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2. Esneklik: Sistem de¤iﬂen koﬂullara, gereksinimlere kolay uyum sa¤layabilmelidir. Bir sürveyans program› ne kadar sade ise esnek olmas› da o ölçüde kolaylaﬂ›r.
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“Ölçemedi¤iniz ﬂeyi yönetemezsiniz!”
Goonan KJ
ürveyans, sa¤l›k hizmetlerinin planlanmas›,
uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi için gereken verinin sürekli ve sistematik olarak toplanmas›, analizi ve yorumlanmas›; sonuçlar›n ilgili
kiﬂi ve kurumlara bildirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r (1). Hastane infeksiyonu sürveyans›n›n
as›l amac›; infeksiyonlar› azaltacak müdahalelerin geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› için gerekli bilgiyi sa¤lamakt›r. Günümüzde kimi zaman sürveyans bu amac›ndan ba¤›ms›z bir etkinlik olarak
yürütülebilmektedir. Bu hataya düﬂmemek, sürveyans ile önleme çal›ﬂmalar› aras›ndaki yak›n
iliﬂkiyi her zaman kurmak önemlidir.

S

Hastal›k Kontrol ve Önleme Merkezi [Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)], ideal bir sürveyans program›nda bulunmas› gereken özellikleri ﬂöyle s›ralamaktad›r (2):
1. Sadelik: Sürveyans sistemi toplanan veriler, bunlar›n analizi ve geri bildirimi aç›s›ndan
olabildi¤ince sade, basit olmal›d›r.

3. Yüksek veri kalitesi: Sürveyans verisinin
duyarl›l›k ve seçicili¤i yüksek olmal›d›r. Yanl›ﬂpozitif ve yanl›ﬂ-negatif tan› konulan vaka say›s›
ne kadar az olursa, veriler o kadar gerçe¤i yans›t›r. Verilerin bilgisayara giriﬂinin e¤itimli bir kiﬂi
taraf›ndan yap›lmas› da hata pay›n› en aza indirerek veri kalitesini art›r›r.
4. Yüksek kabul edilirlik: Sürveyans sistemi
bu iﬂin uygulamas›n› yürütecek olan infeksiyon
kontrol görevlilerine aﬂ›r› bir iﬂ yükü getirmemelidir. Sade bir program bunu sa¤layabilir.
5. Uygun zamanlama: Sürveyans sonuçlar›n›n ilgili kiﬂi ve kurumlara h›zla geri bildiriminin
sa¤lanmas› gerekir.
6. Yüksek güvenilirlik: Sürveyans süreci kesintiye u¤ramadan, düzenli bir biçimde devam
etmelidir.
Az ama do¤ru veri toplamak, çok ama eksik/yanl›ﬂ veri toplamaktan daha iyidir.
KAPSAMLI SÜRVEYANSTAN
HEDEFE YÖNEL‹K SÜRVEYANSA
Otuz y›l› aﬂk›n geçmiﬂiyle ulusal düzeydeki
sürveyans çal›ﬂmalar›n›n en k›demlisi olan ve halen tüm dünyadaki benzeri çal›ﬂmalara örnek
oluﬂturan “National Nosocomial Infection Study
(NNIS, yeni ad›yla National Nosocomial Infection
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Surveillance System)” Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde 1970 y›l›nda bir grup gönüllü hastanenin kat›l›m›yla baﬂlad›. Nozokomiyal ‹nfeksiyon Kontrolünün Etkinli¤i Çal›ﬂmas› [Study of the
Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)]
1974 y›l›nda baﬂlat›ld›¤›nda, ABD’de tüm hastaneyi içeren kapsaml› (hospital-wide) sürveyans
ve kontrol çal›ﬂmalar› uygulanmaktayd›. SENIC,
bu çal›ﬂmalar›n infeksiyonlar› azaltmakta etkili
olup olmad›¤›n› belirlemek için 10 y›ll›k bir proje
olarak planland›. 1970-1975 y›llar› aras›ndaki çal›ﬂma sonuçlar›na göre infeksiyon kontrol program› uygulayan hastanelerde dolaﬂ›m sistemi ve
cerrahi yara infeksiyonlar›nda %35, üriner sistem
infeksiyonlar› (ÜS‹)’nda %31, alt solunum yolu infeksiyonlar›nda %27 ve toplamda da %32’lik bir
azalma oldu¤u belirlendi. Böylece bu programlar›n etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ oldu (3). SENIC’in önemli sonuçlar› aras›nda tüm nozokomiyal infeksiyonlar›n %35-50’sinin sadece birkaç hasta bak›m uygulamas›yla iliﬂkili oldu¤u yer almaktayd›: ‹drar
sondalar›n›n kullan›m› ve bak›m›, damar içi kateterlerin kullan›m› ve bak›m›, akci¤er fonksiyonlar›n›n tedavisi ve desteklenmesi, uygun el hijyeni
ve izolasyon önlemlerinin uygulanmas› (3). Bu
bulgular gelecek y›llarda hedefe yönelik sürveyansa geçilmesinin mant›ksal zeminini oluﬂturdu.
