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ational Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS) sistemi, Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde 1970 y›l›nda, sa¤l›k hizmetleriyle iliﬂkili (nozokomiyal) infeksiyonlar (SH‹‹)’›n insidans›n›, iliﬂkili risk faktörlerini ve etkenlerini izleme
amac›yla geliﬂtirilmiﬂ bir sistemdir. NNIS sistemi
Hastal›k Önleme ve Kontrol Merkezi [Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)] ile hastaneler aras›nda iﬂ birli¤i sa¤lamaktad›r. Bu çal›ﬂma “National Nosocomial Infection Study” olarak baﬂlam›ﬂ ve daha sonra “National Nosocomial Infections Surveillance System” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Bu sisteme kat›l›m tamamen gönüllülük esas›na dayanmaktad›r. Baﬂlang›çta 60 olan
sisteme kat›lan hastane say›s› günümüzde yaklaﬂ›k 600’e ulaﬂm›ﬂt›r. Sisteme kat›lan hastaneler
standart tan›mlar ve formüller kullanarak kendi
SH‹‹’lerini rapor etmektedirler. Söz konusu verilerin sistemde toplanmas› ve analizinin yap›lmas›yla ABD’de hastane infeksiyonlar› ile ilgili ulusal bir veri taban› oluﬂturulmuﬂtur.
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NNIS sistemi bugünlerde büyük bir yeniden
düzenlenme aﬂamas›ndan geçmektedir. Bu düzenleme sonucunda web-tabanl› bilgi yönetimi

ve infeksiyon raporlama sistemi oluﬂturulacakt›r.
2005 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren NNIS’e kat›lan
hastanelerin programlar›na bu sistem konmuﬂtur. Di¤er tüm Amerikan hastaneleri, bak›m evleri ve di¤er sa¤l›k kuruluﬂlar› 2006 y›l›ndan itibaren bu sistemi kullanabilecektir. Düzenlenen bu
sistem “National Healthcare Safety Network
(NHSN)” yürütülmeye baﬂlad›¤›nda hasta güvenli¤inin izlenmesi ve de¤erlendirilmesini de
kapsayacakt›r.
NNIS PROGRAMININ AMAÇLARI ve
GEREKS‹N‹MLER‹
CDC NNIS sistemini, infeksiyon kontrolüyle
u¤raﬂan kiﬂilere ve hastanelere yard›m etmek ve
infeksiyonlar›n önlenmesi, kontrolü, endemik ve
epidemik SH‹‹ ataklar›na yaklaﬂ›m konular›nda
deneyim sunabilmek amac›yla oluﬂturmuﬂtur.
CDC tan›mlar›n› esas alan NNIS sisteminin dört
ana amac› bulunmaktad›r:
1. SH‹‹’lerin saptanmas› ve monitörize edilmesi,
2. ‹nfeksiyon oranlar›, bölgelere göre da¤›l›m›, risk faktörleri, hasta prognozu, etkenler ve
antimikrobiyal direnç e¤iliminin saptanmas›,
hastanelere nozokomiyal infeksiyonlar›n karﬂ›laﬂt›rmal› verilerinin sa¤lanmas›,
3. Önleyici müdahalelerin de¤erlendirilmesi,
4. Çal›ﬂanlar›n bilgilendirilmesi, etkin önleme
yaklaﬂ›mlar›n›n hastanelerde yerleﬂtirilmesi için
birlikte davran›lmas›n›n sa¤lanmas›.
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NNIS veri taban› aﬂa¤›daki verileri kullanmaktad›r:
• SH‹‹’lerin epidemiyolojisinin tan›mlanmas›,
• SH‹‹’lerle birlikte olan antimikrobiyal direncin tan›mlanmas›,
• Toplanan SH‹‹ oranlar›n›n hastaneler aras›
karﬂ›laﬂt›rmaya uygun hale getirilmesi.
