
HASTANE 

ENFEKSİYONLARI 



HASTANE  

ENFEKSİYONU TANIMI 
    

   Hastaneye yattıktan 48-72  saat sonra veya taburcu 

olduktan sonra ilk 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar 

Hastane Enfeksiyonu  olarak kabul edilir. 

 



HASTANE ENFEKSIYONU 
 

 Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlardır. 

 

 Hasta güvenliği ve sağlık çalışanları için önemli bir 

tehditdir. 
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 ENFEKSIYON KONTROL 

 PROGRAMı 

                            El Hijyeni 

                      Standart Önlemler  

                     İzolasyon Önlemleri  

                                Eğitim       

                            Sürveyans 

                  Güncel kılavuzların takibi 

                 Uygun antibiyotik kullanımı 

                                            



HASTANE  

ENFEKSİYONLARININ 

ÖNLENMESİ 

 Standart önlemler 

 Bulaşma yoluna yönelik önlemler 

 Temas önlemleri  

 Damlacık önlemleri 

 Hava yolu önlemleri 
 



STANDART ÖNLEMLER 

   Hastanedeki tüm hastalara tanısına ve 

enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın 

uygulanması gereken önlemlerdir. 



STANDART ÖNLEMLER 

 Kan ve tüm vücut sıvıları, sekresyonlara, 

 Bütünlüğü bozulmuş deriye, 

 Mukoz membranlara temas riski olduğunda, 

standart önlemlere uyulmalıdır. 



STANDART ÖNLEMLER 
 El hijyeni 

 Eldiven giyme 

 Maske-gözlük (gerektiğinde) 

 Koruyucu önlük (gerektiğinde) 

 Tıbbi atık yönetimi  

 Sağlık personelinin korunması  

 Çevresel kontrol 

 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon 



Vücut 
sıvılarıyla 

temas 

sonrasında 

el hijyeni 
sağla 

Hastaya 

dokunmadan 

önce el hijyeni 

sağla 

Hasta ve 
çevresin
e 

dokundukta
n 

sonra el 
hijyeni 

sağla  

Hastaya 

dokundukt
an  

sonra 
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sağla 

Aseptik 

 işlemlerden 

 önce  

el hijyeni sağla  
 

  EL HIJYENINDE 5 ENDIKASYON 



ALKOL BAZLI  

EL ANTİSEPTİĞİ 

 Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el 

antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat 

edilmeli! 

 Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya 

devam edilmeli 

 Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı 

 



DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER 
 Hastadan hastaya geçişte eldiven değiştirilmeli. 

 Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz 

alana geçişte eldivenler değiştirilmeli. 

 Sağlık personelinin ellerinde kesik, çizik ve 

çatlakların olması durumunda eldiven giyilmeli. 



İZOLASYON 

Hastanede yatan ve bulaşıcı hastalık tanısı 

/şüphesi olan hastalar, standart önlemlere ek 

olarak uygun izolasyon kategorisine göre izole 

edilmelidir. 

Temas izolasyonu  

Damlacık izolasyonu 

Solunum izolasyonu 

 



Temas izolasyonu 
Standart önlemlere ek 

olarak; 

 
• Odaya her giriş çıkışta el 

hijyeni sağlanır 
• Odaya girmeden önce temiz 

önlük giyilir, odadan çıkmadan 
önlük çıkarılır ve ayrı kirli 
torbasına konulur. 

• Odaya her girişte temiz steril 
olmayan eldiven giyilir, 
odadan ayrılmadan önce 
eldiven çıkarılır. 

• Hasta gerekmedikçe oda dışına 
çıkarılmaz, hastanın transferi 
gerekli ise ilgili birim 
bilgilendirilir, bulaş ya da 
kontaminasyonu önleyecek 
önlemler alınır. 

• Hastaya kullanılan 
malzemeler hastaya özel olur. 

 
 Odaya girmeden önce 

hemşire/hekimden bilgi alınız. 
 

