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1. Amaç: Enfeksiyon kontrol önlemlerinin tek tek uygulanması yerine, etkinliği kanıtlanmış 
enfeksiyon kontrol önlemlerinin birlikte uygulanması ve bu önlemlere 7 gün 24 saat tam uyumun 
sağlanması enfeksiyonların önlenmesini sağlamak.

2. Kapsam: Yataklı servisler ve Yoğun bakımlar

3. Kısaltmalar:
 Ventilatör ilişkili pnömoni(VİP)

 Santral kateterilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SKİ KDE) 

 Kateterilişkili ürinersistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE)

 Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) 

4. Tanımlar: 

5. Sorumlular:Enfeksiyon Kontrol Komitesi,Sağlık Çalışanları

6. Faaliyet Akışı: 

Enfeksiyon kontrol demetlerinde seçilecek enfeksiyon kontrol önlemleri, 

 Her ünitenin kapasitesine göre 

 Uygulanması ve denetlenebilmesi mümkün olan önlemler olmalı

Enfeksiyon önleme ve kontrol programlarının başarıyla uygulanması için:

 Yeterli yetişmiş insan gücü; ekip yönetimi 

 Yeterli finansman,  yatırım, kaynak

 Eğitim ve becerilerin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi

 Kültür değişimi sağlanması: Hesap verebilirlilik, şeffaflık, verimlilik vs.

 Teknolojinin akılcı  kullanımı, yaygınlaştırılması, güncellenmesi

 Verilerin analizi

 Kanıta dayalı uygulamalar
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Günümüzde enfeksiyon kontrol demetleri; 

 Ventilatör ilişkili pnömoni(VİP)

 Santral kateterilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SKİ KDE) 

 Kateterilişkili ürinersistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE)

 Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) 

 Dirençli gram negatif mikroorganizmaların yayılmasının önlenmesineyönelik 
uygulanmaktadır.

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİENFEKSİYONKONTROL DEMETİ(VİP )

Mekanik ventilasyon desteği alan hastalarda 

Entübasyon sırasında pnömonisi olmayan

Endotrakeal entübasyondan 48 saat sonra gelişen 

Hastane kaynaklı pnömonidir. 

YBÜ’lerde en sık görülen hastane enfeksiyonudur.

VİP gelişimi için risk faktörleri; 

Uzun süreli mekanik ventilasyon

Uzun süreli sedasyon

Supin hasta pozisyonu 

Travma

Enteral beslenme 

Sinüzit

Endotrakeal tüp çevresinde oluşan  biyofilm tabaka

1. Endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacının her gün değerlendirilmesi ve uygun 
olan en kısa sürede  ekstübasyon planlanması

2. Sedasyona ara verilerek sedatif ilaç kullanım gerekliliğinin her gün kontrol 
edilmesi ve en kısa sürede sedasyonun kesilmesinin planlanması
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3. Kontrendikasyon yoksa yatak başının 30-45 derecede tutulması

4. Klorheksidinli ağız bakımının 6-8 saatte bir yapılması

5. Endotrakeal tüp kaf basıncının 20-30 cmH2O arasında tutulması

6. Ventilatör devrelerinin bütünlüğünün bozulacağı işlemlerde aseptik tekniklerin uygulanması
7. Trakeotomi rakeostomi varsa çevresinin temiz ve kuru tutulması
8. Solunum yolunun nemlendirilmesi işleminde steril su kullanılması
9. Ventilatör çevresi ve setlerin temizliğinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi
10.Hastaya ve çevresine yapılacak her türlü müdahalede el hijyenine uyum gösterilmesi
11. Peptik ülser profilaksisi uygulanmaması
12. Derin ven trombozu(DVT) profilaksisi uygulanmas

