
Giriş: Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) has-
tanelerden bildirilen infeksiyonların %15’inden 
daha fazlasını oluşturur[1]. Genel olarak, sağlık 
hizmetiyle ilişkili ÜSİ’lerin tamamı üriner sisteme 
yerleştirilen aletler, yapılan girişimler nedeniyle 
gelişir. 

Kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu (KİÜ-
Sİ) erkeklerde sistit, piyelonefrit, gram-negatif bak-
teremi, prostatit, epididimit ve orşit gibi kompli-
kasyonlara yol açabilir. Tüm hastalarda daha az 
oranda endokardit, vertebral osteomiyelit, septik 
artrit, endoftalmit ve menenjit gibi komplikas-
yonlar görülebilir. Komplikasyonlar hastanın ra-
hatsızlığına, hastanede yatış süresinin uzamasına 
maliyet ve mortalite artışına neden olur[2]. Her 
yıl 13.000’den fazla kişi ÜSİ nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir[3].

KİÜSİ’nin önlenmesi “CDC/HICPAC (Centers 
for Disease Control and Prevention/Healthcare 
Infection Control Practices Advisory Committee)” 
Kateterle İlişkili Üriner Sistem İnfeksiyonlarının 
Önlenmesi Rehberi’nde tartışılmıştır[4].

Sürveyans, yoğun bakım üniteleri (YBÜ), özel 
bakım alanları, düşkünlerin bakıldığı kuruluşlar ve 
bakım evleri gibi payda verilerinin toplanabileceği 
herhangi bir yataklı serviste yapılabilir. 

Not: Hasta taburcu edildikten sonra KİÜSİ 
açısından takip edilmesine gerek yoktur. Bununla 
beraber, taburcu gününde veya bir sonraki günde 
KİÜSİ tespit edilirse bildirilmelidir.

Tanımlar: 

Üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ): Sempto-
matik ÜSİ (SÜSİ) veya asemptomatik bakteremik 
ÜSİ (ABÜSİ) kriterleri kullanılarak tanımlanır (Tab-
lo 1, Şekil 1-5). 

İnfeksiyon tarihi: ÜSİ kriterlerini karşılayan 
son parametrenin (tanıyı tamamlayıcı kriter) orta-
ya çıktığı gündür. 

Kalıcı kateter: Üretra yoluyla mesaneye yer-
leştirilmiş ve idrar torbasına bağlı kateterdir (aynı 
zamanda Foley kateteri olarak da isimlendirilir). 
Bu tanım kondom kateterleri, geçici kateterler, 
nefrostomi tüpleri ve Foley kateteri takılı değilse 
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suprapubik kateterleri kapsamaz. Bu tanım aralıklı 
veya sürekli yıkama için kullanılan kalıcı üretral 
kateterleri kapsar. 

Kateterle ilişkili üriner sistem infeksi-
yonu (KİÜSİ): Kalıcı bir kateterin yerleştirildiği 
gün birinci gün kabul edilir. ÜSİ saptandığında 
(infeksiyon tarihi) iki günden fazla süredir kateter 
takılıysa ve infeksiyon tarihinde ya da bir gün 
öncesinde kateter takılıysa bu bir KİÜSİ’dir. Eğer 
bir kalıcı kateter iki günden daha fazla süredir 
takılı kalmış ve sonra çıkarılmışsa, KİÜSİ tanısı 
için kateterin çıkarıldığı gün ya da bir sonraki 
gün ÜSİ kriterlerinin tümü karşılanmalıdır. 

Örnek: Serviste yatan bir hastaya Foley ka-
teter takılır ve ertesi sabah hastada ÜSİ kriterleri 
görülür. İnfeksiyon kriterlerinin tümü ortaya çıktı-
ğında, kateter iki günden uzun süre takılı olma-
dığı için bu bir KİÜSİ değildir. 

Not: SÜSİ 1b ve 2b ve diğer ÜSİ kateterle 
ilişkili olamaz.

