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Hastane ‹nfeksiyonu Kay›t Sistemleri:
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ﬂan sistem, problemin büyüklü¤ünün belirlenmesi yan›nda infeksiyonda de¤iﬂen e¤ilimlerin
ve risk faktörlerinin belirlenmesine ve hatta hastaneler aras›ndaki salg›nlar›n belirlenmesine de
hizmet etmektedir.

* Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
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Çeﬂitli Avrupa ülkelerinde son 20 y›ld›r yap›lan prevalans çal›ﬂmalar› hastane infeksiyonu
oranlar›n›n %3.5-14.8 aras›nda de¤iﬂti¤ini göstermektedir. Avrupa’da, y›ll›k tahminen 2-3 milyon
kiﬂinin hastane infeksiyonlar›ndan etkilendi¤i ve
bu durumun ekonomik yükünün 800 milyon Euro civar›nda oldu¤u bildirilmektedir. Bugün Avrupa’da birçok ülkede ulusal ve/veya hastaneler
düzeyinde sürveyans çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Ancak, halen bu çal›ﬂmalar aras›nda bir koordinasyon olmay›ﬂ›, standart metodlar›n kullan›lmay›ﬂ› ve ortak tan›mlar›n olmay›ﬂ› Avrupa verilerinin k›s›tlay›c› yönüdür. Bu nedenle Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi’nin çabalar› ile nozokomiyal infeksiyonlarla do¤rudan veya dolayl›
olarak üç “network” kurulmuﬂtur:

ozokomiyal infeksiyonlar son y›llarda tüm
dünyada ilginin odakland›¤› bir konu haline
gelmiﬂ, hastanelerin hizmet kalitesinin göstergeleri aras›nda say›l›r olmuﬂtur. Neden olduklar›
mortalite ve morbiditenin yan› s›ra, ek tan›sal ve
terapötik iﬂlemler gerektirdi¤inden, maliyeti de
oldukça art›rmaktad›r. Nozokomiyal infeksiyonlar, modern t›bb›n daha geliﬂmiﬂ ve sofistike
tekniklerinin bir yan etkisi olarak ortaya ç›ksa da,
s›kl›kla sa¤l›k hizmetlerindeki yetersizliklerin bir
yans›mas› olarak görülmekte ve hasta güvenli¤i
ile iliﬂkili bir olay olarak kabul edilmektedir.

N

Hastane infeksiyonlar›na yol açan patojenlerin çok geniﬂ bir yelpazede olmas› ve sa¤l›k hizmeti veren kuruluﬂlar›n çok farkl› özelliklerde olmas› ulusal veya uluslararas› düzeyde uygun ve
standart sistemlerin kullan›lmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Amerikan “National Nosocomial Infections
Surveillance (NNIS) System” bugün dünyada
hastane infeksiyonlar›n›n kayd› ve izlemi için uygulanmakta olan sistemlerin en eski, en iyi bilinen ve en geliﬂmiﬂidir. “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)” bünyesinde çal›-

