Yoğun Bakım
Enfeksiyonlarını Önleme
Standart Önlemler
ve İzolasyonlar ve Steril
Yaklaşım
FATMA ARSLAN
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Amaç ve içerik
• İzolasyon nedir?
– Enfeksiyon zinciri

• İzolasyon önlemleri nelerdir?
– Standart önlemler
– Bulaşma yoluna yönelik önlemler

• El yıkama
• Koruyucu ekipman kullanımı
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İzolasyon
• Enfekte ve kolonize hastalardan
– diğer hastalara,

– hastane ziyaretçilerine
– sağlık personeline

mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir
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Enfeksiyon zinciri
Etken

Duyarlı konak

Giriş kapısı

Kaynak

Çıkış kapısı

Bulaş yolu
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Bulaş yolu
• Enfeksiyöz etkenin kaynaktan duyarlı konağa
geçiş yolu
– Temas (Direkt veya indirekt)
– Hava yolu

– Damlacık
– Vektör aracılı
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İzolasyon Önlemleri
• CDC’nin izolasyon önlemleri konusundaki son
kılavuzu 2007 yılında yayınlanmıştır (Guideline for
Isolation Precautions: Preventing Transmission of
Infectious Agents in Healthcare Settings 2007)
– Standart önlemler
– Genişletilmiş önlemler
Solunum izolasyonu (Airborne precautions)
Damlacık izolasyonu (Droplet precautions)
Temas izolasyonu (Contact precautions)
Koruyucu ortam
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Standart önlemler
• Hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına
bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan

önlemlerdir
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Standart Önlemler
•
•
•
•
•

Kanla, her türlü vücut sıvısı ve ter dışında her tür
vücut salgısı ile,
Mukoza ile,
Bütünlüğü bozulmuş ciltle temas sırasında steril
olmayan ELDİVEN giyilmelidir.
Temas sonrasında eldiven çıkarıldıktan sonra EL
HİJYENİ sağlanmalıdır.
Hasta üzerinde kirli bir alandan temiz bir alana
geçerken eldivenler değiştirilerek el hijyeni
sağlanmalıdır.
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Standart Önlemler
•

•

•

Vücut sıvı veya salgılarının çevreye sıçrama veya
yayılma ihtimali olan durumlarda eldivene ek olarak
diğer kişisel korunma malzemeleri (önlük, maske
veya gözlük) kullanılmalıdır.
Kan ve diğer vücut sıvı/salgılarının çevreye
sıçrama/püskürme ihtimali olan durumlarda
(endotrakeal aspirasyon, endotrakeal entübasyon,
vasküler invaziv girişimler, vb. ) cerrahi maske +
gözlük veya siperli maske kullanılmalıdır.
Her tür spinal girişim sırasında (miyelogram, lomber
ponksiyon, spinal anestezi, vb.) işlemi yapan kişi
cerrahi maske takmalıdır.
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Standart Önlemler
• Solunum hijyeni:
Öksüren/hapşıran hastalara ağızlarını kağıt mendil/peçete
ille kapatmaları konusunda eğitim verilmeli.
– Öksüren/hapşıran hastalara mümkünse cerrahi maske
taktırılmalı ve diğer hastalarla aralarında en az bir metre
mesafe olacak şekilde yerleştirme yapılmalı
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Standart Önlemler
• Hastaların vücut sıvı/salgıları ile kirlenmiş
yüzey/malzemelerle temas ederken eldiven
giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni
sağlanmalıdır.

• Kirli malzemelerin transferi, ortamda
kontaminasyonuna neden olmayacak şekilde
yapılmalıdır.
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Standart Önlemler
Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları
• Her tür parenteral enjeksiyon sırasında steril, tek
kullanımlık enjektör ucu ve enjektör kullanılmalı,
bir kez kullanılmış veya herhangi bir nedenle
sterilitesi bozulmuş enjektör/enjektör uçları
kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Kullanım sonrasında iğne uçları enjektörden
ayrılmamalı, uçlarına kılıf takılmamalı, kıvrılıp
bükülmemeli, enjektörler uçları ile birlikte özel
kesici-delici alet kutularına atılmalıdır.
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Standart Önlemler
Güvenli Enjeksiyon Uygulamaları
• Kesici-delici aletler, kesici-delici uçları vücudun
herhangi bir bölümüne dönük şekilde elden ele
tranfer edilmemelidir.
• Her tür kesici-delici alet özel kesici-delici alet
kutularına atılmalıdır.
• Multidoz flakonlara her giriş için yeni ve steril bir
enjektör ve enjektör ucu kullanılmalı, giriş
öncesinde flakonun diyaframı alkolle silinmelidir.
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Standart Önlemler
•

Ağızdan ağıza resusitasyondan kaçınılmalı, ambu
ve diğer ventilasyon cihazlarının kullanımı tercih
edilmelidir.
Vücut sıvı ve salgıları ile kirlenme ihtimali olan
yüzeyler yakınında (servislerde hastalardan alınan
numunelerin bulunduğu masalar, laboratuvarlar,
gibi) yiyecek-içecek saklanmamalı ve birşeyler
yenilip içilmemelidir.