ÜSİ’nin nerede geliştiği kararı: Hasta ÜSİ 
tanısının tamamlayıcı son kriterinin saptandığı gün 
hangi serviste yatıyorsa orası kabul edilir. İstisnai 
durumlar söz konusu olabilir:

Transfer kuralı: Aynı kuruluş içinde bir ser-
visten diğerine veya bir başka kuruluşa transferden 
sonraki iki gün içinde (örn. transfer günü veya bir 
gün sonra), KİÜSİ’nin bütün kriterleri mevcutsa, 
infeksiyon hastayı nakleden servis veya kuruluşa 
aittir. Kabul eden kurum bu olay hakkındaki bilgi-
leri nakleden servisle paylaşmalıdır. Buna “transfer 
kuralı” denir. Örneğin;

• Foley kateteri olan bir hasta cerrahi YBÜ’den 
cerrahi servisine nakledilir. Sonraki gün ÜSİ için 
gerekli bütün kriterler mevcuttur. Bu olgu cerrahi 
YBÜ’ye ait KİÜSİ olarak kaydedilir. 

• Hasta Foley kateteri çıkarıldıktan sonra aynı 
sabah dahiliye YBÜ’den dahiliye servisine nakledilir. 
O gece ÜSİ için gerekli bütün kriterler mevcuttur. 
Bu olgu dahiliye YBÜ’ye ait KİÜSİ olarak kaydedilir. 

• Foley kateteri bulunan bir hasta pazartesi 
günü dahiliye servisinden koroner YBÜ’ye nakle-
dilir. Çarşamba günü, koroner YBÜ’de ÜSİ için 
gerekli bütün kriterler mevcuttur. Bu olguda ÜSİ 
transferden sonraki üçüncü günde ortaya çıktığı 
için koroner YBÜ’ye ait KİÜSİ olarak kaydedilir.

• A Hastanesinin üroloji servisindeki hastanın 
beş gündür takılı olan Foley kateteri çıkarıldıktan 
birkaç saat sonra hasta taburcu edilir. B Hastane-
sinin personeli bir sonraki gün bu hastanın ÜSİ 
ile B Hastanesine başvurduğunu bildirir. Bu olgu 
A Hastanesi üroloji servisine ait KİÜSİ olarak 
kaydedilmelidir. 

Payda verileri: Payda olarak kateter günü ve 
hasta günü kullanılmaktadır. Kalıcı kateteri olan 
hastalarda kateter günleri her gün aynı saatte 
günlük olarak kaydedilir. İzlenen üniteler için ka-
teter günleri ve hasta günleri ayrı ayrı kaydedilir. 

Veri analizleri: Gözlenen infeksiyon sayısının 
beklenen infeksiyon sayısına bölünmesiyle stan-
dardize infeksiyon oranı (SIR) hesaplanır. Tahmin 
edilen infeksiyon sayısı istatistiksel tahmin kapsa-
mında temel bir zaman periyodu süresinde stan-
dart bir popülasyondaki KİÜSİ oranları kullanılarak 
hesaplanır ki bu oran standart bir popülasyondaki 
ÜSİ oranını temsil eder[5]. 

Not: SIR sadece beklenen hastane infeksiyonu 
sayısı ≥ 1 ise hesaplanır. 

Gözlenen hastane infeksiyonları

Beklenen hastane infeksiyonları
SIR = 

KİÜSİ SIR tek bir bölüm için hesaplanabileceği 
gibi bu ölçüm bölüm tipleri arasında infeksiyon 
insidansındaki farklılıkların hesaplanmasına da ola-
nak sağlar. Örneğin; rapor edilen tüm bölümler 
için ayarlanmış (uyumlu hale getirilmiş) bir KİÜSİ 
SIR elde edilebilecektir. Benzer olarak kuruluştaki 
tüm branşlara ait bakım alanları için bir KİÜSİ 
SIR elde edilebilir.
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Tablo 1. Üriner sistem infeksiyonu kriterleri

Kriter Üriner Sistem İnfeksiyonu (ÜSİ)

Semptomatik Üriner Sistem İnfeksiyonu (SÜSİ)

Aşağıdaki koşullardan en az biri bulunmalıdır:

1a Kateterin takıldığı gün birinci gün olmak üzere iki günden daha fazla süredir kalıcı kateteri olan ve ÜSİ 
tanısının konulduğu gün kateteri takılı olan

ve

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az biri olan: 

a. Ateş (> 38°C)

b. Suprapubik hassasiyet*

c. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

ve

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 105 cfu/mL ürediği hasta.

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

----------------------------------------------VEYA-----------------------------------------------------

İki günden daha fazla süredir kalıcı kateteri olan ve ÜSİ saptandığı gün veya bir gün önce kateteri 
çıkarılmış olan

ve

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az biri olan: 

a. Ateş (> 38°C)

b. Acil idrar ihtiyacı*

c. Sık idrar ihtiyacı*

d. Ağrılı idrar yapma*

e. Suprapubik hassasiyet*

f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

ve 

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 105 cfu/mL ürediği hasta.

