
1. AMAÇ: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YDBÜ) hasta kabulü, değerlendirilmesi, bakımı, izlemi ve 

taburculuğu için ortak bir yöntem belirlemek.

2. KAPSAM: Prosedür Yenidoğan Yoğun Bakım işleyiş sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR: -

4. TANIMLAR:

4.1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YDYBÜ) : Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,  stabil  olmayan, sürekli

hemşirelik bakımı ve invaziv girişimler gerektiren bebeklerin izlendiği alanlardır. Yenidoğan Yoğun Bakım

Ünitesi 0-28 günlük hastaları kabul etmektir. Doğumdan 28. gününe kadar olan bebekler izlenir.

5. SORUMLULAR: YDYBÜ hekimleri, hemşireleri ve porterlerın sorumluluğundadır.

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NE HASTA KABULÜ

6.1.1. YDYBÜ’ne Hasta Kabulü Hazırlığı

6.1.1.1. Küvöz/ radyant ısıtıcılı yatak manuel modda 36,5 °C derecede ısıtılır.

6.1.1.2. Setleri monte edilmiş bir ventilatör hazır bulundurulur. Hasta gelmeden önce kontrolü yapılır.

6.1.1.3. Flowmetre ve humudifer oksijen çıkışına monte edilir.

6.1.1.4. Neonatal ambu ve setleri hazırlanarak kontrolleri yapılır.

4.1.1.5. Aspirasyon regülatörü vakum çıkışına bağlanır,  aspirasyon sistemi hazırlanır,  gerekli  boyutlarda

aspirasyon sondaları (no:6fr, 8fr) hazırlanır.

6.1.1.5. Isıtıcılı açık yatağa / kuvöze alez (örtü) serilir. Bebek bezi hazırlanır.

6.1.1.6.  Hasta  başı  monitörü  SpO2  probu,  NIBP  probu,  EKG  probu  takılarak  hazırlanır  ve  BEKLEME

modunda açık bırakılır.

6.1.1.7. Pump ve enjektomat çalışırlığı kontrol edilir.

6.1.1.8. Bir adet pump seti, 24G ve 26G anjiocath (2şer adet), bir adet biyokimya tüpü, bir adet hemogram

tüpü,  çeşitli  boylarda fiksasyon için kesilmiş  flasterler,  yeşil  iğne ucu (3 adet),  kapiller  tüp (3-4  adet),

enjeksiyon bantı (3 adet), enjeksiyonluk distile su 10ml ampul (2 adet), 1,2,5 ve 10 ml’lik enjektör (2’şer

adet), 5x5 steril spanç (2paket), %70 alkollü swap, serum fizyolojik ampul (2 adet), Atrezi ve mide kontrolü

için feeding No:6 ve No:8 (2 şer adet) ve makas bir tepsi içinde hazırlanarak yenidoğanın alınacağı küvözün

başına bırakılır.

6.1.2. YDYBÜ’ne Hasta Kabulü
6.1.2.1. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri’ne Doğumhane, Pediatri Polikliniği,  Acil Servis, Ameliyathane,

Bebek Odası,  yeni  doğan yatışı  yapılan tüm hasta katlarından yatış yapılabilir.  Ayrıca hastane dışından

YDYBÜ Sorumlu Hekim onayı ile yatış yapılır.

6.1.2.2. Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatma olasılığı olan her tür gebenin yatışı için, doğumu

öncesinde gebenin primer hekimi tarafından Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekiminden yer sorularak

onay alınır. Doğacak olan bebek hakkında YDYBÜ hekimlerine ayrıntılı bilgi verilir. Dış hastaneden gelecek

olan bebekler için de Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekiminden yer sorularak onay alınır.
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6.1.2.3.  Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine hasta  kabulü  YDYBÜ Sorumlu Hekim onayı  ile  yapılır.  Aynı

zamanda  boş  kuvöz,  fototerapi  cihazı  ve  respiratör  durumu  da  yatış  kararı  verilirken  göz  önünde

bulundurulur.

6.1.2.4.  Eğer  yenidoğanın  yatışı  yok  ise;  yenidoğanın  ebeveynleri  tarafından  YDYBÜ’ne  yatış  işlemleri

başlatılır. Yatan hasta hizmetleri/Yenidoğan Yoğun Bakım Hekimi tarafından ilgili formlar ebeveynlere bilgi

verilerek imzalatılır.

6.1.2.5. Yenidoğan prosedüre uygun olarak YDYBÜ’ ne nakledilir. Hastanın YDYBÜ’ ne ulaşana kadar geçen

süre içerisinde yapılan tüm tedavi  ve  girişimlerini  kaydedilir  ve imzalanır.  Yenidoğan ameliyathaneden

geliyor ise transferi yapılarak hasta ile ilgili bilgiler aktarılır. Ayrıca hastane iç otomasyon sistemi üzerinden

bu bilgiler hasta dosyasına kaydedilir.