Eriﬂkin veya çocuk hastalara genel dahili veya cerrahi sa¤l›k hizmeti sa¤layabilen hastaneler
NNIS’e kat›lmaya uygun hastanelerdir. NNIS sistemine kat›lmak isteyen hastaneler NNIS’e üyelik için uygun olmal›, infeksiyon kontrolü için yeterli personele ve NNIS sürveyans program› ile
uyumlu bir bilgi-iﬂlem sistemine sahip olmal›,
NNIS’e kat›l›m için hastane yönetiminden onay
alm›ﬂ olmal›d›r.
CDC, NNIS sistemine kat›lan hastanelerin ﬂu
maddeleri yeterli bir ﬂekilde sa¤lamas›n› istemektedir:
1. Standart protokoller kullanarak veri toplayacak yeterli say›da infeksiyon kontrol personeli,
2. SH‹‹’lerin insidans›n›n güvenilir olabilmesi
için yeterli yatak say›s›na sahip olmas›.
Yeni NHSN sistemi, bu tür insan kaynaklar›n›
ve yatak say›s› gibi gereksinimleri azaltarak sisteme giriﬂi sa¤lamak üzere planlanm›ﬂt›r.
VER‹LER‹N KULLANILMASI ve GÜVEN‹L‹RL‹K
CDC toplad›¤› verilerin sorumlulu¤unu Halk
Sa¤l›¤› Servisi’nin belirledi¤i baz› kurallara göre
üstlenmiﬂtir. Toplanan verilerin hassasiyeti nedeniyle, NNIS sistemi hem hastalar›n hem de
bildirim yapan hastanelerin kimli¤inin güvenilirli¤ini Halk Sa¤l›¤› Servisi’nin belirli maddeleri
uyar›nca garanti alt›na alm›ﬂt›r. Bu kanunlara göre CDC’ye verilerin analizi, yorumlanmas› ve
toplanm›ﬂ verilerin yay›nlanmas› izni verilmiﬂtir.
Ancak hiçbir hastaya veya hastaneye özgü veriyi
kat›l›mc› hastanenin yaz›l› onay› olmad›kça aç›klayamamaktad›r. Hastaneler kendi NNIS verilerini seçtikleri kiﬂilere (örne¤in; devlet, akreditasyon kuruluﬂlar› veya müﬂterileri vb.) gönüllü olarak vermekte özgürdür. Yeni NHSN sistemi de
gönüllülerin kat›laca¤› ve güvenilir bir sistem
olup, seçtikleri organizasyonlara (devlet veya
yerel sa¤l›k kuruluﬂlar› veya kalite geliﬂtirme organizasyonlar›) hastanenin kendi verilerini bildirirken onlara yol gösterici olacakt›r.
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NNIS’›n istedi¤i ölçümler, kat›l›mc› hastaneler taraf›ndan toplanacak ve bildirilecek verileri
minimum düzeyde tutacak ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur. NNIS verilerinin güvenilirli¤i sisteme kat›lan e¤itimli ve deneyimli infeksiyon kontrol uzmanlar›n›n standardize ve denenmiﬂ NNIS veri
toplama protokollerini kulland›¤›na inanarak
sa¤lanmaktad›r. Gönüllü ve gizli bir sistemde
hastane sonuçlar›n›n tahminlerin üzerinde veya
alt›nda olmas› durumunda dahi hastanelere herhangi bir uyar› verilmemektedir. Bununla birlikte, verilerin kalitesi standart yaklaﬂ›mlarla (ba¤›ms›z gözlemciler gibi) gönüllü veya zorunlu baz› sistemlerle iyileﬂtirilmektedir. Kalite iyileﬂtirilmesinin etkinli¤i kat›l›mc›n›n güvenilirli¤ine
ba¤l›d›r.
