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İÇİNDEKİLER

• CPR

• YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BESLENME

• MEKANİK VENTİLATÖR

• BASI YARALI VE KORUNMA

• HASTA İLAÇ GÜVENLİĞİ
• VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ EL HİJYENİ
• HASTANE ENFEKSİYONLARI

• NUMUNE ALMA KRİTERLERİ
• YOĞUN BAKIMLARDA ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
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CPR
Dr.Öğr.Üy. Nurettin YÜZKAT

Kardiyak Arrest

Kalp pompa fonksiyonunun aniden durması
Reversible

Kardiyak arrestte en sık görülen ritim VF ve 

nVT’dir. 

Özellikle hastanede izlenen vakaların 

yaklaşık %70’inde VF ilk kaydedilen 

ritimdir. 

Sıklıkla nerede ve ne zaman?

Kardiyak “arrest” genelde evde (yaklaşık 

2/3 olguda)

>50 yaşında erkek hastalarda (yaklaşık 3/4 

olguda) 

Gündüz saatlerinde (8-18 saatleri 

arasında) (yaklaşık 3/4 olguda)

Olguların 2/3’ünde kardiyak “arrest”e tanık 

olan biri mevcuttur.
Kardiyak Arrest’te Tanı 

Nabız: Karotis nabzı alınamaz. Bilinç: 
Serebral kan akımının kesilmesinden 10-15 
saniye sonra kaybolur. 

Bilinci açık veya yarı kapalı hastada 
kardiyak arrest söz konusu OLAMAZ. 
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EKG: Asistol, Ventriküler Fibrilasyon, NEA 

ve nVT gözlenir. 

Pupiller: Dolaşımın durmasını izleyen 30-

60 saniyede dilate. 

Siyanoz ve solukluk (Apne yada iç çekme 

tarzı solunum).

Kardiyak Arrestin Belirti ve Bulguları

Kardiyak arrestte belirtilerin fark edilerek 

erken dönemde tanınması ve müdahalenin 

erken başlatılması

KA belirtileri;

• Ani kalp durması 

• Kan basıncında düşme 

• Femoral ve karotis arter nabızlarının 

alınamaması

• Bilinç kaybı

• Anormal solunum 

• Kalp seslerinin duyulamaması 

• Ölümcül ritimler

• Göz bebeklerinde genişleme 

• Ciltte siyanoz ve solukluk

Kardiyak arrest sebepleri

Akut koroner sendrom

Son dönem pulmoner hastalıklar

İleri SSS hastalıkları

Sepsis

Maligniteler

Elektrolit bozuklukları

İlaç  toksisitesi

AMAÇ

KA erken tanınması ve en yakınındaki 

kişiler tarafından temel yaşam 

desteği uygulamalarının hemen 

başlanması kişilerin olası hayata 

dönmeleri durumunda beyin 

hasarı olmaksızın hayata dönmesini 

sağlamaktadır. 

YAŞAM ZİNCİRİ

Kardiyak aresti önlemek umuduyla erken 

tanı ve müdahale

Kalbi çalıştırmak umuduyla erken CPR 

(erken CPR uygulaması, hastanın 

hayata dönme şansını 2-3 katına 

çıkarabilir. CPR uygulanmadan 

geçen her dakika, sağ kalım şansını 

%7-10 oranında azaltmaktadır. 

Erken defibrilasyon: CPR ile birlikte 

uygulanan erken (3-5 dk içinde) 

defibrilasyon sağ kalım şansını %49-

75’e yükseltir. Defibrilasyon

uygulanmaksızın geçen her 1 dk’da

sağ kalım şansı % 10-15 kadar 

azalır.

Beyin ve kalp fonksiyonlarını korumak

CPR NEDİR

KA tanısı konur konmaz solunum ve 

dolaşım fonksiyonlarının yeniden 

sağlanmasına yönelik işlemlerdir

Etkili dolaşımın ve solunumun sürdürülmesi 

amacıyla; 

Hastanın ilk değerlendirilmesi 

• Göğüs kompresyonları 

• Hava yolu açıklığının ve ventilasyonun

sağlanmasını kapsayan uygulamalardır

CPR Aşamaları 

• Temel Yaşam Desteği 

• İleri Yaşam Desteği 

• Uzun Vadeli Yaşam Desteği 

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

Zaman Kritiktir

0-4 dakika → Geri dönüşsüz beyin 

hasarı beklenmez

4-6 dakika → Beyin hasarı 

görülebilir

6-10 dakika → Beyin hasarı olasılığı 

yüksek

10 dakika → Geri dönüşümsüz beyin 

hasarı



CPR

1-Güvenlik önce gelir…                     
Hasta ve sizin güvenliğiniz (Elektrik, 
çökme, akan trafik, sel v.b.)                       
2-Öncelikle bilinç kontrolü yapın      
Hasta size cevap veriyorsa solunumu ve 
dolaşımı yeterli demektir.                   
Hemen tıbbi yardım isteyin.                   
Hastayı takip ederek, tıbbi yardımı 
bekleyin.                                                     
3-Hastada yanıt yoksa                  
Hastadan yanıt alınamıyorsa hastanın 
bilinci kapalı olarak kabul edilmeli ve hava 
yolu ve dolaşımı değerlendirilmelidir. 
Yardım edebilecek kişilerden yardım 
istenmelidir. 

4-Hava yolunu değerlendirin              
Ağız içinde yabancı bir madde (kan, 
kusmuk, yemek, takma diş v.b.) 
görülüyorsa ve daha derinlere gitmesini 
sağlamayarak çıkarılabilecekse cisim 
çıkarın.                                         Hava yolu 
açıklığını sağlamak amacı ile baş ve 
boyuna pozisyon verin. 

BAŞIN EKSTANSİYONU - ÇENENİN                   
ÇEKİLMESİ                                             
‘baş geri-çene yukarı (head tilt-chin lift)’ 
Bunun için sol elinizi, baş ve işaret 
parmaklarınız boşta kalacak şekilde 
hastanın alnına koyarak ekstansiyonu bu 
elinizle yapın.                                         
Diğer elinizin işaret ve orta parmakları ile 
çeneyi ileri doğru itin.
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BAK-DİNLE-HİSSET

Havayolu açıklığını sağladıktan sonra 

normal solunum olup olmadığını anlamak 

için 

hastanın göğüs hareketlerine bakın, 

ağzından çıkacak sesleri kulağınız ile 

dinleyin, 

yanağınıza gelecek hava akımını 

hissetmeye çalışın.

Solunum varlığını değerlendirmek için 10 

sn.den daha fazla bir süre harcamayınız.

BAK-DİNLE-HİSSET

Kardiyak arestin ilk dakikalarında iç çekme 

tarzında solunum hareketleri olabilir. Bu 

hareketler, normal solunum ile 

karıştırılmamalıdır. 

Arrest durumundan emin değilse

Arrest durumundan emin değilse bile, 

oluşabilecek zararlar (kot kırığı, göğüste 

ağrı, rabdomyoliz) ciddi olmadığından 

kurtarıcının KPR’ye başlaması önerilir

GÖĞÜS KOMPRESYONU

Sternuma temas eden elin (alttaki veya ilk 

konan el) dominant el olup olmaması KPR 

kalitesini etkilememektedir.

GÖĞÜS KOMPRESYONU

İleri hava yolu olmayan hastalarda 

ventilasyonun ağızdan veya ambu maske 

ile sağlanması önerilir.

Hastane içi kardiyak arresti takiben sağ kalan 

hastalarda arrest nedeni, genellikle şahit 

olunmuş ve monitörize hastalarda görülen 

VF’dir; birincil neden miyokardiyal iskemidir

ve hızlı/başarılı defibrilasyon

uygulanmasıdır.

Zamanlama : Başlama zamanı kritik 

İdeal olan                                            Temel 

yaşam desteği için < 4dk              İleri kardiyak 

yaşam desteği < 8dk başlatılmış olmalı

Şok uygulanan ritimlerin tedavisi (VF/nVT) 

1. Kesintisiz göğüs kompresyonları uygulayın. 

2. Ritim analizi için göğüs kompresyonlarına 2 

sn’den fazla ara vermeyin, hemen göğüs 

kompresyonlarına devam edin. 

3. VF/nVT’yi teyit edin

Görevlendirilen bir kişi defibrilatörden uygun 

enerji düzeyini seçerek (ilk şok için 150-200 J 

bifazik ve takip eden şoklarda 150-270 J 

bifazik) şarj düğmesine bassın.

5. Ritmi yeniden değerlendirmeden ve nabzı 

kontrol etmeden 30:2 oranında KPR 

uygulamasına başlayın. 

6. İV/İO yol varsa 2 dakikalık KPR sırasında 1 

mg adrenalin ve 300 mg amiodaron uygulayın. 

7. KPR sırasında spontan dolaşımdan 

şüphelenilirse adrenalin uygulamayın. 

8. Her iki siklusda bir 1 mg adrenalin İV 

uygulamasını tekrar edin.

İKİ SOLUNUM                         
Kurtarıcılarının ileri hava yolu sağlanmadan 

önce, göğüs basısı aralıksız devam ederken 10 

soluk/dk hızla senkron olmayan bir şekilde 

hastayı ventile etmesi önerilir.              

Yetersiz solunumun en sık sebebinin uygunsuz 

baş-çene pozisyonu olduğu unutulmamalıdır.

İleri Yaşam Desteği                       

Durumu kötüleşen hastanın tanınması 

ve kardiyorespiratuvar arrestin

önlenmesi                                         

Yaşam zincirindeki ilk halka durumu 

bozulan hastanın erken tanınması ve 

kardiyak arrestin önlenmesidir.    

Hastane içi oluşan kardiyak arrestlerde, 

hastaların en fazla % 20’si taburcu olup 

eve gidebilmektedir. 



CPR

Önceliğimiz KPR mi? Defibrilasyon mu? 

Defibrilatör getirilip, şarj edilip, uygulanabilir 

hale getiriline kadar  Yüksek kalitede KPR…                                      

Defibrilasyon endikasyonu olup da, 

defibrilasyonu geciktirmek gibi bir yaklaşıma 

ise izin yok                           NEA ve asistoli

tedavisi                           1. 30:2 oranında 

KPR’a başlayın.              2. KPR’a ara 

vermeden elektrodları kontrol edin.                                                           

3. İV/İO yol açılır açılmaz 1 mg adrenalin verin 

ve her iki siklusda bir tekrarlayın (3-5 

dakikada bir).                                             4. 

İki dakika KPR sonrası ritmi kontrol edin ve 

asistoli veya NEA ise KPR’a hemen devam 

edin.                                                 2 dakika 

sonra ritmi kontrolüne göre hareket edin.                                              

3-5 dakikada bir 1 mg İV adrenalini tekrar edin 

(her iki siklusda bir).                     VF/nVT

varlığında şok verilen ritimler algoritmasına 

geçiş yapın.

GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR NEDENLER 4H                                                           

Hipoksi; % 100 oksijenle ventile Hipovolemi;

çoğunlukla ciddi kanamayla ilişkili                                              

Hiperkalemi, hipokalemi, hipoglisemi, 

hipokalsemi, asidemi ve diğer metabolik

bozuklukların tanısı biyokimyasal testler 

veya böbrek yetersizliği                   

Hipotermi; boğulma vakalarında akla gelmeli
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GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR NEDENLER 4T 

▪Tansiyon pnömotoraks NEA’nin primer

nedeni olabilir ve santral venöz kateter

denemeleri !!

▪Kardiyak tamponatta genişlemiş boyun 

venleri ve hipotansiyon 

▪Tromboemboli vakit kaybedilmeden 

trombolitik ilaç kullanılmalıdır

▪Toksinler

Entübasyon sonrası tüpün yerinin 

doğrulanması

ETT yerini doğrulamada ve takibinde en 

güvenilir metot klinik değerlendirme 

kapnografidir

Defibrilasyon

Yaşam kurtarma zincirinde önemli bir halka ve 

VF/nVT’ye bağlı kardiyak arrestin sonucunu 

düzelttiği gösterilen birkaç girişimden 

biridir.

Başarılı defibrilasyon olasılığı zamanla azalır, 

bu nedenle erken defibrilasyon, sağkalımda

en önemli faktörlerden biridir. 

Defibrilatörden uygun enerji düzeyi ilk şok için 

150-200 J (bifazik defibrilatörlerde) ve takip 

eden şoklarda 150-270 J yeterlidir 

Defibrilasyon komplikasyonları

Yanık

Miyokad hasarı

Ritim bozuklukları

Ekibin zarar görmesi (elektrik çarpması, yanık..)

KPR: İyi prognoz göstergeleri

Kalp CPR’ı izleyen 1-2 dk çalıştı ise

Kan gazları kısa sürede normale döndü ise

Vücut ısısı normal ise

Kornea refleksi erken döndü ise

Arteriyal nabız alınması

Spontan solunumun başlaması

10 dk bilinç geri döndü ise

Spinal kord zedelenmesi

Kosta ve sternum kırıkları

Pnömotoraks

Hemotoraks

Organ laserasyonu

Yağ embolisi

Mide dilatasyonu, regürjitasyon, mide rüptürü

Ayrıca entübasyona, kateterizasyona, 

kanülasyona bağlı komplikasyonlar olur

Ne zaman KPR’yi sonlandıralım 

• Resüsitasyon uygulanan vakaların %88’inde 

spontan dolaşımın kalıcı olarak geri dönüşü ilk 

30 dk içerisinde olmuştur. 

• Kural olarak, VF var olduğu sürece 

resüsitasyon devam etmelidir. 

• Erişkin yaşam desteği uygulanan hastada geri 

döndürülebilir sebepler yoksa, asistolinin 20 

dk. dan uzun sürmesi resüsitasyonu terk 

edilmesi için genel kabul 

Defi kullanımı

Defibrilator Kullanımı.mp4


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BESLENME
Dr.Öğr.Üy. Yusuf GÜNEŞ
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YBÜ’DE BESLENME                               

Tıbbi beslenme tedavisi nedir?               

Günlük kalori, protein, elektrolitler, vitaminler, 

mineraller, eser elementler ve sıvıların enteral

veya parenteral olarak hastaya verilmesidir.         

Tıbbi beslenme tedavisi nedir?              

Günlük kalori, protein, elektrolitler, vitaminler, 

mineraller, eser elementler ve sıvıların enteral

veya parenteral olarak hastaya verilmesidir.  

Tıbbi beslenme tedavisi kimlere 

verilmelidir?                                         

YBÜ’de 48 saatten fazla kalan her kritik hasta 

yetersiz beslenme riski altındadır.   Bu 

nedenle, özelikle 48 saat ve daha uzun süre 

YBÜ’de kalan tüm hastalara tıbbi beslenme 

tedavisi verilmelidir.                      Ya da 

YBÜ’ne kabul edilen ve 2 günden fazla 

kalacağı tahmin edilen tüm hastalara tıbbi 

beslenme tedavisi başlanmalıdır.              

Enerji ihtiyacı nasıl belirlenir?                 

Kritik yetişkin hastalar için gerekli olan 

optimal kalori/enerji miktarı; 25-30 

kcal/kg/gün gibi basit formüller ile 

hesaplanabildiği gibi, enerji  tahmin 

formülleri veya direk kalorimetre ile de 

hesaplanabilmektedir.                                      

Malnütrisyon:                                       

ASPEN ve Academiye göre:                  

Düşük kalorili beslenme,                       

Zayıflama, 

Kas miktarında azalma, 

Cilt altı yağ dokusunda azalma, Ödem, 

El kavrama gücünde azalma 

Bu kriterlerden en az ikisinin varlığı = 

malnütrisyon

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre:  

VKİ nin 18.5 kg/m2 altında olması, 

Azalmış VKİ ile kilo kaybı birlikteliği,

Cinsiyete bağlı yağsız vücut kitle indeksinde 

azalma

Bu kriterlerden herhangi birisinin varlığı = 

malnütrisyon

Sarkopeni ve kırılganlık: Sarkopeni; kas 

kütlesi, gücü ve fonksiyonlarında ilerleyici ve 

jeneralize kayıp ile karakterizedir. Yaşlanma, 

hastalık, kullanmama veya proteinden yoksun 

beslenme sonucu görülebilir ve istenmeyen 

sonuçlara yol açabilir.                        