1. “Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance (HELICS)”,
2. “European Antimicrobial Resistance Surveillance Scheme (EARSS)”,
3. “European Surveillance on Antimicrobial
Consumption (ESAC)”.
HELICS a¤›na bugün 31 Avrupa ülkesinden
kat›l›m olmuﬂtur ve bu say› giderek artmaktad›r.
Avrupa’daki hastane infeksiyonlar› ile ilgili ulusal veya bölgesel “network”lerin kollaboratif
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merkezi olmay› hedeflemektedir. HELICS’in ana
felsefesi, ulusal sürveyans a¤›n›n kurulmas›n›
desteklemektir. Yine halk sa¤l›¤› enstitüleri veya üniversite/e¤itim hastaneleri gibi kurumlar
nozokomiyal infeksiyon sürveyans› için bir “network” görevi yapmak istemektedir. Hastaneler
bireysel olarak kendi ulusal a¤lar› üzerinden
sisteme kat›labilirler. Ancak, ulusal bir a¤ yoksa
bireysel olarak da kat›labilirler. HELICS’in baﬂl›ca etkinli¤i, standardize edilmiﬂ protokollere
göre (ortak vaka tan›mlar› ve risk uyarlama metodlar› dahil) cerrahi alan infeksiyonlar›
(CA‹)’n›n ve yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) iliﬂkili
infeksiyonlar›n sürveyans›n› yapmakt›r. Kat›lan
ülkeler ve hastaneler veri analizi ve raporlama
için geliﬂtirilmiﬂ özel yaz›l›m program›n› ücretsiz
olarak kullanabilirler (http://helics.univ-lyon1.fr).
HELICS “network”ü henüz epidemiler, yeni ortaya ç›kan patojenler veya çevresel tehditler gibi spesifik durumlar› rapor etmek için uygun de¤ildir. ‹leriki dönemlerde yer almas› mümkün
olabilecektir.
HELICS’‹N TAR‹HÇES‹
HELICS I ilk olarak 1995 y›l›nda CA‹ ve YBÜ
ile iliﬂkili infeksiyonlar için standartlar ve protokoller geliﬂtirmiﬂtir ve dört Avrupa ülkesinin ulusal nozokomiyal infeksiyon sürveyans› bu protokollere göre yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ancak vaka
tan›mlamalar›ndaki modifikasyonlar ve her ülkenin farkl› cerrahi kodlamalar yapmas› nedeniyle
uluslararas› bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak mümkün
olmam›ﬂt›r.
1997-1998 y›llar›nda HELICS II’de 15 üye ülkede anketler uygulanm›ﬂ ve ulusal infeksiyon
kontrol envanteri oluﬂturulmuﬂtur. Bu dönemde
Avrupa Birli¤i (AB)’nin 2119/98/EC no’lu karar›yla
bulaﬂ›c› hastal›klar›n kontrolü ve sürveyans› ile
bir “network” kurulmas› planlanm›ﬂt›r. HELICS’in
kurumsal pozisyonu da baﬂl›ca bilimsel temelli
bir gönüllü iﬂ birli¤inden halk sa¤l›¤› perspektifi
ile bakan ulusal resmi kuruluﬂlar›n içinde oldu¤u
stabil bir “network”e do¤ru de¤iﬂmiﬂtir. Bu dönemde çal›ﬂma paketleri haz›rlanm›ﬂ ve beﬂ
öneri getirilmiﬂtir:
1. Standardize sürveyans metodlar›n›n oluﬂturulmas›,
2. ‹nfeksiyon kontrol k›lavuzlar›n›n ve politikalar›n›n geliﬂtirilmesi,
3. E¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›,
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4. Hastane infeksiyonu kontrolü ve antimikrobiyal direnç konusunda Araﬂt›rma-Geliﬂtirme
