):
Yüz hasta kabulü veya taburcusuna göre genel nozokomiyal infeksiyon oran›= (tüm bölgelerdeki nozokomiyal infeksiyonlar›n toplam say›s›/hasta say›s›) x 100.
Pay k›sm›ndaki say›y›, örne¤in; ÜS‹, pnömoni,
kan dolaﬂ›m› infeksiyonu ve di¤er infeksiyonlar›n say›lar›n›n toplam› oluﬂturmaktad›r. Payda
k›sm› ise risk alt›ndaki hasta say›s›n›n bir ölçüsü
(örne¤in; kabul, taburcu veya hasta günü say›s›)’dür (10). Ancak hastalar›n ünitede kal›ﬂ uzunluklar›ndaki farkl›l›klar›n da hesaba kat›labilmesi için bu oran›n hasta gününe göre hesaplanmas› önerilmiﬂtir (10):
Bin hasta gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oran›= (tüm bölgelerdeki nozokomiyal
infeksiyonlar›n toplam say›s›/hasta günü say›s›) x
1000.
YBÜ’lerde nozokomiyal infeksiyon riskini artt›ran pek çok faktör tan›mlanm›ﬂt›r, bunlar aras›nda
hastan›n altta yatan hastal›¤›n›n ciddiyeti, invaziv
araçlara ve giriﬂimlere uzun süre maruz kalma ve
YBÜ’de yat›ﬂ süresinin uzunlu¤u bulunmaktad›r
(33-37). Bu formül bu risk faktörlerinin infeksiyon
oranlar›na etkisini kontrol edememektedir, bu
nedenle 1000 hasta gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma yapmak amac›yla kullan›mlar›n›n s›n›rl›
oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r (10).
YBÜ’lerde alet kullan›m oranlar›: YBÜ’lerde
1000 hasta gününe göre genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› ve alet kullan›m› aras›nda güçlü bir korelasyon bulunmuﬂtur. Alet kullan›m
oran› ﬂu formülle hesaplanabilir (10):
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Alet kullan›m oran›= Alet günü say›s›/hasta
günü say›s›.
YBÜ’ler için alet günleri; ventilatör günü,
santral intravasküler kateter günü (veya santral
kateter günü) ve üriner kateter günü olarak hesaplanmaktad›r. Bir YBÜ’de alet kullan›m oran›;
nozokomiyal infeksiyon için ekstrensek risk faktörü anlam›na gelen o ünitenin invaziv uygulamalar›n›n bir ölçümüdür. Hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma amac›yla 1000 hasta gününe göre hesaplanan genel nozokomiyal infeksiyon oranlar› kullan›lacaksa, alet kullan›m oranlar›n›n da bilinmesi gerekti¤i belirtilmektedir (29).
YBÜ’lerde alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›: Hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma
yap›laca¤›nda, alete maruz kalmadaki olumsuz
etkilerin de de¤erlendirilebilmesi için, bölge
spesifik infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›nda
alet günü payda olarak kullan›lmaktad›r (örne¤in; V‹P oranlar› için ventilatör günü) (10). Alet
gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oran› aﬂa¤›daki formülle hesaplanabilir:
Alet gününe göre alet iliﬂkili infeksiyon oran›= (bir bölge için alet iliﬂkili infeksiyonun say›s›/alet günü say›s›) x 1000.
Bu oran nozokomiyal infeksiyonlar için esas
risk faktörüne (alet) maruziyeti de¤erlendirmeyi
amaçlamaktad›r, çünkü YBÜ’lerde nozokomiyal
infeksiyonlar›n büyük ço¤unlu¤u alet iliﬂkilidir.
Alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› (santral kateter
iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu, V‹P ve üriner
kateter iliﬂkili ÜS‹) aletle iliﬂkili olmayan infeksiyon oranlar›ndan belirgin olarak yüksektir (29).
Tablo 2’de alet kullan›m oranlar› ve alet iliﬂkili nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan formüller toplu halde sunulmuﬂtur.
Hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma yap›l›rken, genel nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n yerine
alet gününe göre hesaplanan alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n kullan›lmas› önerilmektedir. Ancak di¤er ölçülemeyen faktörlerdeki (hastan›n
intrensek risk faktörleri; hastal›¤›n›n ciddiyeti
veya immünsüpresyon gibi) farkl›l›klar›n hala ölçülemedi¤i ve bu durumun hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rmalar›n yararl›l›k derecesini etkileyebilece¤i vurgulanmaktad›r (10).
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Tablo 2. Alet Kullan›m Oranlar› ve Alet ‹liﬂkili Nozokomiyal ‹nfeksiyon Oranlar›.