Kırılganlık ise hayati organ fonksiyonlarında 

sınırlı rezerv kapasitesi, strese karşı dayanma 

gücünde kayıp ve yetersiz savunma hali 

olarak tanımlanabilir.                                  

Aşırı beslenme/obezite

Sağlığı olumsuz etkileyen, anormal ve aşırı 

düzeyde yağ birikimi olarak tanımlanır.        

VKİ 25-30 arasında ise kilo fazlalığı,

VKİ 30 ve üzeri ise obezite olarak adlandırılır. 

I. Derece Obezite: VKİ 30 - 35 kg/m2           

II. Derece Obezite: VKİ 35 - 40 kg/m2         

III. Derece Obezite: VKİ 40 kg/m2 ve üstü 

Mikrobesin anormallikleri:                  

Mikrobesin eksikliği. Yetersiz alım sonucu 

görülür. A, B1(tiamin), B12, C ve D vitamini  

eksiklikleri gelişmeyi olumsuz etkilediği gibi yara 

iyileşmesinde azalma veya enfeksiyona 

duyarlılığın artmasına neden olabilir.     

Mikrobesin fazlalığı. İhtiyaç duyulan miktardan 

daha fazla mikrobesinin alındığı durumlarda 

görülür.                                                           

Uzun süreli nütrisyon tedavisi alan hastalarda, 

her altı ayda bir kan düzeyi takibi tavsiye 

edilmektedir.                                                     

Re-feeding Sendromu (RS):                           

Re-feeding sendromu, yetersiz beslenme 

durumundaki hastalara (ölüm orucu) hızlı ve 

yoğun bir şekilde oral, enteral veya parenteral

nütrisyon tedavisi başlandığı zaman görülen 

elektrolit ve sıvı dengesi bozukluğu ile 

karakterizedir.                                       

Hipofosfatemi, hipomagnezemi ve 

hipokalemiye bağlı ölümcül komplikasyonlar 

görülebilir.                                                       

Tıbbi beslenme tedavisi alan hastalar nasıl 

izlenmelidir?                                                 

Klinik Değerlendirme (hikaye fizik muayene)  

Antropometrik ölçümler (boy-kilo, cilt kalınlığı, kol 

kası ve bel çevresi)                                         

Vücut kompozisyonu çalışmaları (vücut yağı, kas 

kütlesi ve kemik yoğunluğu ölçülerek kıyaslama 

yapılır)

Biyokimyasal parametreler (Kan Şekeri, 

Elektrolitler, albümin, prealbümin, transferrin

Skorlar (SGD, MNA, MNA-SF, NRS 2002, 

NUTRIC skoru ) 

Tıbbi beslenme tedavisi hangi yollarla 

yapılabilir?

Hastanın hemodinamik durumuna ve 

gastrointestinal sistemin fonksiyonel 

durumuna göre karar verilmelidir. 

1- Oral Nütrisyon Tedavisi: Oral alım 

mümkünse ilk tercih edilir

2- Enteral Tüple Beslenme = Enteral

Nütrisyon: Oral alım mümkün değilse ve GİS 

normalse erken EN, tercihen ilk 24-48 saat 

içinde (Erken enteral nütrisyon ) 

başlatılmalıdır. 

3- Parenteral nütrisyon (PN) tedavisi: Oral 

ve EN mümkün değilse /kontrendikasyon

varsa PN, 3 ila 7 gün içinde uygulanmalıdır.

Oral nütrisyon tedavisi.

Nütrisyon amacıyla oral beslenme 

bileşenlerinin (ONS) ağız yoluyla hastaya 

verilmesi işlemidir. 

Nütrisyonel açıdan eksiksiz ONS ve 

nütrisyonel açıdan eksik ONS olmak üzere 

iki formu vardır.

Besin içerikleri yoğun solüsyonlardır. 

İçilmeye hazır sıvı şeklinde, krema kıvamında 

ya da toz halinde olabildiği gibi sip feeds veya 

yudumlanabilen şekilde de olabilir.
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Enteral Tüple Beslenme = Enteral

Nütrisyon

Hastanın günlük enerji, protein ve 

mikrobesin ihtiyaçlarının bir tüp/sonda 

yardımı ile gastro intestinal sisteme 

verilmesidir.                                             

Enteral formüller çoğunlukla nütrisyonel

açıdan eksiksiz ürünler olup, hastalığa özgü 

içerikleri değişebilir.                                        

1- Gastrik yol: Nazo/orogastrik sonda, 

cerrahi gastrostomi, Perkütan endoskopik 

gastrostomi (PEG)                                               

2- Duedonal yol: Nazo/orogastrik sondanın 

post-pilorik yerleştirilmesi                                

3- Jejunal Yol: Perkütan endoskopik 

jejunostomi (PEJ) veya cerrahi jejunostomi

EN endikasyonları

Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar (kafa 

travmaları, koma, ağır depresyon, anoreksiya

nervoza, muskuler distrofi)

Özofagus hastalıkları (neoplazm, striktür, 

yaralanma vb.)

GİS hastalıkları (gastrointestinal fistüller, kısa 

barsak sendromu, kronik pankreatit, barsak 

istirahati zorunluluğu vb.)

Organ yetmezlikleri (karaciğer, böbrek 

yetmezliği)

Preoperatif hazırlık

Postoperatif nütrisyon

EN için yol seçilirken göz önünde 

bulundurulması gerekenler

Enteral yol daha fizyolojiktir, PN dan önce EN 

düşünülmelidir.

Bağırsak ve bağırsak florasının fonksiyonel 

bütünlüğü korunur.

Gastrointestinal disfonksiyon durumunda ve akut 

hastalık fazında EN yetersiz kalabilir (intolerans).

Nazogastrik yol ile gastrik erişim EN‘u

başlatmak için standart yaklaşım olarak 

kullanılmalıdır.

Aspirasyon riski yüksek olan hastalarda, 

postpilorik, esas olarak nazojejunal yol 

kullanılabilir.

Hazırlama ve kullanım sırasında hijyen kuralları 

uygulanmalıdır

EN’a başlamadan önce dikkat edilmesi 

gerekenler                                                         

EN tüpünün yeri radyolojik olarak

doğrulanmalıdır.                                           

Oskültasyon ya da aspirasyon gibi yöntemler 

yer tayini için geçersiz kabul edilmektedir.    

Aspirasyonu en aza indirmek için, EN 

uygulanırken ve uygulamadan sonraki 1 saat 

süresince, yatağın başı 30-45 ° yükseltilmelidir. 

EN verilen tüm hastalar, beslenme toleransları, 

bulantı-kusma, reflü, aspirasyon, karın 

distansiyonu, dispne, ağrı ve ishal gibi 

durumlar açısından yakından izlenmeli, gerekirse 

beslenmeye ara verilmelidir.

Batın muayenesinde, akut karın lehine 

bulgular yoksa prokinetik ajanların 

(intravenöz eritromisin, intravenöz

metoklopramid veya metoklopramid + 

eritromisin ) başlanabilir. 

İshal başlarsa veya hedeflenen enerjinin % 

80’i ve üzeri verilebiliyorsa prokinetikler

kesilmelidir. 

Jejunal EN’da GRV kontrolü yapmak 

anlamsızdır.

Gastrik Rezidü Volüm (GRV)                        

GİS toleransını değerlendirmek için GRV 

ölçümü yaygındır ve EN'a başlanması ve 

devam edilmesi konusunda yol gösterici 

olabilir.                                                     

Gastrik EN’da her 4 saatte bir gastrik rezidü

bakılmalıdır.                                       

Beslenme intoleransı; “tek bir ölçümde 500 

ml'den fazla,  ardışık iki ölçümde 150 ila 500 

ml arasında gastrik rezidü volüm (GRV) 

olması, hesaplanan kalori ihtiyacının % 

20'sinden fazlasını vermenin mümkün 

olmaması veya kusmanın varlığı” olarak 

tanımlanmaktadır.                                        

Eğer 6 saatlik GRV  500 mL ve üzerinde ise 

EN’un ertelenmesi önerilmektedir. 
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Gastrik Rezidü Volüm (GRV)                        

GİS toleransını değerlendirmek için GRV 

ölçümü yaygındır ve EN'a başlanması ve 

devam edilmesi konusunda yol gösterici 

olabilir.                                                       

Gastrik EN’da her 4 saatte bir gastrik rezidü

bakılmalıdır.                                        

Beslenme intoleransı; “tek bir ölçümde 500 

ml'den fazla,  ardışık iki ölçümde 150 ila 500 

ml arasında gastrik rezidü volüm (GRV) 

olması, hesaplanan kalori ihtiyacının % 

20'sinden fazlasını vermenin mümkün 

olmaması veya kusmanın varlığı” olarak 

tanımlanmaktadır.                                         

Eğer 6 saatlik GRV  500 mL ve üzerinde ise 

EN’un ertelenmesi önerilmektedir.             

Enteral nütrisyonda hedef                            

2-3 günde optimal enerji / protein ( 25-30 

kcal/kg/gün) hedefine aşamalı olarak 

ulaşmaktır (ilk 48 saatten önce değil).            

Akut dönemde 20-25 kcal/kg/gün yeterli iken, 

iyileşme döneminde ve malnütrisyonu olan 

hastalarda 25-30 kcal/kg/gün arttırmak 

gerekir.                                                        

Hedefe 2-3 günde ulaşılamazsa ek olarak 

PN’a geçilebilir.                                         

Düzenli takip ile aşırı veya yetersiz 

beslenmeden korunabilir. 

EN’u bolus mu, sürekli infüzyon şeklinde mi 

uygulayalım?

Bolus EN ve hemşirelik uygulamaları  

Belirlenen besin miktarı, belirli bir zaman 

içinde enjektör ile yavaşça verilir.                 

Veriliş hızı dakikada 30 ml’yi geçmemelidir. 

Uygulamada enjektörün pompası kullanılmaz, 

yerçekimi etkisi ile besinin akışı sağlanır.  

Enjektörün pistonu çıkarılır ve enjektör 

gövdesi huni olarak kullanılmak üzere 

beslenme sondasının ucuna takılır.          

Küçük çocuklarda akış hızı dakikada 3 ml 

olacak şekilde ayarlanmalıdır.               

Enjektör yaklaşık 30-35 cm yukarı kaldırılır. 

Enjektördeki besin tam olarak bitmeden 

yeniden besinle doldurulur.                      

Nütrisyon bitince sondadan yetişkinlerde 50 

ml, 12 yaşın altındaki çocuklarda 5-10 ml, 

yenidoğan ve bebeklerde kullanılan 5-8 F 

sondalar için 1-2 ml su verilir. 

Bolus EN ve hemşirelik uygulamaları           

Sonda klemplenir. Enjektör çıkarılır ve sondanın 

açık ucu kapatılır.                                                 

Bir defada 400 ml’den fazla mama 

verilmemelidir.                                                     

Genellikle hasta huzursuz olduğunda veya 

devamlı olarak beslenme pompasına bağlı 

kalmak istemediğinde kullanılır.                          

Aspirasyon ve GİS sorunları (bulantı-kusma-

diyare) görülme olasılığı yüksektir.                  

Diyabetli, gastrik boşalması uzamış veya post 

operatif hastalarda tolere edilemeyebilir.

Sürekli infüzyon şeklinde EN ve hemşirelik 

uygulamaları                                                

Mideye gelen volüm az olduğu için GİS yan etkisi 

az görülür.                                                  

Diyabetik hastalarda ve GİS fonksiyon 

bozukluklarında tercih edilebilir.                    

Besin akış hızı; hastanın alacağı günlük besin 

miktarı 20–24 saatlik zaman dilimlerine 

bölünerek, saatlik verilecek miktar hesaplanarak 

belirlenir.                                                          

Saatlik verilen volüm 120 ml‘yi aşmamalıdır.  

Setin içinden 4–6 saatte bir 50 ml su geçirilir. 

EN’da ilaç uygulamaları                                

Varsa ilacın sıvı preparatları tercih edilmeli,     

İlaçtan önce ve sonra tüp 20 ml ılık suyla 

yıkanmalı,

Tabletler toz haline getirilmeli, kapsüllerin 

içerisindeki toz ilaç çıkarılmalı, sıvı kapsüller 

delinerek içeriği çıkarılmalı, uygun miktarda su 

ile karıştırılarak beslenme tüpünden 

uygulanmalı,

Birden fazla ilaç verilecekse ayrı ayrı 

verilmeli,

İlaçlar beslenme ürünleri ile 

karıştırılmamalıdır. 

Hazırlanan ilaç bekletilmeden hemen 

verilmelidir

Şurup/süspansiyon türü ilaçlar uygulamadan 

önce iyice çalkalanmalı

Doz için yeterli hacim çekilmeli

Yoğun sıvılar, steril içme suyu ile hacmin 2 ila 

3 katı oranında seyreltildikten sonra enteral

tüpten verilmelidir.

İlaçlar, enteral torba içine konulmamalıdır.

EN kontrendikasyonları

İleus

Besinin tolere edilememesi

Kusma, aspirasyon pnömonisi riski

Entero-kutanoz fistül

Jeneralize/lokalize peritonit

Ağır pankreatit, intraabdominal abse

Kısa barsak sendromu, üst GİS kanaması

Şiddetli diyare

Nonfonksiyonel barsak (iskemi, obstrüksiyon, 

anatomik bütünlüğün bozulması vb)
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Parenteral nütrisyon (PN) tedavisi          

Enteral nütrisyonun yapılamadığı durumlarda 

uygulanır.                                                   

Amino asit solüsyonu, glukoz (dekstroz) 

solüsyonu, lipid emülsiyonu, enjeksiyonluk su, 

elektrolit solüsyonu, vitamin ve eser element 

bileşenlerinden oluşan PN formülleri; üç odalı 

torbalar / hepsi bir arada (all in one) PN 

veya iki odalı torbalar / ikisi bir arada 

(lipidsiz) PN şeklinde olabilir 

PN tedavisi alt gruplara ayrılabilir             

Total parenteral nütrisyon (TPN) veya Tek 

başına parenteral nütrisyon, (Gerekli tüm 

besinlerin intravenöz yol ile verilmesidir)    

Parsiyel PN veya ilave parenteral nütrisyon

(Besin ihtiyacının bir kısmı oral veya EN ile 

sağlanırken, kalan kısmı intravenöz olarak 

verilmesidir.)                                               

Evde parenteral nütrisyon

İntradiyalitik parenteral nütrisyon (IDPN, 

diyaliz sırasında PN)                             

Palyatif nütrisyon şeklinde uygulanabilir.        

Parenteral nütrisyon kimlere uygulanır?      

3 gün içerisinde normal beslenmeye 

geçmesi beklenmeyen,                            

Enteral nütrisyonun kontrendike olduğu 

veya                                                              

Enteral nütrisyonu tolere edemeyen 

hastalara PN uygulanır

PN endikasyonları

Barsakların > 5-7 gün dinlendirilmesi gereken 

durumlar                                            

Fonksiyonel olmayan GİS                           

Ağır pankreatit varsa                                 

Enteral beslenmeyi tolere edememe              

İleus,  Stres veya ciddi malnütrisyondan

dolayı EN ile metabolik ihtiyacın 

karşılanamadığı durumlar                                                        

Masif ince barsak rezeksiyonu                     

Yüksek çıkışlı (>500 mL/gün) enterokütan

fistüller                                                              

5 gün içinde oral beslenmenin başlayacağı 

tahmin edilen durumlar                                 

EN ile ihtiyacın >%55-60’ının karşılanabilmesi 

Agresif nütrisyonel desteğin gerekli olmadığı 

prognozun kötü olduğu hastalıklar                  

PN iki yolla verilebilir                                              

Periferik venöz yolla PN                             

10-14 günden kısa süreli PN                        

Daha az konsantre solüsyonlar (850 mOsm/L 

altında), özellikle dekstroz ve lipid karışımları 

periferik venler yolu ile kullanılmaktadır.         