(AR-GE) çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,
5. Antibiyotik kullan›m›n›n ve antimikrobiyal
direncin sürveyans›.
2000 y›l›nda bu öneriler bir AB projesi olarak,
HELICS III olarak baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu projenin baﬂl›ca görevleri: Avrupa’da YBÜ’ler ve cerrahi bölümlerde HELICS protokolü kullan›larak toplanan verilerin analizi için bir metod tan›mlamak
ve valide etmek, immünkompromize hastalardaki infeksiyonlar›n sürveyans› ve prevalans› için
bir konsensus oluﬂturmak, kan›ta dayal› bilimsel
önerilerin oluﬂturulmas›nda Avrupa metodunu
geçerli k›lmak, e¤itim, internet iletiﬂimi ve “network”ün aktivitelerinin bilimsel olarak gözden
geçirilmesi yoluyla sürveyans›n geniﬂlemesini
desteklemektir.
2002 y›l›nda baﬂlayan HELICS IV’te ise öncelik YBÜ ile iliﬂkili infeksiyonlar, CA‹ sürveyans›
ve prevalans çal›ﬂmalar› ile elde edilen verilerle
EURO DATABASE’›n oluﬂturulmas›na verilmiﬂtir.
Bu proje ile program›n sürveyans konusunda
tecrübesi olmayan ya da çok az olan bölgelere
ve ülkelere ulaﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
HELICS projesi A¤ustos 2005 tarihinde yeniden çerçevesi çizilerek hasta güvenli¤i ile iliﬂkili di¤er konular›n da yer ald›¤› daha geniﬂ bir
proje olan “Improving Patient Safety in Europe
(IPSE)”un bir parças› olarak devam etmektedir.
IPSE
Projenin ana hedefi “Avrupa’da nozokomiyal
infeksiyon ve antibiyotik direnci konusunda yap›lan önleyici çal›ﬂmalardaki ve bunlar›n sonuçlar›ndaki devam eden farkl›l›klar› ortadan kald›rmak ve bu soruna çözüm yaratmak” olarak belirtilmiﬂtir. Bu hedefi yakalayabilmek için ulaﬂ›lacak amaçlar ise ﬂu ﬂekilde ifade edilmiﬂtir:
1. Sa¤l›k hizmetlerinin, nozokomiyal infeksiyon riski ve antibiyotik direnciyle baﬂa ç›k›labilecek bilgi, kan›ta dayal› rehberler ve di¤er e¤itim gereçlerinin sa¤lanarak sürdürülmesi,
2. ‹nfeksiyon kontrolünde görev alan çal›ﬂanlar›n profesyonel statüsünün güçlendirilmesi,
3. ‹ntegre sürveyans program› ile infeksiyon
kontrol ünitesinde dirençli mikroorganizma ortaya ç›k›ﬂ›n›n ve yay›l›m›n›n kontrolü,
4. Nozokomiyal infeksiyon ve antibiyotik direnç kontrol programlar›n›n uygulanma düzeyinin izlenmesi.
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Bu amaçlara ulaﬂmak için, AB, Dünya Sa¤l›k
Örgütü [World Health Organization (WHO)], ESCMID, baz› büyük halk sa¤l›¤› enstitüleri ve AB
destekli “network”lerle ortakl›klar kurulmuﬂtur.
Bu proje ayn› zamanda ECDC’nin oluﬂturulmas›,
hasta hareketlili¤i, sa¤l›k hizmetinin kalite ve güvenilirli¤i ile iliﬂkili sa¤l›k belirleyicilerinin saptanmas› ve geliﬂtirilmesi gibi konularda AB’nin
karﬂ›laﬂt›¤› problemlerin de çözüm yeri olacakt›r.
‹çerdi¤i çal›ﬂma paketleri ve yönetici kuruluﬂlar›
aﬂa¤›daki gibidir:

HELICS-SSI protokolündeki yaklaﬂ›m ise iyi
tan›mlanm›ﬂ gruplarla elde edilen verilerin karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤ini art›rmak ve kar›ﬂ›k olgulardaki
varyasyonlar›n uyarlanmas›na izin veren verileri
toplamakt›r. Kar›ﬂ›k olgular için uyarlama NNIS
risk indeksine göre yap›lmaktad›r. Yaralar›n kontamine veya kirli oluﬂuna ve operasyon süresine
göre s›n›flama yap›lmaktad›r. Risk faktörlerinin
varl›¤›na göre 0 ila 3 aras› skorlama yap›lmaktad›r. CA‹ riskini göstermek için iki indikatör kullan›lmaktad›r:

WP1- Avrupa’da infeksiyon kontrol doktoru
ve hemﬂirelerinin e¤itimi-ESCMID iﬂ birli¤i ileLyon, Fransa.

• Kümülatif insidans (CA‹ ile sonuçlanan operasyonlar›n kaba yüzdesi),

WP2- Avrupa toplum sa¤l›¤› sürveyans indikatörleri ve standartlar›; nozokomiyal infeksiyon
ve antimikrobiyal direnç (NI ve AMR) için teknik
k›lavuzlar-DSÖ.
WP3- Hastane kökenli infeksiyonlar ve antimikrobiyal direnç için bilgi al›ﬂveriﬂi ve h›zl› uyar› sistemi-RIVM, Hollanda.
WP4- HELICS-NI ve AMR kontrolü ve sürveyans›n›n uyguland›¤› sürveyans program› için
teknik destek-Halk Sa¤l›¤› Enstitüsü, Belçika.
WP5- YBÜ’lerde antimikrobiyal direncin sürveyans› ve kontrolünün geliﬂtirilmesi-‹nfeksiyon
Hastal›klar› Kontrolü Enstitüsü, ‹sveç.
WP6- YBÜ’de antimikrobiyal direnç kontrolü
ve çal›ﬂma için tamamlay›c› ekipman›n sa¤lanmas›-Freiburg Üniversite Hastanesi, Almanya.
WP7- Avrupa devaml› bak›m ünitelerinde NI
sürveyans›n›n fizibilite çal›ﬂmas›, Romanya.
WP8- Proje yönetimi ve sonuçlar›n da¤›t›lmas›, Lyon, Fransa.
HELICS “network”ünde çeﬂitli ülkelerin ulusal sürveyans sistemlerinin temsilcileri birlikte
çal›ﬂarak ülkeler aras›ndaki farkl›l›klar› analiz etmiﬂler ve sürveyans metodlar›n› karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. CA‹ ve YBÜ iliﬂkili infeksiyonlar›n sürveyans›n›n yap›lmas› ortak karar› al›nm›ﬂt›r.
HELICS-ICU protokolü ünite ve hasta bazl›
olarak yürütülmektedir. Ünite bazl› sürveyansta
ünite ile ilgili demografik veriler, hasta günü
üzerinden infeksiyon h›zlar›, etken profilleri ve
antimikrobiyal direnç durumlar› ile antibiyotik
tüketimlerine ait veriler toplanmaktad›r. Hasta
bazl› sürveyansta ise infekte olsun ya da olmas›n
bütün hastalardan risk faktörleri dahil bütün veriler toplanmaktad›r.
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• ‹nsidans yo¤unlu¤u (her 1000 operasyon
sonras› gün için hastanede geliﬂen CA‹ say›s›).
Ülkeler aras›ndaki insidans farkl›l›klar›n› karﬂ›laﬂt›rmak için insidans dansitesi tercih edilmektedir. ‹nsidans dansitesi postoperatif hastanede kal›ﬂ süresindeki de¤iﬂikliklerden veya taburculuk sonras› hasta bulman›n zorluklar›ndan
daha az etkilenmektedir. Ancak bunun hesaplanabilmesi için taburculuk tarihinin bilinmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin de çal›ﬂmalara davetli oldu¤u
proje kapsam›nda yap›lan toplant›lara Türk Hastane ‹nfeksiyonu ve Kontrolü Derne¤i’nin temsili kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. WP1, WP2 ve WP7 ile ilgili envanter anketleri ülkemiz gerçekleri yans›t›lacak ﬂekilde doldurularak kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r.
Ulusal, bölgesel ya da ünite baz›nda kat›l›m›n
söz konusu olabildi¤i çeﬂitli çal›ﬂma paketlerine
kat›l›m koﬂullar›n› aç›klayarak istekli merkezlerin
kat›l›m›n›n sa¤lanmas› planlanan projenin WP5
aya¤› için geçti¤imiz günlerde ülke çap›nda duyuru yap›lm›ﬂ, istekli olan dört merkezin veri giriﬂi için koﬂullar› sa¤lanm›ﬂ ve bir merkez 2005
y›l›na ait YBÜ demografik özellikleri, antibiyotik
kullan›m›, etken profili ve direnç oranlar›ndan
oluﬂan verileri ile kat›lm›ﬂt›r.
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