•

–

İlaç ve/veya mama/gıda saklanan buzdolaplarında
vücut sıvısı ve salgısı bulundurulmamalıdır.
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İzolasyonlar
•

•

Bulaşıcı hastalık tanısı veya şüphesi olan
hastalar, hastaneye yatırılma endikasyonları
yönünden dikkatle değerlendirilmeli, mümkün
olan her durumda ayaktan tanı ve tedavi hizmeti
almaları sağlanmalıdır. Bu hastaların elektif
yatışları ertelenmelidir.
Hastanede yatan ve bulaşıcı hastalık
tanısı/şüphesi olan hastalar uygun izolasyon
kategorisine göre izole edilmelidir.

15

Genişletilmiş Önlemler
•
•
•
•

Solunum izolasyonu (Airborne precautions)
Damlacık izolasyonu (Droplet precautions)
Temas izolasyonu (Contact precautions)
Koruyucu ortam:
• Allojeneik kemik iliği nakli yapılan hastaların havadaki fungus
sporlarına maruziyetini en aza indirmek için oluşturulması
gereken ortam

– Pozitif basınçlı oda:
• Oda içinde dış alana göre pozitif hava basıncı oluşturan,
saatte en az 6-12 hava değişimi sağlayan ve odaya giren
havanın HEPA (high efficiency particulate air filtration,
%99,97 etkinlilkte) filtresinden geçirildiği havalandırma
sistemi
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Temas İzolasyonu
• Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize
hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla
(enfekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek
için kullanılır
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Temas İzolasyonu
• Tek kişilik oda veya kohort uygulaması
• Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle
temas ederken steril olmayan temiz eldiven
giyilmesi
• Hasta ile veya odasındaki yüzeylerle temasın
fazla olmasının beklendiği durumlarda, hastada
idrar veya gaita inkontinansı olması, ileostomi,
kolostomi veya açık drenaj varlığında odaya
girerken eldivene ek olarak steril olmayan temiz
bir önlük giyilmesi
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Temas İzolasyonu
• Eldiven ve önlüğün hasta odasını terk etmeden
önce veya hasta başından ayrılırken çıkarılması
• El hijyeni
• Eldiven ve önlük çıkarılıp el hijyeni sağlandıktan
sonra hastanın yakın çevresindeki yüzeylerle
temas edilmemesi
• Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi
malzeme transferinin önlenmesi
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Temas İzolasyonu Endikasyonlar
• Epidemiyolojik önem taşıyan çoğul dirençli bakteriler:
–
–
–
–

MRSA
Acinetobacter
P. aeruginosa
ESBL-pozitif Klebsiella, E.coli, vb.

• Diğer:
– C. difficile, enterohemorajik E. Coli 0157:H7, Shigella, hepatit
A, rotavirus
– Kutanöz difteri, HSV, impetigo, bit, uyuz, zoster (dissemine
veya immünsuprese konakçıda)
– Viral/hemorajik infeksiyonlar (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo)
– RSV, PIV veya enteroviral infeksiyonlar
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Temas İzolasyonunun Etkinliği
• Otuzüç yataklı bir yenidoğan yoğun bakım
ünitesindeki MRSA salgınının kontrolü:
-Temas izolasyonu uygulanan hastalardan diğer
hastalara bulaş oranı : 0,009 bulaş/gün
-Temas izolasyonu uygulanmayan hastalardan diğer
hastalara bulaş oranı : 0,14 bulaş/gün
- Temas izolasyonu bulaş oranını 16 kat azaltıyor.
Am J Epidemiol 1996;143:496-504.
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Damlacık İzolasyonu
• Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin
önlenmesinde kullanılır.
• Partiküller büyük olduğu için yere çöker

• Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi
arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir
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Damlacık İzolasyonu
• Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla
bulaşma olur:
– Enfekte hastaların konuşması, öksürmesi ya da
burun silmesi,
– Aspirasyon, entubasyon, bronkoskopi gibi işlemler
sırasında.