6.1.2.6. Yenidoğan, YDYBÜ hemşireleri ve personeli tarafından kuvöze alınır, giysileri çıkartılır, gerekli olan 

pozisyon verilir.

6.1.2.7.  Kimlik  doğrulama  yapılır.  Cinsiyetine  uygun  Kol  bilekliği  (kız-pembe/erkek–mavi)  hazırlanır,

bilekliğe  annenin  adı-soyadı,  bebeğin  doğum  tarihi  (gün/ay/yıl)  bilgileri  ve  anne  veya  bebeğin  hasta

numarası  yazılır.  Bebeğin  nüfus  kağıdı  çıkıp  yatış  işlemleri  yapıldığında  ise;  kendi  adı  soyadı  ve  hasta

numarası, doğum tarihi yazan barkod bilekliğe yapıştırılır. Kimlik bilekliği mutlaka bebeğin koluna takılır.

Eğer koluna takılması mümkün değilse ayak bileğine takılır. Eğer burada da sorun teşkil ederse bebeğin

göğsüne yapıştırılır. YDYB’de ayrıca kuvözün herkes tarafından görünebilecek kısmına Bebeğin Adı Soyadı,

Anne Adı Soyadı, Doktorunun Adı Soyadı, Doğum Tarihi/Saati, Bebeğin Doğum kilosu/boyu /Baş Çevresi

bilgilerini içeren kart yerleştirilir.

6.2. YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATIŞ SÜRECİ

6.2.1. Takip Süreci

6.2.1.1. Yenidoğan küvöze alınır alınmaz hemen monitörize edilir. İlk yaşam bulguları hekime bildirilir ve

“Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Takip Formu” na kaydedilir.

6.2.1.2. YDYBÜ’deki yenidoğanların vital bulguları (Ateş, Nb, TA, SpO2) monitörden sürekli izlenir.

6.2.1.3.  Solunumu gözlenir  ve  SpO2 değerlerine  bakılır  ve  gerekli  ise  hekim istemine  göre  hemen O2

desteğine başlanır. Gerekirse oksijen desteği için nasal CPAP uygulanır.

6.2.1.4. Solunum sistemine ilişkin olarak, spontan solunumu olan yenidoğandan solunum hızı ve derinliği

gözlenir. İki saatte bir akciğer sesleri dinlenir. Yenidoğana masaj yapılır, postural drenaj yapılır, pozisyon

değiştirilir. SpO2 değerleri “Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Takip Formu” na kaydedilir.

6.2.1.5. Yenidoğan monitorize edilir. Kalp ritmi, arterial basınç; monitörden yakından izlenerek saat başı

“Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Takip Formu” na kaydedilir. Monitorün alarm seviyeleri hekim tarafından

belirlenir.
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6.2.1.6. YDYBÜ Hemşiresi,  genel durumu stabilleşen yenidoğanın boy, kilo, baş çevresi ölçülerini alır ve

“Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Takip Formu”na bebek bilgileri kısmına kaydeder ve hastanın YDYBÜ’ne

yatışını takiben ilk  2 saat içinde hastanın değerlendirmesini yapar. Sabah nöbet tesliminden önce tüm

hastaların günlük kilo takipleri yapılıp, kayıt edilir. Yenidoğanın ısı kontrolü sağlanır.

6.2.1.7. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebeklere düşme riski değerlendirmesi yapılmaz.
6.2.1.8. Hemşire tarafından hekim istemine göre hastadan hemogram, CRP, sedim, kan grubu ve rutin

tetkikleri  alınır,  gerekli  ise  kültür  örnekleri  alınır,  sisteme  girişleri  yapılır,  numune  taşıma  kabı ile

laboratuara gönderilir. Tetkik sonuçlarının takibi yapılır.

6.2.1.9. Hemşireler tarafından, gözlemleri sırasında tespit edilen değişiklikler, derhal hekime haber verilir.

Bunlar, hastanın genel vücut düzeninde veya monitörize edilen vital bulgularına ait olabilir.

6.2.1.10. Yenidoğanın topuğundan tarama testleri için (Fenilketonüri, Doğumsal Hipotiroidi ve Biyotinidaz

Eksikliği) kan alınması işlemi gerçekleştirilir.

6.2.1.11. Fototerapi alan bebeklere koruyucu ekipman olarak uygun göz bandı, röntgen çekiminde ise,

genital koruyucu ekipman kullanılır.

6.2.2. Tedavi Süreci
6.2.2.1.  Yenidoğan  yoğun  bakım  ünitesine  yatırılan  hastanın  sorumlu  hekimi  yenidoğan  yoğun  bakım

sorumlu hekimidir.