NNIS’in mimarlar›ndan, deneyimli bir hastane
epidemiyolo¤u olan W. Scheckler’in de¤erlendirmeleri, bizler için yol gösterici niteliktedir.
Scheckler, 350 yatakl› e¤itim hastanesinde 20 y›l
tüm hastaneyi içeren kapsaml› sürveyans yürüttüklerini, bunun en önemli avantaj›n›n infeksiyon
kontrol hemﬂireleri (‹KH)’nin düzenli servis ziyaretleri oldu¤unu, böylece tüm klinik çal›ﬂanlar›n›n ‹KH’leri tan›d›¤›n›, hemﬂirelerin infeksiyon
kontrolü ile ilgili soru sormak için en önemli kaynaklar haline geldi¤ini belirtiyor. Bu yöntemin en
önemli dezavantaj› olarak da, aﬂ›r› iﬂ yükü getirmesini, bu yüzden taburcu sonras› sürveyans gibi özgün sorunlara odaklanamam›ﬂ olmalar›n›
gösteriyor. Ayr›ca, hastal›klar›n a¤›rl›¤›na göre geliﬂtirilen bir düzeltme sistemi olmad›¤› için de
kendi sürveyans verilerini di¤er hastanelerinkiyle karﬂ›laﬂt›ramad›klar›ndan yak›n›yor. 1992 y›l›nda NNIS’in geliﬂtirdi¤i hedefe yönelik sürveyans
sistemine geçtikten sonra di¤er hastanelerle sonuçlar› daha rahat k›yaslayabildiklerini belirtiyor.
Yeni sistemin kalite iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›na da
yard›mc› oldu¤unu, bir daha kapsaml› sürveyansa dönmeyi düﬂünmediklerini de ekliyor (4).
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Scheckler, kendi hastanesindeki süreci anlat›rken, bir bak›ma NNIS’in geçmiﬂini de özetlemiﬂ oluyor. NNIS, 1986 y›l›na kadar yaln›zca kapsaml› sürveyans verilerini toplarken, sonras›nda
buna ek olarak hedefe yönelik sürveyans bileﬂenlerini de içermeye baﬂlad›. Bunlar; eriﬂkin ve
pediatrik yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) sürveyans›,
yüksek riskli yenido¤an sürveyans›, cerrahi hasta
sürveyans› ve antimikrobik kullan›m› ve direnci
bileﬂenleridir. Kapsaml› sürveyans bileﬂeni 1998
y›l›nda sistemden tamamen ç›kar›ld› (5). Bu yolla
hastanelerin kaynaklar›n› en riskli alanlara yönlendirmesi sa¤lanm›ﬂ oldu. Günümüzde, NNIS
içinde yatak say›s› 100’ün üzerinde olan 300’den
fazla hastane yer almaktad›r. Bunlar›n ço¤u e¤itim hastanesi olup, toplam say› ABD’deki akut
bak›m hizmeti veren hastanelerin yaklaﬂ›k %5’ini
oluﬂturmaktad›r. NNIS’te kullan›lan tüm formlar›n
örnekleri 6 no’lu kaynakta bulunabilir. Bizdeki
uygulamalara yol göstermesi aç›s›ndan NNIS bileﬂenlerinden k›saca bahsedelim.
NNIS B‹LEﬁENLER‹
Eriﬂkin ve Pediatrik YBÜ Sürveyans›
‹KH, YBÜ’de yatan hastalarda ortaya ç›kan
bütün hastane infeksiyonlar›yla ve risk faktörleriyle ilgili verileri (pay) NNIS’in geliﬂtirdi¤i standart formlar arac›l›¤›yla toplamaktad›r. ‹nfeksiyon h›zlar›n› hesaplamak için gerekli olan yatan
toplam hasta say›s› ve invaziv gereç kullan›m› ile
ilgili veriler (payda) ise ayl›k bildirim formlar›na
günü gününe iﬂlenmektedir. Ayl›k bildirim formlar›ndan YBÜ’ye yatan hasta say›s›, hasta günü,
idrar sondas› günü, santral kateter günü ve ventilatör günü gibi de¤iﬂkenlerin ayl›k toplam say›lar› elde edilmektedir. ‹nvaziv gereçlerle iliﬂkili
infeksiyon h›zlar›n›n standart hesaplamalar› aﬂa¤›daki formüllerle yap›lmakta, böylece 1000 invaziv gereç günü baﬂ›na düﬂen infeksiyon say›lar› bulunmaktad›r (7).
‹drar sondas›yla iliﬂkili üriner
sistem infeksiyonu say›s›
Üriner sistem =
infeksiyon h›z›
Toplam idrar sondas›/gün say›s›

x 1000

Santral kateterle iliﬂkili dolaﬂ›m
Santral kateterle
sistemi infeksiyon say›s›
iliﬂkili dolaﬂ›m =
x 1000
sistemi infeksiyon Toplam santral kateter/gün say›s›
h›z›

Ventilatörle iliﬂkili= Ventilatörle iliﬂkili pnömoni say›s› x 1000
pnömoni h›z›
Toplam ventilatör/gün say›s›
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Yine ayl›k bildirim formlar›na iﬂlenen verilerden invaziv gereç kullan›m oranlar› da hesaplanabilmektedir. Hastaneler kendi sonuçlar›n›
NNIS sonuçlar›yla k›yaslayarak, gerekiyorsa invaziv gereç kullanma stratejilerini gözden geçirebilirler. Ayr›ca bu oranlar›n yüksekli¤i, ilgili birimde yatan hastalar›n a¤›rl›¤›na iliﬂkin bir fikir de
vermektedir.