  1-ÖNLÜK      2- MASKE  3- KORUYUCU GÖZLÜK   4- 

ELDİVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                            

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI 

 GİYME SIRASI; 

 ÇIKARMA SIRASI; 
            1- ELDİVEN              2- GÖZLÜK-YÜZ 

KORUYUCU 

      3- ÖNLÜK       4- MASKE 



 Temas İzolasyonu 
 

UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR 

Epidemiyolojik önem taşıyan dirençli bakteriler 
MRSA 
VRE 

Acinetobacter (kolistine dirençli) 
Pseudomonas aeruginosa (kolistine dirençli) 
E. coli ve Klebsıella (karbapeneme dirençli) 

Viral hemorajik enfeksiyonlar (Lassa, Ebola, Kırım-Kongo)  

İnşuenza, PIV (Parainşuenza Virus), RSV (Respiratuvar  sinsitiyal virus), enteroviral 

enfeksiyonlar  

C. difficile, Enterohemorajik E. coli, Salmonella, Shigella, Rotavirüs 

Hepatıt A 

Kutanoz difteri, İmpetigo, Bit , Zoster, Uyuz 

Dissemine veya immünsuprese konakçıda Herpes simpleks virus 



Damlacık/temas izolasyonu 
Standart önlemlere ek 

olarak; 
• Odaya girmeden önce ve 

sonra el hijyeni sağlanır. 
• Hastaya 1 metreden daha 

yakın temasta cerrahi maske 
takılır. 

• Aspirasyon, entübasyon ve 
bronkoskopi ve benzeri 
işlemler esnasında vücut 
çıkartılarının yüze sıçrama 
olasılığında yüz koruyucu, 
kıyafete sıçrama olasılığında 
ise önlük kullanılır. 

• Odadan ayrılmadan önce 
eldiven, yüz koruyucu, önlük 
ve maske sırasıyla çıkarılır. 

• Hasta gerekmedikçe oda 
dışına çıkarılmaz, hastanın 
transferi gerekli ise ilgili birim 
bilgilendirilir ve hasta cerrahi 
maske takarak oda dışına 
çıkabilir, 

• Bulaş yada kontaminasyonu 
önleyecek önlemler alınır. 

 
Odaya girmeden önce  

hemşire/hekimden bilgi alınız. 
 

1-ÖNLÜK       2 – MASKE   3- KORUYUCU GÖZLÜK  4- 

ELDİVEN 

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI 

 GİYME SIRASI; 

ÇIKARMA SIRASI; 
 1- ELDİVEN                      2- GÖZLÜK - YÜZ 

KORUYUCU 

       3- ÖNLÜK         4- MASKE 



Damlacık / temas izolasyonu 
 

UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR 
H. inşuenza tip B infeksiyonu (Menenjit, Pnömoni, Epiglotit ve Sepsis) 

Neisseria meningitidis infeksiyonu ( Menenjit, Pnömoni ve Sepsis) 
Difteri  

Mycoplasma Pneumonia  
Boğmaca 

Pnömonik Veba 
Çocuklarda Streptokok (Grup A) Farenjit , Pnömoni , Kızıl 

Adenovirus  
Inşuenza 

RSV  
Kabakulak 

Parvovirus B19 
Kızamıkçık 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateş 



Solunum izolasyonu 

 
 
Standart önlemlere ek 

olarak; 
 
• Odanın kapısı kapalı tutulur. 
• Odaya girmeden önce ve sonra el 

hijyeni sağlanır. 
• Odaya girerken N95 maske takılır. 
• Hasta gerekmedikçe odadan 

çıkarılmaz. 
• Hastanın transferi gerekirse ilgili 

birim bilgilendirilir, bulaş ya da 
kontaminasyonu önleyecek 
önlemler   alınır. 

• Hasta gerekli durumlarda cerrahi 
maske kullanarak oda dışına 
çıkabilir. 

 
 Odaya girmeden önce 

hemşire/hekimden bilgi alınız. 