23

Damlacık izolasyonu uygulanması gereken
enfeksiyonlar
• Damlacık yoluyla yayılan ciddi hastalıklar
– İnvaziv H. influenzae tip B infeksiyonu,
• menenjit, pnömoni, epiglottit ve sepsis

– İnvaziv Neisseria meningitidis infeksiyonu,
• menenjit, pnömoni ve sepsis

• Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi bakteriyel
solunum yolu enfeksiyonları:
–
–
–
–
–

Difteri,
Mycoplasma pneumonia
Boğmaca
Pnömonik veba
Çocuklarda streptokokal (grup A) farenjit, pnömoni ve kızıl
24

Damlacık izolasyonu uygulanması gereken
enfeksiyonlar
• Damlacık yoluyla yayılan diğer ciddi viral
enfeksiyonlar:

– Adenovirus
– İnfluenza

– Kabakulak
– Parvovirüs B19

– Kızamıkçık
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Damlacık İzolasyonu
• Hasta tek kişilik odaya alınmalıdır
• Eğer tek kişilik oda yoksa aynı mikroorganizma ile
enfekte ve başka enfeksiyonu olmayan bir hasta ile
aynı odayı paylaşabilir
• Eğer farklı tanılı hastalarla aynı odayı paylaşması
gerekiyorsa yataklar arası mesafe en az 1 m
olmalıdır
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Damlacık İzolasyonu
• Özel havalandırma gerekmez
• Oda kapısı açık olabilir
• Sağlık personeli hastaya 1 metreden yakın
mesafede çalışırken maske takmalıdır
• Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır.
Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır

27

Solunum İzolasyonu
• Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesinde
kullanılır.
• Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır
• Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak

mesafelere kadar gidebilirler
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Solunum izolasyonu uygulanması

gereken durumlar
•
•
•
•
•
•

Tüberküloz,
Kızamık,
Su çiçeği
Yaygın zoster enfeksiyonu,
SARS
Viral hemorajik ateş
– Ebola, Lassa, Marburg, Kırım-Kongo
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Solunum İzolasyonu
• Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi
gereklidir
-Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç)
-Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı
-Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli
• Oda kapısı kapalı tutulmalıdır
• Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına
çıkarılmaz. Çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılır

30

Solunum İzolasyonu
• Pulmoner tüberküloz tanısı veya
şüphesi olan hasta;
– Odasına girerken N95 solunum maskesi
takılmalıdır

• Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta;
– Odasına duyarlı kişiler girmemelidir.
– Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi
ile girmelidirler.
– Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur
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İzolasyon Tanımlayıcı Figürleri

TEMAS
İZOLASYONUNDA
KIRMIZI YILDIZ

DAMLACIK
İZOLASYONUNDA
MAVİ ÇİÇEK

SOLUNUM
İZOLASYONUNDA
SARI YAPRAK

32

Özet
 Duyarlı hastalar ve personel korunmalı

 Önlemler
-El hijyeni
-Eldiven kullanımı
-İzolasyon önlemleri (Kan, temas, damlacık,
havayolu)

 Önlemlere uyma
-Hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanı
 Eğitim
 Periyodik değerlendirme
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•YOĞUN BAKIM
ÜNİTELERİNDE
ENFEKSİYON KONTROL
ÖNLEMLERİ
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• Yataklar arasında personel geçişi ve monitorizasyon için en az
1 metre mesafe olmalıdır.
• Girişte soyunma ve el yıkama için ayrı bir oda ve yeteri kadar
lavabo bulunmalıdır.
• İzolasyon gerektiren durumlarda hasta için ayrı bölme (kabin,
paravan) bulunmalıdır
• Çalışan personelde her farklı hastayla temastan önce el
yıkama,alkol bazlı el dezenfektanı kullanma veya eldiven
giyme alışkanlığı olmalıdır.
• Gerekli durumlarda hasta bakımı yada işlem esnasında bariyer
önlemleri alınmalıdır.
• Santral kateter, trakeostomi vb. işlem uygulamalarında steril
koşullara dikkat edilmelidir.(steril box gömleği,steril
eldiven,steril örtü vb.)
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• Hastaya yapılan invaziv girişim tarihleri ve uygulayan
ekip kayıt altına alınmalıdır.
• Ventilatör ile hasta arasına konulan filtre ısı, nem ve
bakteri tutucu özellikte olmalıdır ve günlük
değiştirilmelidir.
• Ventilatör devreleri uygun aralıklarla değiştirilmelidir.
(materyalin özelliğine göre süre değişebilir)
• “DİK bakım ve pansumanı planı”ndaki belirtilen
aralıklarda periferik ve santral damar yol
kateterlerinin pansumanı yapılmalıdır.
• Her hastada ayrı pansuman seti kullanılmalıdır.
• “Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prosedürlerine”
uyulmalıdır.
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• İzolasyon gerektiren durumlarda “İzolasyon önlemleri
prosedürüne” uyulmalıdır.
• Yoğun bakım ziyaretçi girişine açık olmamalıdır,giriş
çıkışlar kısıtlanmalıdır.
• Uygun havalandırma sistemi olmalıdır.
• Pencere varsa sinek teli takılmalıdır.
• Enteral ve parenteral beslenmede asepsiye uygun
davranılmalıdır.
• YBÜ hastalarında kullanılan termometreler kişiye özel
olmalıdır.
• İnfeksiyon hızları kayıt altında olmalıdır.
• İnfeksiyonlara karşı önlemler konusunda YBÜ
personeli eğitim almalıdır.
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• Hastanın transportunda kullanılan sedye veya
sandalye işlem sonrasında uygun bir dezenfektan ile
silinmelidir.
• YBÜ’deki hastalarda kullanılan ördek, sürgü gibi
malzemeler kişisel olmalıdır.
• “Aspirasyon kavanozlarının temizliği” ilgili talimata
göre yapılmalıdır.