SANTRAL KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU ÖNLEME DEMETİ
•Santral kateterler YBÜ’lerde sık kullanılan invaziv araçlardan biridir. 
•Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon (SKİ-KDE) gelişimine kateter yerleştirilmesi, ilaç 
uygulamaları ve kateter bakımı sırasında asepsi-antisepsi kurallarına uyulmaması neden olabilir
1. Kateter takılması öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmesi
2. Hastanın ihtiyacına göre lümen sayısı en az olan kateterin tercih edilmesi
3. Kateter uygulaması sırasında palpasyon öncesi cildin dezenfekte edilmesi
4. Kateter uygulaması sırasında eldiven, önlük, maske ve bone gibi maksimal bariyer önlemlerinin 
alınması
5. Dezenfeksiyon için öncelikli olarak %0,5’lik klorheksidinli solüsyon;ulaşılamaz ise %0,5’lik iyot veya 
%70’lik etanol tercih edilmesi
6. Dezenfekte edilen alan çapının erişkinde 20, çocukta 8 cm üzerinde olmasına dikkat edilmesi
7. Kateter uygulaması sırasında steril tekniğe uyulmamış ise 48 saat içinde kateterin değiştirilmesi
8. Uzun süreli kateterlerde uygulama günleri ve uygulayıcıların kaydedilmesi
9. Kuru spançlı kapama örtülerinin 48 saat, yarı geçirgen jelli kapama örtülerinin 7 günde bir 
değiştirilmesi
10. Kapama örtüleri açıldığında, kirlendiğinde veya ıslandığında hemen değiştirilmesi
11. Kapama örtüsü değişim gününün kaydedilmesi
12. Kateter uygulanması ve bakımı konusunda personele devamlı eğitim verilmesi
13.Kateter gereksiniminin günlük kontrol edilmesi ve gereksiz kateterlerin kısa sürede çıkarılması
•Kİ-ÜSE hastane kökenli enfeksiyonların yaklaşık %40’ını oluşturur.
•ÜSE gelişiminde en önemli risk faktörü kateter takılması ve kateterizasyon süresidir.
•Kİ-ÜSE, hastalarda hastanede kalış süresini, hastane maliyetini ve en önemlisi ürosepsis gibi 
komplikasyonlara bağlı mortaliteyi artırmaktadır.

•KATETER UYGULANMASI
1. Üriner kateter uygulaması gerekliliğinin değerlendirilmesi
2. Kalıcı üriner katetere alternatif olabilecek kondom kateter ya da aralıklı kateter gibi uygulamaları 
değerlendirilmesi
3. Üriner kateter ve kapalı drenaj sisteminin uygunluğunun değerlendirilmesi
4. Hastanın yaşına, alt hastalığına göre en dar lümenli kateterin seçilmesi
5. El hijyeni ve aseptik tekniklere uyumla birlikte iki sağlık çalışanı ile uygulamanın yapılması
6. Üriner kateter uygulamalarının eğitimli personel tarafından yapılması
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7. Kateterin hastanın uyluk veya karın bölgesine sabitlenmesi
8. Kateter uygulama gününün kaydedilmesi

•KATETER UYGULANMASI SONRASI TAKİP
1. Kateter gerekliliğinin günlük değerlendirilmesi
2. Her defekasyon sonrası kateter çevresi bakımının uygun şekilde yapılması
3. Kateter drenaj sistemi ve torbasının mesane seviyesinin altında ve yerden yüksekte tutulması
4. Kateterin sabitlendiği uyluk veya karın bölgesinin her şifte kontrol edilmesi
5. Drenaj setinin kıvrılmamasına ve iki saatten uzun klempli kalmamasına dikkat edilmesi
6. Gram ve kültür için idrar örneği alınacaksa, örnek alınacak bölgenin alkolle silindikten ve kuruması 
beklendikten sonra alınması
CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA KONTROL DEMETİ
•Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE), cerrahi operasyonlar sonrası en sık gelişen komplikasyon olup 
hastane kökenli enfeksiyonlar içinde üçüncü sıradadır.
•Morbidite, mortalite, hastanede yatış süresi ve tedavi maliyeti artmaktadır.
•Enfeksiyon kontrolünde amaç önlenebilir riskleri en aza indirmektir.
1. Preoperatif en az 30 gün öncesinde sigaranın bırakılması
2. Kolorektalcerrahilerde mekanik barsak temizliği ve oral antibiyotik profilaksisinin uygulanması
3. Perioperatif kan glukozu düzeyinin 200 mg/dl altında tutulması
4. Preoperatif kıl tıraşından kaçınılması, eğer yapılacaksa tıraş makinası kullanılması
5. Yerel rehberlerin önerdiği uygun antimikrobiyal
Profilaksisinin uygulanması
6. Antibiyotik profilaksisinin uygun zamanda sonlandırılması
7. MRSA gibi dirençli mikroorganizmaların preoperatif
taramasının yapılması
8. Operasyon öncesi klorheksidinli vücut yıkaması yapılması
9. Perioperatif vücut sıcaklığının monitorizasyonu ve normal sınırlarda tutulması
10. Operasyon odalarının günlük ultraviyole uygulaması ile dezenfekte edilmesi
11. Postoperatif dönemde 24-48 saat içinde drenlerin çıkarılması
12. Postoperatif dönemde steril yara kapamalarının kan ile nemlenmediği sürece 48 saat bekletilmesi
13. Postoperatif iki saat içinde üriner kateterin çıkarılması

