
Hastane infeksiyonları ya da nozokomiyal infek-
siyonlar; yatış anında inkübasyon döneminde olma-
yan, hastalar hastaneye yattıktan sonra gelişen in-
feksiyonlardır. Bu infeksiyonlar bazen taburcu olduk-
tan sonra ortaya çıkarlar. Daha önceden hastane in-
feksiyonu tanımında yer alan “hastaneye yattıktan
48 saat sonra” ifadesi inkübasyon süresi farklılığın-
dan dolayı tanımdan çıkarılmıştır[1]. Yapılan çalışma-
lar göstermiştir ki; hastane infeksiyonları Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde yatan hastaların yakla-
şık %5’inde görülmekte, hastanede kalış süresini or-
talama 4 gün uzatmaktadır. Hastane infeksiyonları-
na bağlı olarak yılda 60.000 hasta ölmektedir.
Ölümler dışında ekonomiye getirdiği yük yılda yakla-
şık 10 milyon dolardır. İngiltere’de yapılan çalışma-
larda hastane infeksiyonlarının hasta başına ek mali
yükünün 250 ile 25.753 sterlin olduğu hesaplan-
mıştır. Bunlardan 250 sterlin üriner kateter sonrası
gelişen üriner infeksiyonun maliyeti, 25.753 sterlin
ise cerrahi sonrası gelişen ve hayatta kalan hastalar-
da bakteriyeminin maliyetidir[2]. Türkiye’de yapılan
araştırmalarda yatan hastalarda infeksiyon gelişme
hızı %3.5-7 arasında değişmektedir[3].

Yukardaki verilerden de anlaşılacağı gibi hekimin
hasta tedavisi ile ilişkili başarısını olumsuz yönde et-
kileyen (kötü hekim), doğrudan ya da dolaylı olarak
hastaların ölümüne kadar giden sonuçlar doğuran,
tedavi maliyetini oldukça artıran; kişiye, kuruma ve
ülkeye ilave ekonomik yük getiren hastane infeksi-
yonlarının kontrolü, bu infeksiyonlardan korunmaya

yönelik çalışmalar ve organizasyonlar, bugün geliş-
miş ülkelerin vazgeçilmez konularından birini oluş-
turmaktadır.

Eskiden beri var olan bulaşıcı hastalıklar sorunu-
nu tam olarak çözememiş, ekonomik olanakları kı-
sıtlı, alt yapı sorunları halledilmemiş ülkelerde konu-
nun boyutu daha da büyümektedir. Diğer yandan bi-
zim ülkemiz gibi ülkelerde dünyadaki teknik ve tıbbi
gelişmelere paralel olarak girişimsel tanı ve tedavi
yöntemlerinin yoğun olarak kullanılmasının hastane
infeksiyonlarının görülme sıklığını artırması kaçınıl-
maz bir sonuçtur. Hastane infeksiyonları ile savaşım
için gelişmiş ülkelerde 1950’li yıllarda organizasyon
çalışmaları başlamıştır. 1958’de Amerikan Hastane-
ler Birliği, nozokomiyal infeksiyonların en aza indiril-
mesi için “hastane infeksiyon kontrol komiteleri-
nin”(HİKK) kurulması gerekliliğini vurgulamış, 1962
yılında ise İngiltere’de bu konu gündeme gelmiştir[2].

Türkiye’de 1980’li yıllarda başlangıçta çeşitli üni-
versite hastanelerinde kurulmuş olan HİKK’leri gide-
rek eğitim veren Sağlık Bakanlığı, SSK hastanelerin-
de ve özel hastanelerde de kurulmaya başlanmıştır.

HİKK’nin başlıca işlevleri şu şekilde sıralanabi-
lir[2-7]:

1. Sürveyans

2. Salgınların araştırılması 

3. Eğitim 

4. İşçi sağlığı 
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5. Antibiyotik tüketiminin kontrolü 

6. Hastane infeksiyon kontrol politikalarını üret-
mek ve geliştirmek

7. Yeni ürünlerin değerlendirilmesi 

8. Kalite kontrolü 

Bu sıralamadan da anlaşılacağı üzere “sürve-
yans” hastanelerde infeksiyondan korunma ve kont-
rolün temel ögelerinin en önde gelenidir. Nozokomi-
yal infeksiyon kontrolünün etkinliğini araştırma
(Study of Efficacy of Nosocomial Infection Control,
SENIC) projesi göstermiştir ki; hastane infeksiyonla-
rının sürveyansı, bu konuda çalışan uzman bir ekibin
varlığı ve sürveyans sonuçlarının bildirimi bu infeksi-
yonlarla başetmenin üç temel elemanıdır. Örneğin
SENIC projesinin sonuçlarına göre yalnızca cerrah-
lara sürveyans sonuçlarının bildirilmesi, cerrahi alan
infeksiyonlarını %32 oranında azaltmıştır[6].