38

• Ünitenin temizliği “YBÜ temizlik talimatına”
uygun olarak yapılmalıdır.
• Çöp kovaları ayak kumandalı ve kapaklı
olmalıdır.
• Kesici-delici nitelik taşıyan atıklar özel dayanıklı
kutularda toplanmalıdır.
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METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS
AUREUS ( MRSA) KONTROLÜ İÇİN ÖNLEMLER
• MRSA saptanması yada şüphelenilmesi
durumunda temas izolasyonu uygulanır.
Mümkünse hasta tek kişilik odaya alınır; eğer çok
sayıda hasta varsa MRSA saptananlar aynı odada
yatırılabilirler.
• Odada hastaya özel steteskop, tansiyon aleti,
termometre vs. malzemeler bulundurulur; eğer
bu malzemelerin / aletlerin dışarı çıkışı
gerekiyorsa dezenfekte edilir.
• Odaya girişte önlük giyilir ve önlüğün odada
kalması sağlanır.
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• Hasta odasına giriş ve çıkışta eller alkol bazlı el
dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
• Hasta ve infekte materyal ile temasta eldiven (steril
olmayan) giyilir. Odadan çıkmadan eldiven çıkarılır ve
eller “el hijyeni ve eldiven kullanımı talimatına” göre
yıkanır.
• Hasta yatak takımları, yıkamaya gönderilecek kumaş
materyal, özel bir torbada toplanarak çamaşırhaneye
gönderilir.
• Hastanın çıkartıları, çöpleri infekte atık torbasında
toplanır; sonra atık merkezine gönderilir.
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• Hasta başka bir bölüme/servise
gönderilecekse mutlaka izolasyon kurallarına
nakil sürecinde de uyum gösterilir. Serviste
yatak takımları ve hasta giysileri değiştirilir,
varsa mevcut lezyonların üstü kapatılır. Hasta
ile giden kişilere önlük giydirilir ve ilgili servis/
kurum uyarılır.
• Odanın temizliği dezenfektanlar ( % 10’luk
çamaşır suyu ) ile her gün yapılır. Bu odada
kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde
kullanılmaz. Yıkama makinesi kullanılacaksa
işlem sonrası aletin yüzey fırçası değiştirilir.
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VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN
(VRE) KONTROLÜ İÇİN ÖNLEMLER
• Başka bir hastanede veya serviste uzun süre yatan
ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanım öyküsüne
sahip her hasta, mümkünse tek yataklı odaya
alınarak VRE ve diğer dirençli mikroorganizmalar
açısından araştırılır.
• VRE saptanması ya da şüphelenilmesi durumunda
temas izolasyonu uygulanır. Hasta tek kişilik odaya
alınır. Tek kişilik oda yoksa veya çok sayıda hasta
varsa VRE saptananlar aynı odada yatabilir. Kolonize
çocuk hastaların ortak kullanım alanlarına (oyun
odası,...gibi) girişi engellenmelidir.
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• Odaya hastaya özel steteskop, tansiyon aleti,
termometre vs. malzemeler sağlanır; eğer bu
malzemelerin / aletlerin dışarı çıkışı
gerekiyorsa dezenfekte edilir.
• Odaya girişte, hastaya yakın temasta önlük
giyilir ve önlüğün odada kalması sağlanır.
• Hasta odasına giriş ve çıkışla eller alkol bazlı el
dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
• Hasta ve infekte materyal ile temasta eldiven
(steril olmayan) giyilir. Eldiven odadan
çıkmadan çıkartılır ve eller “el hijyeni ve
eldiven kullanımı talimatına” göre yıkanır.
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• Hasta takımları, yıkamaya gönderilecek kumaş
materyal özel bir torbada toplanır, çamaşırhaneye
gönderilir.
• Hastanın çıkartıları, çöpleri infekte atık torbasında
toplanır; atık merkezine torba ile gönderilir.
• Hasta başka bir bölüme/servise gönderilecekse
mutlaka izolasyon kurallarına nakil sürecinde de
uyum gösterilir. Serviste yatak takımları ve hasta
giysileri değiştirilir, varsa mevcut lezyonların üstü
kapatılır. Hasta ile giden kişilere önlük giydirilir ve
ilgili servis /kurum uyarılır.
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• Odanın temizliği dezenfektanlar ( % 10’luk çamaşır
suyu) ile her gün yaptırılır. Hasta tuvaleti, kullanım
sonrası dezenfekte edilir. Hasta odasında kullanılan
temizlik malzemesi başka bir yerde kullanılmaz. Yerler
yüzey yıkama makinesi ile temizleniyorsa işlem
sonrası aletin yüzey fırçası değiştirilir.
• VRE üremiş olan hastalardan komitenin belirleyeceği
sıklıkta kontrol kültürleri alınır. EKK gerekli görürse
tüm hastalar ve personelden tarama kültürleri
yapılabilir. Temas önlemlerinin sonlandırılması için
haftada bir olmak üzere peş peşe yapılan üç rektal
sürüntü kültürünün negatif çıkması gerekir.
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PNÖMONİ VE VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ
(VİP) ÖNLEME TALİMATI
• Hastaya yapılacak tüm işlemler öncesi ve sonrasında