Santral venöz yolla PN                              

Çoğunlukla subklavian, juguler, femoral

venler kullanılır.                                         

Santral venöz kataterin ucu superior vena 

cava veya sağ atriumda yerleşmiş olmalıdır.  

Osmalaritesi 1000-1200 mOsm/L arasındaki 

ürünler kullanılır.

PN ve hemşirelik uygulamaları                       

Santral venöz kateter ile her türlü temas öncesi 

ve sonrasında eller mutlaka yıkanmalıdır.    

Santral venöz kateterin giriş yeri işlem öncesinde 

tercihen % 2 klorheksidin ile temizlenmelidir.  

Tek lümenli kateterler sadece TPN için 

kullanılmalıdır.                                                   

Aynı kateter kan alma/verme, antibiyotik ve 

kemoterapi gibi başka tedaviler için 

kullanılmamalıdır.                                   

Uygulama sırasında PN setlerinin bütünlüğü 

bozulmamalıdır. Bozulan set ve torbalar 

atılmalıdır.                                                            

PN solüsyonunda renk, koku değişikliği oluşursa 

infüzyon sonlandırılmalıdır.                                  

PN infüzyon setleri 24 saatte bir değiştirilmelidir.  

Kontaminasyon şüphesi varsa hemen 

değiştirilmelidir.                                              

Enfeksiyonu önlemek için tüm sıvı setleri her gün 

değiştirilmeli ve kaydedilmelidir. 

Nütrisyon destek ekibi (NDE) 

NDE, doktorlar, diyetisyenler, hemşireler 

ve eczacılardan oluşan multidisipliner bir 

ekiptir. 

Fizyoterapistler ve konuşma terapistleri 

de NDE'nin parçası olabilir.

NDE'nin asıl amacı, hastaların beslenme 

durumları ve ihtiyaçlarına göre, enteral

veya parenteral nütrisyon tedavisi 

sağlanması konusunda hastane 

personeline destek olmaktır. 

Dahası, hem hastanede yatan hem de 

ayaktan tedavi gören hastaların, 

hastalıkla ilişkili beslenme bozukluğunu 

önlemek ve tedavi etmektir.
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YOĞUN BAKIM VE ACİL SERVİSLERDE 

MEKANİK VENTİLATÖRDEKİ HASTA 

TAKİBİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ

Acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde 

solunum sistemi hastalıkları,nörolojik

nedenler,kardiyovasküler sorunlar nedeniyle 

hastalara mekanik ventilasyon uygulanır.

Yapay solunum desteğinde; 

solunum mekanizmalarının 

oksijenizasyon ve ventilasyon durumunun 

değerlendirilmesi, 

beslenmenin sürdürülmesi, 

fiziksel ve psikolojik bakım, 

iyileşme sürecinin kısaltılması için önemli 

noktalardır.

Başarılı mekanik ventilasyon desteği,sağlık

ekibi üyelerinin işbirliği içerisinde çalışmasıyla 

gerçekleştirilir.

Mekanik Ventilasyon

NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

Negatif basınçlı ve pozitif basınçlı olmak 

üzere iki şekilde uygulanır.

Genellikle pozitif basınçlı noninvaziv mekanik 

ventilasyon (NIMV)tercih edilir, hava yollarına 

pozitif basınç uygulanarak transpulmoner

basıncı arttırmak suretiyle akciğerin 

havalanması sağlanmaya çalışılır.

NIMV, transpulmoner basınç artışıyla fonksiyonel 

rezidüel kapasiteyi, intrapulmoner şantı azaltarak 

kanın oksijen satürasyonunu, akciğer 

kompliyansını ve dakika ventilasyonunu arttırır.

Solunum işini azaltır, entübasyon ihtiyacını 

ortadan kaldırabilir, sedasyon ihtiyacı yoktur.

NIMV ile kısa süreli, aralıklı ve kısmi solunum 

desteği sağlanabilir.

NIMV-Endikasyonları

KOAH alevlenmesi 

Akut kardiyojenik pulmoner ödem 

Postoperatif solunum yetmezliği 

Ekstübasyon sonrası solunum yetmezliği 

Akut hipoksemik solunum yetmezliği 

(ARDS, pnömoni) 

NIMV-Kontrendikasyonları

Hemodinamik düzensizlik veya kontrol 

altına alınamayan ağır aritmiler

Yüksek aspirasyon riski 

Bilinç bulanıklığı 

Üst GİS kanaması veya akut 

gastrointestinal kanama 

Kardiyopulmoner arrest, şok 

Ağır ensefalopati

Pnömotoraks

Yüz cerrahisi, travma veya şekil 

bozuklukları 

Üst hava yolu tıkanması 

Hastanın koopere olamaması

NIMV uygulanırken maskeye bağlı olarak; 

Rahatsızlık hissi, 

Yüzde bası yaraları (burun sırtında kızarıklık 

gibi), ülserasyon, 

Anksiyete ve klostrofobi, 

Hava akımı ve basınç ilişkili olarak nazal-oral 

kuruluk veya konjesyon, 

Göz irritasyonu, 

Sinüs veya kulak ağrısı, 

Hava kaçağı ve gastrik distansiyon gibi 

komplikasyonlar gelişebilir

Hasta bu komplikasyonlar yönünden 

gözlenmeli,kangazı ve SPO2 takibine dikkat edilmeli, 

tolere edemeyen hastalarda nedenler hekime 

bildirilerek not edilmeli ve NIMV sonlandırılmalıdır.

Noninvaziv ventilatördeki hastaya NIMV 

aralıklarında; 

Etkin öksürme ve ekspektorasyon için bol sıvı 

verilmeli,  

Bronkodilatör tedavisi düzenlenmeli, 

Tapotman masajı uygulanmalı 

Solunum egzersizleri yaptırılmalıdır.

2. İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

Kendi solunumunu yapabileceği döneme kadar, 

eksternal araçlarla, hastanın akciğerlerinde gaz 

değişimini sağlamak olarak tanımlanmaktadır.

Mekanik ventilasyon desteği;  

Gaz değişimini sürdürmek, 

Solunum güçlüğünü azaltmak, 

Akciğer ekspansiyonunu sağlamak, 

Kas relaksasyonunu sağlamak, 

Anestezi ve sedasyonu kolaylaştırmak 

ve 

Torasik duvarı stabilize etmek amacıyla 

uygulanmaktadır.

Bu destek, tedavi ve bakımın sürdürülmesinde 

yaşamsal öneme sahiptir. 

Sürecin komplikasyonlar gelişmeden 

tamamlanması için; 

Ekip çalışması ve sürekli izlem 

yapılması, 

Hastanın fizyolojik ve psikolojik bakım 

gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir.

Mekanik ventilasyon uygulaması kalbe venöz

dönüşü azaltarak sol ventrikül diyastol sonu 

hacminin ve kardiyak debinin azalmasına 

neden olur. 

Kardiyak debinin azalması da doku 

perfüzyonunun bozulmasına yol açar. 

Bu nedenle mekanik ventilasyon desteği 

basınç yaralarının oluşumunda önemli bir risk 

faktörüdür.
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Mekanik ventilatör desteğindeki hastada temel 

hemşire rolleri                                                  

A - HAYATİ FONKSİYONLARIN İZLENMESİ  

Yapay solunum desteği alan hastalarda hemşirelik 

bakımının ilk amacı,hastanın oksijenasyon

durumu, havayolunun nemlendirilmesi ve 

komplikasyon belirtilerinin sürekli izlemidir.            

Uzun bir süreç olan yapay solunum sırasında 

hastanın genel görünümü,                                         

Solunum kaslarının yorgunluğu,                          

Solunum hızı,                                                        

Akciğer sesleri,                                                       

Solunum fonksiyonunun sürdürülmesinde ve 

oksijenlenmede bozulmanın belirti ve bulguları,         

Vücut ısısı, Arteryel kan basıncı, Kalp atım hızı, 

Endotrakel tüp yada trakeostomi kanülünün yeri, 

Kaf(cuff)basıncı, uygulanma tarihi,                        

Ventilatör bağlantıları, alarmları, limitlerinin 

uygunluğu, ventilatör üzerindeki göstergeler ve 

hastanın bu parametrelere uyumu izlenmelidir.      

B - FİZYOLOJİK BAKIM                                     

1 - Endotrakeal Tüp Bakımı:                                 

Oral yoldan entübasyon uygulanan hastalarda 

dudak hizasında erkekte (36-42Fr numaralı 

entübasyon tüpünün) 22-23 cm, kadında (32-34 Fr

numaralı entübasyon tüpünün) 20-21 cm işaretinin 

görülmesi, tüpün ucunun trakea sağ ve sol ana 

bronş ayırımı üzerinde olduğunun göstergesidir.    

Nazal entübasyonda ise uzaklık 28-30 cm kadardır

Entübasyon tüpünün trakeadaki yerleşimi, bu 

uzaklıklar dikkate alınarak kontrol edildikten 

sonra balon şişirilmelidir.

Balonun yetersiz hacimde şişirilmesinin, 

ventilasyon ve oksijenasyonda sorunlara yol 

açabileceği, aşırı şişirilmesi durumunda da trakea

mukozasında bası yaparak iskemi, nekroz ve 

kıkırdak hasarına neden olabileceği 

unutulmamalıdır. 

Trakea duvarında basınca bağlı oluşabilecek 

yaralanmaları engellemek amacıyla basınçlarının 

sürekli izlenmesi gerekir.

Trakea duvarında kapillerin perfüzyon basıncı 

25mmhg’dir. 

Bu nedenle balon basıncının 20-30 cmH2O olarak 

sürdürülmesi, her aspirasyondan sonra ve dört 

saatte bir basınç izleminin enjektör ile basınç 

manometresi kullanılarak yapılması gerekir.

Entübasyon işlemi tamamlandıktan sonra, 

endotrakeal tüp hareketine engel olunacak şekilde 

tespit edilmelidir. Tespit işlemi ; 

- flaster

- gazlı bez 

- özel tespit araçları kullanılarak yapılabilir.

Gazlı bez ile yapılan tespitin boyun damarlarında 

ve dudaklarda bası yaratmamasına özen 

gösterilmelidir. 

Ağız, dudak ve dilde tüpün basısı nedeniyle 

oluşabilecek travmaları önlemek amacıyla da her 

mesai bitiminde tespit bölgesi değiştirilmelidir.

2 - Trakeostomi Kanülü Bakımı                              

Trakeostomi kanülü olan hastalardaki bakım da 

endotrakeal tüplü hasta bakımındaki gibidir.               

Trakeada oluşabilecek herhangi bir hasarı engellemek 

için kanül kafını 20-30   cmH2O seviyesinde tutmak 

gerekir.                                                                      

Tespit işlemi gazlı bez veya özel tespit araçları ile  

yapılabilir.                                                                    

3 - Endotrakeal Aspirasyon

Mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda;                    

Açık hava yolunun sürdürülmesi,                              

Bu amaçla endotrakeal aspirasyonun uygulanması,      

Aspirasyon yoluyla oral ve nazal sekresyonların

çıkarılması,                                                                  

Ağız hijyeninin sürdürülmesi hemşirelik bakımında 

önemli noktalarındandır.                                           

Aspirasyon ; Negatif basınç kullanılarak katater

aracılığıyla ağızdan ve burundan üst solunum yoluna 

girilerek solunumu engelleyen hava yolu 

sekresyonlarının çıkarılması ve temizlenmesi 

işlemidir.                                                                       

Günümüzde bu aspirasyon teknikleri açık ve kapalı 

yöntem kullanılarak gerçekleştirilir.                                  

Açık yöntem: Steril eldiven ve aspirasyon

kateterinin bir defa kullanılarak yapıldığı 

uygulamadır.                                                                        

Kapalı yöntem: 24-48 saat süreyle kullanılabilen, 

plastik kılıfla kaplı aspirasyon kateterinin kullanıldığı 

uygulamadır.

Endotrakeal aspirasyon işlemini uygulayacak 

sağlık personelinin; 

Asepsi ilkeleri, 

Solunum sisteminin anatomi ve 

fizyolojisi, 

Aspirasyon endikasyonlarını ve 

kontrendikasyonları, 

Aspirasyon işlemi,

Yaşam bulgularını ve solunum sistemini 

değerlendirme, konularında bilgili ve deneyimli 

olması gerekir.

Endotrakeal Aspirasyon Sıklığının 

Belirlenmesi

Sesli ve hırıltılı solunum 

Solunum seslerinde azalma 

Oskültasyonda kaba solunum sesleri 

Yetersiz öksürük 

Terleme,rahatsızlık,huzursuzluk

Entübasyon tüpünde gözle görülür 

sekresyon,mukus varlığı

Basınç kontrollü ventilasyonda azalmış 

tidal volüm  

Oksijen satürasyonunda düşme

Kan gazı değerlerinde kötüleşme 

Arteryel kan basıncında artma 

aspirasyon endikasyonunu gösterir.
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Aspirasyonun uygulanışı sırasında dikkat 

edilecek durumlar                                            

1 - İşlem öncesi eller yıkanmalı, aspirasyon

sırasında steril teknik kullanılmalıdır.                    

2 – Ventilatördeki O2 oranı (FİO2) 1.0 olacak 

şekilde hastaya 1-2 dk %100 O2 verilmeli 

yada AMBU ile 4-5 kez solutulmalıdır.                   

3 - Aspirasyon sondasının çapı endotrakeal

tüp çapının yarısından fazla olmamalı, 

aspirasyon basıncı 120mmhg’i aşmamalıdır.         

4 - Aspirasyon öncesi ventilatör alarmları 

kapatılmalıdır.                                                         

5 - Katater trakeal tüpün içinden yavaşça 

ilertilmeli, bu sırada aspirasyon

uygulanmamalıdır.                                             

6 - Her aspirasyon işlemi 10-15 sn’yi

geçmemeli,aspirasyon periyodları arasında 

hastanın 20-30 sn dinlenmesine izin 

verilmelidir.                                                           

7 - Aspirasyon işleminin etkinliğini 

değerlendirmek üzere yaşam 

bulguları,arteryel kan gazları,periferal oksijen 

satürasyonu işlem öncesi alınmalı ve işlem 

sonrası 5-15 dk sonra alınan ölçümler ile 

karşılaştırılmalıdır.                                                 

8 - İşlem ve özellikleri, hasta 

yanıtları,sekresyonun rengi ve miktarı hemşire 

gözlem formuna kaydedilmelidir.                           

9 - İşlem sonrası eller yıkanmalıdır. 

Yapay Solunum Devrelerinin Bakımı ve 

Değiştirilmesi

Yapay solunum desteğine steril solunum 

devresi kullanılarak başlanmalı, devreden bir 

kaçak oluşması, kirlenmesi durumunda 

değiştirilmelidir. 

Nazokomiyal pnömoni gelişme sıklığını 

azaltmak amacıyla 2-7 günde bir rutin olarak 

değiştirilmesi önerilmektedir.

Yapay solunum devresinde yer alan ısı ve 

nem değiştirici filtreler ise kirlendiğinde, ıslak 

görünüm aldığında yada rutin olarak dört 

günden daha kısa bir süre içinde (48 st de bir) 

değiştirilmelidir. 

Bakteri filtresi 24 st’ de bir, kapalı aspirasyon

sistemi 48 st’de bir değiştirilmelidir. 