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise

1b Hastada ÜSİ saptandığı gün ya da bir gün öncesinde, iki günden daha fazla süreli kalıcı kateter yok

ve

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az biri olan: 

a. ≤ 65 yaş hastada ateş (> 38°C)

b. Acil idrar ihtiyacı*

c. Sık idrar ihtiyacı*

d. Ağrılı idrar yapma*

e. Suprapubik hassasiyet*

f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

ve
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Tablo 1. Üriner sistem infeksiyonu kriterleri (devamı)

Kriter Üriner Sistem İnfeksiyonu (ÜSİ)

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 105 cfu/mL ürediği hasta.

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise. 

2a Kateterin takıldığı gün birinci gün olmak üzere iki günden daha fazla süredir kalıcı kateteri olan ve ÜSİ 
tanısının konulduğu gün kateteri takılı olan 

ve

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az biri olan: 

a. Ateş (> 38°C)

b. Suprapubik hassasiyet*

c. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

ve

Aşağıdaki bulgulardan en az biri olan:

a. İdrar tahlilinde lökosit esteraz ve/veya nitrit pozitifliği

b. Piyüri (santrifüj edilmemiş idrar örneğinde ≥ 10 lökosit/mm3 ya da santrifüj edilmiş idrarın her 
büyük büyütme sahasında > 5 lökosit varlığı)

c. Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizmaların görülmesi

ve

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 103 ve < 105 cfu/mL ürediği hasta. 

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

----------------------------------------------VEYA-----------------------------------------------------

İki günden daha fazla süredir kalıcı kateteri olan ve ÜSİ saptandığı gün veya bir gün önce kateteri 
çıkarılmış olan

ve

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az biri olan:

a. Ateş (> 38°C)

b. Acil idrar ihtiyacı*

c. Sık idrar ihtiyacı*

d. Ağrılı idrar yapma*

e. Suprapubik hassasiyet*

f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

ve

Aşağıdaki bulgulardan en az biri olan:

a. İdrar tahlilinde lökosit esteraz ve/veya nitrit pozitifliği

b. Piyüri (santrifüj edilmemiş idrar örneğinde ≥ 10 lökosit/mm3 ya da santrifüj edilmiş idrarın her  
    büyük büyütme sahasında > 5 lökosit varlığı) 

c. Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizmaların görülmesi
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Tablo 1. Üriner sistem infeksiyonu kriterleri (devamı)

Kriter Üriner Sistem İnfeksiyonu (ÜSİ)

ve

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 103 ve < 105 cfu/mL ürediği hasta. 

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır. 

 * Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise.

2b Hastada ÜSİ saptandığı gün ya da bir gün öncesinde iki günden daha fazla süreli kalıcı kateter yok

ve

Aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az biri olan: 

a. ≤ 65 yaş hastada ateş (> 38°C) 

b. Acil idrar ihtiyacı* 

c. Sık idrar ihtiyacı* 

d. Ağrılı idrar yapma* 

e. Suprapubik hassasiyet*

f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

ve

Aşağıdaki bulgulardan en az biri olan:

a. İdrar tahlilinde lökosit esteraz ve/veya nitrit pozitifliği

b. Piyüri (santrifüj edilmemiş idrar örneğinde ≥ 10 lökosit/mm3 ya da santrifüj edilmiş idrarın her 
büyük büyütme sahasında > 5 lökosit varlığı)

c. Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizmaların görülmesi

ve

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 103 ve < 105 cfu/mL ürediği hasta. 

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise. 

3   ≤ 1 yaş olan hastada kalıcı kateter takılı olsun** ya da olmasın aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az birinin 
olması: 

a. Ateş (> 38°C) 

b. Hipotermi (< 36°C) 

c. Apne*

d. Bradikardi* 

e. Dizüri* 

f. Letarji* 

g. Kusma*

ve

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 105 cfu/mL üremesi. 

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

  * Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise. 

