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1.0 AMAÇ  

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi‟nde, yenidoğan yoğun bakım hasta kabul kriterlerine uyan hastaların alınması ve 

bu hastalara en etkili tıbbi tedaviyi uygulayarak, hasta bakımını yaparak en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını 

sağlamak.  
 

2.0 KAPSAM  

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanları  
 

3.0 KISALTMALAR 

YD: Yenidoğan 
 

4.0  SORUMLULAR 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi, hemşireleri, temizlik şirket personeli sorumludur.  
 

5.0 TANIMLAR 

Prematüre: 37 haftadan önce gerçekleşen doğumlar prematüre doğum olarak adlandırılır. Vaktinden önce, erken 

doğmuş (bebek). 
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

GENEL ĠġLEYĠġ 

ÇalıĢma Düzeni 

 Bu birimde 5 (beş) ebe/hemşire görev yapmaktadır.  

 Mesai tamamlama usulü çalışan hemşire/ ebelerin izin kullanma durumunda çocuk servisi hemşire/ ebeleri 

takviye etmekte; ünitede bebek olmaması durumunda çocuk servisine destek olmaktadırlar.  

 Mesai değişiminde bebek başında dosya ve formlarla birebir teslim yapmaktadırlar. Sabah teslimi öncesi; parmak 

ucu kan şekeri, ağırlık, Parsiyel oksijen, ANS takipleri alınmış olmalıdır. 

 Tıbbi cihaz ve sarfları birbirlerine teslim formları ile teslim etmektedirler. 
 

Yenidoğan Kliniğine Kabul Kriterleri  

Yeni Doğan yoğun bakım ünitesine, kadın hastalıkları ve doğum servisinde doğan, acil polikliniğine başvuran veya 

başka hastanelerden sevk edilen bebekler kabul edilir.  

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 1.Düzey hizmet verilmekte ve hasta kabul kriterleri düzeylere göre belirlenir. 
 

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar, Uygulanan Prosedürler ve Hizmetler Hastalıklar: 

 Prematüre   Neonatal Hiperbilirübinemi  

 Respiratuar Distres Sendromu   Neonatal Hipoglisemi  

 Yenidoğanın Geçişi Takipnesi   Prematüre Apnesi  
 

Hizmetler ve Faaliyetler: Ventilatör Tedavisi, Fototerapi, Exchange Transfüzyon. 
 

Yenidoğan Ünitesine Kabul Edilecek Hastalar:  

Yeni doğan yoğun bakım 0-28 günlük hastaları kabul etmektedir. 
  

1.Dereceden Öncelikli Hastalara Verilmesi Gereken Sağlık Hizmetleri:  

 Doğum sonrası resüstasyonu gereken yeni doğanlar.  

 Fizyolojik olarak stabil olan 35-37 haftalık sınırındaki prematüreler,  

 Hipotermi, enteral beslenmeye cevap veren hipoglisemi, 02 gereksinimi olmayan veya hafif solunum sıkıntısı 

olan bebekler, 

 Uygun seviyedeki yeni doğan yoğun bakım servisine kadar nakli sağlana kadar izlenen yeni doğanlar. 

Yeni doğan yoğun bakım servisine Poliklinik, Acil servis, Doğum Odası, Ameliyathane ve Kadın Doğum 

Servisleri‟nden Uzman çocuk doktorları ve Çocuk Cerrahi Uzman doktorlarının değerlendirmesi sonucunda Yeni 

Doğan Yoğun Bakım kriterlerine uygun hastalar kabul edilir. Birime kabul edilen hastanın yakını bilgilendirilerek 

onam formu onaylatılıp hasta yakını yatışa yönlendirilir. (Mesai saati içinde birim sekreteri, mesai saati dışında acil 

barkoda yönlendirilir.) Birim sekreteri ya da acil barkoddan yatışı yaptıran hasta yakını hastane giriş kağıdını yeni 

doğan yoğun bakıma teslim eder. Bilgisayarda hasta yatış sistemi üzerinden yatış numarası, verilerek dosya hazır 

hale getirilir. Hemşire tarafından karşılanan hasta müdahale yatağına alınarak tartılır. Kan şekerine bakılır ve 

kaydedilir.  
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İlk müdahalesi yapılan hasta önceden ısıtılmış olan küvöze alınıp, küvöz numarası hasta dosyasına kayıt edilir. 