Ventilatör devresinin bütünlüğü bozulmamalı, 

devrenin iç yüzü kontamine edilmemelidir. 

Devrelerin değişimi sırasında hasta 

hemodinamik açıdan hipoksemi belirtileri 

yönünden dikkatle gözlenmelidir.

Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastada 

Nebülizatör Kullanım Tekniği 

Sekresyonlar aspire edilmeli,

Isı nem filtresi ventilatör hattından çıkarılmalı 

2-6 ml nebül solüsyonu kullanılmalı 

Nebül aparatı inspiryum hattına takılmalı 

Yeterli tidal volüm olmalı(>500 ml),
C - AĞIZ BAKIMI                                               

Mekanik ventilatöre bağlı hastalarda oral hijyenin 

sürdürülmesi

Dudaklarda ve dilde endotrakeal tüpten,tüp

tutuculardan,ısırmalardan ve flasterden kaynaklanan 

basınç ve travmayı önleme            Cilt ve mukoza 

bütünlüğünde bozulmayı önleme, hastanın rahatını 

sağlama hemşirelik bakımının önemli 

noktalarındandır.                                      Endotrakeal

tüp varlığı, solunum yollarına bakterilerin girişini 

direkt olarak etkiler, ayrıca öksürme refleksini, 

mukosiliyer aktiviteyi bozarak sekresyon üretiminin 

artışına neden olur ve nazokomiyal pnömoni gelişme 

riskini arttırır. 

Ağız bakımı, solunum yolu enfeksiyonlarını azalttığı 

düşünülen klorheksidin glukonat ile yapılmalı, ağız 

boşluğunun tamamı(yanak mukozası,dişlerin üzeri ve 

içi,dil üzeri ve altı,damak)iyice temizlenmeli ve ağız 

bakımı, tüpün pozisyonunun değişme olasılığını en 

aza indirgemek için iki kişi ile uygulanmalıdır.

Bakım yapılırken oral mukoza, kuruluğu önlemek 

için sodyum bikarbonatlı yada suyla ıslatılmış 

çubuklarla nemlendirilmeli, alkol ve limon içerikli 

ağız yıkayıcılar, hidrojen peroksidli solüsyonlar 

mukozal kurumaya, irritasyona, yüzeyel yanıklara 

neden olabileceği için kullanılmamalıdır.

D - GÖZ BAKIMI

Mekanik ventilatör desteği alan hastalarda göz 

enfeksiyonları, ülserasyonlar, ventilatör gözü olarak 

da bilinen Konjuktival kemosis (ödem) gibi çeşitli 

sorunlar, 48 saat ile bir hafta içinde ortaya 

çıkabilmektedir.

Bu sorunlar; 

Ventilatör desteğinde aralıklı pozitif basınçlı 

ventilasyonda, 

5cmH2O’dan fazla pozitif basınç(PEEP) 

kullanımında, 

Endotrakeal tüplerin güvenlik bantlarının sıkı 

bağlanmamasının neden olduğu intraokular ve 

intratorasik basınç artışında, 

Vücut sıvılarının birikmesine ve venöz dönüşün 

baskılanmasında,

Kötü göz hijyen tekniğinde 

daha da artmaktadır.

Ventilatöre bağlı hastaların göz bakımında, her 

vardiyada ve gereksinime göre;

- Göz kapaklarının açık olup olmadığı 

- Spontan göz kapak hareketinin olup olmadığı 

- Hastanın sedasyonu

- Göz kapanma refleksinin etkilenme düzeyi 

izlenmelidir.

E - PSİKOLOJİK BAKIM

Mekanik ventilatöre bağlı olma, verbal iletişimin belirli 

bir süre de olsa sonlandırılması ve bağımlılık 

durumunun artması anlamına geldiği için hastalar 

rahatsızlık, korku, anksiyete ve ağrı 

deneyimlemektedirler. 

İletişime yardımcı olabilecek kalem, kağıt gibi araç 

gereçlerin bulundurulması, 

Yapılan hemşirelik bakım aktivitelerinin ve 

ventilatörün tüm alarmlarının hasta/hasta yakınlarına 

açıklanması, 

Aile üyelerinin ziyaretinin sağlanması, 

Gerekirse hekim istemine göre sedatiflerin verilmesi 

anksiyetenin azaltılmasında yararlı olabilmektedir.
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Tanım                                                    

Dekübit ülserleri (decubitus ulcers)               

Yatak yarası (bedsore)                                    

Basınç ülserleri (pressure ulcers)                    

Basınç yarası (pressure sore)                      

Basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada 

sebep olduğu, genellikle kemik çıkıntılar 

üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve /veya 

deri altı doku hasarıdır                                

Önemi                                                            

Basınç yaraları önlenebilir bir sorun olmasına 

rağmen;                                                   

Bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen  

Hastanede kalış süresini uzatan                

Mortaliteyi ve Tedavi maliyetlerini arttıran                            

Bir sağlık sorunu                                       

Hastanelerin her biriminde görülebilmekte      

YBÜ ve Palyatif bakım merkezlerinde sık     

Epidemiyoloji                                           

Avrupa’da YBÜ’de basınç yarası sıklığı %10 

ile %49                                                          

Ülkemizde %5.9 ile %40.6 arasında, 10 gün 

ve üzeri yatan hastalarda bu oran %95.6’ya 

ulaşmakta                                                      

Gencer ZE. Basınç ülserleri sürveyans

raporları. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 

2015.                                                         

Kurtuluş TZ. Yoğun Bakım Ünitelerindeki 

Yaşlı Hastalarda Bası Yarası Prevalansı ve 

Etkileyen Faktörler. 2015

Hastanemizde %9.1 (Van YYU-2018 ilk 6 ay)

Lokalizasyon

BASINCIN SÜRESİ

Basıncın zarar verici etkisini belirleyen önemli 

bir faktör                                                          

Düşük basınç uzun sürede, yüksek basınç 

kısa sürede doku hasarı oluşturur

BASINCIN YOĞUNLUĞU-ŞİDDETİ                      

Deri yüzeyine 32 mmHg üzerinde basınç 

uygulanması durumunda                                      

doku iskemisi

nekroz ve ülserasyonlar gelişir                          

Arteriyel uçta: 28-32 mm Hg (30-40 mm Hg)        

Venöz Uçta: 9-12 mm Hg (10-14 mm Hg)           

Sırtüstü (supine) pozisyonda:                                           

sakrum, kalça, topuk, oksiput 40-60 mmHg

Oturur pozisyonda:                                                            

İskiyal çıkıntılar 80-100 mmHg

İMMOBİLİTE                                                      

En önemli risk faktörü                                           

Spontan gece vücut hareketlerinin olmaması ile 

ilişkilidir                                                                

Spastisite

Kontraktür

MALNUTRİSYON                                             

Kronik katabolik bir süreç                                     

Protein ve kalori alımının artırılması özellikle evre 

3 ve 4 bası yarasında önemli                            

Hipoalbüminemi beslenmenin en güçlü 

belirleyicisi                                                       

DUYU KAYBI                                                      

Demans

Deliryum

Spinal kord hasarı                                               

Nöropati

Hastalar uzun süreli basıdan kaynaklanan ağrı 

veya rahatsızlığı algılayamazlar

İNKONTİNANS

İdrar ve dışkı inkontinansı maserasyona neden

İnkontinanslı hastalar beş kat daha yüksek risk 

SÜRTÜNME VE MAKASLAMA 

Derinin dış tabakasının bir yüzey üzerinde 

hareket etmesi ile epidermisin zedelenmesine 

yol açar(Makaslama etkisi) 

Hastaların özellikle yataktan aşağıya doğru 

kayması veya yukarı doğru çekilmesi ile 

meydana gelir

NEM

Nem epidermisin direncini etkiler

Doku bütünlüğünü bozar

Nemli cilt yatak örtülerine temas ederek, 

makaslamaya neden olur

DÜŞÜK KAN BASINCI

Düşük kan basıncı doku toleransını etkiler

Sistolik KB 100 mmHg

Diyastolik KB 60 mmHg altında ise basınç ülseri 

riski artar

PSİKOLOJİK DURUM

Stres durumunda kortizon salınımı artar

Kortizon kollajen sentezini azaltır

VÜCUT ISISININ YÜKSELMESİ

Yüksek ısı, dokunun oksijen gereksinimini arttırır

Eğer dokuda daha önce hipoksi yada anoksi

varsa basınç ülserleri gelişir

Risk altındaki hastaları belirleme

Kapsamlı bir öykü ve fizik muayene

Düzenli günlük izlem ve cilt muayeneleri
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Braden Risk Değerlendirme Ölçeği

Norton Risk Değerlendirme Ölçeği

Bates-Jensen Yara Değerlendirme Ölçeği

Waterlow Risk Değerlendirme Ölçeği

Buçh Pediatrik Basınç Yarası Risk Tanılama 

Aracı

Suriadi ve Sanada Basınç Yarası Risk 

Değerlendirme Ölçeği

Klinik evreleme

Evre -I

Deri bütünlüğü bozulmamış                        

Deride basmakla solmayan kızarıklık             

Genellikle sponton olarak iyileşir                    

Gerekli önlemler alınmalı                              

(Pozisyon, hijyen, friksiyon ya da yırtılma 

önlenmeli)

Evre -II

Dermis tabakasının kısmi kaybı ve vezikül              

Kısmi doku kaybı  vardır (derin olmayan 

çukur)    Klinik olarak derinin sıyrılması ya da 

su toplama şeklinde gözlenir                                             

Evre –III                                                           

Ciltte tam kat doku kaybı (derin çukur)              

Subkutan yağ dokusu görülebilir                       

Nekroz, kabuklanma                                          

Evre –IV                                                          

Ciltte tam kat kayıp var                                      

Kas, kemik ve eklem dokusu tutulur                     

Nekroz                                                             

Yara altında tünel ve boşluk vardır                    

Evrelendirilemeyen

Tam kat cilt ve doku kaybı

Kabuk veya eskar ile örtülü ülser                     

Derin doku hasarı                                           

Epidermal bütünlük sağlam                                   

Cilt rengi kızarık veya mor renk                         

Kanlı bül

Ağrı ve sıcaklık değişimi genellikle cilt renginin 

değişiminden önce                                         

Önleme                                                         

Mobilizasyon artırılmalı                                    

Topuklar korunmalı                                        

Pozisyon verilirken sürtünme, yırtılma ile dokunun 

hasar görmesi engellenmeli

Bacak araları yastık ya da köpük kenarlıklarla 

desteklenmeli                                                           

Hasta yatağının başı 30 derecenin altında 

tutulmalı      Hasta çarşaf yardımı ile çevrilmelidir                        

Yüksek proteinli, arginin ve mikrobesin takviyeli 

ONS’lerin 8 hafta sonunda evre 3-4 bası 

yaralarının tedavisinde anlamlı başarı sağladığı 

bildirilmiştir. van Anholt RD, et al. Nutrition. 2010                        

Kısa zincirli yağ asitleri, Vit A, Vit C ve çinko, 

bakır, magnezyum gibi elementler de yara 

iyileşmesi üzerinde belirgin olarak etkili 

bulunmuş nutrientlerdir.                                      

Beslenme                                                            

Yeterli protein ve kalori alımı sağlanmalıdır.      

Büyük yaralarda seröz akıntı ile günde yaklaşık 

50 gr protein kaybedilmektedir.  Hastanın diyeti 

1,2–1,5 gr/kg/gün protein ve 30–35  protein dışı 

kcal/kg/gün içermelidir. 

Tedavi                                                             

Yara temizlik solüsyonları                                  
Serum fizyolojik: Enfeksiyonun olmadığı yarada 

yaranın nemlendirilmesi veya nekrotik materyalin 

temizlenmesi                                                    

Povidon iyodin: Bakteri, sporlar, mantar ve 

virüslere karşı etkilidir. Ancak granülasyonun

başladığı infekte olmayan yaralarda verilmemelidir, 

çünkü fibroblastlara toksiktir.

Asetik asit (%0.5): Pseudomonas

aeruginosa’ya etkilidir. Deri rengini 

değiştirerek süperinfeksiyonu maskeleyebilir. 

Serum fizyolojik ile durulanmalıdır.

Sodyum hipoklorid (%2.5): Nekrotik 

dokunun debridmanını sağlar, serum fizyolojik 

ile durulanmalıdır.

Kanıtlanmış bir infeksiyon yokken topikal

antiseptik ve antibiyotik uygulamalarından 

kaçınılmalıdır !

Yara iyileşmesini geciktirebilirler !                

Yara örtüleri

Yara yatağının uygun nemde 

yara çevresinin ise kuru tutulmasını sağlamak 

amaçlanır

Yaranın özelliğine göre uygun yara örtüsü 

seçilmeli

Transparan film

Hidrojel

Hidrokolloid

Alginat

Köpükler

Transparan filmler

Emici özellikte değildir

Eksuda olmayan yaralarda nemlendirmek 

amacıyla kullanılabilir

Hidrojel

Serum fizyolojik bazlı örtülerdir.

Hafif eksüdanın olduğu evre 1-2 bası 

yaralarında tercih edilmeli
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Hidrokolloid

Çok az nem ve buhar değişimi sağlar

Otolitik debridmana yardımcı olur

Hafif eksüdalı yaralarda tercih edilmeli

Alginat

Absorbsiyon özelliği yüksek

Eksüdası fazla olan yaralarda, cerrahi 

sonrasında tercih edilir

Ölü boşlukları doldurur

Evre 3 ve 4’te kullanılır

Kollajenaz’ın hidrokolloid’den daha etkili 

olduğu gösterilmiştir. Pietrantoni P, et al. 

Minerva Chir. 1996 Müller E, et al. 

Pharmacoeconomics. 2001

Köpükler

Absorbsiyon özelliği yüksek

Kaviteli lezyonlarda kullanılabilir

İnkontinasta deriyi koruma özelliğine sahip

Enfeksiyonun tedavisi

Enfeksiyona ait sistemik bulguların varlığında 

veya lokal tedaviye yanıt alınamadığı 

durumlarda

Selülit varlığında veya osteomiyelitten

şüpheleniliyorsa sistemik antibiyotikler 

başlanmalı

Bası yarası ile ilişkili ölüm vakalarının 

%39,7’sinde septisemi saptanmıştır.

Agency for Healthcare Research and Quality’ 

kılavuzu, 2-4 hafta süreyle uygun yara 

bakımına rağmen eksüdasyonun devam ettiği 

veya iyileşmeyen temiz yaralarda topikal

“gümüş sülfodiazin” uygulanmasını tavsiye 

etmektedir.

Cerrahi Tedavi

Evre 3 ve 4 basınç yaralarında yara 

kapanması için cerrahi girişim gereklidir

Hiperbarik Oksijen Tedavisi 

Bir basınç odasında tümüyle basınç altına 

alınan hastaların %100 oksijen solumasına 

dayanan bir tedavidir. 

Bu tedavi basıncın doğrudan etkisi ve 

çözünmüş oksijenin etkisi yoluyla yara 

iyileşmesine katkı yapar.  

Antihipoksik, antiödem, antitoksik, 

antibakteriyel etki yapar.

Elektrik Stimulasyonu/ Elektromanyetik 

Tedavi

Yara bölgesine, çevresine ya da uzak alanlara 

değişik elektrik akımı vererek ya da manyetik 

alan yaratarak uygulanan tedavi biçimidir.        

Bu yöntemin granulasyon dokusu gelişimi, kollajen

matriks oluşumu, neovaskülarizasyon gelişimi, 

epitelizasyon gelişimini olumlu yönde etkilediği 
bildirilmekle ve ilerlemiş kronik yaralarda 

kullanılması önerilmekle birlikte, etkinliğine ilişkin 

yapılan çalışma sonuçları birbiriyle çelişmektedir.
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İLAÇ HATALARI

TANIM:

İlacın, sağlık çalışanları,hasta ve yakınının 

kontrolünde olduğu sırada yanlış ilaç 

kullanımına veya hastanın zarar görmesine 

sebep olabilecek tüm olaylar.