** Kateterin yerleştirildiği ilk günün birinci gün kabul edilmesi şartıyla, hastada iki günden uzun süredir idrar 
kateterinin takılı olması ve bu kriterlerin tüm elemanları ilk kez bir arada saptandığında kateterin takılı olması.
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Tablo 1. Üriner sistem infeksiyonu kriterleri (devamı)

Kriter Üriner Sistem İnfeksiyonu (ÜSİ)

4 ≤ 1 yaş olan hastada kalıcı kateter takılı olsun** ya da olmasın aşağıdaki belirti ve bulgulardan en az 
birinin olması:

a. Ateş (> 38°C) 

b. Hipotermi (< 36°C) 

c. Apne*

d. Bradikardi* 

e. Dizüri* 

f. Letarji* 

g. Kusma*

ve

Aşağıdaki bulgulardan en az biri olan:

a. İdrar tahlilinde lökosit esteraz ve/veya nitrit pozitifliği

b. Piyüri (santrifüj edilmemiş idrar örneğinde ≥ 10 lökosit/mm3 ya da santrifüj edilmiş idrarın her 
büyük büyütme sahasında > 5 lökosit varlığı)

c. Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizmaların görülmesi

ve

a. İdrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizmanın ≥ 103 ve < 105 cfu/mL ürediği hasta. 

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

    * Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise.

** Kateterin yerleştirildiği ilk günün birinci gün kabul edilmesi şartıyla, hastada iki günden uzun süredir idrar 
kateterinin takılı olması ve bu kriterlerin tüm elemanları ilk kez bir arada saptandığında kateterin takılı olması.

Kriter Asemptomatik Bakteremik Üriner Sistem İnfeksiyonu (ABÜSİ)

Hastada kalıcı kateter olsun* veya olmasın ÜSİ’yi düşündürecek herhangi bir semptom veya bulgusu (örn. 
herhangi bir yaştaki hastada; ateş yok (> 38°C), acil idrar ihtiyacı, sık idrar ihtiyacı, ağrılı idrar yapma, 
suprapubik hassasiyet, kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet VEYA ≤ 1 yaş hastada; ateş yok (> 38°C), 
hipotermi, apne, bradikardi, dizüri, letarji veya kusma) olmayacak

ve

İdrar kültüründe en fazla iki farklı üropatojen mikroorganizmanın** > 105 cfu/mL üremesi

ve

idrar kültüründe üreyen üropatojen mikroorganizma ile eşleşen en az bir pozitif kan kültürü ya da cilt 
flora elemanı etken için iki farklı venden alınan iki kan kültürü pozitifliği olması.

Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle 
arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

 *  Kateterin yerleştirildiği ilk günün birinci gün kabul edilmesi şartıyla, hastada iki günden uzun süredir idrar 
kateterinin takılı olması ve bu kriterlerin tüm elemanları ilk kez bir arada saptandığında kateterin takılı 
olması.

**  Üropatojen mikroorganizmalar: Gram-negatif basiller, Staphylococcus spp., mayalar, beta-hemolitik strep-
tokoklar, Enterococcus spp., G. vaginalis, Aerococcus urinae ve Corynebacterium (üreaz pozitif).
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Tablo 1. Üriner sistem infeksiyonu kriterleri (devamı)

Yorumlar • İdrar kültüründe en az iki farklı mikroorganizmanın üremesi durumunda “miks flora” olarak rapor 
edilir. Bu nedenle aynı kültürde ek bir mikroorganizma üremesi > 2 mikroorganizma türü olacağı için 
ÜSİ kriterlerini karşılamaz.

• Sonda ucu kültürü yapılmamalıdır ve ÜSİ tanısı için kullanılmaz.

• İdrar kültürleri uygun teknikle alınmalıdır. Örnekler kalıcı kateterden port dezenfekte edildikten sonra 
aspire edilmelidir.

• Bebeklerde idrar kültürleri mesane kateterizasyonu veya suprapubik aspirasyonla alınmalıdır. İdrar tor-
basından alınan örnek pozitif çıktığında güvenilir değildir ve kateterizasyon veya suprapubik aspirasyon 
örnekleriyle doğrulanmalıdır.

• Kültür için alınan idrar örnekleri tercihan ilk 1-2 saat içinde işleme konulmalıdır. Alındıktan sonraki 30 
dakika içinde işlem yapılamayacaksa buzdolabında tutulmalıdır. Buzdolabındaki örnekler 24 saat içinde  
ekilmelidir.

• İdrar örneği etiketleri hastanın semptomatik olup olmadığını belirtmelidir.

• Bebeklerde idrar kültürü mesane kateterizasyonu ya da suprapubik aspirasyonla alınmalıdır.

• Bütün ABÜSİ olguları için sekonder kan dolaşımı infeksiyonunu “EVET” olarak bildiriniz.

