
 

 

1.0 AMAÇ 

Hastane Enfeksiyonlarının en sık görüldüğü birimlerden olan Yoğun Bakım üniteler inde Hastane 
Enfeksiyonlarını azaltmak ve önlemektir.  

2.0 KAPSAM 

Yoğun Bakımlarda çalışan tüm personeli kapsar.  
3.0 KISALTMALAR 

YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi 
4.0 SORUMLULAR  

Yoğun bakım hemşireleri, doktorlar, temizlik personelleri.  
5.0 TANIMLAR 

Ġzolasyon Önlemleri: Enfeksiyona yol açan bir mikroorganizmanın kişiden kişiye, kişiden çevresine, ya da 

çevreden kişiye bulaşını önlemeye yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ve önlemlerdir.  
6.0 FAALĠYET AKIġI 

 Yoğun bakım  gereksinimi  kalmayan  hasta  yoğun  bakım  florasından fazla etkilenmemesi için en kısa 
zamanda servise nakledilmelidir 

 Mekanik ventilasyon, invaziv giriş im, parenteral veya enteral tüp ile beslenme gibi doğal bariyerlerin ve 
vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan uygulamalar mutlak endikasyon varlığında uygulanmalı, uygulanmış 

ise en kısa zamanda sonlandırılmalıdır.  

 Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.  

 Oksijen flovmetreleri kullanılmadıkları süre boyunca kuru tutulmalıdır.  
 Yataklar arasında personel geçişi ve monitorizasyon için uygun mesafe olmalıd ır. 

 El yıkama için yeteri kadar lavabo bulunmalıdır.  
 Hasta yatağı için  alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır.  
 Çalışan personelin her farklı hastayla temastan önce el yıkama, alkol bazlı el dezenfektanı kullanma veya 

eldiven giyme alışkanlığı olmalıdır.  
 Gerekli durumlarda hasta bakımı ya da işlem esnasında bariyer önlemleri (maske, önlük, gözlük, eldiven vb) 

alınmalıdır. 
 Santral kateter takılması, trakeostomi vb. işlem uygulamalarında steril koşullara dikkat edilmelidir.(steril box   
gömleği, steril eldiven, steril örtü vb.) 

 Hastaya yapılan invaziv girişim tarihleri kayıt altına alınmalıdır.  
 Her hastada ayrı pansuman seti kullanılmalıdır.  

 Asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.  
 Üniteye ziyaretçi girişi kısıtlanmalı, ellerini ziyaret öncesi ve sonrası alkol bazlı el antiseptiği ile dezenfekte 
etmelidir. 

 Hastanın transportunda kullanılan sedye veya tekerlekli sandalye işlem sonrasında uygun bir dezenfektan ile 
silinmelidir. 

 YBÜ‟ deki hastalarda kullanılan ördek, sürgü gibi malzemeler kişisel olmalıdır.   
 Ünitenin temizliği “YBÜ temizlik talimatına” uygun olarak yapılmalıdır.  
 İzolasyon gerektiren hastalarda  “Ġzolasyon Önlemleri Talimatları‟‟(Temas, damlacık, solunum) 

uyulmalıdır. 
YBÜ Temizliği 

 Yoğun Bakım Ünitesi yüksek riskli alan olduğu için Temizlik+Dezenfeksiyon yapılmalıdır. Yoğun Bakım 
Ünitesinin yüzeyleri her vardiyada en az iki kere, bütün  alanı kapsayacak şekilde düzenli olarak, kirlendikçe ve 
hasta taburcu olduğunda temizlenmelidir. 

 Hazırlanan solüsyonlar her yatakta bir değiştirilmelidir.                              