Bebeğin annesi çocuk servisinde bulunan anne bebek uyum odasında kalır. Bebek Yenidoğan ünitesinde kaldığı 

sürede  anne bu odayı kullanır. Hasta yakınına hastane ve bebeğin hastalığı ile ilgili bilgiler verilir.Anne ve bebeğin  

uyum odasına alınma kararı hekim tarafından verilir, hasta dosyasına kaydedilir.  

Prognostik  

Tedavi ĠĢlemleri  

Doktor orderı doğrultusunda, tedaviler, istenen bakımlar, takipler, tetkikler yapılır ve “1. Düzey Yenidoğan Yoğun 

Bakım Ünitesi Hasta Takip Formu‟na” kayıt edilir.  

 Serviste benzer isimli hasta bulunuyorsa tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilir.  

 Vital bulguları düzenli aralıklarla takip edilir, kayıt edilerek değişiklikler gözlenir ve doktora bildirilir.  

 Günlük doktor hasta vizitlerinden sonra doktor hastanın tedavisiyle ilgili değişiklikleri “Hasta Tabelası‟na” kayıt 

eder.  

 Tedavi planında ilacın dozu, uygulanış şekli, zamanı mutlaka yazılır ve hekimin imzası kaşesi bulunur.  

 Hasta tabelasında yazan tedaviler tedavi defterine , ”Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Takip Formu‟na 

“kayıt edilerek hemşire tedavi planını hazırlar.  

 Planlanan tedavi ve hastayla ilgili bilgiler (doğru hasta, doğru doz, doğru ilaç, doğru yöntem, order kontrolü) 

kontrol edildikten sonra hemşire/doktor tedaviyi uygular.  

 İnsülin, aşı gibi flakonlar açıldığında üzerine mutlaka açılış tarihi, saati, kim tarafından açıldığı yazılır.  

 Sulandırılan ilaçların üzerine tarih, saat, ne ile sulandırıldığı ve kaç cc ile sulandırıldığı yazılır.  

 Enjektöre çekilen ilaçların üzerine hastanın adı, ilacın adı, dozu, yöntemi mutlaka yazılır.  

 Uygulanan tedaviler tedavi defterine ve hasta takip formuna eksiksiz olarak kayıt edilir.  

 Yapılan tedaviler tedavi defterine ilaç adı, dozu, veriliş yolu, veriliş saati yazılır ve kırmızı kalem ile uygulanış 

saati daire içine alınır ve tedaviyi uygulayan kişi adının baş harfi ve soyadı yazılır. Kırmızı kalem özellikle 

dikkat çekmesi açısından kullanılmalıdır.  

 Doktor, eczane istemleri, hasta tabelası hasta takip formu ve tedavi defterine ilaç isimleri kısaltılmadan okunaklı 

olarak yazılır.  

 Hasta tabelasına tedavi planı yazılmışsa hastane bilgi yönetim sistemine girişi yapılır.  

 Hastanın ilaçları hastane eczanesinden temin edilir.  

 Hastanın klinik seyrinde bir değişiklik olursa hemşire tarafından ilgili hekime haber verilir. Doktor istemine göre 

tedavileri yapılır.  

 Hastayla ilgili başka bir uzmanın kararı istenirse konsültasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden hekim 

sorumludur.  

 Konsültasyon sonucu tedaviye eklenen değişiklikler doktor tarafından hasta tabelasına yazılır, hastane bilgi 

yönetim sistemine girişi yapılır.  

 Konsültasyon hekim isterse hastayı kendi servisine alarak takip edebilir. Bu durumda birim sekreteri tarafından 

servis değişikliğini gerçekleştirir.  

 Doktorun önerisi doğrultusunda hastanın beslenmesi belirlenir. 
 

Hastanın Tıbbi Bakım Ġhtiyaçlarının Değerlendirilmesi 

 Hemşirelik süreci hasta tanılama formu doldurulur 

 Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Talimatı uygulanır, Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna kayıt 

edilir.   