ÇOK İLACA DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN KONTROL DEMETİ
•Çok ilaca dirençli (ÇİD) bakteri, birden fazla antibiyotik sınıfına dirençli olan bakterilerdir. 
•Tedavi seçenekleri kısıtlıdır ve mortalite oranları yüksektir. 
•Bu mikroorganizmaların hastadan hastaya yayılımı uygulanan enfeksiyon kontrol demetleriyle 
azaltılabilir.
•Bu bakteriler arasında MRSA, Vankomisine dirençli enterokok(VRE), genişlemiş spektrumlu beta 
laktamaz üreten (GSBL) /AmpC/ veya metallo
-β laktamaz üreten ve kolitsin dirençli gram negatif basiller gelir.
•Ülkemizde en sık görülen ve hastalarda tedavi maliyeti ve mortaliteyi arttıran mikroorganizmalar 
daha çok gram negatifler bakterilerdir. 
•Özellikle YBÜ’lerinde bu mikroorganizmalarla kolonize olan ve buna bağlı enfeksiyon gelişen 
hastalarda YBÜ’de yatış süresi uzamakta ve tedavi maliyeti artmaktadır.

1. Hastanın tıbbi dosyasına temas izolasyonunu belirten belirteç yerleştirilmesi
2. Hasta yatağına temas izolasyonunu belirten belirteç asılması
3. Hasta yatağı yakınına el dezenfektanı konulması
4. Hasta yatağı yakınına tıbbi atık kovası konulması
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5. Hasta yatağı yakınına izolasyon önlüğü konulması
6. Termometre, tansiyon aleti gibi yeniden kullanılabilen aletlerin o hastaya özel olması
7. Hastanın kendisinin, etrafının ve medikal aletlerinin günlük temizlenmesi/ dezenfekte edilmesi
8. Hastaya ve yakınlarına izolasyon hakkında bilgi verilmesi
9. Hasta transferi durumunda gideceği birime izolasyon hakkında bilgi verilmesi
10. Hasta ve hastanın çevresiyle temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni kurallarına uyulması
11. Kolonize veya enfekte hastanın taburculuğu sonrası odası ve eşyalarının uygun dezenfektanlarla 
dezenfekte edilmesi
12. Tarama uygulanan birimlerde yeni yatan riskli hastaların tarama sonuçları çıkıncaya kadar 
hastaların kolonize kabul edilmesi
13. İzolasyon odasına alınamayan hastalarda aynı mikroorganizma ile enfekte ya da 
kolonizehastaların birlikte bulundurulması 
Özet
•YBÜ’lerde invaziv işlemlerin artması ile birlikte enfeksiyon riski artmaktadır. 
•Enfeksiyonların önlenmesinde enfeksiyon kontrol önlemlerinin tek tek uygulanması yerine YBÜ’lerin
özelliklerine göre demetlerhalinde uygulanması daha etkilidir.
 •Seçilen enfeksiyon kontrol demetleri YBÜ’lerin özelliğine göre 7 gün 24 saat uygulanabilir ve 
denetlenebilir olmalıdır. 
•Bütün önleme demetlerinde temel prensip invaziv işlemlerin gereksiz uygulanmaması, uygulama 
sırasında asepsi ve antisepsi kurallarına uyum ve invaziv kataterlerin en kısa sürede sonlandırılması ve
el hijyenine uyum olarak görülmektedir.
•Demetlerin uygulanması sonrası enfeksiyon kontrol kurullarına düşen görev ise sürveyans 
uygulamaları ile önleme demetlerine uyumu ve enfeksiyon oranlarını takip edip geri bildirimini 
yaparak uyum oranlarını artırmaktır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