1-ÖNLÜK        2 – MASKE    3- KORUYUCU GÖZLÜK 4- 

ELDİVEN 

KORUYUCU EKİPMANIN UYGUN KULLANIMI 

 GİYME SIRASI; 

ÇIKARMA SIRASI; 
    1- ELDİVEN              2- GÖZLÜK - YÜZ 

KORUYUCU 

         3- ÖNLÜK                4- MASKE 



Solunum izolasyonu 
 

UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR 

Akciğer tüberkülozu 

Kızamık 

Suçiçeği 

Yaygın zoster 

SARS 

 Viral hemorajik ateş  ( Ebola, Lassa, Marburg ) 



ÜRİNER KATATER 

ENFEKSİYONLARI 



 Hastaların %15-25’ine hastanede yattığı süre 

içinde en az bir kez üretral kateter uygulandığı 

tahmin edilmekte ve üretral kateter kullanım 

sıklığının son yıllarda arttığı 

bildirilmektedirHastane kökenli üriner sistem 

infeksiyonlarının yaklaşık %60-80’i katetere 

bağlı olarak gelişmektedir. 

 araştırmalarda bu infeksiyonların en sık 

rastlanan hastane kökenli infeksiyonlar olduğu 

görülmektedir 



 Kateter takıldığında günlük bakteriüri gelişme 

olasılığı %3-8’dir. Birinci haftanın sonunda 

hastaların %10-40’ından fazlasında bakteriüri 

gelişir. Bir kez takılıp çıkarıldığında bakteriüri 

riski %1-5’tir (14-17). Katetere bağlı 

bakteriürilerin büyük çoğunluğu 

asemptomatiktir; ancak bakteriürili hastaların 

%10-30’unda semptomatik üriner sistem 

infeksiyonu gelişir 



KıSA SÜRELI KATETERIZASYON 

 Otuz güne kadar uygulanan üretral 

kateterizasyon için kullanılan bir tanımdır. 

Kateterler olguların üçte birinden daha 

fazlasında bir günden daha kısa süre kalırken, 

ortalama uygulama süresi 2-4 gündür. 

 Kısa süreli kateterizasyon sıklıkla akut idrar 

retansiyonu, cerrahi süresince veya takip eden 

süreçte mesanenin boşaltılması için 

uygulanmaktadır 



UZUN SÜRELI KATETERIZASYON 

 Bu tanımlama 30 günden daha uzun süreli 

kateterizasyon için kullanılmaktadır. Bazı 

olgularda kateter aylarca, hatta bazen yıllarca 

kalmaktadır. Uzun süreli kateter uygulanan 

hastalarda genellikle hareket kısıtlılığına neden 

olan basınç ülseri, inkontinans veya mesane 

boynu obstrüksiyonu gibi ek sorunlar vardır. Bu 

hastaların hepsinde bakteriüri gelişi 



KATETERLE ‹LIŞKILI ÜRINER SISTEM 

INFEKSIYONU 

 Üriner kateteri olan veya son iki gün içinde 

kateteri çıkarılmış olan hastalarda gelişen üriner 

sistem infeksiyonları kateterle ilişkili olarak 

değerlendirilir. 

 Kateterle ilişkili bakteriüri genellikle 

asemptomatiktir. 



ÜRINER KATETERIZASYON 

ENDIKASYONLARI 

 Akut idrar retansiyonu  

 İntravezikal obstrüksiyon 

 Ürolojik ya da genitoüriner sisteme komşu yapılara cerrahi 
girişim  

 Cerrahinin uzun sürmesi  

 Operasyonda yüksek miktarda infüzyon yapılan ya da 
diüretik alan hastalar  

 idrar çıkış miktarının doğru saptanması gereken ciddi 
hastalar  

 Operasyon süresince izlenmesi gereken hastalar  

 Açık sakral ya da perineal yarası bulunan inkontinan 
hastalar  

 Uzun dönem hareketsiz kalması gereken hastalar  

 Mesane içi ilaç uygulamaları  

 Mesanenin tanı amaçlı doldurulması 



 : Üriner kateterler sadece gerekli ise 

uygulanmalıdır Çalışmalar üriner kateteri olan 

hastaların %21-31’inde kateterizasyon için 

endikasyon olmadığını göstermiştir 

 En sık üriner kateterizasyon nedenleri sırasıyla; 

cerrahi girişim, inkontinans, perioperatif takip ve 

idrar ölçümü olarak tespit edilmiştir. Mesane 

kateterizasyonu yapılan hastaların %7.6’sında 

kateter uygulaması için yeterli bir neden 

bulunamamıştır. Hastaların %31.3’ünde ise 

kateterizasyonun devam etmesine gerek olmadığı 

belirtilmiştir. 