 Düşme Riski önleme ve Değerlendirme Prosedürü uygulanır, Düşme Riski Değerlendirme (Harizmi) formu 

doldurulur.  

 Hemşire gözlem formu eksiksiz olarak doldurulur 

 Damar yolu yok ise damar yolu açılır.  

 Bu sırada hastadan tetkikler istenmiş ise istem otomasyon üzerinden kaydı yapılarak barkodlanmış numune 

tüplerine örnek alınır ve uygun tüplere konularak kapalı numune taşıma kabı ile laboratuara gönderilir.  

 Hastanın başlangıç vital bulguları alınır. Vital bulgular doktor isteminde belirtilen sıklıkla takip edilir. 

 Hekim istemine uygun bir şekilde, tedavisi ve infüzyonları hazırlanarak takılır.  

 Hastaya ait hemşire gözlem kağıdına kayıt edilir ve tedavi saatleri düzenlenir.  
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 Hastanın durumunun aciliyetine göre hastanın tedavisi yoğun bakım ünitesi içinde bulunan ilaçlarla başlanır. 

İlaçlar bilgisayar üzerinden eczaneden istem yapılır. Sağlık Personeli eczaneye gider ilaçları getirir. Yoğun 

bakım hemşiresi ilaçları sayarak kontrol eder ve teslim alır. Tedavisini uygular. 

 Bilgisayara hastaya ait ilaç malzeme ve tedavileri hekim istemine göre, mesai saatlerinde kat sekreteri, 

nöbetlerde nöbetçi yoğun bakım hemşiresi tarafından girilir.  

 Röntgen, görüntüleme tetkikleri için ilgili birimlerle bağlantı kurulur. İstem kağıdı hekim tarafından doldurulur. 

Tomografi, MR, Ultrason görüntüleme tetkikleri otomasyon üzerinden istem yapılarak randevu alınır. İşlem, 

hastanın durumuna uygun olarak, yerinde veya görüntüleme merkezinde yapılır. 

 Hasta yakınlarına, yoğun bakım ziyaret saatleri hakkında bilgi verilir. Hasta yakınlarına bilgi, günde en az bir kez 

ve gerektikçe hekim tarafından verilir.  

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

ilaç uygulamasında uygulamayı yapan hemşire, hastanın ve kendi adını soyadını, ilacın tam adını, dozunu, 

uygulama yolunu tarih ve saatini kayıt altına alır. 

 Nöbet değişimi sırasında nöbet veren ve alan hemşireler arasında önce hemşire deksinde ve sonra yatak başında 

yapılır. Yoğun Bakımda gündüz ve gece vardiyalarında hasta paylaşımı yapılır ve hastanın hemşiresi belirlenir. 

Hemşire nöbet teslim defteri, donanım ve tıbbi cihazlar yerinde ilgili formla nöbet teslim edilir. 
 

Bakımın Planlanması ve Ġzlenmesi 
 

Yenidoğan Bakımı; Doktor orderine göre belli saatlerde bakımları yapılır. 
 

Yenidoğan Bebeğin Transfer Öncesi Stabilize Olduğunu Gösteren Kriterler;  

 Siyanoz yoktur.  

 Yeterli hava yolu ve ventilasyon sağlanmıştır.  

 Vücut ısısı normaldir.  

 Kalp hızı 120-160 atım/dk‟ dır.  

 Kan basıncı 25-35 mmHg‟nın üzerindedir.  

 Kan şekeri >40 mg/dl  

 Kan pH > 7,30  

 Metabolik bozukluklar düzeltilmiş. 
 

Hastanın Servise Transferi 

 Servise yatak sorgusu yapılır. 

 Hasta yakınına transfer ile ilgili bilgi verilir 

 Servisler arası nakil formu doldurulur. 

 Hasta güvenli hasta transferi prosedürü, hasta taşıma ve kaldırma talimatına göre yapılır. 

 Hastanın hemşiresi tarafından ilgili servis hemşiresine bire bir hasta teslimi yapılır. Nakil formu hastayı alan ve 

veren sağlık personeli tarafından imzalanır. 

 Hastanın sonuçlanmayan işlemleri kapatılarak otomasyondan ve protokol defterinden çıkışı yapılır. 
 