 Hasta bakım alanındaki çok dokunulan yüzeyler (örneğin; kapı kolları, yatak kenarlıkları, ışık düğmeleri,  

başucu masaları,  mobilyalar, telefon, tansiyon aleti  kılıfları, EKG kabloları, zemin kaplamaları infüzyon 
pompaları, ventilatör yüzeyleri, beslenme pompası, stetoskoplar, bilgisayarlar, nebulizatörler ve kan gazı cihazı  
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 vb) daha sık temizlenmeli (en az günde 2 kez) ve dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için 4 litre suya 3 

klor tablet (1000ppm) ile hazırlanmış su kullanılmalıdır. Her hastadan sonra solüsyon yeniden hazırlanmalıdır.  

 Seyrek el temasına maruz kalan yüzeyler (örneğin; pencere kenarlıkları, radyatörler)  günde 1 kez,   

dezenfektanla 4 litre suya 3 klor tablet  (1000ppm)  temizlenmelidir.            

 Ellerinizi yıkayıp, sarı renkli eldiveninizi giyiniz.  

 Zemini çekçek ve faraşla kaba kirden arındırınız.  

 Paspaslama işlemi için hem mavi hem de kırmızı bölmeye su ve deterjan hazırlanır. Paspas yapınca kırmızı 

kovada yıkanır ve kırmızı kovada sıkılır, sonra mavi kovada tekrar yıkanıp yine kırmızı kovaya sıkılır. Sıkma 

presi her zaman kırmızı kova üzerinde olmalıdır. Paspas bittikten sonra temiz mopla kurulayınız.  

 Temizlik bittikten sonra kovalardaki suyu boşaltınız, eldivenleri, bezleri ve paspası temizleyiniz.  

 Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.  

 Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olan durumlarda, ilgili talimata göre temizlik yapılmalıdır.  
Pnömoni Ve Ventilatör ĠliĢkili Pnömoni (Vip) Önleme :  

Hastaya yapılacak tüm işlemler öncesi ve sonrasında “El hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı”na 
uyulmalıdır. 

 Yoğun bakım hastalarında ağız hijyeni, “Ağız Bakımı” göre yapılmalıdır.   
Nazal oksijen kanülleri ve maskeleri; fonksiyon bozukluğu veya gözle görülebilir kirlenme olması durumunda 
ve her yeni hastada değiştirilmelidir.  

Oksijen nemlendirici hazne kaplarına; hiçbir biçimde sıvı eklenmemeli, kap su ve deterjan ile yıkanıp 
kurutulmalı, kullanımdan önce distile su doldurulmalıdır.  

Tekrar kullanılabilen el tipi resüsitasyon aletleri; (ambu- larengoskop bladeleri) her kullanımdan sonra uygun 
olarak temizlenmeli ve dezenfekte(Yüksek düzey dezenfektan) edilmelidir. 
 Mümkün olan ve tıbbi kontrendikasyon bulunmayan durumlarda, entübasyon yerine non-invaziv mekanik 

ventilasyon (NİMV) uygulanmalıdır.  
 Aspirasyonun önlenmesi için hasta başının 30–45 derece yükseklikte tutulması gerekmektedir. Bu pozisyon, 

özellikle enteral beslenme uygulanması sırasında daha da önem taşımaktadır.  
 Aspirasyon işlemi “Aspirasyon ĠĢlemi” uygun olarak yapılmalıdır.  
 Trakeaostomi bakımı “Trakeaostomili Hasta  Bakımı” uygun olarak yapılmalıdır.  

 Buhar makinelerinin kullanımından yüksek enfeksiyon riski nedeniyle kaçınılmalıdır.  
Mekanik ventilatör kullanımlarında, 

 Solunum devreleri tek kullanımlık olmalıdır.  
 Bakteri filtreleri günlük olarak ve kirlendikçe değiştirilmelidir. 
 Solunum devreleri (hortum, ekshalasyon valf ve bunlara bağlı nemlendiric i) gözle görülebilir kirlenme veya 

mekanik tıkanıklık olmadığı sürece rutin aralıklarla değiştirilmemelidir.  
 Solunum devrelerinde biriken sıvı periyodik olarak boşaltılmalı, bu işlem sırasında temiz eldiven giyilmeli ve 

uygulamaya hasta tarafından başlanarak, devredeki sıvının hastaya geri kaçmamasına dikkat edilmelidir.  
 Mekanik ventilasyon süresi uzadıkça pnömoni riski arttığından, mekanik ventilasyon süresi kısa tutulmaya 

çalışılmalıdır. 