6.2.2.2.Hekim hastaya ait günlük gözlemlerini kaydeder, hasta dosyasında muhafaza edilir.

6.2.2.3. YDYBÜ hekimi hastanın tedavisi için gerekli ilaçları ve beslenmesini order eder. Hemşire tarafından

tedavi saatleri düzenlenir ve uygulanır.

Bakımın Planlanması Ve İzlenmesi: 

Tedavi işlemleri:   Doktor orderı doğrultusunda, tedaviler,  istenen bakımlar, takipler,  tetkikler yapılır  ve

hemşire gözlem formuna kayıt edilir.  

Serviste benzer isimli hasta bulunuyorsa tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilir.  

Vital bulguları düzenli aralıklarla takip edilir, kayıt edilerek değişiklikler gözlenir ve  doktora bildirilir.  

Günlük doktor hasta vizitlerinden sonra doktor hastanın tedavisiyle ilgili değişiklikleri tedavi planına kayıt

eder. Tedavi planında ilacın dozu, uygulanış şekli, zamanı mutlaka yazılır ve hekimin imzası kaşesi bulunur.

Tedavi planında yazan tedaviler hemşire gözlem formuna kayıt edilerek hemşire tedavi planını hazırlar.  

Planlanan  tedavi  ve  hastayla  ilgili  bilgiler  (doğru  hasta,  doğru  doz,  doğru  ilaç,  doğru  yöntem,  order

kontrolü) kontrol edildikten sonra hemşire/doktor tedaviyi uygular. 

 İnsülin, aşı gibi flakonlar açıldığında üzerine mutlaka açılış tarihi, saati, kim tarafından açıldığı yazılır.  

Uygulanan tedaviler tedavi defterine ve hemşire gözlem formuna eksiksiz olarak kayıt edilir.
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Yapılan tedaviler tedavi defterine ilaç adı, dozu, veriliş yolu, veriliş saati yazılır ve uygulanış saati daire içine

alınır ve tedaviyi uygulayan kişi adının baş harfi ve soyadı yazılır.  

Doktor,  eczane  istemleri,  tedavi  planına  hemşire  gözlem  formuna  ve  tedavi  defterine  ilaç  isimleri

kısaltılmadan okunaklı olarak yazılır. 

 Tedavi planı yazılmışsa hastane bilgi yönetim sistemine girişi yapılır.  

Hastanın ilaçları hastane eczanesinden temin edilir.  

Hastanın klinik seyrinde bir değişiklik olursa hemşire tarafından ilgili hekime haber  verilir. 

Doktor istemine göre tedavileri  yapılır.   Hastayla ilgili  başka bir doktorun kararı  istenirse konsültasyon

işlemi gerçekleştirilir. 

Bu  işlemden hekim sorumludur.  Konsültasyon sonucu tedaviye eklenen değişiklikler doktor tarafından

tedavi planına  yazılır, hastane bilgi yönetim sistemine girişi yapılır. 

 Konsültasyon hekim isterse hastayı kendi servisine alarak takip edebilir. 

Bu durumda  birim sekreteri HBYS üzerinden servis değişikliğini gerçekleştirir.  

Doktorun önerisi doğrultusunda hastanın beslenmesi belirlenir.   

Topuk kanı örnekleri bebek anne yanında ise kadın doğum servisindeki ilgili hemşire  tarafından, yatan

hasta ise klinikte ilgili hemşire tarafından alınır. 

Örnekler  erken  taburcu  olan  bebeklerde  zamana  bakılmaksızın,  yatan  bebeklerde  ise  beslenme

başlandıktan 48 saat sonra, küçük prematürelerde ise 7 gün sonra doktor görüşüne göre alınır.

6.3. ENFEKSİYON KONTROL SÜRECİ

6.3.1. Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde yatan her Yenidoğan Enfeksiyon Kontrol İşleyiş Prosedürü’ne

göre bakım hizmeti alır.

6.3.2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde enfeksiyon gelişmesini önlemek için genel hastane temizliğinden

farklı olarak bölüme özel temizlik çalışmaları yapılır.

6.3.3.  Yenidoğan  Yoğun  Bakım  Ünitesinde  yapılan  tüm  işlemler  “Yenidoğan  Yoğun  Bakım  Ünitesi

Enfeksiyon Kontrol Programı” na göre yapılır.

6.3.4. Yenidoğan ünitesindeki küvözlerin bakımı ve temizliği özelliklerine uygun olarak yapılır.

6.3.5. Oksijen tedavisi alan veya ventilatöre bağlı tüm hastalarda sağlık bakım hizmetleri ile ilişkili solunum

yolu enfeksiyonlarını önlemek için gerekli çalışmalar yapılır.

