
 

 

1.0 AMAÇ   

Fethiye Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların 

sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi için işleyiş tanımlanması. 
 

2.0 KAPSAM  
Genel yoğun Bakım Ünitesi’ni kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 
 

4.0 SORUMLULAR 

Başhekim Yardımcısı, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, Uzman Hekimler, Sorumlu Hemşire, Hemşireler, veri kayıt 

elemanı,  temizlik personel  

TANIMLAR 

YOĞUN BAKIM: Hayatı tehdit eden bir yada birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeniyle vücudun 

aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesine, bu süreç 

içerisinde hastanın hayattta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve özellikle yapay solunum 

cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve teknoloji kullanan, bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve 

hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir. 

5.0 FAALİYET AKIŞI 

GENEL İŞLEYİŞ 

Hastanın Kabulü 

Yoğun Bakıma hastalar; acil servis, poliklinikler, servisler, ameliyathane, başka hastanelerden (112 KKM 

aracılığıyla) kabul edilir. 

Hasta Kabul Kriterleri; 

 Yakın ve yoğun takip gerektiren hayati risk taşıyan hastalar  

 Solunum desteği (invaziv- noninvaziv)ihtiyacı olan bütün hastalar 

 Yakın monitorizasyon takibi gerektiren hastalar  

 Solunum sıkıntısı, hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalar 

 Metabolik ve beslenme sorunu olan hastalar 

 Bilinci kapalı ve yoğun takip tedavi gerektiren hastalar 

 Postoperatif hayati risk taşıyan hastalar, 

 Multi travmalı hastalar 

 Multi organ yetmezliği olan hastalar 

 Yeniden canlandırma yapılan hastalar vb. 

Yatış Öncesi İşlemler 

 Hasta hekim tarafından değerlendirilir, yatışı planlanır. 

 Genel yoğun bakım ünitesine kabulü planlanan hasta için hastanın yatışını yapan doktor ile görüşülerek 

hastanın genel durumuna uygun yatak hazırlanır. (oksijen, monitörizasyon, ventilatör, katerizasyon vb.) 

 Hastanın genel yoğun bakım ünitesine transferi  sağlık personeli ve yardımcı personel tarafından sağlanır 

Kayıt Süreci 

 Sekreter tarafından otomasyon üzerinden  yatış kaydı yapılır.GYB ünitesine yatış kabul edilir. 

 Yoğun bakım yatış defterine yatış kaydı yapılır. 
 
 

Hastanın Rızasının Alınması 

Genel Yoğun Bakımda, Rıza Belgesi, hastanın şuuru açıksa kendisine, kapalı ise yakınlarından birine (mümkünse 

1. dereceden yakınına, yoksa yakınlık derecesine göre en yakınına) okutulur veya okunur; adres ve iletişim 

bilgileri alınarak imzalatılır rıza belgesinin bir nüshası hasta yakınına verilir.  
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Eğer hastanın yanında yakını yoksa veya ulaşılamıyorsa rıza belgesi, bilinci açıksa hastaya, bilici kapalı ise 

tedavi eden doktor, sorumlu hemşire veya nöbetçi hemşire ile birlikte yakını olmadığı belirtilerek imza altına 

alınır. Hastaya yapılan ek işlemlere ait ayrı bir rıza belgesi mevcut ise; aynı işlemlerle tekrar rıza alınır. 

Hastanın Tıbbi Bakım İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi 

 Hemşirelik süreci hasta tanılama formu doldurulur 

 Hasta kimlik bilekliği takılır. Kimlik doğrulanması, Hasta kimliğinin doğrulanması prosedürüne göre 

yapılır. Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Talimatı uygulanır, Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim 

Formuna kayıt edilir.   

 Hastanın düşme riskine karşı değerlendirmesi yapılarak, Düşme Riski önleme ve Değerlendirme Prosedürü 

uygulanır, yetişkinler için Hasta Düşme Riski (İtaki)Değerlendirme, çocuklar için Çocuk Hasta Düşme 

Riski Harizmi Değerlendirme formu doldurulur. Hekim istemine göre, Hasta Hareketlerini Kısıtlama 

talimatına uygun olarak Kısıtlama altındaki hasta ve değerlendirme takip formu doldurulur. 

