
 

 

1.0 AMAÇ 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolüdür. 

2.0 KAPSAM  
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkesi kapsar.  
3.0 KISALTMALAR 

YDYB: Yeni Doğan Yoğun Bakım  
4.0 SORUMLULAR 

Başhekim, idari mali hizmetler müdürü, Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde hasta bakımından ve tedavisinden 
sorumlu tüm personel görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkes. 
5.0 TANIMLAR 
Sürveyans: Belirli hastalıkların nasıl ortaya ve dağıldığına ilişkin sistematik olarak yapılan gözlemdir.  
Küvöz: Özellikle erken doğmuş ya da yeni doğmuş zayıf, dayanıksız bebeklerin, bulaşıcı hastalıklardan 

korunması amacıyla yerleştirildiği, belirli sıcaklığı olan aygıttır.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

  Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Enfeksiyonları yönünden en riskli birimlerdir. Korunma için 
öncelikle bu birimde görev alan persone lin, yoğun bakım konusunda bilgili, deneyimli olması esastır.  

  Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde yüksek riskli hastalar tanımlanmalıdır. (Düşük doğum tartılı bebekler, 
(<1500g), konjenital anomalisi olanlar,  mekanik ventilasyon uygulanan bebekler, umbilikal ya da santral ven 
kateteri olanlar, yoğun bakım süresi uzun olanlar, parenteral malnütrisyon alanlar,  geniş spektrumlu antibiyotik 

kullananlar riskli hasta grubunda ele alınmalıdır.)  
  Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde mutlaka aktif, ileriye dönük bir sürveyans uygulanmalıdır.  

  Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en önemli ve en sık bulaş temas yolu ile olduğundan(sağlık çalışanlarının 
elleri ya da tıbbi malzemeler) El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı’na ve Hastane Hijyen Talimatı’na 
özenle uyulmalıdır.  

  Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitelerinde sağlık personelinin kollar dirseğe kadar açık olmalı, el yıkama ve 
dezenfeksiyonu sırasında ön kolun da yıkanmasına ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Çünkü bu bölgelerde 

bakteriler kolonize olmakta ve bebeklere küvözde bakım verirken eller dirseklere kadar kuvöze  girdirilmektedir. 
  Saat,  alyans gibi takıların bu ünitelerde kullanılması önerilmemektedir.Personelin tırnaklarının kısa ve temiz 
olmalı,  tırnak ojesi ve cilası kullanılmamalıdır.  

  İzolasyon önlemleri, her hastada özenle uygulanmalı ve çok ilaca dirençli bakteri enfeksiyonları yahut diğer 
izolasyon gerektiren enfeksiyonlar saptandığında Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) haberdar 

edilmelidir.  
  Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde kolay ulaşılabilir yeterli sayıda lavabo, kağıt havlu, sıvı sabun ve 
her hasta başında alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır.  

  Çöp  kovaları  el  değmeden  açılıp  kapanabilmelid ir.  Tüm uygulamalarda  “Atık yönetim  Talimatına” 
uyulmalıdır.  

  Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinde özel eğitim almış personel görevlendirilmeli ve görev tanımı içinde 
çalışmasının devamlılığı sağlanmalıdır.  
  El veya kollarında eksüdatif cilt lezyonu olan sağlık çalışanları hastalarla ya da tıbbi bakım gereçleri ile temas 

etmemelidir.  
  Bulaşıcı infeksiyon hastalığı bulguları olan personel, bu süreçte ünitede çalıştırılmamalıdır.  

  Hastadan hastaya enfeksiyon bulaşını önlemek için her küvözde bir bebek yatırılmalıdır.  
Küvöz Temizliği 

  Küvözlerin temizliğinde kullanılan bezler her küvöz için bir kez kullanılmalıdır.  

  İşlem, yukarıdan aşağıya doğru su ve deterjan ile ya da alkolsüz püskürtmeli yüzey dezenfektanı ile silme 
ve ayrı bir bezle durulama şeklinde olmalıdır.  

  Temizlik günlük olarak ve ayrıca görünür kirlenme olduğunda ya da her hasta değişiminde yapılır.  
  En yoğun kontaminasyon bölgesi olan dış kapaklar, bu kapakları saran yastıkçık ve kollar günlük temizlenir.  
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  Bebek çıktıktan sonra kuvöz dezenfekte edilerek kullanılmalı.  Uzun süre yatan bebeklerde haftada iki, bir 
kilogramdan küçük bebeklerde ise üç günde bir, bebek başka bir yere alınarak, küvözlerin ayrılabilen tüm 

parçaları ayrı ayrı dezenfekte edilerek tekrar kullanılır.  
 Yüzeyler kuruduktan sonra,  bebek küvöze alınmalıdır. 