Hasta Taburcu Kriterleri  

 Ateş, kalp tepe atımı ve solunum hızının oda ısısında normal olarak seyretmesi.  

 Sat PO2‟nin oda havasında %92 ve üzeri olması.  

 Yeni doğan bebeğin aktivitesinin normal olması, annenin bebeği doğru ve yeterli besleyebilecek şekilde eğitilmiş 

olması,  

 Kusmanın olmaması, düzenli idrar ve gaita çıkarması  

 Antibiyotik tedavisi alıyorsa önerilen dozda ve sürede tedavinin tamamlanmış olması.  

 Kan şekeri, hemogram direkt ve total billurubin, kalsiyum değerlerin normal sınırlarda olması  

 Bronkopulmoner displazisi olan vakaların düzenli tedavisi ile stabilleşmiş olması.  

 Konjenital anomalisi, kalp hastalığı, nörolojik hastalığı nedeniyle nazogastrik sonda ile beslenen vakalar anne 

eğitildikten sonra taburcu edilebilir.  

 Prematüre yeni doğanların emmesinin normal olması, annenin beslenme eğitiminin tamamlanmış olması, bebeği 

20-30 gr/gün kilo alıyor olması. 
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Hasta Taburcu ĠĢlemleri 

 Tedavisi biten yeni doğan hasta taburcu kriterlerine uyan hastaların fenilketonuri kanı alınır, işitme tarama 

testleri yapılır ve bebek annelerine emzirme-bebek bakımı, danışmanlık hakkında eğitim verilir.  

 Taburcu olan hasta yakınına eğitim ve epikriz formu verilerek hastanın taburcu işlemleri gerçekleştirilir. 

 Yeni doğan yoğun bakım biriminden sevki gereken hastalar 112 ile koordineli olarak, hasta sevk formları 

doldurularak, sevk edildikleri sağlık kuruluşlarına nakilleri gerçekleştirilir.  

 Hastanın Exitus olması durumunda existus süreci izlenir.  
 

Kurum DıĢı Yeni Doğan Sevki 

İlgili hekim tarafından 112 KKM aranarak, hasta hakkında bilgi verilir. 

 Bebeğin nakledileceği merkezin belirlenmesi 

 Sevk için gerekli evraklar eksiksiz doldurularak 112 KKM‟ ye faxlanır. 

 Transport küvözün nakile hazır olması 

 Transport küvöz ile ambulansa nakil 

 Donanımlı ekipman ile yeni sağlık kuruluşuna nakil. 
 

Hava Yoluyla Sevki;  
 Uçakların kalkış ve inişlerinde oluşan akselerasyon ve deselerasyon kuvvetleri, serebral kan akımında değişiklik 

yapabilir.  

 Prematürelerde ve hipoksik bebeklerde tehlikelidir.  

 Nakile başlamadan göğüs grafileri incelenmelidir. İntravenöz sıvıların yerçekimine göre verilmesi hatalı olur; 

mutlaka özel pompalar kullanılmalıdır.  

 Elektromanyetik ortam ve vibrasyon nedeniyle monitörlerin yanlış gösterebileceği unutulmamalıdır.  
 

TaĢıma Ekibi; Teknik ve Medikal açıdan bilgili, tecrübeli ve yetenekli bir ekip olmalı ve uyumlu çalışmalıdır.  
 

Sevk Sırasında Ambulansta Bulunması Gereken Araç Ve Gereçler; Transport küvözü, solunum, kalp ve kan 

basıncı monitörü, pulse oksimetre, oksijen kaynağı, laringoskop, balon ve maske, ventilatör, aspiratör, yeni doğan 

için uygun ölçülerde endotrakeal tüp, umblikal damar kateterleri, göğüs tüpleri, ilaçlar, el dezenfektanı.  
 