Ventilatör kullan›m oran›= Ventilatör günü/hasta günü
V‹P oran›= (V‹P say›s›/ventilatör günü) x 1000
Üriner kateter kullan›m oran›= Üriner kateter günü/hasta günü
Üriner kateter iliﬂkili ÜS‹ oran›= (üriner kateterle iliﬂkili ÜS‹ say›s›/üriner kateter günü) x 1000
Santral kateter kullan›m oran›= Santral kateter günü/hasta günü
Santral kateterle iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu oran›= (santral kateterle iliﬂkili kan dolaﬂ›m› infeksiyonu say›s›/santral kateter günü) x 1000
V‹P: Ventilatörle iliﬂkili pnömoni, ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu.

YBÜ’lerde Alet Kullan›m ve Alet ‹liﬂkili
‹nfeksiyon Oranlar›n›n Yorumlanmas›
YBÜ’lerde infeksiyon oranlar›n›n karﬂ›laﬂt›rmas›n›n daha iyi olabilmesi amac›yla infeksiyon
risklerindeki farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar›
üzerindeki etkisini azaltan yöntemlere gerek duyulmuﬂtur (38). Bu gereksinimden sonra alet iliﬂkili oranlar ve YBÜ tipine göre grupland›r›lm›ﬂ
oranlar geliﬂtirilmiﬂ ve ilk kez NNIS’›n 1991 y›l›ndaki yar›y›ll›k raporunda yay›nlanm›ﬂt›r (38).
NNIS sistemine kat›lan hastanelere ait Ocak
1992 tarihinden Haziran 2003 tarihine kadar toplanan veriler güncelleﬂtirilerek rapor olarak sunulmuﬂtur (27-29,39). Yaklaﬂ›k 300 hastanenin
kat›l›m›yla haz›rlanan bu rapor en geniﬂ veri kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle elde edilen
alet kullan›m oran› ve alet iliﬂkili infeksiyon
oranlar›n›n yorumlanmas›nda ve hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda NNIS sisteminin raporlar›
kullan›labilir (39). Ancak karﬂ›laﬂt›r›lacak verilerin mutlaka NNIS sistemi taraf›ndan tan›mlanan
ve yukar›da anlat›lan metotlara göre toplanm›ﬂ
olmas› gerekmektedir (2,4,31).
Sonuçlar de¤erlendirilirken e¤er pay çok küçük bir say› ise (s›k görülmeyen bir olay› yans›t›r)
veya payda yeterli büyüklükte bir popülasyonu
yans›tm›yorsa oran do¤ru olsa bile kullan›ﬂl› de¤ildir ve yorumlama hatalar›na yol açabilir (40).
Do¤ru h›z ya da oran elde etmek için paydan›n
en az 50 alet günü veya 50 hasta günü olmas›
önerilmektedir (39).
Hesaplanan alet kullan›m oranlar›n›n ve alet
iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n NNIS sisteminin verileriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve sonuçlar›n yorumlanmas› ﬂu ﬂekilde yap›lmal›d›r:
1. NNIS verilerinde, YBÜ tipine göre alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n ve alet kullan›m oranlar›n›n pörsentil da¤›l›mlar› iki ayr› tablo ﬂeklinHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 3

de haz›rlanm›ﬂ ve bu da¤›l›mlar yay›nlanan raporda sunulmuﬂtur (39). Bu tablolarda 10., 25.,
50. (ortalama), 75. ve 90. pörsentilde yer alan
oranlar belirtilmiﬂtir. Öncelikle sürveyans›n yap›ld›¤› ve alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n hesapland›¤› YBÜ ile NNIS sisteminde tan›mlanm›ﬂ
YBÜ’ler eﬂleﬂtirilir. Hesaplanan alet iliﬂkili infeksiyon oran›n›n hangi pörsentilde yer ald›¤› belirlenir.
2. Ayn› ﬂekilde alet kullan›m oranlar›n›n belirtildi¤i tablo kullan›larak, o YBÜ için hesaplanan alet kullan›m oran›n›n hangi pörsentilde yer
ald›¤› belirlenir.
3. Elde edilen oran›n 50. pörsentilde (ortalama) yer al›p almad›¤›na bak›l›r. NNIS verilerinde 50. pörsentildeki hastanelerin %50’si ortalamadan daha düﬂük, %50’si daha yüksek oranlara
sahiptir.
4. E¤er saptanan say› ortalaman›n üzerinde
ise oran›n 75. pörsentilin üzerinde olup olmad›¤› belirlenir. Yetmiﬂbeﬂinci pörsentilde hastanelerin %75’inde düﬂük oranlar, %25’inde yüksek
oranlar söz konusudur.