GRUPLANDIRILMASI;

➢ ORDER HATALARI

➢SİSTEM HATALARI

➢ECZANE KAYNAKLI HATALAR

➢UYGULAMA HATALARI

İLAÇ GÜVENLİĞİNİN AMACI                         

Hasta güvenliğini sağlamak,                          

Çalışan güvenliğini sağlamak,                          

Ülke genelinde ortak bir dil oluşturmak,          

Standardizasyonu sağlamaktır.

İLAÇ UYGULAMADA 8 DOĞRU                    

1. Doğru hasta                                                    

2. Doğru ilaç                                                     

3. Doğru etki                                                    

4. Doğru doz                                                    

5. Doğru yol                                                    

6. Doğru ilaç formu                                            

7. Doğru zaman                                              

8. Doğru kayıt 

DOĞRU HASTA

➢ Hastanın adı soyadı, 

➢ Protokolü, 

➢ Doğum tarihi doğrulanmalı, 

➢ Kimlik tanımlayıcı kontrol edilmeli,

➢ İlacın ismi ve verilme nedeni hakkında 

hasta bilgilendirilmelidir.

DOĞRU İLAÇ

➢İlacın jenerik ve satış ismi bilinmeli 

➢İlaç isimleri birbirine benzediği için doğru 

ilaç olduğundan mutlaka emin olunmalıdır.

DOĞRU DOZ

➢Önceki dozlardan farklılıklar araştırılmalı

➢ Doğru şekilde hesaplama yapılmalıdır

DOĞRU ZAMAN,DOĞRU YOL

➢İlacın veriliş yolu ve zamanı hekim 

isteminde belirgin olmalı 

➢Bazı ilaçlar birkaç yolla uygulanabilir, 

hekimin istediği yol hangisi buna dikkat 

edilmelidir.

DOĞRU İLAÇ FORMU

➢Aynı ilacın birden fazla formu 

olabilir(tablet,ampul)

➢Hekimin uygulanmasını istediği forma dikkat 

edilmeli.

DOĞRU KAYIT

İlaç uygulandıktan sonra en kısa sürede 

kaydının yapılması gerekir.

DOĞRU ETKİ

➢İlacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmeli 

➢İlacın başka ilaçlarla ya da besinlerle etkileşimi 

olup olmadığı bilinmeli

İLAÇ UYGULAMALARINDAKİ GENEL 

İLKELER

➢Sakin ortamda dikkatli bir şekilde hazırlanmalı 

➢Başkasının hazırladığı ilaç verilmemeli 

➢İlaçlar hastanın yanında bırakılmamalı 

➢Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar 

kullanılmamalı 

➢Hastanın alerjisi olup olmadığı kontrol edilmeli

İZLEME

➢İlaçların hastaya etkilerini izleme 

➢İşbirliği içinde izleme (doktor, hemşire, hasta, 

eczane, Laboratuar) 

➢İlaçların yan etkilerinin izlenmesi ve kaydı 

➢Hangi etkilerin kaydedileceğinin tanımlanması 

➢İlaç hatalarının raporlanması

HASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ 

İLAÇLAR

➢Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar 

hemşire tarafından teslim alınmalıdır

➢ Teslim alınan ilaçların miat kontrolü 

yapılmalı, 

➢ İlaçlar hekim tarafından da kontrol 

edilmelidir. 

➢ İlaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI

➢İlaçlar , kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak 

hazırlanmalı,  o kaplarda hastaların kimlik 

tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır. 

➢ Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, 

kaşelenmeli ve imzalanmalı, 

➢ Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama 

zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve 

veriliş süresini içermelidir.

➢Hemşire hekimin tedavi planını hemşire 

gözlem formuna kaydetmelidir. 

PEDİATRİK DOZDA KULLANILACAK 

İLAÇLAR

➢Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki 

yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda

yapılmalıdır. 

➢ Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların 

kilograma göre dozları listelenmeli, o listeler 

ilgili bölümde bulunmalıdır.
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ADVERS ETKİ BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ 

DÜZENLEME YAPILMALIDIR

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 

farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir. 

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler 15 gün 

içinde TÜFAM’ a elektronik raporlama sistemi 

ile veya “advers etki bildirim formu” 

doldurularak faks veya posta yoluyla 

bildirilmelidir.

YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 

İLAÇLAR

➢Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli 

alanlarda bulundurulmalıdır. 

➢ İlaçların devir teslimi yapılmalıdır. 

➢ Devir teslim kayıtlarında; o İlacın hangi 

hastaya kaç adet kullanıldığı, İlacın 

kullanıldığı tarih,

➢İlacı kimin uyguladığı, kime kaç adet ilaç 

teslim edildiği, teslim alan ve teslim edenlerin 

imzaları bulunmalıdır

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

➢Yüksek riskli ilaçlar listesi belirlenmelidir . 

➢ Diğer ilaçlarla karışmasını önleyecek 

şekilde depolanmalıdır. 

➢ Eczanede renkli işaretleme işlemine tabi 

tutulmalıdır.

YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR

➢Yüksek riskli ilaçlar listesi belirlenmelidir . 

➢ Diğer ilaçlarla karışmasını önleyecek 

şekilde depolanmalıdır. 

➢ Eczanede renkli işaretleme işlemine tabi 

tutulmalıdır.

İLAÇLARIN KARIŞMASINI ENGELLEME

➢İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.  

➢ Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine 

benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı 

raflarda yapılmalıdır.

MAYIS 2009 İLAÇ GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASI MADDE 9 (1)

Bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçlar, 

kilitli dolaplarda servis hemşiresinin 

sorumluluğunda muhafaza edilerek, imza 

karşılığında teslim edilir.
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Hastane Enfeksiyonları Epidemiyoloji

Hastane enfeksiyonu insidansı ülkelere, 

hastanelere göre değişmekle birlikte 

hastane genelinde ortalama %3-17, YB 

ünitelerinde %25-50’ye çıkmaktadır. 

Dünyada her gün 1.4 milyon insanda 

hastane enfeksiyonu geliştiği tahmin 

edilmektedir. 

Hastane enfeksiyonlarında mortalite

oranları %4-33 arasında değişir. 
Hastane enfeksiyonları hastalar için 

önemli morbidite ve mortalite nedeni 

iken, ülke için de önemli ekonomik 

kayıptır. 
Ülkemizdeki çalışmalarda 

-Yatış süresinin ortalama 10 gün uzattığı, 
-%16 mortalite ve 

-Ortalama 1500 dolar ek maliyete 

Hastane enfeksiyonlarının çoğunluğu 

YBÜ’lerinde gelişmekte ve yaklaşık %70’ine birçok 

antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar neden 

olmaktadır.

Hastane Enfeksiyonları Neden Önemli?

Hastanede kalış süresinde uzamaya

Yaşam kalitesinde bozulmaya

Morbiditede ve mortalitede artışa

İş gücü ve üretkenlik kaybına ve

Tedavi maliyet artışına neden olur…

Çözüm: ENFEKSİYON KONTROL 

PROGRAMI UYGULAMAK

Ventilatör İlişkili Pnömoni(VİP)

Ventilatör ilişkili pnömoni, entübasyon

sırasında pnömonisi olmayan, İnvaziv

Mekanik Ventilatör desteği alan bir hastada, 

endotrakeal entübasyondan (eski tanımda en 

az 48 saat, VİO da en az 4 gün mekanik 

ventilasyon uygulanmış hasta) sonra gelişen 

pnömonidir.

Hastanenin diğer bölümlerine göre yoğun 

bakım (YB) hastalarında pnömoni gelişme 

riski daha yüksek, entübe edilen ve yapay 

olarak ventile edilen hastalarda ise pnomoni

riski çok daha fazladır 

VİP Tanı

Klinik bulgular

En az birinin görülmesi:

-Ateş (> 38 °C)

-Lökopeni (< 4000) veya lökositoz (> 12000)

-70 yaş üstü hastada başka nedene 

bağlanamayan şuur değişikliği

En az ikisinin beraber görülmesi:

-Yeni başlayan veya özelliği değişen sekresyonlar

-Sekresyon miktarının veya aspirasyon

gereksiniminin artması

-Yeni başlayan veya kötüleşen öksürük veya dispne

veya takipne

-FM’de akciğer oskültasyonunda raller

-Gaz alışverişinin bozulması (PaO2/FiO2 < 240)

-Oksijen/Ventilasyon ihtiyacının artması, Oksijen 

saturasyonunda kötülşeme

Radyolojik bulgular

Peşpeşe iki veya daha fazla akciğer grafisinde

aşağıdakilerden en az birinin bulunması;

-Yeni veya ilerleyici ve ısrarlı infiltrasyon

-Konsolidasyon

-Kavite

-Pnömotosel (<1 yaş)

Mikrobiyolojik kriterler

En az birinin görülmesi:

-Başka nedene bağlı olmayan pozitif kan kültürü

-Plevra kültüründe üreme

-Bronkoalveoler lavaj veya korunmuş fırça ile alınan 

örnekte pozitif kantitatif kültür

-BAL’ da hücrelerin %5’inden fazlasında hücre içi 

bakteri görülmesi

-Pnömoninin histopatalojik bulguları

Ateş, lökositoz, pürülan sekresyon ve anormal AC 

radyolojik bulgu varlığında pnömoni düşünülmeli ama 

mekanik ventile hastalarda enfeksiyon dışı nedenlerle 

(p.emboli, atelektazi, AC hemorajisi, ilaç rxn ve kalp

yetmezliği) de benzer bulgular olabilir. 

VİP de hem normal hastalarda hemde özellikle 

immun sistemi baskılanmış hastalarda  klinik ve 

radyolojik verilerin tanısal duyarlılık ve özgüllüğü 

düşük.  

VİO (Ventilatör ile İlişkili Olay)

VİO (Ventilatör ile İlişkili Olay) VİO’lar objektif 

kriterler kullanılarak tanımlanır: 

✓ Ventilatörde stabilite veya iyileşme 

döneminden sonra solunum durumunda bozulma, 

✓ Enfeksiyon veya enflamasyon kanıtı ve 

✓ Solunum yolu enfeksiyonu laboratuvar kanıtı. 

NOT: VİO kriterlerini karşılamak için hastalar en 

az 4 takvim günü mekanik olarak ventile

edilmelidir. Entübasyon ve mekanik ventilasyonun

başladığı gün 1. gündür. 

VİO için en erken olay tarihi (=oksijenasyonun

kötüleşmeye başladığı tarih) mekanik 

ventilasyonun 3. günüdür.

PA AC’sinin BT göre duyarlılığı %39, radyolojide 

infiltratta havabronkogramı olması %60-80 daha 

anlamlı, yeni ve ilerleyici infiltrasyon duyarlılığı 

%50-80

Klinik ve PA AC ile VİP tanısı konulanları %29-60 

yanlış tanı konulmakta, Klinik radyoloji ve 

laboratuvar ile doğru pnömoni tanısı %60 

olduğunu belirten çalışmalar da var.
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V.İ.Pnömoni

VİP, mekanik ventilasyon (MV) yapılan 

hastalarda en sık görülen nozokomiyal

infeksiyondur. 

VİP geniş spektrumlu antibiyotiklerine ve etkin 

dezenfekte edilen solunum cihazlarına 

rağmen mortalite ve morbiditesi halen yüksek 

VİP,  YBÜ’lerinde ve hastanede kalış 

süresinde uzamaya, maliyet artışına, 

morbidite ve mortalite oranlarında artışa 

neden olan önemli bir problemdir

Ventilatör ilişkili pnömoni gelişimi açısından 

uzamış (4 gün/96 saati geçen) MV en önemli 

risk faktörüdür. 

Endotrakeal entübasyon ve MV uygulaması 

pnömoni insidansını 7 ile 21 kat artırmakta ve 

bu artış MV süresine bağlı olarakta

artmaktadır. 

Mekanik ventilatöre bağlanan hastalarda 

enfeksiyon kontrol uygulamalarındaki 

gelişmelere rağmen, %9-27 oranında VİP 

ortaya çıkmaktadır.

VİP insidansı 1000 ventilatör gününe göre 

hesaplanmakta  ve VİP insidansı 15-23/1000 

ventilatör günü arasında değişmektedir. 

VİP gelişme sıklığı, mekanik ventilatörde takip 

edilen hastaların ventilatörde ve YBÜ’de kalış 

süreleri ile ilişkili bulunmuştur.

VİP gelişme riski ventilatöre bağlı kaldığı 

oranda artmakta ve risk ilk günlerde en 

yüksek bulunmuştur. 

VİP gelişme riskinin ventilasyonun ilk 5 

gününde ortalama günlük olarak % 3, sonraki 

5-10 günde % 2, sonraki günlerde ise % 1 

oranında olduğu gösterilmiştir

VİP’e bağlı mortalite oranı %24-76 arasında 

bildirilmektedir. (15-19 yaşta %24, 85 yaş 

üstünde %60)

VİP, endotrakeal entübasyondan sonra 

ortaya çıkış gününe bağlı olarak iki gruba 

ayrılabilir. 

İMV 0-4 gününde oluşan pnömoni erken 

dönem VİP,

İMV’nin 5. gününden sonra gelişen pnömoni

ise geç dönem VİP olarak tanımlanır. 

Erken VİP’de etkenler daha çok toplum 

kökenli pnömonide görülen etkenler iken, 

Geç VİP’de sıklıkla hastane florasında 

bulunan çoklu ilaca dirençli patojenler etken 

olmakta ve bu da mortalite ve morbiditeyi

önemli ölçüde artırmaktadır.

VİP oluşumunda patojen alt solunum yollarına 

başlıca dört yoldan ulaşmaktadır :

1. Orofarengeal kolonize

mikroorganizmaların aspirasyonu,

2. İnhalasyon yolu,

3. Hematojen yol,

4. Komşuluk yolu ile yayılımdır.

VİP, çoğunlukla orofarengeal bölgede kolonize

olan potansiyel patojenlerin alt solunum yollarına 

aspirasyonu sonucu oluşur. 

Hastanın entübe edilmesi ile orofarenks ve 

trakea arasındaki doğal bariyer bozulmakta ve 

endotrakeal tüp kafı ile vokal kordlar arasındaki 

subglottik alanda biriken kontamine sekresyonun

alt solunum yollarına sızması, bakteri girişini 

kolaylaştırmaktadır.

Orofarinksteki mikroorganizmaların aspire olması 

şu durumlarda olur;

Hastanın bilinç düzeyindeki değişiklikler, 

Solunum sistemine uygulanan invaziv girişimler, 

mekanik ventilasyon, 

Gastrointestinal sistemin invaziv girişimleri ve 

cerrahi girişimler

Gastrik PH >3,5 olduğu durumlarda (ileri yaş, 

aklorhidri, ileus, enteral beslenme, H2 reseptör 

antagonisti) bakterilerin hızla çoğalması ile 

endotrakeal tüp kaf çevresinde biriken kontamine

sekresyonların alt hava yollarına ilerlemesi 

sonucu VİP gelişebilmektedir. 

Ayrıca yoğun bakım hastalarında sağlık 

personeli aracılığıyla kontaminasyon

olabilmektedir.

Kontamine solunum cihazları, entübasyon

tüpleri ve nebülizasyon cihazlarından 

kaynaklanan pnömoniler de olabilmektedir.

Komşuluk veya başka bir infeksiyon odağından 

bakteriyemi sonucu hematojen yol ile invazyon

ise oldukça nadirdir .