6.3.6. Hastaya yapılan tüm işlemler Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Takip Formu’na kaydedilir.

6.3.7. Yoğun Bakım ünitesindeki atıklar enfeksiyon kontolünü sağlamak için “Atık Yönetimi Talimatı” na

uygun olarak toplanır ve transferi sağlanır.

6.4. HASTA YAKINLARININ BİLGİLENDİRİLMESİ VE ANNENİN ÜNİTEYE KABULÜ
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6.4.1.  YDYBÜ'de  yatmakta  olan  yenidoğanların  durumu  hakkında  anne  ve  babaya  bilgi  verme YDYBÜ

sorumlu hekimi yetkisindedir. Hemşire yenidoğanın anne ve babasına psikolojik destek sağlamalı ve aileye

hemşirelik bakımıyla ilgili bilgi vermelidir.

6.4.2.  YYBÜ’de hastaya uygulanacak invazif  işlemler  için  hasta  yakınlarına  bilgi  verilerek  onam belgesi

imzalatılır.

6.4.3.  Tıbbi  bir  sakınca  yoksa hasta  stabilize  edildikten sonra “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi  Ziyaret

Kuralları” doğrultusunda 1. derece yakınlarından 1 kişi içeri alınarak bebek ile görüşmesi sağlanır.
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     6.4.4. Tüm bunlar yapılırken sakin, temkinli, hastanın bedensel ve ruhsal, hasta yakınlarının ise duygusal

durumlarına saygılı  olunmalıdır.  Ebeveynlerin sorularına kısa ve net cevaplar verilmeli,  bebeğe yapılacak

işlemler öncesinde ebeveynlere kısaca bilgi verilmelidir.

6.4.5.  Hasta  takiplerinde  beklenen  ya  da  beklenmedik  olumsuz  bir  durum  gelişmesi  halinde  hasta

yakınlarına bırakılan telefon numaralarından ulaşılarak bilgilendirme yapılır.

6.4.6. Hastanın başka bir bölüm veya başka bir hastaneye yönlendirilmesi durumunda hasta yakınlarına 

bilgi verilir.

6.4.7. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hasta yakınlarının, ihtiyaç halinde ulaşabilmek için üst

yönetim tarafından belirlenmiş bekleme alanında beklemeleri sağlanır.

6.4.8. Hasta yakınları hastalarını günde 2 kez belirlenen saatler içerisinde ziyaret edebilir.
6.4.7.Annenin üniteye kabulünden önce bütün servis kuralları anlatılır.
6.4.10.Anneye emzirmeyle ilgili gerekli eğitimler verilir.
6.4.11.Annenin bebeğin yatışı boyunca kalıcağı yer olan anne oteli tanıtılır.
6.4.12.Anne bebek emzirme ihtiyacı olduğu her zaman üniteye alınır.
6.4.13.Anneye  üniteye girmeden önce tek kullanımlık box,bone ve maske giydirilir.
6.4.14.Anne üniteye girmeden önce elleri yıkanır,dezenfekte edilir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

 Yoğun bakım ünitesine giriş sınırlıdır. 

 YBÜ görevli personel dışında sadece hastaya müdahalede bulunacak personel içeri alınır.

 YBÜ 'nin ön girişinde bulunan el dezenfektanı ile mutlaka ellerini temizleyerek içeri girer.

 YBÜ çalışanları ünite dışına çıkarken terlik değişimi yapıp, beyaz önlük giyer.

 YBÜ 'nden ayrılmadan önce mutlaka eller yıkanır. 

 İstenmeyen temasla karşılaşılmışsa EKK 'ne bilgi verilir.

 Bası Yarası (Dekübit) Takibi:

Yatak yaralarını önlemeye yönelik olarak öncelikle risklerin tanılanması, basıncın etkilerinin azaltılması,
beslenme durumunun belirlenmesi,  uzun süren yatak istirahatinden kaçınılması  ve deri  bütünlüğünün
korunması  gerekir.  Riskli  hastalarda  ilk  önleyici  girişim;  basınç,  sürtünme  ve  tahriş  gücünün  etkisini
azaltmaktır. Bunun için;

       6.5. YENİDOĞANDA VENTİLASYON İZLEMİ

6.5.1.  CPAP (Continuous Pozitive  Airway Pressure)  Ventilatör  Modu:  Sürekli  pozitif  havayolu  basıncı

sağlar, Ekspirasyon sırasında alveollerin ve havayollarının kollapsını önler.

6.5.1.1. Endikasyonları;

- RDS ve diğer atelektaziler

- Mekonyum aspirasyon sendromu

- Prematüre apnesi

- Torakotomi sonrası

- Üst solunum yolları tıkanıklığı

- Ventilatörden ayrılma fazında

- Akciğer-kalp hastalığı ayrımında

- Uyku apnesi
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- KAH

6.5.1.2. CPAP Teknikleri: Nazal prong (tek veya çift yönlü) en sık kullanılandır. Yüz maskesi artık 

kullanılmıyor.

