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CAE - ABD 

• NHSN (2006-2008) - CAE oranı: %1.9 (849659 
operasyon, 16147 CAE) 

• CAE: En sık saptanan hastane kaynaklı 
enfeksiyon ( HE’nın %31’i) 

• Hukuki sorunlar 

• Morbiditede artış 

• Hastanede uzun yatış 

• Kaba Mortalite oranı: %3*  

    *CAE - atfedilen mortalite: %75  
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30 gelişmekte olan ülkeden, 82 hastanede 2005-2010 arası 
yapılmış ameliyatlar sonrası CAE sürveyansı (CDC 
tanımlamaları)  

•260.973 ameliyatta 7523 CAİ : %2.8  

•Oranlar, ABD oranlarına göre yüksek  

•Kalça protezi ameliyatlarında %2.6’ya karşılık %1.3  

•ACBG ameliyatlarında %4.5’e karşılık %2.9  

•Abdominal histerektomide %2.7’ye karşılık %1.6  
 

Rosenthal VD,Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34:597-604  
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T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı  



• Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans 
Ağı’nda yataklı tedavi kurumlarında ameliyat 
türlerine göre cerrahi alan enfeksiyonları 
verilerine ulaşılmaktadır. 

 
http://hizmetstandartlari.saglik.gov.tr/dosya/1-97086/h/2014-ulusal-

ozet-rapor-1.pdf 
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Ülkemizde 2014 yılında işlem bazında yataklı 
tedavi kurumlarında CAE oranları 
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• Hastanemizde 2015 
yılında genel 
hastane enfeksiyon 
hızı %1.65 olup 
bunların %19.5 
(55/276) ’i cerrahi 
alan 
enfeksiyonudur 
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CAE – Halen önemli sorun!!! 

• Ameliyathanelerde havalandırma sistemlerinde 
iyileşmeye karşın 

• Sterilizasyon metotlarında iyileşmeye karşın 

• Bariyer uygulamalarında iyileşmeye karşın 

• Cerrahi tekniklerde iyileşmeye karşın 

• Uygun antimikrobiyal profilaksiye karşın 
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CAE - azaltmak? 

• Başarılı CAE sürveyansı 

 

• Uygun verilerin cerrahlara geri bildirimi 
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CAE sürveyansı 

• Yatarak ya da ayaktan hasta takip eden 
kuruluşlarda, seçilen cerrahi girişimlerin 
yapıldığı hastaların izlemidir  
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Sürveyansın amacı 

Durumu bilmek  

▫ Ameliyata özgü CAE 
oranlarının belirlenmesi ve 
monitorizasyonu  

▫ Etken mikroorganizmalar ve 
direnç özelliklerinin 
belirlenmesi ve 
monitorizasyonu 

▫ Mikroorganizma direnç 
özelliklerine göre profilaksi 
şemalarının belirlenmesi 

▫ Salgınları belirlemek  

 

Oranları azaltmak  

    Önlemleri belirlemek  

 

Hasta için riskin tanımlanması  

 

Oranların karşılaştırılmasıyla 
ilgili sağlık kuruluşunun 
kalitesinin değerlendirilmesi  
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Başarılı CAE sürveyansı 

• Uygun tanımların kullanılması 

• Etkili sürveyans yöntemlerinin kullanımı 

• Risk faktörlerine göre CAE’nın sınıflandırılması 

• Verilerin cerrahlara geri bildirimi 
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CAE sürveyansı 

• Öncelikli ve izlenecek cerrahi girişimler 
belirlenir 

• CAE sayısı (pay) ve o kategoride yapılan tüm 
cerrahi girişimler (payda) en az bir ay süresince 
toplanır 

• Tüm CAE verileri izleniyor  
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CAE sürveyansı 

• Aktif, hasta bazlı, prospektif sürveyans 

• Hastanede, taburculuk sonrası 

▫ YBÜ ve kliniklerde inceleme 

▫  Acil, ameliyathane kayıtları 

▫ Hasta kartları, hekim ve hemşire notları 

▫ Laboratuvar sonuçları, radyolojik tetkikler ve 
diğer tanısal testler 
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Sürveyans  

Taburculuk sonrası  
 

• Telefon ya da e-mail aracılığıyla hasta ya da 
hekim sürveyansı 

• Ayaktan sürveyans yok 

 

 

15 



CDC - CAE TANIMI 

• Garner JS, et al. CDC definitions for nosocomial 
infections, 1988  

• Horan TC, et al. CDC definitions of nosocomial 
surgical site infections: a modification of CDC 
definitions of surgical wound infections, 1992 

• CDC/NHSN surveillance definition of 
healthcare-associated infection and criteria for 
specific types of infections in the acute care 
setting, 2008 
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Surgical Site Infection (SSI) Event 

18 



CAE – CDC 2016 

• Surgical Site Infection Event !!! 