 Öksürük ile diğer koruyucu refleksleri baskılayan kas gevşetici ilaç kullanımı ve derin sedasyon 
uygulamalarından kaçınılmalıdır.  

 Her gün hastanın uyanmasını sağlayacak şekilde sedasyona ara verilmelidir Herhangi bir nedenle kafın  
 söndürülmesi gereken durumlarda (tüpün seviyesinin değiştirilmesi, tüpün değiştirilmesi vb.) öncelikle ağız 

içi  ve mümkünse subglottik bölge iyice aspire edilmelidir.  

 Entübasyon ve mekanik ventilasyon mümkün olan en kısa sürede sonland ırılmalıdır. Entübasyon,  pnömoni 
riskini arttırdığı için kaçınılmalıdır.  

 
Trakeostomili Hasta Bakımı 
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 Trakeaostomi bakımı verilirken standart önlemlere ve asepsi kurallarına uyulmalıdır.  
 Kullanılan alet ve gereçler işlem öncesinde ve sonrasında temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

  Trakeaostomi stoma bölgesi % 3 Hidrojen Peroksit yada povidon iyot solüsyonu ile temizlenir.  
 Trakeaostomi iç ve dış kanülü sadece tıkanıklık ve fonksiyon bozukluğu gibi, gerekli olduğu durumlarda 
değiştirilmelidir. 

Trakeostomi Stoma Bakımı 
 Ellerinizi, “El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatına ” uygun olarak yıkayınız.  

 Nonsteril eldiven giyiniz. 
 Eski pansumanı çıkarınız.  
 Steril gazlı bez ile kurulayınız.  

 Trakeaostomi tüpünün kumaş bağlarını kirlendikçe değiştiriniz.  
 İşlem bittiğinde nonsteril eldiveninizi çıkarınız ve tıbbi atık çöpüne atınız.  

 Ellerinizi yıkayınız. 
Ġç Kanül Temizliği 
 Ellerinizi, “El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatına” uygun olarak yıkayınız.  

 Nonsteril eldiven giyiniz. 
 İç kanülü çıkarınız.  

 İç kanülü enzimatik çözücü ile yıkayıp durulayınız. Yüksek düzey dezenfektan solüsyonu içerisinde 20 dakika 
bekletip bol steril su ile yıkayınız, kurutunuz ve hastaya yerleştiriniz.  
 İşlem bittiğinde nonsteril eldiveninizi çıkarınız ve tıbbi atık çöpüne atınız.  

 Ellerinizi yıkayınız.  
 Trakeaostomi bakımı bittikten sonra; stoma alanındaki kanama, kızarıklık, ödem, koku, hassasiyet ve sıcaklık 

değişiklikleri hemşire gözlem formuna kaydediniz.  
Aspirasyon ĠĢlem  

Kullanılacak malzemeler: 

Steril aspirasyon kateteri 
Steril eldiven 

Aspiratör 
 İşlemden önce mutlaka eller yıkanır 
 Hasta ile işbirliğinin sağlanması ve endişenin azaltılması için işlem hastaya  açıklanmalıdır.  

 Yeterli oksijenlenmeyi sağlamak için ventilatörde oksijen oranı (FiO2) 100 „e ayarlanmalıdır.  
 Her hastaya ayrı kateter kullanılmalıdır.  

 Aspiratör kateterinin ucu açılmalı, Steril eldiven giyilmeli ve kateterin tutulacağı eldeki eldivenin sterilitesi 
korunmalıdır.  
 Kateter paketinden steril şekilde çıkarılmalıdır.  