Sürveyansın tarihçesi gözden geçirilecek olursa
ilk kez 1847 yılında Ignaz Semmelweis’ın bir hasta-
ne salgınını belgelediği görülecektir. Semmelweis
henüz mikrop kavramı dahi yokken bir hastane in-
feksiyonu salgınını belgelemiş ve kontrol yöntemi
uygulayarak salgını kontrol altına almıştır. Antibiyo-
tiklerin keşfi ile bu ilaçların hastane infeksiyon soru-
nuna çözüm getireceği düşünülmesine rağmen anti-
biyotiklerin bu infeksiyonları önlemediği, aksine ya-
yılımını artırdığı gözlenmiştir. 1950’lerde penisiline
dirençli Staphylococcus aureus’a bağlı nozokomiyal
infeksiyon salgınlarının başlaması ile bu konunun al-
tın çağını yaşaması ilginçtir. 1960’lı yıllarda ABD’de
gönüllü HİKK’ler kurulmuş 1970’de dünyada ilk kez
“Uluslararası Nozokomiyal İnfeksiyon Konferansı”
düzenlenmiştir. Yine aynı yıl Centers for Disease
Control (CDC) tarafından ulusal hastane infeksiyon-
ları sürveyans sistemi (National Nosocomial Infecti-
ons Surveillance System; NNISS) başlatılmıştır.
1960’lı yıllarda nozokomiyal infeksiyonların kontro-
lüne yönelik çabalar içinde çevre kültürleri önemli
yer tutmuş, yoğun taramalar yapılmıştır. 1976’da bu
tür uygulamaların hiçbir işe yaramadığı anlaşıldığın-
dan rutin mikrobiyolojik çevre sürveyansı program-
dan çıkarılmıştır[6]. 

SÜRVEYANS 

Benenson 1985’de sürveyansı “etkin bir kontrol
için hastalığın görülme ve yayılmasının her yönü ile
sürekli olarak araştırılmasıdır” şeklinde tanımlamış-
tır[8]. CDC’nin sürveyans tanımı (1988) ise; halk
sağlığı uygulamalarının planlanması, uygulanması ve
geliştirilmesine temel oluşturacak sağlık verilerinin
sürekli ve sistematik olarak toplanması, analizi ve

yorumunun yapılarak gerekli yerlere veya kişilere bil-
dirilmesidir. Diğer bir ifadeyle sürveyans; infeksiyon
verilerinin rutin olarak toplanması, kaydedilmesi, bu
verilerin incelenerek gerekli kişilere duyurulmasını
kapsar. Sürveyans; infeksiyonlu hastaları, infeksiyon
yerlerini, nozokomiyal infeksiyonla ilişkili faktörleri
saptamaya yarar[1,6]. 

Bir hastanede hastane infeksiyon sürveyansı ya-
pılacaksa ya da yapılıyorsa, öncelikle amaçların iyi
belirlenmesi gerekmektedir. Amaçlar sabit değildir,
zaman içinde değişebilir. Hastanede yeni girişimsel
işlemlerin uygulanmaya başlanması, hastane infeksi-
yonu etkeni olan bakterilerde direnç durumunun de-
ğişmesi, etken olan bakteri cinslerinin değişmesi gi-
bi durumlarda hedefler tekrar belirlenmelidir. 

Sürveyansın amacı: Sürveyansın amaçları şu
şekilde sıralanabilir[2,6,8]: 

1. Hastane infeksiyon hızının azaltılması 

2. Endemik hastane infeksiyon hızının saptan-
ması 

3. Salgınların saptanması 

4. Tıbbi personelin ikna edilmesi 

5. Kontrol yöntemlerinin değerlendirilmesi 

6. Yasal düzenlemeler 

7. Doktor hatası suçlamalarında savunma 

8. İnfeksiyon hızlarının karşılaştırılması 

1. Hastane infeksiyon hızının dolayısıyla mortali-
te ve maliyetin azaltılması sürveyansın gerçek ve en
önemli amacıdır. 

2. Hastane infeksiyonları endemik ya da epide-
mik olarak görülebilir. Ancak endemik infeksiyonla-
rın toplam nozokomiyal infeksiyonlar içinde yeri
%95’dir.