• Bir operasyonun olması gerekiyor 

▫ ICD tanımlarına göre operasyon kodu 

▫ SUT (Türkiye’deki karşılık)     

 

CAE – CDC 2016  19 



CAE – CDC 2016  

• Tanımlanmış operasyon sahası 

▫ Operasyon odası  

▫ C/S odası 

▫ Radyolojik girişim odası 

▫ Kardiak kateterizasyon laboratuvarı 
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CAE – CDC 2016  
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Tanımlanan cerrahi girişimler için 

toplanacak veriler 
• ASA Skoru:  

1: Sağlıklı kişi (sistemik hastalığı yok)  

2: Orta ciddiyette sistemik hastalığı olan kişi  

3: Ciddi ancak genel durumu bozmayan sistemik hastalığı 
olan kişi  

4: Genel durumu bozan, hayatı tehdit eden ciddi hastalığı 
olan kişi  

5: Ameliyat olsun/olmasın 24 saat içinde ölmesi olası kişi 

• ASA 6 olan olgulardaki cerrahi prosedürler bildirilmez 
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Tanımlanan cerrahi girişimler için 

toplanacak veriler 
• Olay tarihi:  

▫ Sürveyans periyodu boyunca CAE kriterlerini 
oluşturan elemanlardan ilkinin ortaya çıktığı gün 

CAE – CDC 2016  26 



Diyabet 

• İnsülin veya diğer antidiyabetik ilaç kullanan 
hastalar diyabet olarak kabul edilir 

• Diyetle kontrol altında olan olgular diyabet 
kabul edilmez 

 
• Hipergliseminin kontrolu için perioperatif 

insülin alan ancak diyabet tanısı konulmamış 
olgular da diyabet kabul edilmez 
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Operasyon süresi 

• Başlama zamanı: İnsizyon yapıldığı zaman 

 

• Bitirme zamanı: Tüm cerrahi alet ve spançların 
sayılıp doğrulandığı, operasyon odasındaki tüm 
radyolojik prosedürün tamamlandığı, tüm 
kapatma ve drenlerin kontrol edildiği, cerrahın 
prosedürle ilişkili tüm aktiviteleri tamamladığı 
zaman 
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Acil Cerrahi Girişim 
• Elektif olmayan, planlanmamış cerrahi 

girişimler 

• Planlanmış bir operasyon için normalde yapılan 
standart operasyon öncesi hazırlık bu durumda 
yapılamamaktadır 

• Örneğin; yeterli antiseptik deri hazırlığı, kolon 
CA için kolon dekontaminasyonu gibi  
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Boy ve Kilo 

• Hastanın yakın zamanda ölçülmüş boy ve kilosu 
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Ayaktan / yatan hastaya cerrahi  

• Yatan hasta cerrahi prosedürü 

▫ Operasyon yerinde büyük oranda yatan hastalara 
cerrahi uygulanıyorsa 

• Ayaktan hasta cerrahi prosedürü 

▫ Operasyon yerinde büyük oranda ayaktan 
hastalara cerrahi uygulanıyorsa  

• Operasyon yerinde hem ayaktan hem yatan 
hasta cerrahi uygulanıyorsa “yatan hasta’’ olarak 
değerlendirilir.  
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Primer kapama 

• Orijinal cerrahi süresince derinin primer olarak 
kapatılmasıdır (tel, dren ya da insizyondan çıkan 
başka bir materyal olup olmadığına 
bakılmaksızın) 

• Hasta daha sonra operasyon odasına tekrar 
gidip farklı kapama yapılmış olsa da esas cerrahi 
prosedürden sonraki kapama dikkate alınır 

• Derinin herhangi bir şekilde kapatıldığı “gevşek 
kapama” gibi kapamaları da kapsar 
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Primer olmayan kapama 

• Cerrahi sırasında yüzeyel tabakaların tamamen 
açık bırakılması  

• Derin doku tabakaları bir şekilde kapatılmış, 
(yüzeyel tabakalar açık bırakılır) veya  

• Derin ya da yüzeyel tabakaların her ikisi de 
tamamen açık bırakılmıştır 
▫ Laparatomi 