“El hijyeni ve Eldiven Kullanımı Prosedürü”ne
uyulmalıdır.
• Yoğun bakım hastalarında ağız hijyeni, her sekiz
saatte en az bir kez diş, yanak ve dili kapsayacak
şekilde mekanik temizlik yapılarak sağlanmalıdır.
• Nazal oksijen kanülleri ve maskeleri; fonksiyon
bozukluğu veya gözle görülebilir kirlenme olması
durumunda ve her yeni hastada değiştirilmelidir.
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• Oksijen nemlendirici hazne kaplarına; hiçbir
biçimde sıvı eklenmemeli, kap önce yıkanıp
dezenfekte edilerek kurutulmalı ve daha sonra
kabın içine mutlaka steril su doldurulmalıdır.
• Devre içi nebulizatörler ; her kullanım
sonrasında temizlenmeli, dezenfekte edilmeli
ve kurutularak kullanılmalıdır.
• Tekrar kullanılabilen el tipi resüsitasyon
aletleri; (ambu- laringoskop bladeleri) her
kullanımdan sonra “Dezenfeksiyon ve
Sterilizasyon Prosedürü”ne uygun olarak
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir
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• Mümkün olan ve tıbbi kontrendikasyon
bulunmayan durumlarda, entübasyon yerine
noninvaziv 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 İşlemi Talimatına”
uygun olarak yapılmalıdır.
• Trakeaostomi bakımı “Trakeaostomili Hasta Bakımı
Talimatına” uygun olarak yapılmalıdır.
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• Buhar makinelerinin kullanımından yüksek
enfeksiyon riski nedeniyle kaçınılmalıdır.
• Buhar makinalarının kullanımı zorunlu ise,
• Mutlaka steril su veya steril distile su ile
doldurulmalı,
• Su azaldıkça üstüne ekleme yapılmamalı,
• Temizlenip dezenfekte edildikten ve
kurutulduktan sonra yeniden steril su konularak
çalıştırılmalı,
• İçindeki sıvı azalmamış olsa bile her gün en az bir
kez mutlaka temizlenip dezenfekte edilmelidir.
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• Mekanik ventilatör kullanımlarında,
• Solunum devreleri ve nemlendirici kaplar tek
kullanımlık olmalıdır.
• Bakteri ve nem tutucu filtreler her hasta
değiştiğinde ve 24 saatte bir değiştirilmelidir.
• Nemlendirici filtreler mekanik fonksiyon
bozukluğu gelişmediği veya gözle görülür
kirlenme olmadığı sürece rutin olarak
değiştirilmemelidir. Solunum devresi
değiştirildiğinde nemlendirici filtreler de
değiştirilmelidir.
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• Solunum devreleri (hortum, ekshalasyon valf ve bunlara bağlı
nemlendirici) 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. Bu amaçla protoküllü “weaning” denemeleri
yapılmalı, “weaning” denemeleri T-parça denemesi veya
basınç destekli mod ile yapılmalıdır.
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• Öksürük ile diğer koruyucu refleksleri
baskılayan kas gevşetici ilaç kullanımı ve derin
sedasyon uygulamalarından kaçınılmalıdır.
• Her gün hastanın uyanmasını sağlayacak
şekilde sedasyona ara verilmelidir.
• Aspirasyonun önlenmesi için kaf basıncı
monitörizasyonu yapılarak kaf basıncı 20-30
cmH2O arasında tutulmalı ve kaf
dinlendirilmesi veya kafın söndürülmesi gibi
işlemler yapılmamalıdır.
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• Herhangi bir nedenle kafın söndürülmesi
gereken durumlarda (tüpün seviyesinin
değiştirilmesi, tüpün değiştirilmesi vb.)
öncelikle ağız içi ve mümkünse subglottik
bölge iyice aspire edilmelidir.
• Subglottik bölge aspirasyonu aralıklı değil,
mümkün olduğunca sürekli olarak yapılmalıdır.
• Entübasyon ve mekanik ventilasyon mümkün
olan en kısa sürede sonlandırılmalıdır.
• Reentübasyon, pnömoni riskini arttırdığı için
kaçınılmalıdır.
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SOLUNUMA YARDIMCI CİHZLARIN TEMİZLİĞİ VE
DEZENFEKSİYONU:
• Ventilatörlerin dış yüzeyleri, su ve deterjanla temizlenir ve
1/100 çamaşır suyu ile, (ekran, panel gibi hassas yüzeyler
tercihen %70´lik alkol ile)dezenfekte edilir.
• Devre içinde oluşan suyun hastaya gitmemesi için boşaltılması
ve bu arada çevreye bulaşmaması sağlanır. İşlem sırasında
eldiven giyilir
• İlaç nebülizatörleri hastaya özel olmalıdır. Kullanım aralarında
temizlenerek %70’lik alkol silinmeli ve kuru olarak
saklanmalıdır. Nebülizasyonda tek dozluk ampuller kullanılır.
• Sistemdeki tüm nemlendiricilerde steril su kullanılır ve
bu sular günlük olarak değiştirilir.
• Ambular kullanım sonrasında steril edilir ya da yüksek
düzey dezenfeksiyon uygulanır.
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ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ
• Ortak kullanımlık cam hazneli aspiratörler bir hastada
kullanıldıktan sonra, ayrı bir odada boşaltılır, sıcak su ile
yıkanır,1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilip
durulanır ve kurutularak yeniden kullanıma sokulur.