6.5.1.3. Basınçlar:

- Basınç: 4-6 cm su

- Gaz akım hızı: 5-10 L/dak

- FiO2: Bebeğin ihtiyacı kadar

- Nem ve ısı: Optimal

- 15 dakika içinde PaO2 yükselmezse basınç 2 cm su artırılır. Max. basınç: 8 cm su. Buna rağmen 

yükselmezse FiO2 artırılır.

- 5-7 cm su basınçta FiO2 % 70 olmasına rağmen PaO2 yükselmezse bebek entübe edilip mekanik 
ventilasyona geçilip sevk edilir.

6.5.1.4. Yan Etkileri

- Kardiak outputu düşürür.

- Böbrek kan akımını azaltır.

- İntrakranial basınç artar.

- Akciğer hava kaçakları artar.

- Gastrik dilatasyon ve rüptür

- Orogastrik tüp konmalı.

- Burun ve deri lezyonları.

6.5.1.5. CPAP tan ayırma

- Öncelikle FiO2, % 3-5 lik aralarla azaltılır

- FiO2 % 40 olduktan sonra basınçlar 2-4 saatte bir 1-2 cm su azaltılır

- Basınç 2-3 cm su olduktan sonra başlıkla oksijene geçilir ve FiO2 hafifçe yükseltilir (% 45-50)

- Sıfır basınca inilirse solunum işi artar!

- Prematüre apnesi için kullanılıyorsa basıncı 3-4 cm su ya indirdikten sonra FiO2 yi % 21 de tutmak 
yeterlidir.

6.5.2. Ventilasyon Teknikleri

- Basınç sınırlamalı, zaman kontrollü pozitif basınçlı ventilasyon (CMV-Sürekli Mekanik 
Ventilasyon, IMV-Aralıklı Mekanik Ventilasyon, IPPV-Aralıklı Pozitif Basınçlı Ventilasyon)

- Hacim sınırlamalı, zaman kontrollü pozitif basınçlı ventilasyon

- Basınç sınırlamalı volüm kontrollü (PRVC)

- Hastanın tetiklediği ventilasyon (PTV)

- Yüksek hızlı ventilasyon (HFV)

- ECMO

- YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENTÜBASYON KRİTERLERİ;-
- .Kardiyak Arrest-
- .Solunum Yetersizlikleri-

- .Oksijenlenmede Yetersizlik (Maske veya nazal kanülle oksijen verilmesine rağmen 

arteriyal kanda PO2 de düşmenin gözlendiği durumlar)-
- Pulmoner sekresyonların temizlenmesi ve kontrol altına alınması gereken durumlar-
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- Derin Koma-
- Üst Hava Yolu Obstrüksiyonu-
- Solunum yollarını etkileyen ciddi yüz ve kafa travmaları-
- Solunumsal Arrest-
- .Aspirasyon Riski

-

6.5.3. Yeterli ventilasyonu sağlamak için;

- Hastanın durumuna uygun ventilasyon modu seçilir.

- Solunum sesleri değerlendirilir, göğüs hareketlerinin ventilatöre uyumu gözlenir.

- Extremiteler renk ve ısı açısından değerlendirilir.

- Hastaya  verilen  oksijen  external  bir  kaynakla  ısıtılır  ve  nemlendirilir.  Nemlendirici  ısısı  ve  su

seviyesi  kontrol  edilmelidir;  aşırı  nemlendirme  solunum  yolları  direncini  artırır,  kanın

oksijenlenmesini bozar.

Nemlendirmenin yetersiz olması ise krut oluşumunu artırır, solunum yollarının kurumasına neden olur.

- Pulseoximetre ile hastanın oksijen satürasyonu takip edilir.

- Gerektikçe aspirasyon yapılır. O2 saturasyonu düşük değilse ve klınik durumunda değişikli yoksa 
aspirasyon gerekli değildir.
-
- Doktor tarafından alınan kan gazları değerlendirilir, elektrolit takibi yapılır

- Hastanın vital bulguları, genel durumu, aldığı çıkardığı sürekli izlenir ve kayıt edilir

- Sekresyon stazını önlemek için sık pozisyon değiştirilir.

- FiO2, tidal volüm, minute volüm, ekspiryum ve inspuryum hava yolu basınçları, PEEP ve IMV 
değerleri, alarm sınırları bilinir ve sık sık kontrol edilir.

- Gerektiğinde P.A Akciğer grafisi ile takibi yapılır.

- Gerektiğinde sedasyon uygulanabilir.

6.5.4. Enfeksiyon riskini minimuma indirmek için;

- Hasta aseptik koşullara uygun olarak aspire edilir, sekresyonlar renk, yoğunluk ve miktar açısından

değerlendirilir,

- Belli aralıklarla trakeal aspirasyon ve diğer gerekli kültürler alınıp gönderilir.