KATETER SEÇİMİ 

 Kateter yabancı cisim etkisiyle üretra ve mesanede 

inflamasyona neden olabilir. Hastaya ve uygulamaya 

uygun olan en küçük çaplı kateter seçilmelidir. 

 idrar çok konsantre ve bulanık olmadıkça daha geniş 

çaplı kateterlerin takılmasına gerek yoktur. Böyle 

durumlarda 18 Ch’lik kateter; kan pıhtısı ya da doku 

parçası varsa 22 Ch’lik kateter önerilmektedir. Özel 

durumlar dışında 10 mL hacimli balonlu kateterler 

kullanılmalıdır. Bazı özel ameliyatlardan sonra, 

basınç uygulaması gerekli olan hastalarda büyük 

balonlu kateterler kullanılır. Balonun içi steril su 

veya serum fizyolojikle doldurulmalıdır. Allerji 

oluşturmayan ve irritasyon yapmayan bir kateter 

tercih edilir. 



 Üriner kateter materyalleri oldukça farklılık 

göstermektedir. Standart üriner kateterler 

polivinil klorid, plastik, lateks, teflon, slikon 

elastomer, saf slikon hidrojel ve hidromerden 

üretilebilmektedir. 

 Tortu birikimi riskinin azaltılmasında uzun 

süreli kateterizasyon ihtiyacı olan ve sık 

obstrüksiyonu olan hastalarda silikon kateterler 

tercih edilebilir. 



 Kateterle ilişkili üriner sistem infeksiyonu 

hızının düşürülmesine yönelik kapsamlı 

stratejilerin uygulanmasına rağmen infeksiyon 

hızı düşmüyorsa, antimikrobiyal ve gümüş iyon 

kaplı kateterlerin kullanımı önerilebilir. 

 Bu kataterlerin uzun dönemli kateterizasyon 

ihtiyacı olan hastalarda infeksiyon riskini 

azalttığını gösteren yeterli bilgi yoktur. 



KATATER TAKARKEN 

a. El hijyeni sağlanır, steril eldiven giyilir.  

b. Steril aletle tamponlar tutulup antiseptik solüsyonla 

uygulama alanı silinir. Kateter takma seti 

kullanılmıyorsa, antiseptik solüsyonu yardımcının 

vermesi gerekir.  

c. Steril örtü ile uygulama alanı örtülür 

d. Kateter hazırlanır (hazır kateter takma seti yoksa, 

yardımcının paketi açarak steril kateteri uygulayıcıya 

vermesi gerekir), kateterin balonunu şişirmek için 

kullanılacak steril sıvı enjektöre çekilir, kapalı drenaj 

torbası katetere bağlanır. 

e. Tek kullanımlık kayganlaştırıcı jel üretraya sıkılır.  

 



f. Kateter üretraya yerleştirilir, idrarın geldiği izlenir. 
Kateterin mesanede olduğu düşünülüyor, buna 
karşın idrar gelmiyorsa hafif suprapubik bası 
yaparak idrarın gelip gelmediği kontrol edilir.  

g. Balonlu kateterlerde 8-10 mL steril sıvı ile balon 
şişirilir, kateter yavaşça geri çekilerek mesane 
boynuna oturtulur.  

h. Steril örtü kaldırılır.  

I   Kateter takma sırasında perinede kirlenme olduysa, 
antiseptik solüsyonla temizlenir. 

j. Drenaj sisteminin bükülüp tıkanmadığı kontrol edilir. 
idrar torbasının ve toplayıcı sistemin mesane 
düzeyinin altında tutulması gerektiği hatırlatılır.  

k. Eldiven çıkarılır, el hijyeni sağlanır. 

 



ÜRİNER KATETER BAKIMI 

•İdrar drenajı için kapalı bir sistem kullanılmalı ve 

sistemin bütünlüğü bozulmamalıdır. Kateter ve 

kapalı drenaj sisteminin bütünlüğü 

bozulduğunda ikisi de değiştirilmelidir. 

 • Düzenli aralıklarla kateter veya drenaj 

sistemlerinin değiştirilmesi önerilmemektedir. 

infeksiyon veya obstrüksiyon durumunda kateter 

ve drenaj sistemi değiştirilmelidir.  