 Aspiratör çalıştırılır, aspiratör basıncı 80-120 arasında olmalıdır. Aspiratör katetere bağlanır.  
 Kateter Endotrakeal tüpten yavaşça ilerletilir. İlerletirken aspirasyon yapılmaz.  

 Kateter karinaya ulaştığında (direnç hissedilir ve hasta genellikle öksürür) ilerletme durdurulur ve kateter 1 
cm kadar geri çekilir.  
 Endotrakeal aspirasyon işlemi 10 sn‟den uzun sürmemeli ve kateterin yerleştirilmesinden geri çekilmesine 

kadar geçen süre 15 sn‟yi geçmemelidir.  
 Aspirasyon sırasında kalp atım hızı 20 atım/dk ve daha fazla azalır veya 40 atım/dk ve daha fazla artar 

kardiyak aritmiler gözlenirse işlem sonlandırılır  
 Kateter yavaşça döndürülerek çıkarılır ve aralıklı aspirasyon uygulanır. Doku hasarının oluşmaması için 
kateter tüp içindeyken ileri geri hareket ettirilmemelidir.  

 Endotrakeal aspirasyon işleminden sonra oral kavite aspire edilir.  
Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra, kateter içerisinden steril distile su veya SF  geçirilerek temizlenmelidir. 

 Eldivenler çıkarılarak kateter ile birlikte Tıbbi Atık çöp kovasına atılmalıdır.  
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 Hasta aspirasyon işleminden sonra da oksijenlendirilmelidir.  
 Hastanın ikinci bir aspirasyona gereksinimi olması durumunda, ikinci aspirasyondan önce hastanın 20-30 sn 

dinlendirilmesi gereklidir.  
 Sekresyonun yapışkan ve koyu olduğu durumlarda Endotrakeal tüp içine steril serum fizyolojik verilerek 

aspire edilebilir.  
 Aspirasyon işlemi ardı ardına üçten fazla yapılmamalıdır.  
 Endotrakeal aspirasyon işleminden sonra hastanın yaşam  bulguları ve solunum sesleri değerlendirilip, elde 

edilen bulgular ile aspirasyon öncesi bulgular karşılaştırılır. Bulgular hemşire gözlem formuna kaydedilir.  
 İşlem sonrası eller yıkanır.  

 Trakeostomili hasta  aspirasyonu da bu doğrultuda yapılır.  
 Endotrakeal  tüp çekilmeden önce subglottik bölgenin aspirasyonu mutlaka yapılmalıdır.  
 Kapalı sistem aspirasyon torbaları 2 günde bir değiştirilmelidir.  

Ağız Bakımı Verme  

  Kullanılacak Malzemeler 

 Ağız bakım seti (solüsyon, jel, ağız bakım çubuğu) ile yapılır. 
Uygulama 

 İşlem öncesi elleri yıkandıktan sonra eldiven giyiniz.  

 Hastanın başına rahat bir pozisyon vererek, işlemin kolay yapılmasını  sağlayınız.  
 Dili uygun bir şekilde tutarak hazırlanmış solüsyon ile iyice temizleyerek infeksiyonları önleyiniz.  

 Aynı yöntemle yanak içlerini ve damakları temizleyiniz. İşlemden sonra hastanın ağzı jel sürülerek ağız 
kuruluğu önlenir. 
 Dudakların kurumasını ve çatlamasını önlemek için jel sürünüz  

 Kirli malzemeleri toplayıp tıbbi atık çöpüne attıktan sonra ellerinizi yıkayınız.  
 Ağız bakımını günde 3 kez yapınız. Gerektiğinde bu sayı artırılabilir.  

 Yapılan tüm işlemleri ve gözlemlerinizi kaydediniz. Bu işlem bakımın sürekliliğini sağlar.  
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