 Yoğun Bakım Hemşire Gözlem Formu doldurulur. 

 Damar yolu açılır, efektif çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, üzerine tarih yazılır. Günlük pansumanı yapılır. 

Duruma göre 72/96 saatte bir değiştirilir.  

 İstenen tetkikler barkodlanmış numune tüplerine alınır, pnomotik tüp sistemi veya kapalı numune taşıma kabı 

ile laboratuara gönderilir.  

 Hastanın başlangıç vital bulguları alınır, Ramsey Sedasyon Skalası, Glaskow Koma Skalası, Ağrı 

değerlendirmesi, bası yarası, sistem tanılaması Yoğun Bakım Hemşire gözlem kağıdına kayıt edilir ve 

doktor isteminde belirtilen sıklıkla takip edilir. 

 Hasta tedavisi hemşire gözlem kağıdına kayıt edilir ve tedavi saatleri düzenlenir, ilaçların istemleri otomasyon 

üzerinden yapılır. 

 Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar, Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar formuna kayıt edilir, son 

kullanma tarihleri kontrol edilerek hekim tarafından isteme yazılır. 

 Otomasyon üzerinden konsültasyon istemi yapılır, Konsültasyon formu doldurulur. 

 Görüntüleme tetkiklerinin istemi otomasyon üzerinden yapılır. 

 Hasta yakınlarına, yoğun bakım ziyaret saatleri ve bilgilendirmesi  “Yoğun bakım ünitesi hasta ziyareti ve 

giriş çıkış kuralları talimatına” göre yapılır. 

 Kontrole tabi ilaçlar nöbet tesliminden önce kontrol edilerek kontrole tabi ilaç defterine kayıt edilir. 

Uygulamayı yapan hemşire, hastanın ve kendi adını soyadını, ilacın tam adını, dozunu, uygulama yolunu, 

tarih ve saatini kayıt altına alır. 

 Nöbet değişimi önce hemşire deskinde ve sonra yatak başında yapılır. Ünite içinde kullanılan tıbbi cihazların 

kontrolü hemşire nöbet teslim defterine kayıt edilir. 

 Kimsesiz ya da refakatçisi bulunmayan hastanın elbise, para, vb değerli eşyaları güvenlik görevlisi ve sağlık 

personeli tarafından sayılarak, Hasta Eşyaları Teslim Formuna iki nüsha kayıt edilir. Formun bir nüshası 

hasta eşyaları ile mesai saatinde görevli memura, mesai dışı saatinde nöbetçi memura teslim edilir. Diğer nüsha 

hasta dosyasına konur. Taburcu, sevkli olarak hastaneden çıkan veya yakını gelen hastaların teslim alınan 

eşyaları yine görevli memur tarafından sayılarak imza karşılığında iade edilir. 
 

Bakımın Planlanması ve izlenmesi 

Yoğun Bakım Hemşire Gözlem formunda bulunan, hastanın sistem tanılama sorgusu ve hemşirelik 

girişimleri günlük yapılır. (Ağız-el-yüz-saç-sakal-ayak-tırnak-perine ve vücut bakımı, entübasyon tüpü 

bakımı, kataterlerin bakımı, pozisyon verme, masaj, postüral drenaj, dekübit bakımı vb yapılır.) Buna göre 

hasta bakım planı: amaç, planlama, uygulama ve değerlendirme işlem basamaklarına göre otomasyon 

üzerinden yapılır.  

Hastanın Transferi 

 Servise çıkacak olan hastanın gideceği servisten yatak sorgusu yapılır. 

 Hastanın şuuru açıksa hastaya ve yakınlarına telefonla ulaşılarak nakli hakkında bilgi verilir 

 Hastanın epikrizi doktoru tarafından doldurulur.  
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 Hasta genel durumuna uygun olarak (sedye, yatak veya tekerlekli sandalye) transferi sağlanr. (güvenli hasta 

transferi prosedürü, hasta taşıma ve kaldırma talimatına göre) 

 Hasta transfer formu ile hasta teslimi ilgili servise yapılır. Hastanın görüntüleme hizmetleri ve diğer tetkiklere 

ait raporlama işlemleri kapatılarak otomasyondan ve protokol defterinden çıkışı yapılır. 