• Obstrüksiyonlar önlenerek sürekli idrar akımı 

sağlanmalıdır.  

• Drenaj sistemi yere dokunmadan mesane 

seviyesinin altında tutulmalıdır.  



• Meatusta kir birikimi varsa kontaminasyonu 
önlemek için su ve sabunla temizlenmelidir. 
Periyodik yıkama veya antiseptiklerle silmenin 
infeksiyonu önlemede faydası yoktur. 

• Üriner sistem infeksiyonlarının önlenmesinde 
rutin sistemik antibiyotikler veya üriner 
antiseptikler kullanılmamalıdır. 

• Prostat veya mesane cerrahisi sonrası kanamalar 
dışında mesane irrigasyonu önerilmemektedir. 
idrar torbalarının boşaltma musluğu olmalıdır. 
Torba boşaltılması sırasında çapraz 
kontaminasyonu önlemek amacıyla her hasta 
için ayrı bir boşaltma kabı kullanılmalıdır. 



KOMPLIKASYONLAR 

 Ağrı 

 Asemptomatik 
bakteriüri  

 Bakteremi  

 Böbrek yetmezliği  

 Epididimit  

 Epididimoorşit  

 Hematüri idrar kaçağı  

 Kateter kırılması  

 Mesane kanseri  

 Mesane perforasyonu  

 Mesane spazmı  

 Obstrüktif hidronefroz  

 Piyelonefrit  

 Prostatit  

 Sepsis  

 Sistit  

 Taş oluşumu  

 Üretral strüktür  

 Üretrit  

 Vezikoüreteral reflü 



. KATETERLE ILIŞKILI ÜRINER SISTEM 

INFEKSIYONLARI IÇIN RISK FAKTÖRLERI 

 Uygulama hataları 

 Bakım hataları  

 Başka bir alanda aktif infeksiyon varlığı  

 Böbrek fonksiyon bozukluğu  

 Diabetes mellitus  

 Hastalığın şiddeti  

 Kadın cinsiyet  

 Kateterin kalış süresi  

 Malnütrisyon  

 Meatus kolonizasyonu  

 Operasyon odası dışında kateter takılması 

 Üreter stenti  

 Kateter tıkanması  

 Albumin düzeyinin düşük olması  

 Kateter ve toplama sisteminin mesane düzeyinin üzerinde 
olması 



KATETERLE İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM 

ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ 

 “Sadece endikasyon varsa kateter takılmalıdır”. 

 “Uygulayıcı, kateter takma tekniği ve bakımı 
konusunda eğitimli olmalıdır”. 

 “Kateterle ilgili her işlemden önce ve sonra el 
hijyeni sağlanmalıdır”. 

 “Rutin olarak gümüş veya antibakteriyel kaplı 
kateterleri kullanmayınız”. 

 “Kateter aseptik teknik ile steril malzeme 
kullanılarak takılmalı ve uygun şekilde 
sabitlenmelidir”. 

 “Kapalıdrenaj sistemi bozulmamalıdır”. 

 “Kesintisiz idrar akımı sağlanmalıdır”. 



KATETERLE İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM 

ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ 

 “Prostat veya mesane cerrahisi sonras› 

kanamalar dışında mesane irrigasyonu 

yapılmamalıdır 

 “Örnek almak için kapalı drenaj sisteminin bü- 

tünlüğü bozulmamalıdır”. 

 “Meatus bakımında su ve sabunla temizlik 

yeterlidir”. 

 “Sabit aralıklarla değişim uygun değildir. 

Tıkanıklık durumunda kateter değiştirilir”. 

 “Mümkün olan en kısa zamanda kateter 

çıkarılmalıdır 

 “Oluşturulan yazılı talimatlar uygulanmalıdır”.  



PNÖMONİNİN 

ENGELLENMESİ 



OKSIJEN TEDAVISI NEMLENDIRICILERI: 

o Oksijen tedavisi nemlendiricileri için steril su 
kullanılmalıdır. Bu amaçla serum fizyolojik, 
steril olmayan distile su ve steril olmayan su 
kullanılmaz  

o  Tek kullanımlık steril oksijen tedavisi 
nemlendiricilerinin kullanılması önerilir. 

o Oksijen tedavisi nemlendiricisinin içindeki su 
miktarı azaldığında üstüne ekleme yapılmamalı, 
temizlenip dezenfekte edilen kaplar kuruduktan 
sonra yerine takılarak tekrar steril su ile 
doldurulmalıdır. 

o • Kullanılmayan oksijen tedavisi nemlendiricileri 
boş, temiz ve kuru tutulmalıdır. 