• ABÜSİ için hem kan hem de idrar örneklerinde sadece aynı patojeni bildiriniz.

• Corynebacterium’u (üreaz pozitif) ya Corynebacterium türleri tanımlanmamış veya tanımlanmışsa C. 
urealyticum olarak bildiriniz
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Şekil 1. Kalıcı kateteri olanlarda semptomatik üriner sistem infeksiyonları (SÜSİ)’nın tanımlanması ve sınıflandırılması.

Kateterin yerleştirildiği ilk günün birinci gün kabul edilmesi şartıyla, hastada iki günden uzun süredir idrar kateterinin takılı 
olması ve bu kriterlerin tüm elemanları ilk kez bir arada saptandığında kateterin takılı olması. Kriterlerin varlığı belirli bir zaman 
diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.

Se
m

p
to

m
la

r
ve

 B
u
lg

u
la

r
La

b
o

ra
tu

va
r 

K
an

ıt
ı

Aşağıdaki bulgulardan en az birisi:
a.  Lökosit esteraz ve/veya nitrit için pozitif dipstik testi
b.  Piyüri (santrifüj edilmemiş idrarda ≥ 10 lökosit/mm3 veya santrifüj edilmiş idrarda her 

büyük büyütme sahasında > 5 lökosit)
c.  Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizma görülmesi

Pozitif idrar kültürü ≥ 105 cfu/mL, ikiden 
fazla mikroorganizma türü olmayacak

SÜSİ Kriter 1a SÜSİ Kriter 2a

KİÜSİ KİÜSİ

Pozitif idrar kültürü ≥ 103 ve < 105  
cfu/mL, ikiden fazla mikroorganizma  

türü olmayacak

Aşağıdakilerden en az birisi:
a. Ateş (> 38°C)
b. Suprapubik hassasiyet*
c. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise
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Şekil 2. Kalıcı kateteri çıkarılanlarda semptomatik üriner sistem infeksiyonları (SÜSİ)’nın tanımlanması ve sınıflandırılması.

ÜSİ saptandığı gün veya bir gün önce kateteri çıkarılmış olan hasta. Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. 
Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.
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Aşağıdaki bulgulardan en az birisi:
a.  Lökosit esteraz ve/veya nitrit için pozitif dipstik testi
b.  Piyüri (santrifüj edilmemiş idrarda ≥ 10 lökosit/mm3 veya santrifüj edilmiş idrarda her 

büyük büyütme sahasında > 5 lökosit)
c.  Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizma görülmesi

Pozitif idrar kültürü ≥ 105 cfu/mL, ikiden 
fazla mikroorganizma türü olmayacak

SÜSİ Kriter 1a

İnfeksiyon kriterlerinin bütün maddelerinin ilk kez birlikte görüldüğü gün veya bir gün öncesinde kalıcı 
kateter takılı mıydı?

SÜSİ Kriter 2a

Evet Hayır

KİÜSİ SÜSİ SÜSİ (kateterle ilişkili olmayan)

Pozitif idrar kültürü ≥ 103 ve < 105  
cfu/mL, ikiden fazla mikroorganizma  

türü olmayacak

Aşağıdakilerden en az birisi:
a. Ateş (> 38°C)
b. Acil idrar ihtiyacı*
c. Sık idrara çıkma*
d. Dizüri*
e. Suprapubik hassasiyet*
f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise
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Şekil 3. Kalıcı kateterle ilişkili olmayan semptomatik üriner sistem infeksiyonları (SÜSİ)’nın tanımlanması ve sınıflandırılması. 

Hastada ÜSİ saptandığı gün ya da bir gün öncesinde iki günden daha fazla süreli kalıcı kateter olmaması. Kriterlerin var-
lığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle arasındaki süre bir günden fazla 
olmamalıdır.