NNIS SÜRVEYANS YÖNTEMLER‹
NNIS sisteminde kuruluﬂundan 1986 y›l›na
dek hastane geneline yönelik sürveyans yap›lm›ﬂt›r. Bu uygulamada tüm hastalar, tüm infeksiyon bölgeleri için izlenmiﬂ ve genel infeksiyon
oranlar› saptanm›ﬂt›r. Hastane genelindeki sürveyans çal›ﬂmalar›n›n önemli derecede zaman
ve olanak gerektirmesi, intrensek (hasta özellikleri) veya ekstrensek (hastaya yap›lan giriﬂimler)
risk faktörleriyle ilgili hastaneler aras›ndaki farkl›l›klar›n infeksiyon oranlar› üzerindeki etkisini
yeterince kontrol edememesi, ulusal karﬂ›laﬂt›rmada kullan›labilecek verileri sa¤layamamas›
sonucunu getirmiﬂtir. Sonraki y›llarda daha etkili ve hedeflenmiﬂ sürveyans yöntemleri gündeme gelmiﬂ, yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) ve yüksek
riskli yenido¤an ünitesi (YRYÜ) sürveyans yöntemleri geliﬂtirilmiﬂtir. “Study on Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC)” projesinde
cerrahi operasyon geçiren hastalarda SH‹‹ riskinin daha fazla oldu¤u, cerrahlara geri bildirim
yap›ld›¤›nda cerrahi alan infeksiyon (CA‹) oranlar›nda azalma oldu¤u bildirilmiﬂ ve bu bulgular
temelinde “cerrahi hasta sürveyans sistemi”
oluﬂturulmuﬂtur.
NNIS sisteminde veriler 1986 y›l›ndan 1999
y›l›na dek eriﬂkin ve çocuk YBÜ’ler, YRYÜ, cerrahi hasta sürveyans›, antimikrobiyal kullan›m› ve
direnç sürveyans yöntemi olarak dört standart
protokol kullan›larak toparlanm›ﬂt›r. Bu kategorilerin geliﬂtirilmesiyle birlikte, 1986 y›l›ndan itibaren hem kat›lan hastane say›s›nda hem de
gönderilen verilerde belirgin bir art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. Hastaneler gereksinimlerine göre istedikleri sürveyans yöntemini tek baﬂ›na veya birlikte
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kullanmak üzere seçebilir, fakat seçilen yöntem
en az bir takvim ay› için kullan›lmal›d›r. NNIS’e
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 dahil edilmez.
Hastane Genelinde Sürveyans
Belirtilen nedenlerden dolay› birçok araﬂt›r›c› veya kuruluﬂ, hastane genelindeki oranlar› bak›m kalitesinin geçerli bir belirleyicisi olarak kabul etmemektedir. 1999 y›l›nda hastane geneli
sürveyans› NNIS sisteminden ç›kar›lm›ﬂt›r.
Eriﬂkin ve Çocuk YBÜ’ler
‹nfeksiyon kontrol uzmanlar› YBÜ’lerinde bulunan hastalarda geliﬂen tüm nozokomiyal infeksiyonlar› ve YBÜ’lerine spesifik payda verilerini toplar. ‹nfeksiyon bölgesine spesifik infeksiyon oranlar›; pay verisi olarak risk alt›ndaki hasta say›s› ve infeksiyon say›s›, payda verisi olarak
toplam hasta günü, üriner sonda, santral kateterizasyon ve ventilatör günü kullan›larak hesaplan›r.
Yüksek Riskli Yenido¤an Ünitesi
‹nfeksiyon kontrol uzmanlar› YRYÜ’lerinde
bulunan hastalarda geliﬂen tüm nozokomiyal infeksiyonlar› ve YRYÜ’ne spesifik payda verilerini
toplar. Payda verisi olarak dört ayr› do¤um a¤›rl›¤›na göre (≤1000, 1001-1500, 1501-2500, > 2500 g)
toplam hasta günü, umblikal veya santral kateter
günü ve ventilatör günü kullan›lmaktad›r.