Sevk Edilen Bebekle Birlikte Gönderilmesi Gerenler; Hastanın adı, doğum tarihi, öyküsü, Apgar skorları, 

gebelik yaşı ve doğum ağırlığı, vital bulguları, oksijen/ventilatör gereksinimi, yapılan laboratuar incelemeleri, bebek 

beslenmiş ise ne ile beslendiği, yapılan bakım ve tedaviler, yapılan tüm görüntüleme incelemeleri, kordon kanı 

örneği,  
 

Bebeğin Sevki Sırasında “BeĢ H’’ Ve Asidoz Yönünden Yakın Takip Ve Tedavi Edilmesi Gerekir  
 Hipotermi  

 Hipotansiyon  

 Hipoglisemi  

 Hipoksi  

 Hiperkapni 
 

Riskli Bebekler  
 Prematüreler  

 Gestasyonel yaşına göre DDAB  

 Perinatal asfiktik  

 Ağır hasta  

 Hipotermik  

 Diabetik anne bebekleri  
 

Riskli Bebeklerde Sevk Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  

 2-4 satte bir Kan şekerine bakmak  

 Oral alamayan bebeklere IV glukoz solüsyonları başlanmalıdır  

 KŞ< 40 mg/dl  

 Semptomatik bebeklerde %10‟luk glukozun intravenöz bolus şeklinde (2-3cc/kg) verilmesi uygun olur.  
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KLĠNĠK SÜREÇLER 

Monitörizasyon 

Servise yatışı yapılan hasta Doktor istemine göre küvöze veya açık yatağa alınıp, monitör kullanma talimatına 

uygun olarak hasta monitörize edilir ve tedavisine başlanır.  
 

Ventilatördeki Bebeğin Ġzlemi; Uzman doktor tarafından gerekli görülen hastalar ventilatöre bağlanır ve 

Yenidoğan yoğunbakım hava yolu izlem talimatına göre bakımı yapılır.  
 

Sedasyon ve Analjezi Uygulaması; Sedasyon uygulaması gereken hastalar için doktorun yazılı istemine göre 

uygun doz ve yolla hastaya ilaç uygulaması yapılır. Vital bulguları kaydedilir. Sedasyon işleminde doktorun uygun 

gördüğü durumlarda anestezi uzmanından konsültasyon istenir. Kullanılan ilaç narkotik ilaç devir teslim defterine 

kayıt edilir. Analjezik uygulanması gereken hastalarda doktorun uygun gördüğü ilaç ve dozda, yazılı istemine göre 

hastaya uygulanır.  
 

Skorlama Sistemleri ile Bebeğin Takibi;  Yeni doğan yoğun bakım servisine yatan risk grubu yüksek hastalara 

doktor tarafından Score for Neonatal Acute Physiology-Perinatal Extension-II (SNAP-PE-II) ve Clinical Risk Index 

for Babies (CRIB) skorlama sistemleri kullanılarak buna göre takibi yapılır. 
  

Ġnvaziv ĠĢlemler      

Cilt bütünlüğünün bozulduğu tıbbi müdahalelere invaziv işlem denir. Cilt bütünlüğünün bozulduğu durumlarda 

damar yolu açarken mümkün olduğunca yenidoğanı sıkıntıya sokmamak için işlem mümkün olduğunca kısa 

tutulmalıdır. 
 

Nütrisyon Takibi 

Uzun süre yeni doğan yoğun bakımda yatan bebekler yoğun bakım hekimi tarafından değerlendirilip enteral veya 

parenteral nütrisyon başlanmaktadır. Nütrisyon takibi için düzenli aralıklarla kan değerlerine (albümin, total protein) 

bakılmaktadır. 
 

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Ġzlenmesi 

 Hastalardan alınan kültür numuneleri sonuçlarına göre hastaların antibiyotik kullanımlarına doktor tarafından 

kontrol edilir. Tedavi sonucunda tetkikleri yapılarak Enfeksiyon birimi ile birlikte takip ve tedavileri yapılır.  

 Hastalara müdahale etmeden önce ve sonra, bir hastadan diğerine geçerken El Yıkama Talimatı‟na uygun olarak 

eller yıkanır. Alkol bazlı el dezenfektanları uygun şekilde kullanılır.  

 Her hasta için kullanılan cihazları ve sarf malzemelerin tek kullanımlık ve bebek başına ayrı olmasına dikkat 

edilerek enfeksiyon yayılması kontrol altına alınır. Aspiratörler 24 saatte bir boşaltılarak 4 litre suya 3 klor tablet  

(1000 ppm) ile hazırlanan suyla temizlenir. Tüm bu işlemler enfeksiyon kontrol talimatına göre yapılır. 