‹nvaziv gereç kullanma oranlar›n›n hesaplanmas› aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir (7):
‹drar sondas› = Toplam idrar sondas›/gün say›s›
kullan›m oran›
Toplam hasta/gün say›s›
Santral kateter = Toplam santral kateter/gün say›s›
kullan›m oran›
Toplam hasta/gün say›s›

Ventilatör
=
kullan›m oran›

Toplam ventilatör/gün say›s›
Toplam hasta/gün say›s›

Bu h›z ve oranlar, gereksinime göre en az bir
ayl›k olmak üzere 3, 6, 12 ayl›k veya daha uzun
zaman dilimleri için de hesaplanabilir.
NNIS’e yeterli say›da pediatrik YBÜ kat›lmad›¤› için, CDC’nin Ulusal Çocuk Hastaneleri Birli¤i
ve ilgili di¤er kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i içinde çocuk
hastanelerine yönelik uluslararas› bir sürveyans
a¤› oluﬂturmak için çabalad›¤› bildirilmektedir (8).
Yüksek Riskli Yenido¤an Sürveyans›
‹KH, yüksek riskli yenido¤an birimlerinde yatan hastalarda ortaya ç›kan bütün infeksiyonlar›
bir önceki bölümde söz edilen formlara kaydetmekte, yatan tüm hastalar› özetleyen “payda”
bilgileri ise bu bölümlere özel haz›rlanm›ﬂ ayl›k
bildirim formlar›na iﬂlenmektedir. Alana göre
(site-specific) hastane infeksiyonu h›zlar›, yukar›daki formüllerde gösterildi¤i ﬂekilde, paya ilgili
hastane infeksiyonu say›s›n›, paydaya ise yatan
veya taburcu olan toplam hasta say›s›n›, hasta/gün say›s›n› veya umbilikal/santral kateter ve
ventilatör/gün say›lar›n› koyarak hesaplan›r. Risk
düzeltmesi yaparak sonuçlar› k›yaslan›r hale getirmek amac›yla hastane infeksiyonu h›zlar› dört do¤um tart›s› kategorisi için (≤ 1000, 1001-1500, 15012500 ve > 2500 g) ayr› ayr› hesaplanmaktad›r (7).
Cerrahi Hasta Sürveyans›
NNIS’in listesindeki cerrahi giriﬂimlerden
hastanenin gereksinimlerine göre seçim yap›larak, o giriﬂim/lerin uyguland›¤› tüm hastalar izlenir. ‹ste¤e ba¤l› olarak ya seçilmiﬂ hastalardaki
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tüm infeksiyonlar veya yaln›zca cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹) infeksiyon formlar›na kaydedilir. Payda bilgileri ise [izlenmekte olan operasyonu geçiren tüm hastalar›n yaﬂ, cinsiyet, operasyon süresi, yara s›n›flamas›, genel anestezi
uygulanmas›, “American Society of Anesthesiology (ASA)” skoru vb.] günlük ameliyat bildirim
formlar›na iﬂlenir. CA‹ h›zlar›, risk düzeltmesi için
hastalardaki risk faktörü say›s›na göre (0, 1, 2, 3)
dört ayr› kategoride hesaplanmaktad›r (7). Risk
faktörleri olarak:
a. Yaran›n kontamine veya kirli olmas›,
b. Ameliyat öncesi ASA skorunun ≥ 3 olmas›,
c. Ameliyat süresinin o iﬂlem süresi için
NNIS’in belirledi¤i 75. persentil de¤erini aﬂmas›
kabul edilmektedir (8).
Antibiyotik Kullan›m› ve Direnci
NNIS’in antibiyotik kullan›m› ve direnci bileﬂenine kat›lan hastanelerden en az üç alanda veri toplamas› istenmektedir: Bir YBÜ veya özel
bak›m ünitesi (örne¤in; kemik ili¤i transplantasyon birimi), YBÜ d›ﬂ›ndaki tüm kliniklerin kombinasyonu ve tüm poliklinik hizmetlerinin kombinasyonu. Bu çal›ﬂma için seçilen YBÜ’nün hastane infeksiyonu sürveyans› için seçilenlerle ayn› olmas› önerilmektedir (6).
HASTANELER ARASI KARﬁILAﬁTIRMA
NNIS, çok say›da hastaneden toplad›¤› verileri önceki y›llar›n verileriyle de harmanlayarak
özet tablolar haline getirmekte ve genellikle her
y›l rapor olarak yay›nlamaktad›r. Bu raporlarda
infeksiyon h›zlar›n›n, invaziv gereç kullan›m oranlar›n›n, antibiyotik kullan›m› ve direnç oranlar›n›n genel ortalamalar›yla persentil de¤erleri
(%10, %25, %50, %75, %90) sunulmaktad›r. Böylece
her hastane kendi de¤erlerini ulusal de¤erlerle
k›yaslayarak kendi infeksiyon h›zlar› 90. persentilden daha yüksekse uygulamalar›n› gözden geçirme olana¤› bulmakta ya da tersine h›zlar 10.
persentilden daha düﬂükse bildirimin yetersiz
olup olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas› önerilmektedir (7).