• Yeni yatan bir hasta için bir önceki hastadan kalan 
oksijen tedavisi nemlendiricileri kesinlikle 
kullanılmamalı, her yeni hasta için temizlenip 
dezenfekte edilmiş ve kurutulmuş yeni bir oksijen 
tedavisi nemlendiricisi kullanılmalıdır. 

•  Gezici oksijen tüpü ile transfer edilen hastalar için 
oksijen tedavisi nemlendiricisine su konulmasına 
gerek yoktur. Hastanın mutlaka nemlendirilmiş hava 
alma ihtiyacı var ise kendi oksijen flowmetresi ile 
transfer edilmelidir. 

• Nazal oksijen kanülleri ve maskeleri fonksiyon 
bozukluğu veya gözle görülebilir kirlenme olması 
durumunda de¤iştirilmelidir. Nazal oksijen kanülleri 
ve maskeler hastadan hastaya kullanılmamalıdır. 



NEBÜLIZÖRLER 

• Mekanik ventilasyon sırasında mümkün 
olduğunca ventilatör devresine yerleştirilmiş 
adaptörler ile ölçülü doz inhaler kullanılmalıdır.  

• Nebülizasyon tedavisinde tek kullanımlık 
nebülizör maskelerin kullanımı önerilmektedir.  

• Devre içi nebülizör her kullanım (tedavi) 
sonrasında (daha sonra aynı hasta için 
kullanılacak olsa dahi) temizlenmeli, dezenfekte 
edilmeli ve kurutulmalıdır. 

• Nebülizör haznesine steril su veya steril distile 
su aseptik tekniğe uygun olarak konulmalıdır. 

 • Nebülizör aracılığı ile verilecek ilaçlar mümkün 
olduğunca tek kullanımlık olmalıdır.  



BUHAR MAKINALARI  

 Yüksek infeksiyon riski nedeniyle buhar 

makinalarının kullanımından kaçınılmalıdır. 

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 çalıştırılmalıdır. 

içindeki sıvı azalmamış olsa bile, her gün en az 

bir kez mutlaka boşaltılıp temizlenerek 

dezenfekte edilmelidir. 



AMBULAR 

• Ambular her kullanım sonras›nda temizlenip 

dezenfekte edilmelidir. 

• Ayrılabilen her parçası ayrılarak 

temizlenmelidir.  

• Tek kullanımlık ambular hastaya ait olmalı ve 

başka bir hastaya kullanılmamalıdır. 

• Ambular hasta yatağına ve masasına 

bırakılmamalı, hasta başında ısıtıcı ve nemden 

uzak bir şekilde saklanmalıdır.  



SOLUNUM SEKRESYONLARININ 

ASPIRASYONU 

 Her seferinde tek kullanımlık kateterler 
kullanılarak yapılan açık aspirasyon ile, birden 
fazla kez kullanılabilen kapalı sistem 
aspirasyonlar arasında ventilatör ilişkili pnömoni 
(VİP) gelişim riski açısından fark 
gösterilememiştir  

 Açık aspirasyon uygulanan hastalarda her 
aspirasyon için yeni ve steril bir kateter 
kullanılmalıdır. Aynı kateter kesinlikle tekrar 
kullanılmamalıdır. Solunum sekresyonlarının 
aspirasyonu sırasında steril eldiven giyilmesi 
tercih edilse de, VİP gelişimini önlemesine dair 
kanıt olmadığından kesin kullanımı konusunda 
görüş birliği yoktur. 