• Aynı hastada kullanımı devam eden aspiratör sıvısı
günlük olarak boşaltılmalı, kavanozu temizlenip
dezenfekte edilmeli, aspirasyon sondasının takıldığı
bağlantı hortumu değiştirilmeli veya dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır. Aynı hastada ard arda yapılan iki
aspirasyon arasında, aspirasyon ara bağlantı
hortumundan 1/100 çamaşır suyu ve ardından distile su
geçirilir ve hortum kuru olarak saklanır.
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ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

• Aspirasyon sondaları tek kullanımlık olmalıdır.
• Aspiratör hortumları kullanılmadığında, kontamine
olmasına imkan vermeyecek şartlarda temiz ve kuru
olarak muhafaza edilir.
• Aspirasyon işleminde aspirasyon sondası başka alanlara
değmemeli ve bu konuda ünitede oluşturulmuş iş
talimatları kullanılmalıdır.Aspirasyon uygulama
talimatına uyulmalıdır.
• Aspirasyon mayi, drenaj mayi ve idrar gibi vücut sıvıları
ayrı bir odada, el yıkama amacıyla kullanılmayan lavabo,
gider, vb. boşaltılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan kaplar
ve sistemin gider kısmı deterjanlı su ile temizlenip,
1/100 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
• Laringoskop “blade” kısımları steril edilerek veya yüksek düzey
dezenfeksiyon işlemi uygulanarak veya.ETO cihazında steril edilerek
kullanılmalıdır.
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Trakeostomi Stoma Bakımı:
• Ellerinizi yıkayınız. Nonsteril eldiven giyiniz. Eski pansumanı
çıkarınız.
• Stoma bölgesini steril serum fizyolojik ile siliniz. Steril gazlı
bez ile kurulayınız.
• Trakeaostomi tüpünün kumaş bağlarını kirlendikçe değiştiriniz.
• İşlem bittiğinde nonsteril eldiveninizi çıkarınız ve tıbbi atık
çöpüne atınız.
• İç kanül temizliği:
• Ellerinizi yıkayınız. Nonsteril eldiven giyiniz.
• İç kanülü çıkarınız.
• İç kanülü steril su ile yıkayınız, kurutunuz ve hastaya
yerleştiriniz.
• İşlem bittiğinde nonsteril eldiveninizi çıkarınız ve tıbbi atık
çöpüne atınız.
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CİLT HAZIRLIĞI
• Eller “el hijyeni ve eldiven kullanım prosedürü”ne göre
yıkayınız ve eldiven giyiniz.
• Uygulama bölgesinde alkol ve klorhekzidin kullanılıyorsanız
1dakika, iyodofor preperatları kullanılıyorsanız en az 2 dakika
süre ile birkaç kez farklı gazlı bez kullanılarak merkezden
çevreye doğru yeniden merkeze dönmeden siliniz.
•