Üzerinde önemle durulan bir nokta, genel
hastane infeksiyonu h›zlar›n›n hastaneler aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yapmak için ASLA kullan›lmamas› gerekti¤idir (6). “A” hastanesinin %15 olan
genel hastane infeksiyonu h›z›, “B” hastanesinin
%9’luk h›z›yla k›yaslanmamal›d›r. Karﬂ›laﬂt›rma
ancak NNIS’in uygulamas›ndaki gibi risk düzeltmesi yap›lm›ﬂ infeksiyon h›zlar› üzerinden yap›labilir. Örne¤in; kateterle iliﬂkili dolaﬂ›m sistemi
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infeksiyonu h›z› veya “0” risk kategorisindeki
kalça protezi ameliyatlar›nda CA‹ h›z› risk düzeltmesi yap›lm›ﬂ h›zlar olup, di¤er hastanelerin
benzer ﬂekilde hesaplanm›ﬂ de¤erleriyle k›yaslanabilir.
CDC, NNIS’e kat›lan hastanelerin YBÜ infeksiyon h›zlar›nda önemli azalmalar oldu¤unu bildirmiﬂtir. Sistemin baﬂar›l› olmas›n›n nedenleri
ﬂöyle s›ralanmaktad›r (9):
1. Sisteme kat›l›m›n gönüllü olmas› ve gizlili¤in korunmas› (raporlarda hastane isimleri aç›klanmamaktad›r),
2. Sürveyans›n hedefe yönelik ve yüksek riskli hasta gruplar›n› (örne¤in; YBÜ, cerrahi hastalar) içermesi,
3. Hastaneler aras› k›yaslamaya olanak veren
riski düzeltilmiﬂ, alana özgü infeksiyon h›zlar›n›n
hesaplanmas› (örne¤in; ventilatörle iliﬂkili pnömoni, kateterle iliﬂkili dolaﬂ›m sistemi infeksiyonu),
4. Yeterli say›da, e¤itim alm›ﬂ ‹KH’nin bulunmas›,
5. NNIS verilerinin sa¤l›k çal›ﬂanlar›na sunulmas›,
6. Sürveyans sonuçlar›n›n önleme çal›ﬂmalar›na yans›t›lmas›.
ABD’de sürveyans sonuçlar›n›n halka duyurulmas› ile ilgili tart›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Ancak
NNIS’in yönetici kadrosu, sistemin baﬂar›s›nda
yukar›da da belirtildi¤i gibi gizlili¤in önemli rol
oynad›¤›n›, e¤er veriler halka aç›klanacak olursa
hastaneler taraf›ndan düﬂük bildirimin söz konusu olabilece¤ini, bunun da sonuçlar›n güvenilirli¤ini zedeleyece¤ini bildirmektedir (10).
TABURCU SONRASI SÜRVEYANS
Hastanede yat›ﬂ süresinin giderek k›salmas›
nedeniyle CA‹’lerin giderek daha önemli bir bölümü hasta taburcu edildikten sonra ortaya ç›kmaktad›r. Bu infeksiyonlar› belirlemek için kullan›lan yöntemler aras›nda hastay› taburcu sonras›
dönemde izleyen hekim taraf›ndan form doldurulmas›, hasta taraf›ndan taburcu olduktan sonraki bir ay içinde bir form doldurulup hastaneye
gönderilmesi, telefonla hastan›n durumunun izlenmesi yer almaktad›r. Hastay› izleyen hekimin
form doldurma yönteminde, infeksiyonlar›n yaln›zca %15’inin saptanabildi¤i gösterilmiﬂtir. Hasta taraf›ndan form dolduruldu¤unda ise bu oran
%28 olarak bulunmuﬂtur. Hastan›n telefonla aran156

Hastane ‹nfeksiyonu Sürveyans›na Güncel Yaklaﬂ›mlar

mas›n›n daha etkili oldu¤u, ancak fazla zaman ve
emek gerektirdi¤i bildirilmektedir (11). Taburcu
sonras› CA‹’yi daha az emekle, daha etkili olarak
belirleyebilmek için elektronik hasta kay›tlar›ndan yararlanan otomatize edilmiﬂ sistemler geliﬂtirilmektedir (12).
YALNIZCA SONUÇ DE⁄‹L,
SÜREÇ DE ÖNEML‹!
Sürveyans çal›ﬂmalar›n›n bir amac› hastane
infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›n›, da¤›l›m›n›, h›zlarda
zaman içindeki de¤iﬂimleri ve etken mikroorganizmalar› gerçe¤e en yak›n olarak belirlemektir.