VİP Risk Faktörleri 

Hastayla ilişkili risk faktörleri

İleri yaş (>60)

Serum albümin <2,2 g/dL

KOAH, ARDS    

Koma, bilinç depresyonu    

Yanık, travma

Sigara kullanımı

Organ yetmezliği veya hastalığın şiddeti 

APACHE II skoru >16

Önceden antibiyotik kullanımı

Mide içeriğinin aspire edilmesi

Enfeksiyon kontrolü ile ilişkili risk faktörleri:

El yıkama alışkanlığının yetersiz olması

Hastadan hastaya geçerken eldivenlerin 

değiştirilmemesi

Kontamine cihazların kullanılması

Uygunsuz antibiyotik kullanımı

Tedavi ve girişimlere ilişkin risk faktörleri

Antiasit kullanımı,aklorhidri

Paralitik ve sedatif ilaç kullanımı

Kortikosteroid kullanılması

>4 ünite kan ürünü verilmesi

Mekanik ventilasyonun uzun sürmesi 

Mekanik ventilator bağlantılarının erken 

değiştirilmesi

Reentübasyon

Pozitif end-ekspiratuar basınç uygulanması
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Nazogastrik sonda uygulaması

Hastanın düz pozisyonda yatırılması

Ventilatöre bağlı hastanın transportu

Uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik 

kullanımı

İnvazif girişimlerin varlığı (trakeostomi, 

bronkoskopi)

Abdominal cerrahi uygulanması

VİP Önlenme Stratejileri

I. VİP ya da diğer  ventilatörle ilişkili olayları 

önlemek için temel uygulamalar:

Mümkünse entübasyondan kaçının

Mümkün olduğunca noninvaziv pozitif basınçlı 

ventilasyon kullanın (I).

Nazotrakeal yerine orotrakeal entübasyonun

tercih edilmesi

Sedasyonu minimize edin

Mümkün olduğunca ventilatör bağlı hastalara 

sedatif vermeyin(II).

Kontrendikasyon olmayan hastalarda günde bir 

kez sedasyona ara verin (I).

Günde bir kez hastaların ekstübasyona hazır 

olup olmadığını değerlendirin (I).

Erken egzersiz ve mobilizasyona başlanmasını 

sağlayarak fiziksel kondisyonu iyileştirin (II).

Endotrakeal tüp kafı üzerinde sekresyonların

birikmesini en aza indirmek için;

48-72 saatten daha fazla entübe kalacak 

hastalarda subglottik drenaj girişi olan 

endotrakeal tüp kulanın (II)

Yatak başını 30-45 dereceye yükseltin (III).

I. Ventilatör devrelerinin sürekli kullanımı 

(gerekmedikçe değiştirlmemesi)                    

Ventilatör devrelerini sadece görünür şekilde 

kirli ise veya çalışmıyorsa değiştirin (I).          

Respiratuar bakım ekipmanının sterilizasyon 

ve dezenfeksiyonunu yapın (II).                       

II. Özel yaklaşımlar                                         

Mekanik ventilasyon, hastanede kalış süresi, 

mortaliteyi azaltan, ancak riskleri konusunda 

yetersiz veri olan müdahaleler                        

GİS’in (ağız dahil) mikrobiyal yükünü azaltmak 

için orofarenksin selektif dekontaminasyonunu

yapın (I).                                                            

VİP oranlarını azaltan fakat mekanik       

ventilasyon süresine, kalış süresine ve 

mortaliteye etkisi konusundaki veriler yetersiz 

olan müdahaleler                                         

Klorheksidinle ağız bakımı yapın (II).           

Profilaktik antibiyotik verin (II).                        

Ultra ince poliüretan endotrakeal tüp kafları

kullanın (III).                                              

Endotrakeal tüp basıncının otomatik 

kontrolünü sağlayın (III).                           

Trakeal aspirasyondan önce SF uygulayın 

(III).                                                             

Mekanik diş fırçalaması yapılmasını sağlayın 

(III).

VİP’nin Önlenmesi ve Kontrolü

Genel önlemler 

-Sürveyans,  

-Personelinin sürekli eğitimi ve kontrol

-Etkin enfeksiyon kontrolü, El hijyeni

-İzolasyon, 

-Bariyer önlemleri,  aseptik teknik,  

-Aletlerin sterilzasyon-dezenfeksiyonu

-Kontrollü antibiyotik kullanımı,  

-Personel aşılanması 

İkincil  önlemler 

En kısa sürede extübe etme,  

-Gereksiz reentübasyondan kaçınılması

-Peptik ülser  profilaksisi,  

-Ağız  bakımı

-Risk  gruplarında hasta, hastane personelinin 

(influenza) aşılanması

-Hastanın  eğitimi,

-Egzersiz ve kilo kontrolü

-Sigaranın bırakılması, 

-DVT’unu önleme önemlidir. 

İkincil  önlemler                                                

Devrelerin nemlenmesine ve biriken sıvının 

alınmasına dikkat edilmesi                            

Hastalar arasında araç-gereç transferinden 

kaçınmak                                                        

Gereksiz kan transfüzyonlardan kaçınmak         

Hastanın YBÜ dışına transportunun 

değerlendirilmesi                                  

Yoğun bakımda kontrollü antibiyotik kullanımı

VİP Önleme Demedi (“Bundle”) 

El hijyeni uyumu, 

Hasta başı 45°’Cde tutulmalı, 

Ağız bakımı her şiftte bir kez ayrıca ihtiyaç halinde 

yapılmalı, 

Endotrakeal kaf basıncı 20-30 cm H2O olmalı, 

Ventilatör devrelerinde su birikimi olmamalı, 

uygun şekilde boşaltılmalı, 

Subglottik sekresyon aspirasyonu yapılmalı, 

Sedasyona günlük ara verilmesi, 

Mekanik ventilatörden ayırma protokolünün 

olması, 

Peptik ülser profilaksisi, 

Derin ven tromboz profilaksisi
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El Hijyeni-El Yıkama Nedir

El hijyeni: El yıkama, antiseptik ile yıkama, 

antiseptik ile ovma veya cerrahi el antisepsisi 

dahil olmak üzere tüm uygulamaları kapsayan 

genel bir tanımdır.                                          

El yıkama: Ellerin düz sabun ve su ile 

yıkanmasıdır.

El antisepsisi: Antiseptikli el yıkama veya 

antiseptikli el ovmayı ifade eder.

Cerrahi el antisepsisi: Cerrahi personel 

tarafından operasyon öncesinde geçici florayı 

elimine etmek ve kalıcı florayı azaltmak üzere 

yapılan el yıkama veya el ovmayı tanımlar.      

En çok kullanılan tıbbi alet  EL dir…                 

Cilt Bulaşı

Hastanede çoklu ilaç direnci gösteren 

mikroorganizmaların hastalar arasında 

taşınması ve bulaşında (Çapraz bulaş) en 

önemli kaynak (%20-40), sağlık 

çalışanlarının  elleridir. 

Bu nedenle el hijyeni uygulamaları hastane 

enfeksiyon enfeksiyonlarının önlenmesinde ve 

zincirinin kırılmasında tek başına;  EN BASİT, 

EN ETKİLİ ve EN ÖNEMLİ infeksiyon

kontrol önlemidir.

Hemşirelerin elleri ‘‘ Temiz işler’’                           

Hastaya dokunma                                        

Nabız, tansiyon ölçme                                    

Hastanın vücut ısısını ölçme

EL HİJYENİNİ HANGİ İŞLEMLERDEN 

ÖNCE

ÖNCE

Hasta ile temas

Hasta çevresindeki  yüzeylerle temas

Her tür invaziv girişim

Eldiven giyme 

İlaçların hazırlanması

Yemek

İşten ayrılma

SONRA

• Hasta ile temas

• Hasta çevresindeki       yüzeylerle temas

• Her tür invaziv girişim

• Eldivenlerin çıkartılması 

• Kan, kanlı sekresyon ile kontamine olma 

olasılığı olan herhangi bir alete temas 

• Diğer vücut sekresyonları ile temas 

• Tuvalet 

1-Sosyal Tip (Basit) El Yıkama

El yıkama halk sağlığı ile ilişkili medikososyal

davranıştır. 

Sosyal Tip El Yıkama; Antimikrobiyal etkinliği 

olmayan su ve sabun ile ellerin yıkanmasıdır.

Burada eldeki gözle görünür kir ve derideki geçici 

kontaminant flora elemanları tamamen ortamdan 

uzaklaştırılmaktadır. 

Kalıp halindeki sabunların gram-negatif bakterilerle 

kolonizasyon ihtimali yüksek olduğu için, tek 

kullanımlık sabun veya    sıvı sabun 

kullanılması tercih edilmelidir.

El yıkama öncesinde takı ve yüzük gibi 

aksesuarlar çıkarılır.

Su ile eller ıslatılır.

Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları 

ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile 

köpürtülerek en az 20 saniye süreyle 

ovuşturulur.

Eller su altında iyice durulanır.

Eller kağıt havlu ile kurulanır.

Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır.
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2-Hijyenik El Yıkama                                      

Yoğun bakım ve yeni doğan ünitelerinde, 

yemeklerin ve mamaların hazırlandığı kritik 

alanlarda,                                                       

İnvaziv işlemlerin yapılacağı bazı durumlarda ve 

dirençli bakterilerle infeksiyonların olduğu 

durumlarda hijyenik el yıkama uygulanmalıdır.                                           

Hijyenik el yıkamada antibakteriyel etkinliği olan 

ajanlar (iyodofor, klorheksidin glukonat, triklosan

ve alkoller) kullanılmaktadır            Amaç; 

sadece ellerin temizlenmesi değil aynı zamanda 

temiz kalmasıdır. 

El Antisepsisi                                              El 

antisepsisinin amacı; ellerdeki kontaminant

bakterilerin en etkili ve hızlı bir şekilde elimine 

edilmesidir.                                                     

Burada antiseptik özelliklere sahip dezenfektan 

maddelerin kullanılması gerekmektedir.           

El antisepsisi el yıkamanın yerini 

almamalıdır.                                                   

Ellerde gözle görülür kirlenme olduğunda 

veya bireyin kendini kirli hissetmesi halinde 

eller yıkanmalıdır.

Avuç içine yeterli miktarda (3-5ml) solüsyon 

alınır ve tüm el yüzeyine yayılıncaya kadar en az 

15-25 saniye ovuşturulur.

Bu işlem sırasında antiseptik maddenin ellerin 

her tarafı ve parmak araları ile teması sağlanır. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİNE 

UYUMU

Dünya genelinde pek çok çalışmada uyum 

genelde %50’nin altında

Türkiye’de farklı hastanelerde yapılan 

çalışmalarda %12.9 ve %35 bulunmuştur.

Sağlık personelinde el hijyenine uyum 

genelde %40’ın altında bulunmakta olup, 

Uyumun 1.5-2 kat arttırılması halinde hastane 

enfeksiyonları sıklığında %50’ye varan 

azalma sağlanacağı gösterilmiştir.

Ancak antibiyotiklerin ve eldivenlerin yoğun 

bir şekilde kullanıma girmesi,  YANLIŞ BİR 

GÜVEN HİSSİ oluşturmuş ve el hijyeni göz 

ardı edilmeye başlanmıştır. 

El Hijyeni Yoluyla Hastane İnfeksiyonlarını

Önleme Stratejileri

I. El hijyeni temel uygulamaları:

Uygun ürünler seçin (II).

Ürün seçimine sağlık çalışanlarını da 

dahil edin (III).

Stratejik yerlere yerleştirerek ve rutin 

doldurulmasını sağlamak yoluyla el 

hijyen ürün ve ekipmanlarına ulaşımı 

kolaylaştırın (III).

El hijyenini alkol bazlı el 

dezenfektanları, alternatif olarak 

antimikrobiyal veya normal sabunla 

sağlayın (II).
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El Hijyeni Yoluyla Hastane İnfeksiyonlarını

Önleme Stratejileri

Ellerde gözle görülür kirlenme 

olduğunda antimikrobiyal veya normal 

sabunla el hijyeni sağlayın(II).

Sağlık çalışanlarının önündeki üniteye 

özel el hijyeni engellerini belirleyin (III) 

ve bunları iyileştirmeyi amaçlayan çok 

yönlü bir strateji-demet uygulayın (II).

Uygun el hijyeni konusunda sağlık 

personelini eğitin, motive edin ve 

yetkinliğinden emin olun (III).

Gözlem yoluyla ürün tüketim miktarı 

ölçümü veya otomatize

monitorizasyonla el hijyeni uyumunu 

ölçün (II).

El hijyeni performansı konusunda 

sağlık çalışanlarına geri bildirim yapın 

(III).

II. El hijyeni uygulamalarına özel yaklaşımlar

Norovirüs salgınları sırasında ve  C. 

difficile salgınları süresince temas 

önlemlerine ek olarak eldiven 

kullanımı, bilinen veya şüpheli 

norovirüs infeksiyonu olan hastaya 

bakım verildikten sonra öncelikli 

olarak sabun ve su kullanın (III).

Eldiven Kullanım Endikasyonları

Sadece personeli koruyan bir uygulama 

değildir, uygun kullanıldığında hem sağlık 

personelini,  hem de hastayı koruyucu bir 

önlemdir.

Ancak kullanımı sınırlandırılmalıdır;

1. Kan ve/veya vücut sıvıları ile 

temas olasılığı durumunda 

2. Bütünlüğü bozulmuş cilt veya 

mukoza ile temas durumunda

3. Temas veya sıkı temas 

izolasyonundaki hasta odasına 

girmeden önce steril olmayan 

temiz eldiven giyilmelidir.

DİKKAT
Tekrar kullanılmamalı

Eldivenler  yıkanmamalı, üstüne antiseptik solüsyon 

uygulanmamalı

Hasta ile temas sonrası eldivenler 

çıkartılmalı 

Bir başka hastaya aynı eldiven ile temas 

edilmemeli

Hastadaki işlemler  temiz alandan kontamine alana 

doğru yapılmalı, aynı hastada kontamine vücut 

alanından temiz alana geçişte bile eldivenler 

değiştirilmeli 

 Yanlış güven hissi ile el hijyeni uyumu 

azaltmamalı

 Eldiven kullanımı önce ve sonrasında mutlaka el 

hijyeni sağlanmalıdır.
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HASTANE ENFEKSİYONLARI

Tanım: Hastaların hastaneye başvurusu 

anında olmayıp, hastanede yatışının 3. 

gününden sonra gelişen enfeksiyonlardır. 

Başvuru anında inkübasyon döneminde 

olabilecek enfeksiyonlar olabilir (Örn. 