İyot tentürü kullanılıyorsanız 30 sn beklendikten sonra % 70
alkol ile siliniz.

• Silinen alanı tekrar palpe etmeyiniz.,
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ASPİRASYON UYGULAMA
• Açık Aspirasyon İşleminde;
• Her aspirasyon işlemi için yeni ve steril bir kateter
kullanılmalıdır.
• Aynı kateterin tekrar kullanımından kaçınılmalı ve kateter sıvı
içinde bekletilmemelidir.
• Aspirasyon, kateter sadece bir kez olabildiğince derine
sokularak yapılmalıdır.
• Sekresyonları yoğun ve sekresyona bağlı tıkacı olan hastalar
dışında, aspirasyon işlemi öncesinde tüp içine sıvı verilmemeli;
eğer sıvı verilmesi gerekiyorsa tek kullanımlık steril solüsyonlar
(5-15 ml steril sıvı içeren ampuller) kullanılmalıdır.
• Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra, kullanılan 5-15 ml
ampul içinde sıvı kalmış ise bekletilmeden atılmalıdır.
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ASPİRASYON UYGULAMA
• Akciğer sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama
solüsyonunda yıkanan kateter ile ağız sekresyonları aspire
edilmeli ve kateter atılmalıdır.
• Yıkama için 500 ml’lik plastik ya da cam şişeler içindeki steril
sıvılar (serum fizyolojik ya da steril su) kullanılmalıdır.
• Solüsyonlar 8 saatten uzun süre kullanılmamalı, yıkama
solüsyonu çok kirlenmiş ise 8 saat beklenilmeden
değiştirilmelidir. Hazırlanan solüsyon kabının üzerine
kullanılmaya başlandığı tarih ve saat kaydedilmelidir.
• Çıkarılan kateter, bir kez daha içeri itilerek aspirasyon
yapılmamalıdır.
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• Kapalı Aspirasyon İşleminde;
• Kapalı aspirasyon kateterleri; fonksiyon bozukluğu gelişmesi,
kateterin tıkanması, kateter kılıfının delinmesi durumlarında
değiştirilmeli aksi halde rutin olarak değiştirilmemelidir.
• Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda ağız içi sekresyonlarının
aspirasyonu ayrı ve steril bir kateterle yapılmalıdır.
• Ağız içi sekresyonlar için kullanılan kateterler hasta başında
bekletilmemeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
• Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda, steril aspirasyon sıvısı
kateter haznesine verilmeli ve uygun teknikle aspirasyon
tamamlanmalıdır.
• Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörler aracılığı ile açık
ya da kapalı aspirasyon uygulanan her hastada aspiratörün
içindeki tek kullanımlık torba işaretli seviyeye kadar dolunca
yenisi ile değiştirilmeli; her hasta için torba, hortum, varsa çam
ucu değişimi yapılmalıdır.
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Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
• Üriner kateterizasyon endikasyonu
dikkatle konulmalı, gerekli olmadıkça bu
uygulamadan kaçınılmalıdır.
• İdrar kateterlerinin yerleştirilmesi sırasında aseptik
teknik ve (Steril eldiven, örtü, periüretral temizlik
için antiseptik solüsyon, steril tek kullanımlık jel,
steril sponge veya ped) steril malzeme
kullanılmalıdır:
• Yeni torba takılırken kateterle bağlantı noktası
dezenfekte (%70’lik alkol veya povidon iyot
kullanılarak) edilmelidir
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Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının
Önlenmesi