Sürveyans›n bu boyutu “sonuç (outcome) sürveyans›” olarak adland›r›lmaktad›r. Sürveyans sonuçlar›n› infeksiyonlar›n önlenmesinde kullanabilmek için yap›lan çal›ﬂmalar ise “süreç (process) sürveyans›” olarak adland›r›lmaktad›r. Hastalar› infeksiyonlara duyarl› k›lan durumlar› (örne¤in; yetersiz el hijyeni) ve hasta bak›m uygulamalar›n› (örne¤in; kateter uygulamas› ve bak›m›) sistemli olarak gözleyip tan›mlamak, hastada
kullan›lan t›bbi donan›m› ve risk oluﬂturan çevresel koﬂullar› belirlemek süreç sürveyans› içinde ele al›nabilir (6). Daha önce böyle adland›r›lmam›ﬂ olsa da, hastanelerdeki otoklavlar›n sterilizasyon iﬂlevini yerine getirip getirmedi¤inin
çeﬂitli parametrelerle düzenli olarak kontrol
edilmesi, süreç sürveyans›na bir örnektir. Süreç
sürveyans› olarak gerçekleﬂtirilen ileriye dönük
bir çal›ﬂmada; cerrahi uygulamalarda antibiyotik
profilaksisinin uygulanma zaman› ile CA‹ h›zlar›
aras›nda güçlü bir iliﬂki belirlenmiﬂtir (13). Ameliyat›n ilk iki saati içinde antibiyotik verilen hastalarda CA‹ h›zlar›nda anlaml› bir azalma belirlenmiﬂtir. Sonuçlar›n cerrahlara geri bildirimiyle
de antibiyotik uygulama zaman›ndaki farkl›l›klar
önemli ölçüde azalt›lm›ﬂ, yani standardizasyon
sa¤lanm›ﬂt›r. Hasta bak›m uygulamalar› veya infeksiyon riskini etkileyen di¤er durumlar›n rastgele, sistematik olmayan bir ﬂekilde gözlenmesini süreç sürveyans› olarak adland›rmak do¤ru
olmaz. Böyle adland›rabilmek için gözlemlerin
belirli protokollere göre, sistemli olarak yap›lmas› ve sonuçlar›n uygulamalar›n tamam›n› yans›tmas› gereklidir. Do¤rudan infeksiyon h›zlar›yla iliﬂkili olabilecek uygulamalar› izlemek, “bunu
da gözleyelim, bilmek hoﬂ olur” diye düﬂünmemek zaman ve emek israf›n› önlemek aç›s›ndan
önemlidir (14).
‹stanbul T›p Fakültesi YBÜ’de yürütmekte oldu¤umuz sürveyans çal›ﬂmalar›nda kateterle iliﬂ-
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kili dolaﬂ›m sistemi infeksiyonlar›nda ve ventilatörle iliﬂkili pnömoni h›zlar›nda NNIS ortanca de¤erlerine (%50 persentil) göre bir yükseklik saptad›k. Bunun olas› nedenleri aras›nda hemen göze çarpan› hemﬂire/hasta oran›ndaki olumsuz durum idi. ‹dealde bir-iki hastaya bir hemﬂire düﬂmesi gerekirken, burada bir hemﬂire dört-beﬂ
hastaya hizmet vermek zorunda kal›yordu. Hemﬂire yetersizli¤i, el y›kama baﬂta olmak üzere bütün hasta bak›m uygulamalar›n› kötü etkilemektedir. Ne yaz›k ki, hemﬂire say›s›n› gerek duyulan
düzeylere getirmek ülke genelinde uygulanmakta olan sa¤l›k personeli istihdam politikalar› nedeniyle en az›ndan k›sa vadede olas› de¤ildir. Bu
arada ‹KH’nin YBÜ’deki k›sa süreli gözlemlerinde
bile say›n›n yetersizli¤inden ba¤›ms›z olarak,
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n çeﬂitli uygulamalar›nda düzeltilebilecek hatalar oldu¤u anlaﬂ›ld›. Bunun
üzerine gözlem kontrol listeleri haz›rlad›k. Gözlem listesine kateterle iliﬂkili dolaﬂ›m sistemi infeksiyonlar› ve ventilatörle iliﬂkili pnömonileri
önlemek için haz›rlanm›ﬂ olan rehberlerde I-A kategorisinde yer alan, yani etkinli¤i güvenilir araﬂt›rma sonuçlar›yla kan›tlanm›ﬂ olan uygulamalar›
ald›k. Bu listeler eﬂli¤inde bir ‹KH, birkaç hafta
boyunca günlük ziyaretlerle YBÜ’de sistemli gözlemlerde bulundu. Bundan sonraki süreçte
YBÜ’nün tüm çal›ﬂanlar›n›n kat›laca¤› bir toplant›da hem birimin infeksiyon h›zlar›n› (sonuç sürveyans›) hem de gözlemlerin (süreç sürveyans›n›n)
sonuçlar›n› tart›ﬂ›p, hep birlikte yanl›ﬂlar› düzeltmeye yönelik bir e¤itim stratejisi oluﬂturmay›
planl›yoruz. YBÜ’de invaziv gereç kullan›m oranlar› da NNIS sonuçlar›na göre daha yüksek oldu¤u için gereksiz kullan›mlar›n söz konusu olup olmad›¤›n› birim çal›ﬂanlar›yla birlikte gözden geçirmenin de yarar sa¤layaca¤›n› umuyoruz.