Bruselloz, viral hepatitler, Tbc. vs ) 

Hasta taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde 

gelişirse

Çoklu antibiyotik direnci olan 

mikroorganizmalar genellikle etkendir

Tedavisi zor ve maliyetlidir

Tedavi başarısızlığı fazladır (tüm 

antibiyotiklere dirençli gram negatif 

bakteriler vs)

Hastane enfeksiyonları açısından en riskli 

bölümler;

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)

Yeni doğan üniteleri

Yanık üniteleri

Cerrahi bölümler

Üriner sistem infeksiyonu (Hastane genelinde en 

sık)

Cerrahi yara infeksiyonu

Pnömoni (Yoğun bakım ünitelerinde en sık)

Kan dolaşım enfeksiyonları 

KORUNMA VE ÖNLEM

İlgili bölümün doktor ve hemşireleri

Bölümüyle ilgili hastane 

enfeksiyonuna neden olacak riskleri 

bilmeli ve gerekli önleyici tedbirleri 

uygulamalıdır

Hastane yönetimi

Gerekli teknik ve ekipman desteği

Fiziki mekan uygunluğu

Yeterli personelin sağlanması 

Koruyucu ekipman, dezenfaktan vs

desteği

Temizlik işleri: Bölümlere uygun peryodik ve 

etkin temizliğin sağlanması

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastanenin riskli bölümlerinde olası infeksiyonlar

için rutin periyodik ziyaretler yapmalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Uzmanları tüm kliniklere etkili konsültasyon 

hizmeti verebilmeli

Cerrahi proflaksi için bölümlere göre uygun 

antibiyotik önerilerini düzenlemek

Genel antibiyotik kullanım politikaları oluşturmak

Uygunsuz kullanılan antibiyotiklerin kullanımını 

kısıtlamak

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI (ÜSE) Uygun Antibiyotik Kullanımı 

Dirençli Bakteri Oluşumu
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Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi

Temel enfeksiyon önleme uygulamalarına 

uyum

◦ El hijyeni

◦ Çevre ve cihazların uygun şekilde 

temizlenmesi

◦ Aseptik tekniklerin uygulanması

◦ İzolasyon önlemlerinin alınması

◦ Periyodik eğitim

◦ Sürveyans

KİÜSE Önlenmesi

Gereksiz üriner kateterizasyondan kaçın

(sadece endikasyon varlığında)

Üriner kateterleri aseptik teknikle yerleştir

Rehberlere uygun bir şekilde kateter

bakımını/takibini sağla

Günlük olarak üriner kateter gerekliliğini 

sorgula

Endikasyon ortadan kalktığında gecikmeden 

çıkar

ÜSE önlenmesi Özet

(Kateter Yerleştirilmesi Sırasındaki 

Uygulamalar)

1. Gereksiz üriner kateterizasyonun

önlenmesi 

2. Kateterle ilgili işlem öncesi ellerin 

yıkanması 

3. Kateter takılırken steril eldiven kullanılması

4. Kateter takarken steril malzeme kullanılması

5. Povidon iyot ile periüretral bölge temizlenmesi 

6. Uygun ölçülerde kateter kullanılması 

7. Aseptik teknikle kateter takılması 

8. Kateteri mesaneye sabitlemek için balonu 8-10 

ml steril solüsyonla doldurması

9. Drenaj kateterinin hastanın bacağına tespit 

edilmesi 

10. Kateterle ilgili işlem sonrası ellerin yıkanması

11. Sondanın kaldığı süre boyunca kapalı drenaj 

sisteminin korunması 

12. Kateterin kıvrılıp bükülmemesine dikkat 

edilmesi 

13. Kateterde obstrüksiyon yoksa idrar 

kateterinin rutin olarak değiştirilmemesi 

14. Kateterin tıkanması durumunda steril 

solüsyonla irrigasyon yapılması 

15. Kateterin ve kateter giriş yerinin gaita ile 

temasının önlenmesi 

16. Meatüste kir varsa bölgenin su ve sabunla 

temizlenmesi 

17. Mümkün olan en kısa zamanda kateterin

çıkarılması için hastanın durumunun 

değerlendirilmesi

18. İdrar torbasının mesane seviyesinin altında 

olmasına dikkat edilmesi 

19. İdrar torbası 2/3’ü dolmadan boşaltılması 

20. İdrar torbası boşaltılırken alttaki musluktan 

boşaltılması 

21. Hastanın klinikten transferi öncesinde idrar 

torbasının boşaltılması 

22. Her hastanın idrarının ayrı bir kaba 

boşaltılmasının sağlanması 

23. İdrar torbası hasar, sızıntı, sediment toplanması, 

koku olmadıkça değiştirilmemesi 

24. Yeni bir idrar torbası takmadan önce bağlantı 

yerinin %70’lik alkol veya povidon iyot ile 

temizlenmesi 

25. İdrar torbası ile ilişkili işlemlerden sonra ellerin 

uygun şekilde yıkanması 

Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

Hastane kaynaklı kan dolaşımı enfeksiyonları

– Morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden

– Mortalite hızı %27

– % 64 primer KDE

• Genellikle kateter ilişkili

• % 90 Santral venöz kateter ilişkili

• Mermel LA. PrevenLon of intravascular

catheter‐related infecLons. Ann Intern Med

2000;132:391

• Wisplinghoff H, et al. Clin Infect Dis 2004; 39:309.

• Yoğun bakım kaynaklı KDE;

– 2 günden fazla yatan hastaların %3’ünde

• %43,3 Kateter ilişkili

• %20,5 kaynağı bilinmeyen

• %36,2 sekonder

– KİKDE hızı

• n /1000 kateter günü

Özel Populasyonlarda Etkenler

Yanık hastaları

– Pseudomonas aeruginosa

• Malignite (Hematolojik ve solid organ)

– Gram negatif bakteriler ön planda

• Hemodiyaliz hastalarında

– Gram pozitif bakteriler

• Yüksek glukoz içerikli TPN

– Fungal enfeksiyonlar (Özellikle 

kandida türleri)

Brusselaers N, et al. Am J Crit Care 2010; 

19:e81.

Norgaard M, et al. Br J Haematol 2006; 

132:25.

KİKDE ‐ Yüksek Risk

Femoral veya internal jugular yerleşimli 

kateterler

•  Hemodiyaliz kateterleri

• Kateter yerleştirme sırasında bariyer 

önlemlerine yeterli dikkatin gösterilmemesi

• Tünelsiz kateterler

• Antimikrobik içermeyen kateterler

• Artmış kateter manüplasyonu

• Tekrarlanan kateterizasyon

• Septik bir odak varlığı
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KDE ve kateteri olan hastada başka bir enfeksiyon 

odağı olmaması ve aşağıdakilerden en az birinin

olması;

– Periferik kan kültürü ve kateter ucunun 

semikantitatif (>15 cfu) veya kantitatif (>100 cfu) 

kültüründen aynı mikroorganizmanın üreLlmesi

– Eş zamanlı kantitatif kan kültürlerinde; santral 

venöz kateter/periferik kan kültüründeki üreme 

oranının ≥ 3/1 olması

– Santral venöz kateterden alınan kan kültüründe 

eş zamanlı alınan periferik kan kültürüne oranla >2 

saat erken üreme saptanması

Kateter Kültürü

Çıkarılan her kateter kültüre gönderilmemeli

– Sadece KiKDE şüphesi varsa

• Cilt antisepsisi yapıldıktan sonra kateter çekilmeli, 

5 cm distal uç steril makasla kesilerek steril kapta 

laboratuvara gönderilmeli

• Semikantitatif

– < 14 gün kateter ucu (roll‐plate)

• Kantitatif

– ≥ 14 gün

KİKDE Şüphesi

Sepsisli bir hastada kateter varlığı

– Özellikle SVK

• Ani başlangıçlı sepsis

• Sepsis riski olmayan bir hastada sepsis bulgularının 

ortaya çıkması

• Kateter giriş yerinde enfeksiyon bulgusu varlığı

KİKDE’na yol açabilen mikroorganizma üremesi 

(S. aureus, KNS, Candida spp.)

• Antimikrobik tedaviye yanıtsızlık

• Kateterin çekilmesinden sonraki 24 saat içinde 

klinik iyileşmenin gözlenmesi

Kateter Yönetimi

Kateterin çıkarılması

Kurtarma

Kılavuz tel aracılığıyla değiştirme

Kateter Çıkarılma Endikasyonları ‐1
Ağır sepsis

Hemodinamik instabilite

Endokardit

Metastatik enfeksiyon bulguları

Süpüratif tromboflebite bağlı eritem veya pürülans

Uygun tedaviye rağmen 72 saatten fazla devam 

eden bakteriyemi

Kateter Çıkarılma Endikasyonları ‐2
Kısa süreli kateterler (<14 gün)

– S. Aureus

– Enterococcus spp.

– Gram negatif basil

– Mantarlar

– Mikobakteriler

Uzun süreli kateterler (≥14 gün)

– S. aureus

– Pseudomonas aeruginosa

– Mantarlar

– Mikobakteriler

Kateter Çıkarılma Endikasyonları ‐3
Virülansı düşük ancak eradikasyonu zor olan 

etkenler;

(Kontaminasyon dışlandıktan sonra)

– Bacillus spp.

– Mikrokoklar

– Propionibacteria

Kateter Kurtarma

Hangi durumlarda;

– Uzun süreli kateter

– Komplike olmayan KİKDE

– S. aureus, P. aeruginosa, mantarlar, mikobakteriler

dışı patojenlerle enfeksiyonlar

• Kateter kurtarmanın zor olduğu patojenler;

– Bacillus spp.

– Mikrokoklar

– Propionibacteria

Kateter Değiştirme (Klavuz Tel ile)

Kılavuz tel aracılığı ile kateter değiştirme;

– Kateter değişiminin endike olduğu
– Mekanik komplikasyon veya kanama riski yüksek 

olan

– Sepsiste olmayan hastalarda

• Randomize kontrollü çalışmalar yetersiz!  

Sistemik Antibiyotik Tedavisi

AMPİRİK TEDAVİ
Hastanın kliniğinin şiddeti

Risk faktörleri

Kateter tipine göre olası etkenler

Yoğun bakımın epidemiyolojik verileri
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MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALMA  YÖNTEMLERİ
Mikrobiyolojik inceleme sonuçlarının klinik anlam 

taşıması ve zamanında elde edilebilmesi için örnek 

seçimi, alınması, laboratuvara ulaştırılması ve 

gerektiğinde uygun koşullarda saklanması ile ilgili 

kurallara uyulması son derece önemlidir. 

Bu işlemlerin uygun olduğu örneklerde, 

kontaminasyon oranları daha az olmakta, gerçek 

hastalık etkeninin izolasyon şansı artmaktadır.

Preanalitik Süreç

İstemin yapılması

Otomasyon kaydı

Sonuç barkodu çıkarılması

Örneğin alınması

Örneğin laboratuvara taşınması

Örneğin kontrol ve kabulünün yapılması 

Kabul kriterine uymayan örneklerin ayrılması

Kabul kriterlerine uymayan örneklerin kliniklere 

bildirilmesi 

Kabul edilen örneklerin çalışma birimlerine göre 

ayrılması

İlgili birimlerin örnekleri alması ve çalışma için 

hazırlık yapılması

Genel kurallar

Güvenlik önlemleri: Örnek alımı sırasında mutlaka

önlük giyilmeli, eldiven takılmalı, gerektiğinde maske

ve/veya gözlük ile yüz ve mukozalar korunmalıdır.

Örnek alımında kullanılan kaplar güvenli olmalı,

sızdıran veya ağzı açık kaplarla örnek

gönderilmemelidir. Enjektör ile alınan örnekler steril

bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilmelidir.

Örnek alımı: Örnek uygun teknikler ve 

malzeme kullanılarak etken mikroorganizmanın en 

yüksek olasılıkla izole edilebileceği anatomik 

bölgeden steril şartlarda alınmalıdır. 

Normal flora ile kontaminasyondan kaçınılmalı ve 

bunun için gerekli önlemler alınmalıdır.

Örnekler mikrobiyolojik incelemeler için yeterli 

miktarlarda gönderilmelidir.

Laboratuvara ulaştırma ve saklama 

koşulları:

Üremesi güç ve dış ortama duyarlı bakterilerin 

ölmesi

Normal flora üyelerinin aşırı çoğalıp patojen 

bakteri üremesini inhibe edebilmesi

İdrar, balgam gibi kantitatif kültürlerde bakteri 

sayısının artmasından dolayı

Kültür 1-2 saat içerisinde laboratuvara 

gönderilmelidir.

İşleme alınması gecikecek olan bir çok örneğin 

buzdolabında saklanması gereklidir. ( BOS, genital

sistem, göz, iç kulak örnekleri( timpanosentez

sıvısı ), steril vücut sıvıları ve kan kültürleri 

hariç)Soğutma işlemi, patojenlerin canlılığını ve 

göreceli sayılarını korur. Bu, özellikle idrar ve 

balgam gibi semi kantitatif ve kantitatif kültürler 

için önem taşımaktadır.

Genel olarak normal flora içeren örnekler +4⁰C 

de, steril örnekler (BOS, steril vücut sıvıları v.b) 

ise oda ısısı veya 37⁰C’ de (idrar hariç) 

saklanmalıdır.

Bakteriyolojik inceleme için gönderilen örnekler 24 

saatten uzun süre saklanamaz.

Viral inceleme yapılacaksa en fazla 5 gün +4⁰C’ de 

saklanmalıdır.

Taşınma süreleri genel olarak, örnek miktarı 

ile ilişkilidir

Örnek az ise, dakikalar içinde laboratuvara 

ulaştırılmalıdır.

Laboratuvara ulaşım gecikecekse veya örnek referans 

laboratuvara gönderilecekse Stuart, Cary-Blair veya 

Amies gibi steril transport ortamları kullanılmalıdır.

Transport sistemleri örneğin kurumasını önler, 

pH’nın korunmasını sağlar, çok yavaş olarak 

çoğalmayı sağlar ve anaerop ortam sağlar 

(anaeroplara özel olanlar)Taşıma ortamlarında 

bakteriler saatlerce canlılıklarını koruyabilirler. 

Kan Kültürü

Mikrobiyoloji laboratuvarlarına gönderilen en değerli 

örneklerden biridir.

Bakteriyemi ve fungemilerin belirlenmesinde altın 

standart 

Laboratuvarda kaliteli kan kültürü sonuçlarının elde 

edilmesi, preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerin 

doğru şekilde yönetilmesiyle mümkündür.

En fazla hata kaynağı, kanın alınması ve laboratuvara 

gönderilmesini içeren preanalitik süreçtir. 

Kan kültürünü alacak olan kişinin ideal kan kültürü 

seti sayısı, ideal kan miktarı, kan kültürü alınma 

zamanı ve kontaminasyonu azaltacak önlemler 

hakkında bilgilendirilmesi ÖNEMLİ!..

Neden kan kültürü alalım?

Kan kültürü endikasyonları

• 1. Sepsisin klinik bulguları 

• 2. Klinik olarak bakteriyemi, 
fungemi şüphesi 

• 3. Ciddi pnömoni

• 4. Orijini bilinmeyen ateş 

• 5. Ateş, nötropeni

• 6. Ateş, immün yetersizlik 

• 7. Ateş ve yurtdışı seyahat 

• 8. Enfektif endokardit şüphesi 

• 9. Açıklanamayan lökositoz veya 
lökopeni

• 10. Menenjit, deliryum

• 11. Sistemik veya lokalize enfeksiyon 

• 12. Kateter enfeksiyonu tanısı 

• 13. Osteomiyelit, septik artrit
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Ne zaman ve nereden kan kültürü alalım?

Kan, periferal ven veya arterlerden iğne ile girilerek 

alınır. 

Eğer kateter enfeksiyonu düşünülmüyorsa 

kateterden örnek alınmamalıdır. 

Ateşi 37.7-38 oC derecenin üzerine çıkmaya başlayan 

her hastadan alınmalıdır. Ateşin pik yapmasından 

yarım saat önce veya ateş yükselir yükselmez alınması 

tercih edilmelidir. 

Hasta antibiyotik kullanıyor ve kan kültürü alınacak 

ise son antibiyotik verilmeden hemen önce kültür 

için kan alınmalıdır. Kullanılan antibiyotikler 

laboratuvara bildirilmelidir.

Kan kültür set kavramı?

“Bir kan kültürü seti” ifadesi ile tek bir damar 

girişimiyle alınan kanın dağıtıldığı kültür şişelerinin 

tümü kast edilmektedir.

Tercihen bir aerob bir de anaerob şişe(Çoçuklar

hariç).

Kaç set alınmalıdır ? 

En az iki set

24 saatte 4 setten fazla kan kültürü alınmamalıdır 

Sadece bir set yada tek bir şişeye kan kültür almak 

(hata!!!!!)  İzolasyon şansı az ve daha önemlisi 

değerlendirmeyi yapmak neredeyse olanaksız. 

Kan miktarı?

Kan kültürü için alınan kan miktarı ile etken 

mikroorganizmanın saptanması arasında doğrusal bir 

ilişki vardır. 