 • Solunum sekresyonları aspire edilirken endotrakeal tüp 
içine sıvı verilmemesi tercih edilmelidir. Fazla kurutu olan 
veya solunum sekresyonları çok kuruyan hastalarda 
aspirasyon için 5-15 mL steril sıvı içeren plastik ampuller 
kullanılmalı, ihtiyaç duyulan miktar endotrakeal tüp içine 
verildikten sonra, steril kateter ile endotrakeal tüp içine 
girilerek aspirasyon işlemi yapılmalıdır. Aspirasyon 
işlemine devam edilmesi gerekiyor ise kullanılan ilk 
kateter yıkama solüsyonu ile yıkanmalı ve atılmalıdır. Yeni 
bir steril kateter ile aynı işlem tekrarlanmalıdır. Akciğer 
sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama 
solüsyonunda yıkanan kateter ile ağız sekresyonları aspire 
edilmeli, kateter atılmalıdır. Tek sefer aspirasyon yeterli 
olmuş ise aynı kateter yıkama solüsyonunda yıkandıktan 
sonra ağız sekresyonlarının aspirasyonu için kullanılmalı 
ve yıkanarak atılmalıdır. Aspirasyon işlemi 
tamamlandıktan sonra kullanılan 5-15 mL’lik plastik 
ampul içinde sıvı kalmış ise bekletilmeden atılmaıldır. 



 •Yıkama solüsyonu olarak 500 mL’lik plastik veya cam 
şişeler içindeki steril sıvılar (serum fizyolojik veya steril su) 
kullanılmalıdır. Bu sıvılar sekiz saatten uzun süre 
kullanılmamalı, yıkama solüsyonu çok kirlenmiş ise sekiz 
saat beklenmeden değiştirilmelidir. Solüsyon kabının 
üzerine kullanılmaya başlandığı tarih ve saat yazılmalıdır.   

 Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda steril aspirasyon 
sıvısı kateter haznesine verilir ve uygun teknikle 
aspirasyon tamamlanır. Kapalı aspirasyon uygulanan 
hastalarda ağız içi sekresyonların aspirasyonu  tanımlanan 
şekilde ayrı, steril bir kateterle yapılır. Yeterli temizlik 
sağlanamaz ise aynı kateterle ikinci kez aspirasyon 
yapılabilir. Her aspirasyon seansı sonrasında kateter 
y›kanarak atılmalıdır. Ağız içi sekresyonların aspirasyonu 
için kullanılan kateterler hasta başında bekletilmemeli ve 
tekrar kullanılmamalıdır. 



 Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörler 

aracılığı ile açık veya kapalı aspirasyon 

uygulanan her hastada aspiratörün içindeki tek 

kullanımlık torba işaretli seviyeye kadar dolunca 

yenisi ile değiştirilmeli, ayrıca her hasta için 

mutlaka torba, hortum ve varsa cam ucu 

değişimi de yapılmalıdır. 

 Taşınabilir aspiratör kullanılmasından kaçı 

nılması, ancak başka bir olanak yok ise aspiratör 

kavanozu doldukça veya 24 saatte bir boşaltılıp, 

uygun olarak işleme tabi tutulacak şekilde 

kullanılması önerilmektedir. 



TRAKEOSTOMI ZAMANLAMASı VE 

TRAKEOSTOMILI HASTA BAKıMı 

 Trakeostomi açılırken asepsi kurallarına 

uyulmalıdır. Trakeostomi kanülü, sadece gerekli 

olduğunda değiştirilmeli ve değiştirilirken temiz 

önlük giyilmeli, aseptik teknik kullanılmalıdır. 

Takılan trakeostomi kanülü steril olmalı veya 

dezenfekte edilmiş olmalıdır. 

  Trakeotomi kanül çevresine antimikrobiyal 

topikal pomat kullanılmamalıdır. 



 Trakeostromi stroma bakımı El hijyeni 

uygulanır, steril olmayan eldiven giyilir. Eski 

pansuman çıkarıldıktan sonra stroma bölgesi 

steril serum fizyolojik ile silinir, steril gazlı bez 

ile kurulanır. Stroma bölgesi infekte olmadığı 

sürece epitelizasyonu geciktirebileceği için iyotlu 

bileşikler kullanılmamalıdır. Trakeostomi 

tüpünün kumaş bağları kirlendikçe değiştirilir. 

işlem bittiğinde el hijyeni sağlanmalıdır. 



 İç kanül temizliği: El hijyeni uygulanır, steril 

olmayan eldiven giyilir. iç kanül çıkarılır, ön 

temizlik uygulandıktan sonra yarı kritik alet 

dezenfeksiyonu için uygun bir dezenfektan 

seçilerek dezenfekte edilir. iç kanül steril su ile 

yıkanır, kurutulur ve hastaya yerleştirilir. El 

hijyeni sağlanır.  