Özetle, sonuç ve sürece yönelik çal›ﬂmalar
dinamik bir bütünlük oluﬂturdu¤u takdirde infeksiyon kontrolü baﬂar›ya ulaﬂacakt›r.
SÜRVEYANS SONUÇLARININ
GER‹ B‹LD‹R‹M‹
Geri bildirim, sürveyans çal›ﬂmalar›n›n en
önemli bileﬂenlerinden biridir. Birçok araﬂt›rman›n sonucu, ilgili kiﬂilere, servislere ve hastane
yönetimine yap›lan düzenli geri bildirimin infeksiyon h›zlar›n› anlaml› ölçülerde azaltt›¤›n› göstermiﬂtir (15).
Geri bildirimde sürveyans verileri klinik çal›ﬂanlar› taraf›ndan kolay anlaﬂ›l›r grafiklerle ve
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çok fazla rakam içermeyen, sade tablolarla kliniklere iletilir. Bildirimin kapsad›¤› zaman aral›¤›nda infeksiyonlar aç›s›ndan özel bir sorun yoksa, bildirim bir raporla yaz›l› olarak yap›labilir.
Fakat, infeksiyon h›zlar›nda veya dirençli patojenlerde dikkati çeken bir art›ﬂ söz konusu ise
geri bildirim, klinik çal›ﬂanlar› ve ‹nfeksiyon
Kontrol Komitesi (‹KK) üyelerinin biraraya geldi¤i toplant›larda yap›lmal›, art›ﬂ›n olas› nedenleri
ve al›nmas› gerekli önlemler yüz yüze tart›ﬂ›lmal›d›r. Cerrahi hasta sürveyans›n›n yap›ld›¤› hastanelerde cerraha özgü infeksiyon h›zlar›n›n ilgili
cerrahlara düzenli olarak geri bildirilmesinin infeksiyonlar› azaltan etkisi, klasikleﬂmiﬂ bilgiler
aras›nda yer almaktad›r (15).
AVRUPA’DA DURUM
Son 20 y›ld›r çeﬂitli Avrupa ülkelerinde yürütülen ulusal prevalans çal›ﬂmalar›na göre hastane
infeksiyonlar› (H‹) prevalans› %3.5-14.8 aras›nda
de¤iﬂmektedir. Bat› Avrupa ülkelerinde son 5-15
y›l içinde NNIS benzeri ulusal sürveyans sistemleri geliﬂtirilmiﬂtir. Sa¤l›k kuruluﬂlar›yla iliﬂkili infeksiyonlar›n önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤unun son y›llarda daha çok fark›na varan Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), infeksiyonlar›n önlenebilmesi için Avrupa’da uluslararas› strateji geliﬂtirmek, sürveyans ve kontrol çal›ﬂmalar› aras›nda
uluslararas› iﬂ birli¤i oluﬂturmak amac›yla 2004 y›l›nda Venedik’te bir toplant› düzenlemiﬂtir. Toplant›ya tan›nm›ﬂ uzmanlarla, aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u Do¤u Avrupa ülkelerinden
bürokratlar, politikac›lar ve konuyla ilgili deneyimli sa¤l›k çal›ﬂanlar› kat›lm›ﬂt›r. Toplant›n›n çal›ﬂma grubu raporlar›nda sürveyansla ilgili olarak
zorunlu bildirim sistemlerinin tek baﬂ›na yeterli
olmad›¤›, öte yandan sa¤l›k kuruluﬂlar›yla iliﬂkili
infeksiyonlar›n izlenmesi ve de¤erlendirilmesini
içeren daha bütüncül sürveyans sistemlerine geçiﬂin de çok kolay olmad›¤› vurgulanm›ﬂt›r. Yetersiz sürveyans çal›ﬂmalar›yla gerekli infeksiyon
kontrol müdahaleleri üretilememektedir. Güvenilir ve verimli sürveyans modelleri geliﬂtirmek
için ﬂu önerilere yer verilmiﬂtir (16):
1. Uluslararas› düzeyde standart vaka tan›mlar› oluﬂturulmas›,
2. Do¤ru sürveyans çal›ﬂmalar› yürütmek,
analiz etmek ve sonuçlar› uygulamaya dönüﬂtürmek için rehberler geliﬂtirilmesi,
3. Antimikrobik duyarl›l›k testleri ve tiplendirme için kalite güvence sistemi bulunan referans laboratuvarlar›n›n olmas›,
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4. Sürveyans yöntemleri ve sürveyans verilerinin kullan›m› konulu e¤itim programlar›n›n acilen düzenlenmesi,
5. Sürveyans çal›ﬂmalar›n›n infeksiyonlar›n
önlenmesi ve kontrolü üzerinde etkili olabilmesi için geçerli süreç ve sonuç göstergelerinin geliﬂtirilmesi, ayr›ca bu çal›ﬂmalar›n hastanelerdeki kalite yönetimi ve hasta güvenli¤i birimleriyle
iliﬂkilendirilmesi,
6. Sürveyansla toplanan verinin do¤ru biçimde yorumlanmas›, ilgili kiﬂi ve gruplara bildiriminin sa¤lanmas› için uygun yöntemlerin geliﬂtirilmesi.