Alınan kan miktarında her bir mililitrelik artış, etken 

mikroorganizma saptanma olasılığını %3 oranında 

arttırmaktadır. 

Alınan kan miktarının yetersiz ya da gereğinden 

fazla olması durumunda yalancı negatif sonuçlar 

elde edilebilir.

Erişkinlerde her kan kültürü seti için alınması 

gereken optimal kan hacmi 20-30 mL'dir. 

Çocuklarda düşük düzey bakteriyemi (≤10 Koloni 

Oluşturan Birim (KOB)/mL) sıklığı, tahmin 

edilenden çok daha yüksektir (%38-68). Düşük 

mikroorganizma yükünün saptanabilmesi için en az 

2 mL kan alınmalıdır. Bu nedenle, pediyatrik

hastalarda da hastanın kilosu ve toplam kan hacmi 

göz önünde bulundurularak, alınabilecek en 

yüksek kan hacmi ile kan kültürünün yapılması 

önemlidir. 

Kanın şişelere dağıtılma sırası

Kelebek kan alma seti kullanılıyorsa, önce aerobik 

şişeye inoküle edilmelidir. 

Kan almak için “vacutainer” veya enjektör 

kullanılıyorsa, şişeye hava girişini önlemek için ilk 

olarak anaerobik şişeye inokülasyon

gerçekleştirilmelidir.

Hastada anaerobik enfeksiyon olasılığı yüksekse 

(diyabetik hasta, karın içi ya da jinekolojik 

enfeksiyon riski, derin yara enfeksiyonu, nötropeni

varlığı, vb.) önce anaerobik şişeye ekim 

yapılmalıdır.

Örneklerin Alınması:

1. Hastanın kimliğini doğrulayın. 

2. İşlem hakkında hasta veya yakınını bilgilendirin. 

3. Kan kültürü şişelerini kontrol edin: 

• Son kullanım tarihi 

• Fiziksel hasar (çatlak, kırık, eksik kapak, vb.) 

• Şişe içeriği (bulanıklık, eksik hacim, vb.) 

4. Kan kültürü şişelerini hazırlayın:

Hastanın adını ve soyadını yazın. 

• Örneğin alındığı tarih ve saati yazın. 

• Örneğin alındığı bölgeyi belirtin (sağ kol/sol kol, 

kateter/perifer, vb.) . 

• Şişenin kendi barkodunu kapatmayacak şekilde istem 

barkodunu yapıştırın. 

• Kimliğinizi yazın (isim baş harfleri, kurum numarası/kodu, 

vb.) . 

• Alınması hedeflenen kan miktarını şişe üzerinde 

işaretleyin. 

5. İşlem tepsinizi hazırlayın. 

6. Ellerinizi sabun ve suyla yıkayın/el antisepsisi sağlayın. 

7. Tek kullanımlık steril olmayan eldiven giyin. 

8. Turnikeyi bağlayın. Kan alınacak damarı belirleyin. 

Turnikeyi gevşetin. 

9. Kan alınacak bölgenin cilt antisepsisini sağlayın:

Erişkinlerde 

Seçilen bölgeyi %70 izopropil alkollü steril gazlı bez ile 

kuvvetlice ileri geri sürterek en az 30 saniye boyunca silin. 

30 saniye kurumasını bekleyin. 

%1-2 iyod tentürü veya %10 povidon iyodin veya %2 

klorheksidin glukonatlı steril gazlı bez ile merkezden dışa 

doğru konsantrik halkalar çizerek cildi silin.  

İyot tentürü ve povidon iyodin için 1-2 dakika; klorheksidin

glukonat için 30 saniye etki etmesini bekleyin

Yenidoğan ve çocuklarda  

Seçilen bölgeyi %70 izopropil alkollü steril gazlı bez 

ile kuvvetlice ileri geri sürterek en az 30 saniye 

boyunca silin. 

30 saniye kurumasını bekleyin. 

Tekrar %70 izopropil alkol ile merkezden dışa doğru 

konsantrik halkalar çizerek cildi silin. 

30 saniye kurumasını bekleyin.

10. Beklerken kan kültürü şişelerinin üst kapaklarını 

çıkartın. Kan kültürü şişelerinin lastiği steril değildir. 

Bu nedenle, dezenfekte etmek için lastik tıpayı 

%70’lik alkol veya %2 klorheksidin glukonat ile silin, 

sildiğiniz gazlı bezi/ şişenin üstünde bırakın (NOT: 

İyotlu solüsyonlar kesinlikle kullanılmamalıdır!) 

11. Enjektörü/kan alma setini hazırlayın. 

12. Tek kullanımlık steril olmayan eldiveninizi 

çıkartın. Tıbbi atık kabına atın. 

13. Turnikeyi sıkın.

14. Tekrar el hijyeni sağlayın. 

15. Steril eldiven giyin. 

16. Mümkün olduğunca hazırlanan alana tekrar 

dokunmayın. 

17. Uygun hacimde kan alın. (NOT: Kan alma 

seti/”vacutainer” kullanılıyorsa, işaretlenen seviyeye 

kadar kan alınmasına dikkat edilmelidir!) 

18. Turnikeyi gevşetin, enjektör/kan alma setini 

damardan çıkartın, varsa emniyet mekanizmasını 

etkinleştirin. 

19. Kanamayı kontrol altına almak için enjeksiyon 

bölgesine kuru steril gazlı bez ile basınç uygulayın. 

20. Kan alma setini, kesici-delici tıbbi atık kutusuna 

atın.
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21. Kanı şişelere dağıtın. Başka test tüplerine de kan 

alınacaksa, önce kan kültürü şişesine kanı aktarın. 

22. Kanın pıhtılaşmasını engellemek için şişeleri birkaç 

kere nazikçe ters-yüz edin. 

23. İyotlu antiseptik kullandıysanız, hastanın cildini %70 

alkolle silerek antiseptiği uzaklaştırın. 

24. Şişeleri laboratuvara en geç iki saat içinde, 

pnömotik tüp sistemi veya taşıyıcı elemanlarla, kapalı 

sistemler kullanarak ulaştırın.

Kan alma işlemi her zaman yakından izlenmelidir.  

Vakumlu sistemlere uygun kan alma setleri 

kullanılıyorsa, şişe içeriğinin geri gelmemesi için, kan 

alma işlemi boyunca şişeler dik konumda tutulmalıdır.  

Örnek alma ve şişelere inokülasyon işlemleri arasında 

enjektörün iğnesi değiştirilmemelidir. 

İğne damardan çıkartılırken steril olmayan malzeme ile 

kanama kontrolü için damar üzerine basınç 

uygulanmamalıdır 

Katater enfeksiyonu?

Hastanın klinik bulguları kateter enfeksiyonuna işaret 

ediyor ve kateterin çıkartılması yönünde karar 

verildiyse, kateter çıkartılmadan önce kateterden ve 

periferden alınan kan kültürü setleriyle beraber 

çıkartılan kateter de kültür için laboratuvara 

gönderilmelidir.

Kateterin korunduğu durumlarda biri periferik

damardan diğeri kateter lümeni veya port haznesinden 

olmak üzere en az iki set kan kültürü eş zamanlı veya 

peş peşe alınır.

Kateterden ve periferden alınan kan AYNI HACİMDE 

olmalıdır. 

Kan kültürü şişelerinin üzerine kanın alındığı yer 

(kateter/perifer) ve alınma zamanı MUTLAKA 

kaydedilmelidir

Kan örnekleri laboratuvara mümkün olduğunca 

çabuk; en geç 2 saat içinde ulaştırılmalıdır. 

Kan kültürleri için bir çok yerde kullanılan otomatik 

cihazlar üremeyi her anlamada tesbit edebilseler bile, 

dış ortamda 2 saatten fazla bekletilmiş kan 

kültürlerinde pozitif sonuç saptanmasında gecikme 

olmaktadır.

Kültür şişeleri örnek alınmadan önce ve sonra 

buzdolabına veya soğuk bir ortama konulmamalıdır.

İdrar kültürü

Üriner sistem enfeksiyonları tanısı için idrar 

sedimentinde piyüri saptanması tek başına yeterli 

değildir; kesin tanıya esas incelemeler 

mikroorganizmaların izolasyonuna dayanır ki bu 

işlemler Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarlarında 

yapılır.

Orta akım idrar toplama (mid-stream yöntemi):

Sabah ilk idrar örneği veya mümkünse mesanede en 

az 2 saat beklemiş idrar örneği tercih edilir. idrar 

vermeyi çabuklaştırmak için hastanın sıvı alması 

önerilmez.

İdrar kültürü için klinik örnek verecek kişi önce 

ellerini sabunla

Kadınlarda temizleme ve klinik örnek alma işlemi 

sırasında hasta bir eli ile labiumları sürekli açık tutar. 

Daha önceden sabunlu su ile ıslatılmış gazlı bez ile 

üretral ve vajinal bölge önden arkaya doğru 

dikkatlice silinir. 

Su ile ıslatılmış gazlı bez kullanılarak bölge aynı 

şekilde durulanır.

Sünnetsiz erkeklerde sabunlu su ile ıslatılmış gazlı bez 

kullanılarak glans penis temizlenip, daha sonra su ile 

ıslatılmış gazlı bez ile durulanır. 

Sünnetli erkeklerde herhangi bir işlem gerekmez.

İdrar verme işlemi için; steril idrar kabı dışından 

tutulur, kapağı açılır, idrarın ilk birkaç mililitrelik 

bölümü dışarı atıldıktan sonra 10-50 mL kadar orta 

akım idrar kaba alınır; kapağı derhal kapatılır.

Bebeklerde, cinsiyete uygun idrar torbası perine 

temizliği yapıldıktan sonra üretrayı içine alacak 

şekilde yapıştırılır. Eğer torbaya 30 dk içinde idrar 

örneği alınamazsa torba çıkartılır ve tekrar temizlik 

yapıldıktan sonra yenisi ile değiştirilir. Kontaminasyon

riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. 

Kateter ile idrar alma :

Orta akım idrar alma yöntemi ile idrar alınamayan 

veya şüpheli sonuçların çıktığı durumlarda uygulanır.

İdrar örneğinin kateter ile alınması, üretradaki

organizmaları kateter yardımıyla mesaneye iterek 

enfeksiyona neden olma riski taşımaktadır!

Kesilmiş kateter ucu (üretral flora ile kolonize

olduğundan dolayı) ÜSE tanısı için uygun örnek 

değildir.

Temiz aralıklı kateterizasyon uygulanan hastalarda;  

Steril koşullar altında kateter mesaneye itilir.  

İlk 15-30 mL idrar kateterden atılır sonraki idrar 

steril kaba alınır

Kalıcı kateterli hastalarda;

Kalıcı kateteri olan hastalardan klinik örnek kateterin

üretraya yakın noktasından alınır.

İdrar örneğinin kalıcı kateter takıldıktan sonraki ilk 

48-72 saat içinde alınması önerilmektedir. Kalıcı 

kateterlerde 48-72 saatten sonra kolonizasyon

oluşabileceğinden yapılacak kültürde üreyecek 

mikroorganizmanın etken olma olasılığı 

azalmaktadır.

Kateterin üretraya yakın bölümü %70 alkol ile 

temizlenir. 

Kateter üretraya yakın yerinden, idrar boĢaldıktan

sonra klemplenir ve idrarın tekrar dolması beklenir.

Enjektör steril koşullarda ve ucu yukarı bakacak 

şekilde katetere batırılır.

İdrar aspire edilip steril kaba konulur.

Laboratuvara gönderilmeden önce idrar kabı 

etiketlenir. 

Etikette hastanın demografik bilgileri (kimlik, yaş, 

cinsiyet…), klinik örneğin alınma zamanı ve alınma 

yöntemi ya da örnek tipi yazılı olmalıdır. 

İncelemeyi talep eden hekim ön tanısını, ÜSE için 

hastada altta yatan bir başka sorunun olup 

olmadığını ve hastanın örnek alınmadan önce 

antibiyotik kullanıp kullanmadığını test istem 

yazısında belirtmelidir

Klinik örnekler hastadan alınır alınmaz hemen 

laboratuvara gönderilmelidir. 

Eğer idrar 1 saat içerisinde laboratuvara 

ulaştırılamayacaksa, taşıma süresi dâhil 24 saate 

kadar buzdolabında (+4°C'de) tutulabilir. 

ÜSE tanısı için alınmış idrar örnekleri dondurulmaz! 
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Beyin-omurilik sıvısı

Klinik örnek mümkünse antibiyotik tedavisi 

başlanmadan önce alınmalıdır.

BOS‟un alınacağı bölge antisepsi kurallarına 

uygun olarak hazırlandıktan sonra örnek alınır. 

Bunun için bölge %70 etanol ile ve iyot çözeltisi 

(%1-2 iyot tentürü veya %10 povidon iyot) ile 

silinmelidir. iyot tentürü kullanılırsa işlem 

sonrasında %70 etanol ile tekrar silinmelidir. 

LP yapılarak üç adet steril, sızdırmaz kapaklı 

tüpün her birine en az 1-2 mL olacak şekilde 

alınmalıdır. 

Alınabilen BOS örneği miktarı sonraki işlemleri 

belirler. Eğer BOS örneği tek tüp alındıysa, önce 

mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmelidir. 

Eğer birden fazla tüp örnek alınabilmiş ise ikinci 

tüp mikrobiyoloji laboratuvarına 

gönderilmelidir. 

BOS örnekleri kan kültür şişelerine de alınabilir.

BOS 15 dk içerisinde oda sıcaklığında 

laboratuvara ulaştırılmalıdır. Örneğin alınması ile 

işlenmesi arasındaki süre en fazla 4 saat olabilir.

BOS (virolojik incelemeler dışında) asla 

buzdolabına konmamalıdır!

Virolojik çalışmalar yapılacaksa +4ºC'de 24 saat, 

daha uzun süreler için -80ºC'nin altında 

saklanabilir.  

Balgam
Ekspektore balgam ağız steril su veya 

serum fizyolojik ile çalkalandıktan sonra 

derin bir öksürükle bir defada verilmeldir.

Spontan balgam çıkaramayan hastadan 

indüklenmiş balgam örneği alınır  

Hastaya steril, ılık, aerosolize hipertonik

tuzlu su (%10 NaCl) nebulizatör

yardımıyla 10 dakika kadar solutulur.  

Derin bir öksürük ile çıkarılan balgam 

alınır.  Örnek en az 10 mL olmalıdır. 

İndüklenmş balgam sulu olduğundan 

tükrüğe benzetlerek ret edilmemesi için 

“indüklenmiş balgam” olduğu 

belirtilmelidir.

Ekspektore balgam ağız steril su veya 

serum fizyolojik ile çalkalandıktan sonra 

derin bir öksürükle bir defada verilmeldir.

Spontan balgam çıkaramayan hastadan 

indüklenmiş balgam örneği alınır  

Hastaya steril, ılık, aerosolize hipertonik

tuzlu su (%10 NaCl) nebulizatör

yardımıyla 10 dakika kadar solutulur.  

Derin bir öksürük ile çıkarılan balgam alınır.  

Örnek en az 10 mL olmalıdır. 

İndüklenmş balgam sulu olduğundan tükrüğe
benzetlerek ret edilmemesi için “indüklenmiş 

balgam” olduğu belirtilmelidir.

Balgam oda ısısında 2 saatten fazla 

bekletilrse kolonize olmuş oranın aşırı 

üremesi nedeniyle S. pneumoniae, S. aureus, 

H. influenza gibi enfeksiyon etken olabilecek 

bakterilerin izolasyon oranları düşer.

2 saat aşacak durumlarda + 2-8 °C’de 24 

saate kadar bekletilebilir. 
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Dosyayı Açmak İçin Tıklayınız…

http://hastane.yyu.edu.tr/upload/file/2020-12-30-sg-egitimi-15fec251bc9f30.pdf
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