- Ventilatörün bakımı ve bağlantılarının değişimi sık aralıklarla yapılır.

- Ventilatördeki bakteri filtreleri üzerine yapıştırılan etikete tarih, hemşire adı, soyadı yazılır ve 24

saatte bir ve gerektikçe, hortumlar ise kirlendikçe değiştirilir. Eğer mekanik bir kirlilik gözlemlenirse

daha sık değişim yapılır. “Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Takip Formu” na kaydedilir.

- Nemlendiricilerin su seviyesi kontrol edilir, steril distile su kullanılır ve nemlendiricilerin temizliğine dikkat 
edilir.

- Hortumların içinde biriken sıvının hastaya gitmemesi için sık sık sıvı boşaltılır, bu esnada 

ekipmanın ayrılan parçaları kontamine olmamasına dikkat edilir.

-
- .YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ EKSTÜBASYON KRİTERLERİ:-
- .Mekanik ventilasyon gereken sebebin ortadan kalkması veya düzelme göstermesi-
- .Nöromüsküler blokajın sonlandırılması-
- Efektif solunum çabası belirtileri-
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- .Negatif inspiratuvar gücün >30-45 olması-
- .Vital kapasite 15ml/kg ve üstünde olması-
- .Tidal volüm >5ml/kg-
- .Spontan Tidal Volümün >6ml/kg üzerinde olması-
- .Ölü Boşluk/Tidal Volüm Oranı>0,6-
- FiO2<0,5 , PEEP<5-6mmHg iken PaO2’nin 70 ve üzeri olması-
- .FiO2<0,5 , PEEP<5-6mmHg iken PaO2/FiO2 oranının >200 olması-
- .Yaş ve hastalık süreci ile uyumlu vital bulgular-
- .Minimum inotropik ajan gereksinimi-
- .İleri metabolik dengesizliğin olmaması-
- .Sıvı ve beslenme dengesinin uygun olması-
- Hasta-ventilatör senkranizasyonu solunum kaslarının uygunluğu

-

6.5.4.1. Ventilatördeki Bebekte Ani Bozulma (CPAP Modu İçin)

- Endotrakeal tüp yerinden çıkmış mı?

- Ventilatör çalışıyor mu?

- Ventilatör parçaları yerli yerinde mi, çıkan, ayrılan veya kıvrılmış bir kısım var mı?

- Ventilatörün alarm göstergesinde uyarı var mı?

- Bebeğin tüpü tıkalı mı?

- Bebek bir müddet ambu ile solutulur, bebeğin göğsü izlenir ve satürasyonu düzelip düzelmediğine 

bakılır.

- Bazı ventilatörlerde tüpün tıkandığını gösteren alarm uyarıları veya dakika volümü göstergesi 

bulunmaktadır. Dakika volümü düşük bebekte obstrüksiyon düşünülür.

- Diğer medikal problemler (Pnömotoraks, İntrakranial kanama, Sepsis, menenjit, Konjenital kalp 

hastalığı, Metabolik problemler, Nekrotizan enterokolitis)

6.5.5. CPAP Sonrası Bakım

- Hood ile oksijen verilir. Oksijen konsantrasyonu %5 daha artırılarak uygulanır.

- Bebeğin ağzı ve boğazı iyice temizlenir. Göğüse fizik tedavi uygulanır ve pozisyon verilerek bebeğin

sekresyonlarını çıkarması istenir.

- Prongtan ayırma: 6 saat kadar sonra film çekilerek atelektazi gelişip gelişmediği açısından kontrol 

edilmelidir. Eğer daha erken durumunda kötüleşme oluyorsa, daha önce girişimde bulunulur.

6.6. YENİDOĞANDA SEPSİS İZLEMİ

6.6.1. Yenidoğan Sepsisi: Hayatın ilk 28 gününde bakteriel, viral ve fungal etkenlerle ortaya çıkan klinik

tablodur. Matürlerde 1/1000, prematürlerde 4/1000 doğumda görülür. Pozitif kan kültürü (vücut sıvısı)
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ile birlikte klinik tablonun oluşmasına neonatal sepsis denir. Eğer klinik tablo yoksa yenidoğanın geçici

bakteriemisi adı verilir. Klinik tablo olmasına rağmen, antibiyotik kullanımı, uygun kültür ortamında

üretilmeme veya pnömoni, pyelonefrit gibi tablolar da kan kültüründe üreme olmayabilir. Neonatal sepsis

erken ve geç olmak üzere 2 gruba ayrılır.

6.6.1.1. Erken Tip: Doğumdan itibaren ilk 4 günde görülen tablodur. Kontamine amniosla veya kanla

geçer.