Cerrahi Hasta Sürveyans›
‹nfeksiyon kontrol uzmanlar› CDC’nin listesinden izlemek istedi¤i operasyonlar› seçer ve
bu hastalarda ya tüm nozokomiyal infeksiyonlar›
ya da yaln›z CA‹’leri izler. Kayda al›nan her hastada yara tipi, operasyon süresi, Amerikan Anesteziyoloji Derne¤i (ASA) skoruna göre risk faktörüne ait veriler de kaydedilir. Cerrahi sonras›nda
infeksiyon geliﬂme h›z›n› mevcut risk faktörlerine ve CDC’nin indekslerine göre hesaplayabilir.
Antimikrobiyal Kullan›m› ve
Direnç Sürveyans Yöntemi
Bu sürveyans› uygulamak isteyen hastaneler
en az ﬂu üç bölgeden veri toplamal›d›r; bir YBÜ
veya özel bak›m alan› (kemik ili¤i transplantasyon ünitesi vb.), tüm YBÜ-d›ﬂ› yatan hasta servislerinin kombinasyonu ve tüm ayaktan hasta
alanlar›n›n kombinasyonu. Bu yöntemde infekHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1
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siyon verilerinin toplanmas› gerekmemekle birlikte, özellikle antimikrobiyal kullan›m› ve direnç sürveyans yönteminin uyguland›¤› YBÜ’lerde eﬂ zamanl› olarak ayn› aylarda infeksiyon verilerinin de kaydedilmesi önerilmektedir. Antimikrobiyal kullan›m› ve direnç sürveyans yöntemi, seçilmiﬂ antimikrobiyal ilaçlar›n hastanelerde kullan›m›n›n ve direnç oranlar›n›n hastaneler
aras› karﬂ›laﬂt›rmas›n›n yap›lmas›n› sa¤lamakta,
ayr›ca YBÜ’lerde alet iliﬂkili infeksiyon oranlar›yla birlikte bu karﬂ›laﬂt›rman›n yap›lmas›na da
olanak tan›maktad›r.
NNIS S‹STEM‹N‹N BAﬁARISI
1990-1999 y›llar› aras›nda NNIS’e kat›lan hastaneler taraf›ndan kullan›lan nozokomiyal infeksiyon oranlar› incelendi¤inde; alet kullan›m›yla
iliﬂkili üç bölge spesifik infeksiyonun da azald›¤›
bulunmuﬂtur. ‹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. ‹kinci olarak da
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. Bir di¤er nedenin
ise NNIS sisteminin baﬂar›s› olabilece¤i bildirilmiﬂtir. NNIS’e 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’l› y›llar süresince NNIS sisteminin
zorunlu bir bölümü oldu¤u belirtilmiﬂtir. 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. 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.
NNIS VER‹LER‹N‹N DA⁄ITIMI
NNIS verilerinin da¤›t›lmas› ile ilgili ilk yar›
y›ll›k rapor 1991 y›l›nda NNIS hastanelerine gönderilmiﬂtir. O zamandan bu yana her y›l, y›lda iki
kez yar› y›ll›k raporlar haz›rlanmakta ve da¤›t›lmaktad›r. Ek olarak yar› y›ll›k raporlar 1996 y›l›n49
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dan günümüze “American Journal of Infection
Control” dergisinde y›ll›k olarak yay›nlanmakta ve
internet üzerinde “www.cdc.gov/ncidod/hip/surveill//nnis.htm” adresinde bulunmaktad›r.
Yaklaﬂ›k 30 y›ll›k deneyimlerin sonucunda
NNIS sistemi nozokomiyal infeksiyonlar›n sürveyans›nda etkin yöntemlerin geliﬂtirilmesi, geliﬂtirilen yöntemlerin etkinli¤i ve kullan›m›n›n de¤erlendirilmesi için di¤er sistemlere ve hatta
baﬂka ülkelerin hastanelerine kaynak oluﬂturmaktad›r. NNIS sistemi ABD’de kullan›lan ulusal
bir nozokomiyal infeksiyon sürveyans sistemi örne¤idir. NNIS sistemini kullanarak nozokomiyal
infeksiyon sürveyans› yapan hastanelerde nozokomiyal infeksiyon oranlar›ndaki azalma bu sistemin etkili oldu¤unu düﬂündürmektedir.
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