3. Endemik infeksiyon hızı belirlendiğinde bu hı-
zın dışındaki sapmalar kolaylıkla farkedileceğinden
salgınların saptanması kolaylaşacaktır. Sürveyans ve-
rilerinin değerlendirmesinin hızlı yapılması, salgınla-
rın erken saptanmasına olanak sağlar.

4. Tıbbi personelin ikna edilmesi infeksiyon
kontrol programının en zor kısmıdır. Literatür bilgi-
leri ilgili hekim için fazla bir anlam ifade etmezken,
kendi hastanesine, servisine ya da cerrah ise yaptığı
ameliyatlara ait veriler çok şey ifade eder. Bu verile-
rin bildirimi infeksiyon kontrol yöntemlerinin uygu-
lanması için en güçlü ikna edici yöntemdir. 

5. İnfeksiyon kontrolüne yönelik yöntemlerin
uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi, bu yön-
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temlerin etkinliğinin belirlenmesi sürveyansın bir di-
ğer hedefidir. Bazen önerilen yöntemin etkisiz oldu-
ğu belirlenir, bu durumda o yöntemin uygulanması
sonlandırılmalıdır.

Örneğin kateterli hastalarda üriner infeksiyonla-
rın önlenmesi amacıyla günlük meatal bakım öneril-
miş, uygulamalarda etkisiz olduğu belirlenince vaz-
geçilmiştir. 

6. Hastanelerin denetimini yapan üst kuruluşla-
rın kontrolleri sırasında sürveyans sonuçları ile yasal
düzenlemelere yol göstermek olanaklıdır. 

7. Doktor hatası ile ilgili adli soruşturmalarda
sürveyans kayıtları yardımcı olur. 

8. Hastane infeksiyon hızlarının diğer hastanele-
rin sonuçları ile karşılaştırılmasında hastane geneli
sürveyans verileri kullanılmamalıdır. Bunun nedeni;
yöntemler, hastaneler, hastaya ait faktörlerin birbi-
rinden farklı olmasıdır. Gerekli istatistiki düzeltmeler
yapıldıktan sonra belli birimlere ait küçük grup veri-
leri karşılaştırılabilir. Örneğin üriner infeksiyonlar,
yoğun bakım ünitesi infeksiyonları gibi. 

Hastaneye, hastaya, hastalığa, uygulanan giri-
şimlere ait özelliklerin değerlendirilmesini kapsayan
hastaneler arasında sürveyans verilerini karşılaştır-
mayı olanaklı kılacak yöntemler geliştirilmeye çalışıl-
maktadır[9,10].

Sürveyansta Tanı Kriterleri 

Sürveyans yapılırken hastane infeksiyonu tanımı,
çeşitli sistem ve organlara ait olgu tanımları için kri-
terler bilinmelidir. Bugün çoğu merkezde CDC’nin
1988’de yaptığı tanım ve tanı kriterleri kullanılmak-
tadır, bu kriterler yine CDC tarafından 1992 yılında
küçük değişikliklerle tekrar düzenlenmiştir[1,11].

Sürveyans İçin Veri Toplama

Sürveyans için veri toplama yönteminin hastane
olanaklarına göre belirlenmesi gereklidir. Bu yön-
temler Tablo 1’de özetlenmiştir. Sürveyans aktif ya
da pasif, prospektif ya da retrospektif, hasta temelli
ya da laboratuvar temelli olabilir. İdeal olan aktif,
prospektif, hasta temelli, laboratuvarla işbirliği için-
de yapılan sürveyanstır.

Tablo 1’de görüldüğü gibi yalnızca hekim kaydı
ile yapılan sürveyansta infeksiyon saptama olasılığı
çok düşüktür. Sadece laboratuvara dayalı olan sürve-
yansta klinik infeksiyonlar atlanmaktadır, hastanede-
ki kültür alma alışkanlığının durumuna göre değeri
farklılık göstermektedir. Bu yöntemler içinde olgu
saptama yönünden duyarlılığı en fazla olan yöntem
servislere düzenli vizitlerle hastane infeksiyonlarının
saptanmasıdır. 

ABD’de hasta temelli sürveyans tercih edilirken,
İngiltere’de laboratuvar kayıtları ile birlikte hasta vi-
zitleri şeklinde olgular saptanmaktadır[4,8]. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi HİKK’nin kullandığı sistem
İngiltere’dekine benzer şekilde hasta ve laboratuvar
temelli aktif, prospektif sürveyans yöntemidir. 