 Trakeostomi bakımı bittikten sonra stroma 

alanındaki kanama, kızarıklık, ödem, koku, 

hassasiyet ve sıcaklık değişiklikleri hemşire 

bakım planına kaydedilir.  



ASPIRASYONUN ÖNLENMESI  

 Pozisyon: Aspirasyonun önlenmesi için hastanın 

başının mümkün olduğunca 45 derece, en azından 30 

derece yukarıda tutulması gerekmektedir. Bu, 

özellikle enteral beslenme uygulaması sırasında daha 

da önem kazanmaktadır.  

 Subglottik aspirasyon: Endotrakeal tüpün kafının 

üzerinde biriken sekresyonların aspire edilmesinin 

önlenmesi için subglottik bölgenin aspirasyonunu 

sağlayan özel endotrakeal tüplerin kullanımının 

özellikle erken pnömoni gelişimini azalttığı 

gösterilmiştir. Subglottik bölge aspirasyonunun 

aralıklı de¤il, mümkün olduğunca sürekli olarak 

yapılması önerilmektedir. 



 Kaf basıncının izlenmesi: Aspirasyonun 

önlenmesi için kaf dinlendirilmesi veya kafın 

söndürülmesi gibi işlemler yapılmamalı, kaf 

basıncı monitörizasyonu yapılarak kaf basıncı 20-

30 cmH2O arasında tutulmalıdır. Herhangi bir 

nedenle kafın söndürülmesi gereken durumlarda 

(tüpün seviyesinin değiştirilmesi, tüpün de- 

ğiştirilmesi gerekliliği vb.) öncelikle ağız içi ve 

mümkünse subglottik bölge iyice aspire 

edilmelidir. 



BESLENME: 

    Enteral beslenmenin VİP gelişimini arttırdığı 

gösterilmişse de, alternatifi olan parenteral 

beslenmenin komplikasyonlarının daha fazla 

olması nedeni ile yoğun bakım hastalarının 

mümkün olduğunca erken enteral yoldan 

beslenmeleri önerilmektedir. Bahsedildiği gibi, 

özellikle beslenme sırasında hastanın başı 

yukarıda tutulmalı ve mümkün olduğunca 

orogastrik beslenme uygulanmalıdır. 



      Beslenme tüpünün mümkün olduğunca 

postpilorik bölgede yer alması ve tüp takıldıktan 

sonra yerinin grafi ile gösterilmesi 

önerilmektedir. Sürekli infüzyon şeklinde 

beslenme, aralıklı bolus tarzında beslenmeye 

tercih edilmelidir. Tüpün hedeflenen yerde olup 

olmadığı aralıklı olarak kontrol edilmelidir. 



ENTÜBASYON VE MEKANIK VENTILASYON 

UYGULAMASI, SÜRESI: 

 • Mümkün olan ve tıbbi kontrendikasyon 

bulunmayan durumlarda, entübasyon yerine 

noninvaziv mekanik ventilasyon (NİMV) 

uygulanmalıdır. NİMV uygulanması ile pnömoni 

riski azalmaktadır. 

  Reentübasyon pnömoni riskini arttırmaktadır. 

Mümkün olduğunca önlenmelidir. 

 Mekanik ventilasyon süresi uzadıkça pnömoni 

riski arttırdığından, mekanik ventilasyon süresi 

kısa tutulmaya çalışılmalıdır.  



 Öksürük ve diğer koruyucu refleksleri baskılayan 

kas gevşetici ilaç kullanımı ve derin sedasyon 

uygulamalarından kaçınılmalıdır. Sedasyon 

uygulamaları skalalar kullanılarak yapılmalıdır 

Sedasyon uygulamasına günlük ara vermenin 

mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda yatış 

süresini azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle, her 

gün hastanın uyanmasını sağlayacak şekilde 

sedasyona ara verilmesi gerekmektedir 

  YBÜ’lerde yeterli sayıda personel 

bulundurulmasının yatış süresi ve mekanik 

ventilasyon süresini azalttığı gösterilmiştir. 