 Küvözlerin nemlendirici kapları, haftada bir ya da bebek değişiminde steril edilmeli, steril su ile 
doldurulmalıdır. Kullanılmadığında bu kaplar dezenfekte edi lerek kuru  halde saklanmalıdır.  
 Küvöz dezenfeksiyonu dışında oksijen ve hava filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma 

önerilerine göre yapılmalıdır.  
Umblikal  Katater Takılması  Ve Bakımı 

Uygulama 
 Umblikal kateter giriş bölgesinin palpasyonu öncesinde ve sonrasında, kateter takılmasından, pansuman 
değiştirilmesinden ve kateterle ilgili her tür manüpülasyondan önce ve sonra el hijyeninizi sağlayın.  
 Umblikal kateter takılması ve bakımı sırasında aseptik teknik kullanın.  
 Umblikal kateter takılmadan önce giriş bölgesi antiseptikli bir solüsyonla temizlenmelidir.  
 Fungal enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnç gelişimini arttırıcı etkisi nedeniyle umblikal giriş yerine 
antibiyotik içeren krem sürülmesi önerilmez.  
 Umblikal kateterler, kateter ihtiyacı ortadan kalkar kalkmaz veya alt ekstremite ile ilgili venöz bir yetmezlik 

bulgusu saptandığı zaman çekilmelidir.  
 Kateter takıldıktan sonra kateter giriş yeri enfeksiyon açısından gözlenmelidir.  

 Umblikal kateter pansumanları kirlenme yoksa  48 saatte  bir aseptik koşullarda steril malzeme kullanılarak 
değiştirilmelidir. 
 Kateter pansumanı nemlendiğinde, gevşediğinde (bütünlüğü bozulduğunda) veya gözle görülebilir kirlenme 

meydana geldiğinde mutlaka değiştirilmelidir.  
 Pansuman tarihleri ve pansumanı yapan kişinin ad soyadı paraflanmalı, kateterin uzunluğu belirtilmelidir.  

 Kateter bakımı için  iyodofor veya %70’lik alkol  kullanılabilir.     
Tpn İlaç Hazırlama Ve Dağıtımı 

Uygulama 

 Bütün parenteral solüsyonlar mümkünse eczanede, laminar hava akımı altında, aseptik teknik kullanılarak 
hazırlanmalıdır. Sağlanamıyorsa, serviste hasta alanından uzak bir yerde, özel bir kabinde ya da tezgah üzerinde 

hazırlanmalıdır.  
 Son kullanım tarihi geçmiş veya bulanık olduğu görülen, içinde partikül bulunan, çatlak yahut sızdırdığı fark 
edilen hiçbir parenteral solüsyon kullanılmaz.  

 Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk ampul ya da flakonlar kullanılır. 
Flakon ve ampullerin yüzeyi  %70 alkolle silinir. 

 Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonlar daha sonra kullanılmak üzere saklanmaz.  
 Multidoz flakon kullanılacak ise üretici firma talimatına uyulur. Sterilitesi bozulan multidoz flakonlar 
kullanılmadan atılır.  

 Katetere bağlı enfeksiyon şüphesi olmadığı sürece infüzyon setleri ve bağlantıları 72 saatten önce değiştirilmez.  
 Kan, kan ürünleri ve lipid emulsiyonları ( glukoz ve amino asitlerle kombine olarak verilen üçlü solüsyonlar 

veya tek başına uygulanan lipid solüsyonları)  için kullanılan infüzyon setleri 24 saat içinde değiştirilmelidir. Eğer 
solüsyon sadece dekstroz ve amino asit içeriyor ise infüzyon setlerinin 72 saatten önce değiştirilmemesi önerilir.  
 Propofol infüzyonu için kullanılan setler, 6–12 saatte bir değiştirilir.  

Parenteral sıvıların set  değişim süreleri; 

 Lipid içeren sıvıların infüzyonu 24 saat,  

 Sadece lipid içeren solüsyonların infüzyonu 12 saat,  
 Kan ve kan ürünlerinin infüzyonu ise 4 saat içinde tamamlanmalıdır.  
 Enjeksiyon portları giriş öncesi  % 70 alkol veya iyodofor ile silinmelidir.  