Ulusal Nozokomiyal İnfeksiyonlar Sürve-
yans sistemi (National Nosocomial Infections
Surveillance System-NNISS) 

NNISS 1970 yılında CDC tarafından ABD’de
ulusal bir veri tabanı oluşturmak amacı ile hastanele-
rin olgu bildirimlerinin organizasyonu için kurulmuş-
tur ve günümüzde de etkin bir şekilde çalışmaktadır.
Şu anda 200’ün üstünde yataklı tedavi kurumunun
verileri standardize protokollerle bu sistem içinde
CDC’ye ulaştırılmaktadır. NNISS’nin kuruluşundan
bu yana kullandığı ve kullanmakta olduğu sürveyans
komponentleri (veya standart protokolleri) şunlar-
dır[12-14]:

1. Hastane genelinde sürveyans

2. Yoğun bakım ünitelerine (çocuk ve erişkin) yö-
nelik sürveyans

3. Yüksek riskli bebek servisi sürveyansı

4. Cerrahi hastalarında sürveyans

Her hastanede NNISS’nin bu protokollerinden
biri veya birkaçı kullanılmaktadır. Şu anda hastane
genelinde sürveyans tümüyle terkedilmek üzeredir,
hastanelerin çoğunda terkedilmiştir. 1986 yılından
itibaren yavaş yavaş hedefe yönelik sürveyans proto-
kollerine geçilmeye başlanmıştır. Hastane geneli sür-
veyanstan vazgeçilerek hedefe yönelik sürveyansa,
yani yukarıda verilen protokollerden 2, 3, ve 4’ncü-
ye geçilmesinin nedeni hastane geneli sürveyansın
yoğun emek, zaman, maliyet ve personel gerektir-
mesidir. Diğer yandan NNISS’nin kurulduğu yıllar-
dan başlayarak gerçekleştirdiği hastane genelinin ak-
tif, prospektif sürveyansının sonuçlarına göre tüm
bakteriyemilerin %33-45’i yoğun bakım ünitelerinde
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Tablo 1. Sürveyans için veri toplama yöntemle-
ri[4] 

Yöntem İnfeksiyon Saptama %’si 

Hekim kaydı 14 - 34 

Laboratuvar kaydı 

Seçilmiş mikroorganizmalar 30 - 48 

Tüm mikroorganizmalar 59 - 70

Düzenli vizitler 58 - 90 



görülmektedir. Oysa bu üniteler hastane yataklarının
%8’ine sahiptir. Yine bu çalışmanın sonuçlarına gö-
re diğer hasta gruplarına göre bebeklerin infeksiyon
yönünden daha yüksek riskte olduğu, diğer yandan
ameliyat olan hastalarda olmayanlara göre üç misli
daha fazla infeksiyon görüldüğü gözlenmiştir. Bu ne-
denlerle hedefe yönelik sürveyansa geçilmiştir.

NNISS çalışmasında hastane genelinde sürve-
yans uygulaması sırasında infeksiyon hızı servislere
göre taburcu olan hasta sayısı üzerinden veya 1.000
hasta günü üzerinden hesaplanmaktadır, tüm servis-
ler ve tüm nozokomiyal infeksiyonlar kaydedilmekte-
dir. 

NNISS’nin yoğun bakım ünitelerindeki infeksi-
yonlara yönelik sürveyansında ise; vücut bölgelerine
göre infeksiyon hızları riskli hasta sayısı, toplam has-
ta yatış günü, üriner kateter günü, santral venöz ka-
teter günü, ventilatör günü üzerinden hesaplanmak-
tadır.

Yüksek riskli bebekleri hedefleyen sürveyansta
yenidoğan bebekler doğum ağırlıklarına göre 1.000
gramın altındakiler, 1.001-1.500 g arasında olanlar,
1.501-2.500 g arasında ağırlığı olanlar ve 2.500 g
üstündekiler olmak üzere gruplandırılırlar. Her bir
gruba ait vücut bölgesine spesifik infeksiyon hızları
riskteki hasta sayısı, toplam hasta sayısı, umblikal
kateter günü, ventilatör günü üzerinden hesaplanır.

NNISS’nin cerrahi hastalara yönelik sürveyansın-
da operasyon listesindeki ameliyatları geçirenlerde
tüm anatomik bölgelere ait nozokomiyal infeksiyon-
lar veya sadece cerrahi alan infeksiyonlarının sap-
tanması amaçlanır. Risk faktörleri olarak yara tipi
(temiz, temiz-kontamine, kontamine, kirli), ameliyat
süresi, ASA (Amerikan Anesteziyoloji Derneği) skor-
ları kaydedilir, bunlara göre tahmin ettirici bileşik in-
deks hesaplanır[15,16].