- Sıklıkla Saptanan: Matür bebeklerde (GBS,  E.Coli, Listeria –Enterokok), Prematür Bebeklerde

GBS,  E.Coli, H.İnfluenza, Gram ( -) basiller)

- Nadiren Gözlenen (Herpes, Staf.aureus, Streptekok A ve D, Hemofilus influenza, Klebsiella

Psödomonas, Enterobacter)

6.6.1.2. Geç Tip: Doğumdan sonra 4. günden itibaren görülür. Ancak klinik bulgular genellikle 7.

günden sonra belirir.

- Evde olan çocuklarda (GBS, Gram ( -) etkenler, Herpes)

- Hastanede yatan çocuklarda (Staf. Epidermitis, Psödomonas, Klebsiella, 

Xanthomonas, Enterobakter Serratia, Asinetobacter, Kandida)

6.6.2. Klinik Tablo

6.6.2.1. Beslenme Problemleri: Acıkmama, yeterli emmeme, rezidü-kusma, distansiyon, sulu mukuslu 

gaita, “heme” pozitif gaita saptanması

- Bebeğin iyi gözükmemesi, aktivitesinde azalma

6.6.2.1. Termoregülasyon bozukluğu: Genellikle hipotermi izlenir ( 35.5 C altı ) Ancak ateşte görülür. 

Bebekte 1 saati geçen ve 37.8 C aşan ateş önemlidir. İlk 3 bulguya sepsis TRİADI da denir.

6.6.2.2. Solunum problemleri: Takipne, apne ve ani kararma-morarma nöbetleri.

- İnaktivite  olabilir.  Ancak  bazı  çocuklarda  aşırı  ağlama  ve  huzursuzluk  sepsisin  göstergesi  olabilir.

Huzursuzluk genellikle klinik tablonun belirginleşmesinden 2-10 saat önce inatçı ağlama şeklinde

gözlenmektedir.

6.6.2.3. SSS Bulguları: Letarji, koma, hipotoni, hiporefleksi, bombe fontanel, konvülziyonlar

6.6.2.4. Dolaşım Sistemi: Solukluk, siyanoz, hipo-hipertansiyon, oligüri, kapiller dolma zamanında uzama 

( 2.5 sn üzeri )

6.6.2.5. Abdominal: Karın duvarı renk değişikliği, venlerde dolgunluk, karaciğer-dalak büyüklüğü, 

göbekte kızarıklık, akıntı, skrotal şişlik, çöküklük, distansiyon, barsak anslarının gözlenir olması,

6.6.2.6. Diğer: Döküntüler, peteşiler, otit, konjonktivit, sellülit, apse, septik artrit, empetigo, vajinit,

sklerema.

6.6.3. Tanı

6.6.3.1. Rutin çalışmalar

- Tam kan sayımı ve periferik yayma
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- Kan kültürü

- İdrar mikroskopisi ve kültürü

- Akciğer grafisi

6.6.4.1. Antibiyotik Tedavisi: YDYBÜ Antibiyotik Kullanım Kontrol Ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi 

dikkate alınarak Enfeksiyon Hekimi onayı ile Antibiyotik tedavisi uygulanır.

- Seçilecek antibiyotikler  için hastanın preterm-term, yaşı,  karaciğer-renal  fonksiyonları,  ilacın

yıkım ve atılım yolları, enfeksiyon odağı (A.C., BOS, yumuşak doku vs), hastane enfeksiyonları dikkate

alınır.

- Erken sepsis için ideal kombinasyon ampisillin (GBS, enterokok, listeria, proteus E. coli) ve 

aminoglikozitlerdir (E.coli, Klebsiella Proteus, Enterobacter, Psödomonas).

- Nefro-ototoksisite genta > tobra > amik> netilmisindir. 14. günü aşma, anoksi, bilirubin, renal

iskemi, diüretikler (furosemid) ve vankomisin (8 kat artar) unutulmamalıdır. Uzun süreli kullanımlarda

hipomagnezemi, hipopotasemi oluşabilir.

- Geç  sepsiste  ise   geliştirilmiş   penisilin   türevleri   (karbenisillin,   tikarsillin,   piperasillin),

Sefalosporinler, monobaktam (aztreonam) ve karbapenemler (imi ve meropenem) kullanılır. Gerekirse

aminoglikosiztlerle kombine edilirler. Staf aureus için teikoplanin veya vankomisin verilir. Kinolonlar 

tercih edilmese de ihtiyaç varsa kullanılır.

-

- Anaerobik enfeksiyonlar için kloramfenikol klindamisin, metronidozol verilir. Antifungal olarak 

flukonozol, amfoterisin-B verilir.

6.6.4.2. Destek Tedavileri: Küvöz, kot bakımı, termoregülasyonun sağlanması, kan şekeri, elektrolit, asit-

baz dengesinin sürdürülmesi, oksijen, ventilasyon yapılır.