5. E¤er oran 75. pörsentilin üzerinde ise, 90.
pörsentilin üzerinde olup olmad›¤› belirlenir.
E¤er üzerinde ise, oranda s›ra d›ﬂ› bir yükseklik
söz konusudur ve bu yükseklik bir sorunu gösteriyor olabilir.
6. E¤er 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›ra d›ﬂ› bir düﬂüklük söz konusudur 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›ra d›ﬂ› bir düﬂüklüktür ve s›k olmayan ve/veya
k›sa süreli alet kullan›m›n› gösterir.
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‹nfeksiyonlar›n önlenmesindeki hedeflerin
daha iyi belirlenmesini sa¤lamas› nedeniyle alet
iliﬂkili infeksiyon oranlar›n›n ve alet kullan›m
oranlar›n›n birlikte de¤erlendirilmesi önerilmektedir. Örne¤in; belli bir YBÜ tipinde V‹P 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 (39).
Alet kullan›m oran› 90. pörsentil veya üzerinde iken, alet iliﬂkili infeksiyon oran› 10. pörsentilde kal›yorsa, bu durum, infeksiyon geliﬂen
hastalar›n tespit edilememesi gibi bir sorunu
gösteriyor olabilir. Bunun nedeni hastalardan
uygun zamanda gerekli kültürlerin gönderilmemesi veya gönderilen kültürlerde de¤iﬂik nedenlerle (hastan›n antibiyotik al›yor olmas› gibi)
üreme saptanmamas› olabilir. Ayr›ca, bu s›ra d›ﬂ› infeksiyon oran› düﬂüklü¤ü alet bak›m›n›n (kateter bak›m›, ventilatör bak›m› vb.) çok iyi yap›l›yor olmas›yla aç›klanabilir.
Alet kullan›m oran› 10. pörsentil veya alt›nda
iken, alet iliﬂkili infeksiyon oran›n›n 90. pörsentilin üzerinde olmas› alet bak›m›n›n uygun yap›lmad›¤›n›n bir göstergesi olabilir veya kullan›lan
ventilatör ya da kateterlere gereksiz yere çok say›da giriﬂim yap›l›yor olmas› infeksiyon oran›n›
artt›ran bir faktör olarak yorumlanabilir. Ayr›ca,
hastalar›n altta yatan hastal›klar›n›n ciddiyeti de
bu oran›n yüksekli¤ine katk›da bulunmuﬂ olabilece¤i için hastalar bu yönden de de¤erlendirilerek yorum yap›lmal›d›r.
Alet kullan›m oran› ortalamaya yak›n bir pörsentilde olmas›na karﬂ›n alet iliﬂkili infeksiyon
oran› 90. pörsentilin üzerinde saptanm›ﬂsa, infeksiyon oran›ndaki bu yüksekli¤in alet kullan›m›yla ilgili infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmamas› ile aç›klanmas› mümkün olabilir. Yine
ayn› ﬂekilde hastalar›n altta yatan hastal›klar› da
bu durum yorumlan›rken göz önünde bulundurulmal›d›r.
Alet kullan›m ve alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› yorumlan›rken ve hastaneler aras› karﬂ›laﬂt›rma yap›l›rken NNIS verileri d›ﬂ›nda, bu konuyla
ilgili yap›lm›ﬂ di¤er çal›ﬂmalardan da faydalan›labilinir (41,42).
Sürveyans›n en önemli amaçlar›ndan birisi
nozokomiyal infeksiyon oluﬂma riskinin azalt›l232
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mas›na yönelik kontrol yöntemlerinin oluﬂturulmas›d›r. Bu nedenle, elde edilen verilerin bu
amaca hizmet edecek ﬂekilde do¤ru bir biçimde
de¤erlendirilmesi ve yorumlanmas› gerekmektedir. Çünkü sorun ayr›nt›lar›yla tan›mlanmadan,
çözümüne yönelik önlemler geliﬂtirmek mümkün olmamaktad›r. Sürveyans verilerinin kullan›m alanlar›ndan birisi de nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n di¤er hastanelerin sonuçlar›yla
karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Ancak bunu yaparken standart tan›mlar› kullanan hastaneler aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lmas› gerekmektedir. Ülkemizde
ulusal sürveyans sisteminin kurulmas› karﬂ›laﬂt›r›labilir infeksiyon oranlar›n›n elde edilmesinde
faydal› olacakt›r. Bunun yan› s›ra toplanan verilerin de¤erlendirilmesini, böylece hastane infeksiyonlar›n›n kontrolüne yönelik çabalar›n ülkemiz
genelinde yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.
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