• Pıhtı, mukus vb. tıkaçlara bağlı
obstrüksiyon gelişmesi gibi aralıklı
irrigasyon uygulanması gereken
durumlarda
– Büyük steril enjektörler ve steril irrigasyon
sıvıları kullanılmalı,
– Aseptik tekniğe özen gösterilmeli
irrigasyon öncesinde kateterin uç kısmı
dezenfekte (%70’lik alkol veya povidon iyot
kullanılarak) edilmelidir
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Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
• Steril idrar örneği almak için, torba-sonda bağlantı
yerinin distali klemplenerek bir süre idrar birikmesi
için beklenmeli ve sondanın distal ucu dezenfektan
solüsyonla (%70’lik alkol veya povidon iyot) silinip
kuruması beklendikten sonra steril enjektör ve iğne
ucu kullanılarak idrar aspire edilmelidir.
• İdrar torbası her zaman mesane düzeyinin altında
tutulmalı, özellikle hastaya pozisyon verilmesi ve
transferler sırasında sistemde biriken idrarın
mesaneye geri kaçmamasına dikkat edilmelidir.
• ÜSİ gelişmedikçe ya da kateterin değiştirilmesini
gerektiren başka bir neden bulunmadığı sürece
(örneğin irrigasyonla giderilemeyen bir tıkanıklık
gibi) rutin kateter değişimi yapılmamalıdır.
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Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
• İdrar torbası boşaltılırken eldiven giyilmeli,
eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni
sağlanmalıdır.
• Torba boşaltmak için hastadan hastaya
geçerken mutlaka eldiven değiştirilmelidir.
• İdrar torbaları boşaltılırken kullanılan kap,
idrar torbası ile temas ettirilmemeli
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SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR

• Kateterler, egitimli özel bir ekip tarafından takılmalı
ve bakımı bu ekibin elemanlarınca yapılmalıdır.
Kateter takma ve izleme ekibinin uyacagı, gerektikçe
güncellestirilen yazılı kurallar olusturulmalıdır.
• Kateter endikasyon durumunda, egitimli kateter ekibi
tarafından takılmalıdır.
• Kateter takılmadan önce uygulama alanı klorheksidin
glukonat veya povidon-iyot gibi antiseptiklerle
temizlenmelidir; aseton gibi organik çözücüler
kateter uygulama öncesi deriye sürülmemelidir.
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SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR
• Çok lümenli kateterler zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.
• 30 gün kateter gereksinimi halinde tünelli veya implant
kateterler tercih edilir.
• Parenteral besleme gerektiren hastalarda çok lümenli
kateterlerin bir lümeni bu amaçla kullanılır.
• Kateter takılması sonrasında düzenli pansuman yapılmalı,
pansuman için iyi kalite
• steril gazlı bez veya transparan örtüler kullanılmalıdır
• Kateter giriş yerine lokal antibiyotik kremler
uygulanmamalıdır.
• Kateter çıkartılması veya değiştirilmesi anında, pansuman
kirlenince veya ıslanınca,kanama olmussa, pansuman
degistirilmelidir.
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SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR
• Damar içi uygulama setleri 72 saatten önce değistirilmez; ama
• Kan, kan ürünleri, lipid solüsyonları uygulanması halinde ilgili
setleri uygulama sonrasında veya 24 saatte bir değiştirilmelidir

Kateter Takma Esnasında Gerekli Koruyucu Önlemler Alınmalıdır
• Kateter takma esnasında maksimum bariyer ve asepsi önlemleri
alınmalıdır. Özellikle SVK takarken, asepsi kurallarına (uzun kollu
steril gömlek, maske, kep, büyük steril örtü, steril eldiven) ileri
düzeyde dikkat edilmelidir. En önemli nokta olan deri
antisepsisinde %2'lik klorheksidin, %10 povidon iyodin ve %70
alkole göre daha etkilidir. Povidon iyodin 3 dk süreyle
uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.
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• Sonrasında alkol kullanılması tahrişi önler. Deri antisepsisinden
sonra giriş yeri palpe edilmemelidir (steril alanda palpe
edilebilir). Kateter takılması veya çıkarılması, giris yerinin
günlük muayenesi, pansuman öncesi ve sonrasında asepsi
kurallarına uyulmalıdır .
• Uygun Kateter Bakımı
• Genel olarak 24-48 saatte bir pansuman yenilenmelidir.
Pansuman öncesi ve sonrasında eller yıkanmalı, steril eldiven
kullanılmalıdır. Pansuman için iyi kalite steril gazlı bez
kullanılır; son yıllarda transparan, yarı geçirgen ve poliüretan
pansumanla kapatılma da uygulanmaktadır.
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