Avrupa Birli¤i de uluslararas› üç sürveyans
çal›ﬂmas›n› desteklemektedir: Sürveyans Arac›l›¤›yla ‹nfeksiyon Kontrolü ‹çin Hastane A¤›
(HELICS), Avrupa Antimikrobik Direnci Sürveyans ﬁemas› (EARSS) ve Avrupa Antimikrobik Tüketimi Sürveyans› (ESAC). Otuzun üzerinde ülkenin kat›ld›¤› HELICS’in faaliyet alanlar›; cerrahi
alan ve yo¤un bak›m infeksiyonlar› sürveyans›d›r.
Bu çal›ﬂmalar, üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ vaka tan›mlar›
ve risk düzeltme yöntemlerini de içeren standart
protokollerle yürütülmektedir. Veri toplanmas›
ve istatistik iﬂlemler için geliﬂtirilmiﬂ yaz›l›m, kat›l›mc› ülke ve hastanelere ücretsiz olarak sa¤lanmaktad›r (http://helics.univ-lyon1.fr). HELICS’e
kat›lan ülkelerde ulusal sürveyans a¤lar›n›n geliﬂiminin desteklenmesi, bu projenin önemli
amaçlar›ndan biridir (16).
EARSS’ye yine 30’dan fazla ülke kat›lmakta
olup, beﬂ önemli patojenin (Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium ve Enterococcus faecalis) antimikrobik direnç durumlar› izlenmektedir. Üçüncü proje olan
ESAC, ayaktan veya yatakl› tedavi kurumlar›ndaki antibiyotik tüketimini belirlemek için ulusal
düzeylerde standart ve çok yönlü bir veri toplama sistemini geliﬂtirmeyi hedeflemektedir. Antibiyotik kullan›m› ile direnç geliﬂimi sonuçlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve dirençli patojenlerle oluﬂan
infeksiyon s›kl›¤›n› azaltmak için eylem planlar›n›n haz›rlanmas› bu iki projeyle mümkün olabilecektir (16).
TÜRK‹YE’DE DURUM
Ülkemizde 1980’li y›llarda az say›da hastanede baﬂlayan infeksiyon kontrolü ve sürveyans
çal›ﬂmalar›, son 10-15 y›ld›r oldukça yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r. 2000 y›l›nda kurulan Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i, her y›l dönüﬂümlü
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olarak düzenledi¤i kongre ve e¤itim programlar›yla, düzenli yay›nlanan bilimsel dergisiyle, say›s› giderek artmakta olan infeksiyon kontrol
rehberleriyle ülkemizde infeksiyon kontrolüne
önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Geçen y›l yay›nlanan “Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i”nin de bu çal›ﬂmalar› h›zland›r›c› bir katk›s›n›n olmas› beklenmektedir (17). Yönetmeli¤in “Enfeksiyon Kontrol Komitelerinin
Görev, Yetki ve Sorumluluklar›” bölümünün 7.
maddesinin, (e) bendinde “yatakl› tedavi kurumlar›n›n ihtiyaçlar›na ve ﬂartlar›na uygun bir
sürveyans program› geliﬂtirmek ve çal›ﬂmalar›n›n süreklili¤ini sa¤lamak” ifadesi yer almaktad›r. Yine ayn› maddenin (i) bendinde “üç ayda
bir olmak üzere, hastane infeksiyonu h›zlar›, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans
raporunu haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek” ifadesi bulunmakta, 14. maddede sürveyans›n verilerinin toplanmas› ve bilgisayar kay›tlar›n›n tutulmas›
‹KH’nin görevleri aras›nda say›lmaktad›r. Ayn›
yönetmeli¤in 15. maddesinde, yönetimin sürveyans sonuçlar›n› her y›l ﬂubat ay›n›n sonuna dek
Sa¤l›k Bakanl›¤›na bildirmekle yükümlü oldu¤u
yaz›l›d›r. Yeni yönetmeli¤in yay›nlanmas›, ülkemizde infeksiyon kontrolüyle ilgili yasal boﬂlu¤u
gidermede kuﬂkusuz ki çok olumlu bir aﬂamad›r.
Geçti¤imiz günlerde Sa¤l›k Bakanl›¤›, yönetmeli¤in uygulamaya geçirilmesi için gerekli düzenlemelerde yol gösterici olmas› amac›yla Hastane
‹nfeksiyonlar› Bilimsel Dan›ﬂma Kurulunu
oluﬂturmuﬂtur. Çeﬂitli uzmanlardan ve ilgili kurum temsilcilerinden oluﬂan bu kurulun temel
görevi; infeksiyon kontrolüyle ilgili ulusal politikalar oluﬂturmak ve ‹KH’nin ve hekiminin e¤itimi
ve sertifikaland›r›lmas›yla ilgili düzenlemeler
yapmak olarak özetlenebilir.