 Derin doku/fasya düzeyinde kapatılmıştır 

▫ Açık abdomen 
 Tüm tabakalar açıktır 

CAE – CDC 2016  33 



Skopi 

• Bir vücut boşluk ya da organının içini görmeye 
yarayan cihaz 

• Operasyon performansına yardımcı olmak için 
büyük insizyonlar yerine ya da birkaç küçük 
insizyon açılmasını sağlamak amacıyla kullanılır 

• CAE sürveyansında robotik destek skopi 
kullanımı gibi kabul edilir 

• Skopi kullanılan bölge açık girişime dönüşürse, 
bu durum skopi kriterini karşılamaz 
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Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu 

• CAE- sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu – 17 
gün 

• Olay tarihi- 3 gün önce- 13 gün sonra 
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Yara sınıfı - Temiz Yara 

• Enflamasyonu olmayan ve solunum, sindirim, 
genital, veya enfekte olmayan üriner sisteme 
girilmemiş enfekte olmayan cerrahi yara  

• Ek olarak temiz yaralar primer kapama ile  
kapatılır ve gerekirse kapalı drenajla drene edilir  

• Künt travmalardan sonraki cerrahi insizyonel 
yaralar kriterleri karşılıyorsa bu kategoride ele 
alınmalıdır.  

• APPY, BILI, COLO, REC, SB, VHYS  temiz yara 
olarak sınıflandırılmaz 
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Yara sınıfı - Temiz Kontamine 

• Kontrollü koşullar altında ve yaygın 
kontaminasyon olmaksızın üriner, genital, 
sindirim ve respiratuar sisteme girilmiş olan 
cerrahi yaralar 

• Spesifik olarak, enfeksiyon kanıtı yok ve cerrahi 
teknikte önemli derecede bir kırılma (aksama) 
olmadığı durumlarda biliyer sistem, apendiks, 
vajina ve orofarenks bu kategoriye dahil edilir 
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Yara sınıfı - Kontamine 
• Açık, taze, travmatik yaralar 

• Ayrıca aseptik kurallarda majör hata yapılan 
ameliyatlar (örn. Açık kardiyak masajı) 

• Gastrointestinal sistemden gözle görülebilir 
bulaşın olduğu operasyonlar  

• Nekrotik dokuyu da içeren akut, pürülan 
olmayan inflamasyon ile karşılaşılan ameliyatlar  

CAE – CDC 2016  38 



Yara sınıfı - Kirli Yara 

• Cansız dokuların kalmış olduğu tüm eski 
travmatik yaraları ve 

• Klinik enfeksiyon kanıtı olanlar veya perfore 
organları kapsar 

• Operasyon sonrası enfeksiyona neden olan 
mikroorganizma operasyondan önce cerrahi 
alanda bulunmaktadır  
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Yüzeyel İnsizyonel CAE 
• Ameliyattan sonraki 30 gün içinde gelişen (1. 

gün = prosedür (ICD ye göre operasyon kodu) 
tarihi) ve 

• Sadece insizyon yapılan cilt ve cilt altı dokusunu 
ilgilendiren ve  
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Yüzeyel İnsizyonel CAE 
• Aşağıdakilerden en az birinin olduğu enfeksiyon 

▫ Yüzeyel insizyondan pürülan drenaj olması 

▫ Yüzeyel insizyondan veya sübkütan dokudan aseptik olarak 
elde edilen kültüründe mikroorganizma izole edilmesi  

▫ Cerrahın insizyonu yeniden açması ve kültür pozitif ya da 
kültür alınmamış olması ve ağrı-hassasiyet, lokal şişlik, 
kızarıklık, ısı artışı belirti ve bulgularından en az birinin 
olması. Kültür negatifse bu kriter karşılanmaz!! 

▫ Cerrah ya da takip eden hekim tarafından yüzeyel 
insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu tanısı koyulması  

CAE – CDC 2016  42 



 

Yüzeyel İnsizyonel CAE 
• Yüzeyel insizyonel primer CAE: Bir veya daha 

fazla insizyonu olan hastanın primer 
insizyonunda saptanan CAE (örn: sezeryan 
insizyonu veya CBGB için göğüs insizyonu) 

• Yüzeyel insizyonel sekonder CAE: Birden fazla 
insizyonu olan hastanın sekonder insizyonunda 
saptanan CAE (örn: CBGB için donör bölge 
insizyonu) 
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Yüzeyel İnsizyonel CAE DEĞİL! 