Se
m

p
to

m
la

r 
ve

B
u
lg

u
la

r
La

b
o

ra
tu

va
r 

K
an

ıt
ı

Aşağıdaki bulgulardan en az birisi:
a.  Lökosit esteraz ve/veya nitrit için pozitif dipstik testi
b.  Piyüri (santrifüj edilmemiş idrarda ≥ 10 lökosit/mm3 veya santrifüj edilmiş idrarda her 

büyük büyütme sahasında > 5 lökosit)
c.  Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizma görülmesi

Pozitif idrar kültürü ≥ 105 cfu/mL, ikiden 
fazla mikroorganizma türü olmayacak

SÜSİ Kriter 1b SÜSİ Kriter 2b

Pozitif idrar kültürü ≥ 103 ve < 105  
cfu/mL, ikiden fazla mikroorganizma  

türü olmayacak

Aşağıdakilerden en az birisi:
a. Ateş (> 38°C) ≤ 65 yaş hastada
b. Acil idrar ihtiyacı*
c. Sık idrara çıkma*
d. Dizüri*
e. Suprapubik hassasiyet*
f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassasiyet*

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise
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Şekil 4. ≤ 1 yaş hastada semptomatik üriner sistem infeksiyonları (SÜSİ)’nın tanımlanması ve sınıflandırılması 

Kalıcı kateteri olsun veya olmasın ≤ 1 yaş hasta
Kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden sonra gelişen diğer kriterle arasındaki süre bir 
günden fazla olmamalıdır.
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Aşağıdakilerden en az birisi:
a. Ateş (> 38°C)
b. Hipotermi (< 36°C)
c. Apne* 
d. Bradikardi*
e. Dizüri*
f. Letarji*
g. Kusma*

* Tanımlanmış bir başka sebebi yok ise

Aşağıdaki bulgulardan en az birisi:
a.  Lökosit esteraz ve/veya nitrit için pozitif dipstik testi
b.  Piyüri (santrifüj edilmemiş idrarda ≥ 10 lökosit/mm3 veya santrifüj edilmiş idrarda her 

büyük büyütme sahasında > 5 lökosit)
c.  Santrifüj edilmemiş idrarın Gram boyamasında mikroorganizma görülmesi

Pozitif idrar kültürü ≥ 105 cfu/mL, ikiden 
fazla mikroorganizma türü olmayacak

SÜSİ Kriter 3

İnfeksiyon kriterlerinin bütün maddelerinin ilk kez birlikte görüldüğü gün veya bir gün öncesinde kalıcı 
kateter takılı mıydı?

SÜSİ Kriter 4

Evet Hayır

KİÜSİ SÜSİ 

Pozitif idrar kültürü ≥ 103 ve < 105  
cfu/mL, ikiden fazla mikroorganizma  

türü olmayacak
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Bin üriner kateter günündeki KİÜSİ oranı KİÜ-
Sİ sayısının kateter gününe bölünmesi ve sonucun 
1000 ile çarpılmasıyla elde edilir. Üriner kateter 
kullanım oranı üriner kateter gününün hasta gü-

nüne bölünmesiyle hesaplanır. Bu hesaplamalar 
kuruluştaki her bir YBÜ tipi, her bir bölüm ve 
diğer bölümler için ayrı ayrı yapılacaktır.

Şekil 5. Asemptomatik bakteremik üriner sistem infeksiyonu (ABÜSİ). 

Kalıcı kateteri olan ya da olmayan bir hastada kriterlerin varlığı belirli bir zaman diliminde olmalıdır. Saptanan bir kriterden 
sonra gelişen diğer kriterle arasındaki süre bir günden fazla olmamalıdır.
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Herhangi bir yaştaki hastada aşağıdakilerden 
hiçbirinin olmaması:

a. Ateş > 38°C 
b. Acil idrar ihtiyacı
c. Sık idrara çıkma
d. Dizüri
e. Suprapubik ağrı
f. Kostovertebral açıda ağrı veya hassa-
siyet

≤ 1 yaş hastada aşağıdakilerden hiçbirinin 
olmaması:

a. Ateş (> 38°C)
b. Hipotermi (< 36°C)
c. Apne
d. Bradikardi
e. Letarji
f. Kusma
g. Dizüri

Yukarıdaki kriterlerle birlikte idrar kültüründe en fazla iki farklı mikroorganizma olacak 
şekilde ≥ 105 cfu/mL üreme olması

İdrar kültüründe üreyen üropatojen mikroorganizma ile eşleşen en az bir 
pozitif kan kültürü ya da cilt flora elemanı etken için iki farklı venden alınan iki 

kan kültürü pozitifliği olması

Asemptomatik bakteremik üriner sistem infeksiyonu (ABÜSİ)

İnfeksiyon kriterlerinin bütün maddelerinin ilk kez birlikte görüldüğü gün veya bir gün 
öncesinde kalıcı kateter takılı mıydı?

Evet Hayır

aBÜSİ (kateterle ilişkili) aBÜSİ (kateterle ilişkili olmayan)
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