Öte yandan, hastanelerimizde sürveyans çal›ﬂmalar›n›n durumunu tan›mlamak için geçen y›l
gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂman›n sonuçlar›, sürveyans›n kalitesini ve etkinli¤ini art›rmak için hala
yap›lmas› gerekenlerin oldu¤unu göstermiﬂtir
(18). Bat› ülkelerinde 250 yata¤a bir ‹KH yetmedi¤i, ‹KH baﬂ›na yatak say›s›n›n 100-120’ye düﬂürülmesinin daha do¤ru oldu¤unun tart›ﬂ›ld›¤› bir
dönemde, bizde hala ~400 yata¤a bir ‹KH düﬂmektedir. Üstelik bu hemﬂirelerin yar›s›, ek olarak gece nöbetleri veya baﬂka iﬂlerde görevlendirilmektedir. Hastanelerin ~%80’inde aktif sürveyans yap›lmakla birlikte, bunlar›n 3/4’ü veri giriﬂi ve analizi için bilgisayara sahiptir. LaboratuHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 3
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vara dayal› sürveyans yapan %86’l›k ço¤unlu¤un
ancak %22’si laboratuvara yeterli materyal gönderildi¤ini belirtmiﬂtir. Hastanelerin sadece
%6’s› izlem yaparken hasta dosyalar›, ameliyathane kay›tlar› ve di¤er kaynaklardan yeterli bilgiye ulaﬂabildiklerini bildirmiﬂtir. Sorular› yan›tlayanlar›n %76’s›n›n sürveyans verilerini yaz›l›/sözlü olarak geri bildirmeleri sevindirici olmakla birlikte, %62’sinin geri bildirim sonucunda
klinisyenlerden olumsuz tepki almalar›, infeksiyon kontrol çal›ﬂmalar›n›n klinikler taraf›ndan alg›lanmas› ve kabulünde hala sorunlar oldu¤unu
göstermektedir.
Ülkemizde e¤er iki ﬂeyi baﬂarabilirsek, etkin
infeksiyon kontrolü ve sürveyans›n› sa¤lamada
önemli ilerlemeler sa¤layabiliriz:
a. NNIS benzeri bir ulusal sürveyans sistemi
kurmak, Türkiye’yi temsil edecek say›da hastaneden standart olarak toplanan infeksiyon verilerini analiz edip, k›yaslama yap›labilmesi için
ulusal sonuçlar› düzenli aral›klarla web sayfas›nda ve ulusal dergilerde yay›nlamak,
b. Yeni yönetmeli¤in uygulanmaya baﬂlamas›yla çok say›da ‹KH’ne ve hekimine gereksinim
oluﬂtu¤u için, bu göreve getirilen kiﬂilerin infeksiyon kontrolü ve hastane epidemiyolojisi alan›nda gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmeleri
amac›yla etkin e¤itim programlar› düzenlemek.
Hali haz›rda kurulmuﬂ bulunan Bilimsel Dan›ﬂma Kurulunun deste¤iyle “Ulusal Hastane ‹nfeksiyonu Merkezi”nin oluﬂturularak bu çal›ﬂmalar› yapmaya baﬂlamas›n›n yararl› olaca¤› inanc›nday›m.
SÜRVEYANSIN GELECE⁄‹
Biliﬂim teknolojisinin h›zla geliﬂmesi ve
ucuzlamas›yla giderek daha çok say›da hastanenin otomatize sürveyans sistemlerine geçmekte
oldu¤u bildirilmektedir. Bu sistemin yararlar›
aras›nda veri kalitesini art›rmas› ve sürveyans
için gerekli iﬂ gücünü azaltmas› say›lmaktad›r.
Bunun sonucu olarak, ileride sürveyans çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n›n geniﬂleyebilece¤i belirtilmektedir (8). Sürveyans verilerinin bilgisayara
elle girilmesiyle, optik okuyucu ile taran›p
elektronik olarak girilmesi aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lm›ﬂ, birinci yöntemde hata oran› %1.24,
ikincide %0.02 olarak bulunmuﬂtur. Yine ikinci
yöntemde CA‹ verilerini girerken, birinciye göre
100 olguda sekiz saatlik bir tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu yöntemin özellikle çok say›da verinin iﬂlen-
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di¤i ulusal merkezler için uygun oldu¤u belirtilmektedir (19).
Öte yandan, aktif sürveyans›n önemli bir yarar›, infeksiyon kontrol görevlilerinin kliniklerde
sürekli olarak görünmeleridir. Böylece hem sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n iﬂ baﬂ› e¤itimlerinde önemli rol
oynamakta hem de salt varl›klar›yla bile onlara
infeksiyon kontrolünü hat›rlatmaktad›rlar. Otomatize sistemlerin sürveyans›n bu boyutunu ne
yönde etkileyece¤ini hep birlikte görece¤iz.
‹yimser bak›ﬂla, halihaz›rda zaman›n›n önemli
bölümünü sürveyansa ay›rmak zorunda kalan
‹KH, teknoloji kullan›m›yla bu zaman›n ço¤unu
önleyici çal›ﬂmalara ve meslektaﬂlar›n›n e¤itimine ay›rma f›rsat› bulabilir.
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