• Sellülit 

• Sutur apsesi 

• Lokalize bıçak yarası veya çivi yeri enfeksiyonu 

• Yenidoğanda sünnet bölgesinde gelişen 
enfeksiyon 

• Enfekte yanık yarası 

CAE – CDC 2016  44 
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Derin İnsizyonel CAE 

• Tablo 2’deki listede yer alan NHSN cerrahi 
prosedürlerinde (prosedüre göre) 30 veya 90 
gün içinde gelişen ve (1 year if implant is in 
place and the infection appears to be related to 
the operative procedure. değişmiş) 

 

• Kas ve fasya gibi derin yumuşak dokuları 
ilgilendiren ve 
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Derin İnsizyonel CAE 

• Aşağıdakilerden en az birinin olduğu enfeksiyon   
▫ Derin insizyondan pürülan drenaj 
▫ Derin insizyonun spontan olarak veya cerrah tarafından 

planlı olarak açılması ve kültür pozitif ya da kültür 
alınmamış olması ve şu bulgulardan en az birinin olması: 
Ateş (>38 derece), lokal ağrı veya hassasiyet. Kültür 
negatifse bu kriter karşılanmaz (sağlanmaz). 

▫ Direkt muayenede, invaziv işlem sırasında veya 
histopatolojik ya da radyolojik incelemeyle apse ya da derin 
insizyon bölgesinde diğer enfeksiyon kanıtı bulguların 
olması 

▫ Cerrah ya da takip eden hekim tarafından derin insizyonel 
cerrahi alan enfeksiyonu tanısı koyulması  ifadesi 
çıkarılmıştır. 
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Derin İnsizyonel CAE 

• Derin insizyonel primer CAE: Bir veya daha fazla 
insizyonu olan hastanın primer insizyonunda 
saptanan CAE (örn: sezeryan insizyonu veya 
CBGB için göğüs insizyonu) 

• Derin insizyonel sekonder CAE: Birden fazla 
insizyonu olan hastanın sekonder insizyonunda 
saptanan CAE (örn: CBGB için donör bölge 
insizyonu) 
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Organ Boşluk CAE 

• Listede yer alan cerrahi prosedürlerinden 30 
veya 90 gün sonra gelişen ve (1 year if implant is 
in place and the infection appears to be related 
to the operative procedure. değişmiş) 

 

• Ameliyat sırasında manüple edilen ya da açılan, 
cilt insizyonu, fasya ya da kas tabakaları dışında 
kalan herhangi bir vücut bölümünü ilgilendiren 
ve 
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Organ Boşluk CAE 

• Aşağıdakilerden en az birinin olduğu enfeksiyon  
▫ Organ ya da boşluğa yerleştirilmiş bir drenden pürülan 

drenaj  
▫ Organ/boşluktan aseptik olarak alınmış doku veya sıvı 

kültüründe üreme olması 
▫ Gros anatomik olarak  (reoperasyon sırasında ya da direkt 

bakıda  değişmiş) veya histopatolojik ya da radyolojik 
incelemeyle apse ya da organ/boşluğu ilgilendiren diğer 
enfeksiyon kanıtlarının saptanmış olması ve 

▫ Cerrah ya da takip eden hekim tarafından derin insizyonel 
cerrahi alan enfeksiyonu tanısı koyulması ifadesi 
çıkarılmıştır 

• Tablo 3’te listelenen spesifik bir organ boşluk enfeksiyon 
bölgesi kriterlerinden en az biri 
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CAE, cerrahi işleme bağlanması 

• Hastanın geldiğinde enfeksiyonu varsa CAE 
değildir 

• Ama cerrahi işlem sonrası tekrar enfeksiyon 
gelişirse CAE dir.  

• Yara sınıfının büyüklüğü  daha sonraki CAE 
gelişimini ekarte ettirmez  
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Cerrahi işlem öncesinde varolan 

enfeksiyon 
• PATOS = Infection present at the time of surgery 

• İndeks cerrahi girişim başlangıcında veya boyunca var 
olan enfeksiyon veya abse 

• Diğer bir deyişle preoperatif olarak var olan enfeksiyon! 