Taburculuk Kriterleri ve Süreci 

  Solunum yetmezliği ortadan kalkan hastalar, 

 Şuuru açılıp koopere olan hastalar, Vital bulguları stabil olan hastalar, 

 Organ fonksiyonları normale dönen hastalar, 

 Kardiyovasküler sistem bulguları stabil olan hastaların, 

 taburculuğu planlanır. Hastanın otomasyondan ve protokol defterinden çıkışı yapılır. Hastaya Reçetesi, Hasta 

taburcu ve eğitim formu 2 nüsha doldurularak 1 nüshası hastaya  verilir. Epikrizi de doktoru tarafından 

doldurularak hastaya teslim edilir 

Hasta yakınları çağrılır,  tekerlekli sandalye, sedye veya yatak ile personel eşliğinde taburculuğu yapılır. 
 

Kurum Dışı Sevk  
Hasta dış merkeze sevk edilecekse hekim 112 KKM ile irtibata geçer, hastanın durumu hakkında bilgi verir ve yer 

ayarlanması talebinde bulunur. Sevk için gerekli evraklar (Sağlık tesisleri arası vaka nakil talep formu, 112 

KKM acil sevk talep formu, acil hasta sevk formu )3 nüsha hazırlanıp ‘112 KKM acil sevk talep formu‘112 

KKM’ ye faxlanır. Transfer için gelen 112 ekibine evrakların birer nüshası ile hasta teslim edilir. 

.KLİNİK SÜREÇLER 

Monitörizasyon  

Ritm takibi, oksijen satürasyonu, tansiyon ölçümü ,invaziv arteriyel kan basıncı, ve gerektiği durumlarda santral 

venöz basınç (CVP) takibi yapılır. Hastanın bilinci açıksa bilgilendirilir. 

Entübasyon ve Mekanik Ventilasyon Kriterleri; 

 Nöromüsküler fonksiyon bozuklukları 

 Santral sinir sistemine ait patolojiler 

 Respirasyonda yetersizlik  

 Kardiyopulmoner arrest 

Hastanın entübasyonuna hastanın muayene ve kan gazları değerlendirilerek karar verilir. Hastada hipoksi 

gelişmişse buna ilişkin; taşipne, dispne, taşikardi, siyanoz, bilinç bozukluğu, dezoryantasyon, konfüzyon, şuurda 

kapanma bulguları görülür. 
 

Entübasyona karar vermek için fizyolojik kriterler; 

 Oksijen verilmesinden sonra devam eden hipoksemi, 

 PaCO2>55mmHg ile birlikte pH<7.25 

 Nöromuskuler hastalıkla birlikte vital kapasite<15mL/kg 
 

Klinik; 

 Bilinç bozukluğuyla hava yolu korunmasının bozulması 

 Solunum zorluğu ile birlikte hemodinamik bozulma 

 Üst hava yolu obstrüksiyonu 

 Hasta tarafından atılamayan aspirasyona ihtiyaç gösteren yüksek volumlü sekresyon 
 

Hastanın Mekanik Ventilatöre Bağlanması ve izlemi 

Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması; hastayı tedavi eden doktoru ve anestezi uzmanı tarafından, birlikte 

değerlendirildikten sonra, anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Bazı klinik durumlarda hastaya entübe 

edilmeden özel maskelerle mekanik ventilasyon desteği verilir. Buna noninvaziv mekanik ventilasyon denir. 

Hastanın durumuna uygun ventilasyon modu seçilir. Solunum sesleri değerlendirilir, göğüs hareketlerinin 

ventilatöre uyumu gözlenir. Gerektikçe aspirasyon yapılır. Yatak başı panelde bulunan merkezi sistem aspiratörü 

kontrol edilir. Hastanın oksijen saturasyonu ve diğer vital bulguları takip edilir. Gerektiğinde sedasyon uygulanır. 

Hastanın nörolojik durumu hemşiresi tarafından değerlendirilerek hemşire gözlem kağıdına kaydedilir,  
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değişiklikler doktora iletilir. Gerektiğinde doktor orderine göre sedasyon uygulanır. Sık pozisyon verilir. 
 

