
 

 

1.0 AMAÇ 

Nozokomiyal bulaşı veya yeni vakaların ortaya çıkmasını, epidemiyolojik sürveyansın kalitesini, korunmaya 
yönelik önlemlerin etkinliğini değerlendirmek, etyolojik ajan, konakçı, virulans veya çevresel faktörlerle ilgili yeni 
özellikler tanımlamak. 

 
2.0 KAPSAM 

Tüm birimleri kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi 

 

4.0 SORUMLULAR 

Enfeksiyon Kontrol Hekimi, Mikrobiyoloji laboratuvarı Sorumlusu, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Epidemiyolog 

İlgili bölümün başkanı veya görevlendireceği bir sorumlu hekim ve hemşire. 
 

5.0 TANIMLAR 

Endemik düzey: Bir hastalığın belirli bir yerde beklenen görülme düzeyi.  
Epidemik düzey: Salgın;  

Aynı ünitede veya benzer hastalarda bir etkenin kümelenmesi,  
İnvaziv girişimlerden sonra ortaya çıkan enfeksiyonlarda kümelenme, 

Sağlık personeli ve hastalar arasında benzer enfeksiyonların gelişmesi, 
Tipik hastane enfeksiyonu etkenlerinde ( dirençli bakteriler) kümeleşme, 
Nadir görülmesi beklenen bir enfeksiyonun tek bir epizodu salgın olabilir. 

 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

1- SALGIN İNCELEMESİNİN BASAMAKLARI  

Ön İnceleme Ve Tanımlayıcı Araştırma  

1- Mevcut bilgilerin gözden geçirilmesi, 

 Sürveyans kayıtları 
 Klinik ve laboratuar çalışanları ile görüşme  

 Mikrobiyoloji kayıtları 
 Hasta dosyaları 
 Diğer (patoloji raporları, eczane kayıtları,radyoloji raporları,anestezi kayıtları ve poliklinik defterleri)  

2- Olayın türünün lokalizasyonunun belirlenmesi (örneğin; Bakteriyemi - Yoğun Bakım Ünitesi vb.) ve 
ciddiyetinin belirlenmesi (vaka tanımı), 

3- Literatür taraması, 
4- Tanının kesinleştirilmesi 
 Salgın öncesi ve salgın dönemine ait atak hızı karşılaştırılması.  

 Atak Hızı: Yeni Olgu Sayısı/Risk altındaki Popülasyon 

 Psödoepidemi ihtimalinin ekarte edilmesi 

5- Kesin vaka tanımının oluşturulması.  
     Vaka tanımı: Kim? 

 Nerede? 
 Ne Zaman ? 

Örneğin; 1 Temmuz- 30 Eylül 2003 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan ve kan kültüründe 
pseudomonas aeruginosa üreyen hastalar.  
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6- Kesin vaka tanımına uyan tüm olguların bulunması, 
7- Mikrobiyoloji laboratuvarı ile temas kurulmalı, 
 Salgınla ilgili olduğu düşünülen örneklerin saklanması sağlanmalı, 

 Doğru – hızlı tiplendirme, antibiyotik duyarlılık testi istenmeli, 
 İlgili personelle hemen görüşme yapılmalı,  

 Standartlara ne ölçüde uyulduğu araştırılmalı, 
 Gözlem yapılmalı, 
 Tedirginlik ve korku ortamı yaratmaktan kaçınılmalı, 

 İlgili bölümler ve hastane idaresi ile iyi iletişim kurulmalı, 
8- Salgın eğrisi oluşturulmalı, 

9- Vaka listesinin (Hasta –Risk faktörü ) (LİNE LİSTİNG) hazırlanması. 
 

 2- ESAS İNCELEME VE KARŞILAŞTIRMALI  

 Tanımlayıcı epidemiyolojik çalışmanın derinleştirilmesi; 
Yeni bulunan vakaların  listeye ve salgın eğrisine eklenmesi, 
Dosya taraması, verilerin standart formlara kaydedilmesi. 

 Veri analizlerine hipotez geliştirme, 
 Hipotezin karşılaştırılmalı bir çalışma ile test edilmesi.  

 

SALGIN KONTROL ÇALIŞMALARI  

 Salgın şüphesi ile birlikte başlamalı, 

 Uygulamalar ve yazılı standartlar gözden geçirilmeli, 
 Sürveyansa devam edilmeli, 
 Eğitim, 

 Enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumun öneminin vurgulanması, 
 Uygulamalar ve yazılı standartlar gözden geçirilmeli (El hijyeni, standart önlemler, izolasyon önlemleri, 

temizlik, dezenfeksiyon-sterilizasyon prosedürleri, parenteral sıvıların hazırlanması, cerrahi alan temizliği, üriner 
kateter bakımı, cerrahi profilaksi ve antibiyotik tedavinin gözden geçirilmesi), 
 Malzeme/ alet/ cihaz desteği, 

 Personel desteği, 
 Servisin geçici kapatılması ( yüksek mortalitesi olan veya kalıcı sakatlığa yol açabilen, her türlü enfeksiyon 

kontrol önleminin uygulanmasına rağmen yayılımın durdurulamadığı salgınlarda düşünülmeli). 
 Salgının getirdiği risk ile devam eden hasta bakımının getireceği yarar karşılaştırılmalı 
 Ünitelerin kapatılmasından önce mutlaka yeniden açılması sırasında oluşması gereken kriterlerin ortaya konması 

gerekir. 
 

ORTAM KÜLTÜRLERİ 

Salgın ortak bir kaynağı işaret ediyorsa şüphenilen cansız objeden kültür alınabilir. Gelişigüzel çevre kültürleri 
önerilmez. 

Rapor Hazırlanması 

1- Salgının yaşandığı hastanenin / ünitenin tanımlanması; 

Yatak sayısı, yatan hasta sayısı, her bölümde çalışan hemşire sayısı, fiziksel özellikler vb.  
2- Salgının tanımlanması; 
İlk vakalar ne zaman görüldü?, vakalardaki belirti ve bulgular, vakalardaki ortak özellikler, yer, Zaman, Kişi. 

3- Vaka listesi. 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 
   