Nozokomiyal İnfeksiyonların Sürveyans
Yöntemleri

Genel olarak bu yöntemleri beş ana grupta top-
lamak olanaklıdır[6]:

1. Hastane genelinde sürveyans

2. Hedefe yönelik sürveyans

3. Amaca/önceliğe yönelik sürveyans

4. Sınırlı periyodik sürveyans

5. Taburcu sonrası sürveyans 

1. Hastane genelinde sürveyans: İki şekilde ya-
pılabilir. a) Sürekli aktif sürveyans b) Prevelans sür-
veyansı

a) Sürekli aktif sürveyans (insidans sürveyan-
sı): Tüm hastalardaki tüm hastane infeksiyonlarını
saptamaya yöneliktir. Kümeleşmeleri saptayabilir.
Hastaya ait ve çevresel riskleri incelemediği için di-
ğer hastanelerle karşılaştırma yapma olanağı ver-
mez. İnfeksiyon kontrol programının etkinliğini ölçe-
mez. Ayrıca yoğun emek gerektirir, dolayısıyla paha-
lıdır. 

b) Prevelans sürveyansı: Belli popülasyonda bir
veya birkaç günlük sürede, o anda var olan infeksi-
yonları saptamaya yöneliktir. Genellikle insidanstan
daha büyük bir sayı elde edilir. Olgu sayısı insidansa
yönelik olandan daha az olduğu için gruplar arası
farklılıkları saptamaya elverişli değildir, ancak genel
bir fikir verir. Dönüşümlü yapılırsa, düzeltmeleri ya-
pılarak değerlendirilirse infeksiyon kontrol program-
larının etkinliğini ölçebilir, az emekle gerçekleştirile-
bilecek ucuz bir yöntemdir.

2. Hedefe yönelik sürveyans: Kendi içinde üç
başlık altında toplanabilir:

a) Anatomik bölgeye yönelik sürveyans: Örn:
Cerrahi alan infeksiyonları, bakteriyemiler, kateter
infeksiyonları gibi tek tip infeksiyonun saptanmasına
yöneliktir. Esnek bir yöntemdir, diğer yöntemlerle
birlikte kullanılabilir. Ancak veri toplamada yetersiz
kalabilmesi, önlemeye yönelik olmaması yanında kü-
meleşmeleri saptayamaması olumsuz yönleridir.

b) Üniteye yönelik sürveyans: Yoğun bakım
ünitesi, yenidoğan, cerrahide yatan hastalar gibi
yüksek riskli hastaları hedefler. Daha az personel ge-
rektirir.

c) Dönüşümlü sürveyans: Her klinikteki tüm no-
zokomiyal infeksiyonlar dönüşümlü olarak saptanır.
Daha ucuzdur ve daha az personel gerektirir ancak
temel infeksiyon hızlarını önceden bilmek gerekir,
bu yöntemle kümeleşmeler atlanabilir.

3. Amaca/önceliğe yönelik sürveyans: Has-
tanedeki nozokomiyal infeksiyonların durumuna gö-
re her yıl öncelikli amaç değiştirilir. Örneğin bir yıl
cerrahi alan infeksiyonlar, daha sonra bakteriyemi-
ler, üriner infeksiyonlar vs. saptamaya yönelik sürve-
yans yapılır. Bu sürveyans yönteminde kaynakları
daha etkin kullanmak olanaklıdır. Ancak bu yöntem-
de temel infeksiyon hızları belirsiz kalır, kümeleşme-
ler atlanabilir. 

4. Sınırlı periyodik sürveyans: Hastane geneli
sürveyansla anatomik bölgeye yönelik sürveyansın
karışımıdır. Yılın her dört ayından bir ayında hasta-
ne geneli sürveyans, diğer üç ayda bakteriyemi ve
sepsislerin saptanmasına yönelik çalışılır. Bu yön-
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temle temel infeksiyon hızları saptanabilir, daha az
zaman gerekir, fakat bu yöntemle kümeleşmeler at-
lanabilir. 

5. Taburcu sonrası sürveyans: Taburcu sonrası
gelişen nozokomiyal infeksiyonları saptamaya yöne-
lik bir yöntemdir. Bu yöntemle cerrahi alan infeksi-
yonları yüksek alınmaktadır. Hastalara taburcu son-
rası telefon, posta ile ulaşılabilir veya kontrole çağrı-
larak izlenir. Hasta takibinin zor olduğu, standart ol-
mayan bir yöntemdir. 
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