 Hasta steril tekniğe uygun şekilde aspire edilir. 

 Ventilatörün devrelerinin değişimi kirlendikçe yapılır. 

 Bakteri filtresi günlük ve gerektiğinde değiştirilir. 

Hastanın NG ile beslenme öncesinde entübasyon tüpü ve trekeostomi cuff’ı kontrol edilmeli, eğer inik ise 

şişirilmeli, hastanın başı 45 derece yükseltilmeli, ventilasyondaki hastanın başında ambu hazır bulundurulmalıdır. 

Mekanik ventilatöre bağlı hastanın takibi hastanın doktoru ve anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Hastanın 

stabil olduğu durumlarda dahil olmak üzere anestezi uzmanınca hastaya günlük vizitleri yapılır. Ventilatöre ilişkin 

problemlerde ve acil durumlarda müdahaleyi anestezi uzmanı yapar. 

Sedasyon Ve Analjezi Uygulamaları 

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Hastaların; 

 Ajitasyon ve anksiyetelerin giderilmesinde sakinleşmelerini sağlamak. 

 Yapılan tedavi ve girişimlerin daha kolay tolere edilebilmesi için sedatif ajanlar kullanılır. 

 Endikasyonu olan hastanın analjezisini sağlamak için sedatif ajanlar kullanılır. 
 

Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Sedasyon Oluşturmak Amacıyla; 

 Benzodiazopinler (Midazolam) 

 Opioidler (Fentanil, remifentanil, morfin) 

 IV anestezikler (Propofol, pentotal) kullanılmaktadır. 

Hastanın nöromüsküler blokajı ve sedasyonu gerektiği takdirde anestezi uzmanı tarafından planlanır ve takip 

edilir. 

Ventilatörden Ayırma (Extübasyon Süreci) 

Klinik Durum; 

 Kardiyovasküler durum stabil ise, 

 Abdominal distansiyon yoksa, 

 Hastanın şuuru açık ve nörolojik durumu stabil ise, 

 Metabolik bozukluk yoksa, 

 Solunum hareketlerinde koordinasyon bozukluğu yoksa, 

 Öksürük ve yutkunma refleksi yeterli ise, primer hekimi ve anestezi uzmanın uygun gördüğü şartlarda 

extübasyonu gerçekleştirilir. 

Hastanın mekanik ventilasyon desteğinden ayrılması T parçası ile spontan solunum ve CPAP-PSV modu ile olur. 

T parçası ile hastanın ventilatörden ayrılma süresi uzatılır ve akciğer fonksiyonlarının spontan ölçümleri 

tekrarlanır Extübasyona uygun olan en erken sürede başlanmalıdır.  

 Hasta mutlaka bilgilendirilmelidir. 

 Hasta respiratörden ayrılma moduna alınır.  

 Vital bulgular ve kan gazları örneği ile hastanın genel durumu değerlendirilmelidir. 

 Entübasyon malzemeleri ve acil arabası hastanın başında hazır edilmelidir. 

 Extübasyonda kullanılacak nemli oksijen sistemi hazırlanmalıdır. 

 Hasta aspire edilerek extübasyonu sağlanmalıdır. 

 Oksijen saturasyonu solunum sesleri ve göğüs hareketleri yakın takip edilmelidir. 

 Extübasyon tarih ve saati hemşire gözlem kağıdına not edilmelidir. 
SEPSİS TANI VE KRİTERLERİ  

   SEPSİS: İnfeksiyona karşı oluşturulan zararlı ve çözümsüz yanıtın norganlarda fonksiyon bozukluğuna yol açmasıdır. 