• Preoperatif, intraoperatif olarak saptanan enfeksiyon 
veya abse kanıtı mutlaka not/dökümante edilmelidir! 
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Cerrahi işlem öncesinde varolan 

enfeksiyon. örnekler 
 

• Akut batın 

• Laparoskopi 

• Rüptüre apandisit ve abse  

• Apendektomi  

• İki hafta sonra organ boşluk enfeksiyonu 
gelişiyorsa PATOS + 
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Cerrahi işlem öncesinde varolan 

enfeksiyon. örnekler 
 

• Divetikül rüptürü 

• Laparotomide multiple intraabdominal abse +  

• 3 hafta sonra yüzeyel CAE gelişirse PATOS (--)  
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Birden fazla doku düzeyi tutulduysa 

• CAE tipi: Enfeksiyonun tuttuğu en derin doku 
tabakasını temsil etmelidir  

▫ Yüzeyel ya da derin insizyon bölgelerini içerse de 
içermese de organ boşluğu içeren bir enfeksiyon 
organ boşluk olarak raporlanmalıdır 

▫ Yüzeyel ve derin insizyonel bölgeyi tutan 
enfeksiyon derin CAE olarak rapor edilir  
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Farklı Tarihlerde Birçok İşlem 

• Enfeksiyon gelişmeden önce farklı tarihlerde 
birçok cerrahi prosedür uygulandıysa ve 
enfeksiyonun farklı bir ameliyatla ilişkisi 
olduğuna dair kanıt yoksa 

• Enfeksiyon tarihine en yakın zamanda yapılan 
ameliyat bildirilmelidir 
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Aynı operasyon, birden fazla primer 

insizyon bölgesinde CAE 
 

• CAE tipi: tutulan en derin doku düzeyi bildirilir  

▫ Laparaskopik prosedür:  

 Örnek Bir insizyon yerinde yüzeyel, diğerinde derin 
CAE varsa sadece derin olan bildirilir. 
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Birden fazla primer insizyon CAE 

• Tek memede birden fazla insizyon yeri enfekte, 
sadece bir CAE bildirilir 

• Kolostomi açılması ya da kapaması sırasında,  
stoma ve diğer abdominal insizyon bölgeleri 
primer insizyon olarak kabul edilir   

• Eğer hem stomada hem de diğer abdominal 
insizyon bölgelerinde yüzeyel insizyonal CAE 
gelişmisse,  tek CAE rapor edilir 
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Sekonder İnsizyona Olanak Sağlayan 

Prosedürlerden Sonra CAE 
• Meme cerrahisi, koroner arter bypass grefti 

(gögüs ve donör bölge insizyonu), karotid 
endarterektomi, spinal füzyon, periferik vasküler 
bypass cerrahisi, rektal cerrahi, omurga 
refüzyonu, ventriküler şant operasyonları 
sekonder insizyonları kapsar 

• Tüm sekonder insizyon bölgelerinde sürveyans 
süresi 30 gün 
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Örnek: Sekonder İnsizyona Olanak 

Sağlayan Prosedürlerden Sonra CAE 
 

• CBGB prosedürü : Safen ven toplama insizyonu 
sekonder insizyon - 30 gün,  göğüs insizyonu 90 
gün boyunca takip edilir 

• Eğer hastada bacak bölgesinde yüzeyel ve gögüs 
bölgesinde derin CAE varsa, iki CAE rapor edilir 
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Birden fazla cerrahi prosedür sonrası 

oluşan CAE 
• Tek bir insizyon/laparoskopik bölgeler yoluyla 

birden fazla cerrahi prosedür gerçekleştirildiyse, 
CAE enfeksiyonla ilişkili olduğu düşünülen 
prosedüre bağlanmalıdır 

• Enfeksiyonun kaynağı belirgin değilse*, CAE’nin 
bağlanacağı prosedür riskin yüksekliğine göre 
seçilir  

• *Sıklıkla insizyonel CAE 
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Operasyon bölgesinin invazif 

manipülasyonunu takiben CAE 
 

• Operasyon sonrası dönemde, cerrahi alana tanı 
ya da tedavi amacıyla  yapılan invaziv girişime 
(iğne aspirasyonu gibi) takiben gelişen 
enfeksiyon, ameliyata atfedilemez 

• Kapalı manipülasyon, pansuman yapılması 
invazif girişim olarak kabul edilmez 
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Başka merkez - CAE  

• Merkeze mutlaka bilgi verilmeli 

• O merkez CAE NHSN (Türkiye’de UHESA) 
rapor etmelidir 
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Sonsöz 

• Geri bildirimleri ve bunu sağlayacak sürveyansın 
yapılması, CAE önlemede en önemli halka  

• Dominatör form  

▫ CDC  1. 

▫ Çalıştığımız kurum  2. 
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