 Portlara mutlaka steril aletler kullanılarak giriş yapılmalıdır.  
Tüm parenteral solüsyonların hazırlanma aşamasında aseptik teknik uygulanır.  
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 İlaç sulandırmak için kullanılan solüsyonlar 24 saatten fazla kullanılmamalıdır.  

 Hazırlanan solüsyon üzerine tarih, saat, kişi ismi mutlaka yazılmalıdır.  
 Tek kullanımlık olan parenteral solüsyon torbaları (TPN torbası) ve setleri ikinci kez kullanılmamalıdır.  

 TPN torbası içine konulacak ilaçlar varsa, her bir torba için ayrı enjektör kullanılmalıdır. Torbanın giriş yeri en 
az %70´lik alkol ile silinmelidir.  
 İnvaziv girişimlerle ilgili tüm bilgiler kayıt edilir (Yapan kişi, tarih, saat).  

Bebek Bakımı Ve Beslenmesi İle İlgili Öneriler:  

 Bebeklerin bezleri değiştirilince hemen ağzı kapalı tıbbi atık torbalarına konulmalı, bez değişimi yapan kişiler, 

bu konuda eğitimli olmalı ve bebek bez değişiminden önce eldiven giyilmeli, sonra hemen eldivenleri çıkararak 
ellerini yıkamalıdır.  
 Bebek cilt bakımında, sıcak su ve nötral PH´da bir sabun ile silme, yeterlidir.  

 Özellikle prematürelerde, flaster, oksijen probları cilde zarar verebilir. Antibiyotik içermeyen topikal pomat 
kullanılabilir.  

 Anne sütü ile besleme önerilen yaklaşımdır. Anne sütü alınırken ellerin yıkanması ve sütün daha önce 
kaynatılmış temiz bir biberona alınması gereklidir.  
 Anne sütü antisepsiye özen göstererek özel biberon içine alınmalı ve yenidoğana verilmelidir.  

 Anne sütü, derin dondurucuda altı ay, normal dondurucuda üç hafta,buzdolabında 24 saat tazeliğini korur.  
Bekletilmiş sütü kullanmadan  önce salgın,  sepsis şüphesi, gastrointestinal intolerans sorunları yoksa rutin olarak 
kültürünün yapılması gerekli değildir.  

 Formül toz mamalar açıld ıktan sonra 3 hafta içeris inde tüketilme lidir. Hazır lanıp kullanılacaksa; önce 
eller yıkanmalı, ama hazırlamada kullanılan tüm malzemeler 10 dakika kaynatılarak temiz bir yüzeyde 
kurutulmalıdır. Plastik, cam biberonlar, emzik uçları 65 °C´de yıkanmalı ve kurutulmalıdır.  

 Nazogastrik yolla beslenen bebeklerde setler 24 saatte değiştirilmelidir. Beslenme a maçlı kullanılan enjektörler 
3 saatte değiştirilmelidir.  
 Anne Sütü Saklama Talimatı  
uygulama 
 Aseptik koşullarda sağdığınız sütü, steril süt saklama poşetlerine alınız, ağzını sıkıca kapatınız.  

 Poşetlediğiniz her sütün üzerine bebeğin ismini ve tarihi yazınız.  
 Sağdığınız sütü dondurmadan 72 saat ve dondurulmuş sütü erittikten sonra 24 saat buzdolabında (+1Ċ ile 

+4Ċarasında) saklayabilirsiniz.  
 Buzlukta (-7Ċ ile-2Ċ arasında) 3 haftaya kadar saklanabilir.  
 Derin dondurucuda (-18Ċ nin altında) altı aya kadar saklanabilir.  

 Donmuş sütü buzdolabında yavaş olarak eritiniz.  
 Sıcak suyun içinde (benmari usulü) hızlı olarak eritilebilir.  

 Donmuş sütü oda sıcaklığında uzun süre bekleterek eritmeyiniz.  
 Sütü fazla ısıtmayın, sütün kesilmesine ve bazı proteinlerin hasar görmesine neden olabilir.  
 Bunun için mikrodalga fırınların kullanılması önerilmemektedir.  

 Süt 1 saatten fazla oda ısısında bırakılmazsa ikinci kez kullanılabilir, daha sonraya kalan süt atılmalıdır.  
 Eritilmiş sütü tekrar dondurmayınız.  
 Sütü buzdolabının kapağına koymayınız.  

 Sütler bir termos içerisinde buz ile taşınmalıdır.  
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