 Riskli hastalara müdahale edilirken kişisel koruyucu ekipman olarak maske, gözlük, bone, boks gömleği ve tek 

kullanımlık eldiven kullanılır. 
 

Tetkik ĠĢlemleri  

 Doktor tarafından istenilen laboratuar tetkikleri için hemşire Numune Alma ve Transfer Talimatı‟na uygun 

olarak hastadan numuneleri alır. İstenen tetkiklerin hastane bilgi yönetim sitemine girişleri yapılır ve Numune 

Taşıma Talimatı‟na uygun şekilde gönderilir.  

 Radyoloji, USG isteminde, birim sekreteri tarafından sistemine giriş yapar. İlgili birim telefonla aranarak 

randevu alınır. 
 

Fototerapi Alan Bebeklerde Isı Monitörizasyonu 

Bebeğin vücut ısısı takip edilerek, küvöz ısısı azaltılıp arttırılarak sağlanır. 
 

Fototerapi Göz Bandı 

Büyük, küçük göz bandı mevcuttur. Bebeklerin kilolarına göre uygun göz bandı kullanılır. 
 

Gonad Koruyucular 

Yeni doğan yoğun bakımda gonad koruyucu bulunmaktadır. İhtiyaç olduğunda kullanılır. 
 

Oksijen Tedavisinde Kuvöz Ġçi Oksijen Konsantrasyonu 

Monitörize edilen bebeklerde SPO2 takibi ile ölçülür. 
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Kuvözlerin Temizliği; 

 Bebek olan küvözlerin temizliği ılık suyla yapılır. Haftalık ve her bebek taburcu olduktan sonra dezenfektanla  

temizliği yapılır. Kuvözler; “Kuvözlerin Temizliği ve Dezenfeksiyon Talimatı” na göre yapılıp “Kuvöz Temizlik 

Planı ve Takip” formuna işlenir.   
 

Exitus Süreci 

 Doktor tarafından ölümün gerçekleştiği onaylanan yeni doğan 1 saat yeni doğanda bekletildikten sonra defin 

ruhsatı doldurularak uygun şekilde morga indirilir ve aileye teslim edilir. Bebek ölüm formları doldurulur. 

Doldurulan tüm formlar görevli personele gönderilir ve defin ruhsatı alınır. Exitus olan her bebeğin dosyasının 2 

şer adet fotokopisi çekilerek toplum sağlığı merkezine gönderilir. 

 Kuvözlerin ve cihazların temizliği, sterilizasyonu yapılarak her an gelebilecek yeni hasta için hazır bulundurulur. 

Ünitedeki tıbbi ve evsel atıklar talimatlara uygun olarak biriktirilip, ilgili atık depolarına gönderilir. 

 ÖLÜM BELGESİ, ilgili uzman hekim tarafından hazırlanır. Altı (6) nüsha olarak çıkarılır. Bir nüsha hasta 

yakınına, bir nüshası hasta dosyasına ve diğer dört (4) nüshası ex kimliği ile birlikte fatura birimine teslim edilir. 
  

Birim Temizlik ve Hijyeni 

Birimin kabul öncesi, sonrası, sevk ve/veya nakil öncesi sonrası, yenidoğan içindeyken ya da birim boş iken 

temizliği, „Hastane Hijyen Talimatı‟na göre yapılır. Ayrıca birim içi her gün sabunlu su ile temizlenir. Yoğun bakım 

ünitesinde lavabo, sıvı sabun ve kağıt havlu bulunur. Hasta bakım alanında kolay ulaşılabilecek mesafede el 

antiseptiği bulunmaktadır. 
 

Birim Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarımı 

 “Tıbbi Cihaz Bakım-Onarım ve Kalibrasyon Prosedürü”ne göre yapılır.  

 Tansiyon aleti, pulse-oksimetre, derece ve diğer tıbbi cihazlar her kullanım sonrası ilgili talimata uygun olarak 

temizlenir. 
 

Gürültü Kontrolü 

Gürültünün Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilerini Önleme Prosedürü uygulanmaktadır. 
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