 Genel kriterler: •Ateş (> 38,3°C) (santral) •Hipotermi (<36°C) •Kalp a&m hızı >90/dk •Takipne •Mental 

durum değişikliği •Belirgin ödem veya pozisf sıvı dengesi (>20 mL/kg/gün) •Hiperglisemi (>140 mg/dL; DM Ø) 

 İnflamatuar kriterler: Lökositoz >12.000/μL •Lökopeni<4.000 μL •>%10 immatür formun olduğu 

normal beyaz küre sayısı •CRP > 2 SD •Prokalsitonin > 2 SD 

 Hemodinamik Kriterler: Hipotansiyon –SKB < 90 mmHg–OAB < 70 mmHg–SKB’da 40 

mmHg’denfazla azalma (erişkin) 
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Organ Disfonksiyonu Kriterleri:Hipoksemi (PaO2/FiO2<300) •Akut oligüri (<0,5 mL/kg/saat) •Kreasnin ar&şı (> 

0,5mg/dL) •Koagulasyon bozukluğu (INR>1,5, APTZ>60 sn) •Trombositopeni (<100.000/μL) •İleus (Barsak sesi yok) 

•Hiperbilirubinemi (T.Bil >4 mg/dL)  

 Doku Perfuzyonu Kriterleri: Hiperlaktatemi (laktat >1 mmol/L) Kapiller doluşta azalma veya deride renk 

değişikliği 

Skorlama Sistemleri İle Hastaların Takibi (Bası Yarası, Düşme, Beslenme, Ağrı, Bilinç, Hastalık Şiddeti 

Gibi) Skorlama sistemleri (bası yarası, düşme, beslenme, ağrı, bilinç, travma) günlük, hemşire gözlem formunda 

kayıt altına alınmaktadır. Hastalık şiddeti skorlaması doktoru tarafından mortalite açısından APACHE II, organ 

yetmezliği açısından SOFA  skorlama  değerlendirmesi olarak sistem üzerinden gerekli görülen aralıkta  yapılır.  

Bası Ülseri Takibi 

Yoğun bakıma yatan hastanın bası yarası riski Bası yarası değerlendirme formuna göre günlük kayıt altına alınır 

ve Bası yarası oluşumunu önleme ve bakım talimatı uygulanır. Bası yarası oluşan hastalar bası yarası bildirim 

formu ile otomasyona kayıt edilir. Bası yarasının derecesine göre bakımı planlanır.  

İnvaziv İşlemler  

 Damar yolu açılması,  

 Entübasyon, 

 Arterial kan alınması, 

  Katater takılması 

 Nazogastrik / idrar sondası,  

 Trakeostomi  

Tüm işlemler sterilizasyon şartları hazırlanarak yapılır.  

Rehabilitasyon Süreci  

Hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre değişir. Bu basit bir mobilizasyon programından mekanik ventilasyondan 

ayırmaya kadar değişebilir. Yoğun bakım ünitesinde rehabilitasyon yaklaşımları fizyolojikve/veya klinik sonuç 

ölçümleri ile hasta bireyin en iyi günlük fonksiyonel ve yaşam kalitesi düzeyine ulaştırılmasını hedefler.Yoğun 

bakım ünitesinde ihtiyaç olduğunda hastalar için fizik tedavi uzmanı tarafından muayene edilip tedavileri 

düzenlenir ve Fizyoterapistler tarafından fizik tedavileri yapılır. 

Nütrisyon Takibi 

Hastaların nütrisyon takibi Nütrisyonel Destek Talimatına göre uygulanır. 

Terminal Dönem Hasta Takibi 

Terminal dönem hastalar için Özellikli Hasta Bakım Talimatı uygulanmaktadır. 

Enfeksiyonların Önlenmesi 

Enfeksiyon kontrolü ile ilgili olarak, yoğun bakımlarda enfeksiyon kontrolü talimatı’  uygulanır.  

EX SÜRECİ 

Acil-Ayaktan Ve Yatan Hasta Yatış-Taburcu  İşleyiş Süreci Prosedürüne göre yapılır. 

ELEKTRİK ARIZA YA DA KESİNTİ SÜRECİ 
1-  Hastane elektrik sistemi 650 KVA iki adet jeneratör ile desteklendiği için elektrik kesintilerinde 7 sn. 

içerisinde jeneratör devreye girmekte ve hastaneye elektrik sağlanmaktadır. 

2- Ayrıca yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve santral için 160 KVA, 30 dk. Kapasiteli kesintisiz güç kaynağı 

bulunmaktadır. Bu nedenle elektrik kesintisi ve arızaları durumunda sorun yaşanmamaktadır. Hemen güç 

kaynağı devreye girmektedir. 
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