6.6.4.3. Diğer Tedaviler: Melatonin oksidatif stresi önleyici olarak denenmektedir.

6.6.4.4. Destek Tedaviler

- Damar Yolları: Önerilen uygulama herhangi bir kanülün yerleştirilmesinden itibaren 24 saatten

fazla  zaman geçmişe  kanulün  çıkarılmasıdır.  Bu  durum damar  yolu  açılması  zor  olan  bebeklerde

düşünülebilir.

- Beslenme: Septisemik bebekler genelde kataboliktir. Paralitik ileus, NEC veya gastroenteritten

dolayı enteral beslenmeyi tolere edemezler. Intravenöz beslenme (özellikle lipid ile) sepsis sırasında

kötü tolere edilir.  Bu yüzden enfeksiyonun ilk 24-48 saatinde sıvı,  dextroz ve elektrolit  tek başına

verilmelidir. Parenteral veya enteral beslenme bebeğin durumuna göre belirlenmelidir.

- Korunma: Tüm yenidoğan bebekler, enfeksiyon yönünden değerlendirilir. Eğer anne enfekte ise

en kısa sürede tedavi edilir. Ayrıca enfeksiyonun diğer bebeklere yayılmasını önlemek için el hijyenine

ve çevre temizlik / dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi gerekir.
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6.7. YENİDOĞANDA SEDASYON VE ANALJEZİ

6.7.2. Sedasyon ve Analjezinin Hedefleri;

Ağrı kontrolü,

Hemşire bakımının kolaylaştırılmas
- Oksijen tüketiminin azaltılması,

- Ventilatörle uyum,

6.7.3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde sedasyon oluşturmak amacıyla;

- Midazalon (oral, rektal, nazal, sublingual)

6.8. YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN YENİDOĞAN ÇIKIŞ SÜRECİ

6.8.2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine alınan hastanın durumu, yoğun bakım ihtiyacı kalıp

kalmadığı kararı, YDYBÜ hekimi tarafından değerlendirerek verir.

6.8.3. Hekim tarafından, hastanın yenidoğan yoğun bakım çıkış epikrizi yazılır.

6.8.4. Yenidoğanın, hastane otomasyon sistemi üzerinden YYBÜ’den çıkışı yapılır.

6.9.  Yoğun  bakımda  kullanılan  hasta  başı  test  cihazlarından  yenidoğan  YBÜ  Sorumlu

Hemşiresi sorumludur. Günlük kalibrasyonlar ve kalite kontrol testleri yapılarak cihazların

kullanımı  sağlanır.  Kalibrasyon  ve  kalite  kontrol  test  sonuçları  Laboratuvar  Sorumlu

Teknikeri tarafından takip edilir. Laboratuvar sorumlu teknikeri, Kalibrasyon/kalite kontrol

sonuçlarının  olumsuz  çıkması  ya  da  personelden  kaynaklı  kullanım  hataları  tespit

edildiğinde yenidoğan YBÜ Sorumlu Hemşiresi ile birlikte düzeltici önleyici faaliyeti planlar,

personele  eğitim  verir.  Kalibrasyon  ve/veya  kalite  test  sonuçları  hata  veriyor  ise

Biyomedikal Müdürlüğüne biyotek üzerinden iş istek atılır.

6.10. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ELEKTRİK ARIZA YA DA KESİNTİ SÜRECİ

6.10.2. Hastanenin ihtiyacı olan elektrik enerjisi kesintisiz 24 saat haftada 7 gün 
sağlanmaktadır.Hastane elektrik sistemi jeneratör ile desteklendiği için elektrik kesintilerinde, 30-35 
saniye içerisinde jeneratör devreye girmekte ve hastaneye elektrik sağlanmaktadır. Eğer jeneratörün 
kendiliğinden devreye girmediği durumlarda en geç 1 dakika içinde manuel olarak çalıştırılır, gece 
müdürü durumdan haberdar edilir.
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6.10.7. Elektrik panosunda bulunan ana şalter kontrol edilir, şalter tam olarak OFF konumuna alınır ve

hızlı bir şekilde ON konumuna alınır.

6.10.8. Yoğun bakım ünitesinde her hasta başında ambu bulundurulur. Gerekirse servislerden hemşire

takviyesi yapılır ve ventilatördeki hastaların ambulanarak ventilasyonu sağlanır.

6.11. YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YANGIN SÜRECİ, DOĞAL VE TEKNOLOJİK AFETLERDE

VE YANGINDA TAHLİYE

6.11.2. Hastanenin bütün bölümlerinde ve yoğun bakımlarda duman detektörleri bulunmakta ve bunlar

merkezi  sistemle  Teknik  Hizmetler  Bölümüne  bağlanmış  durumdadır.  Duman  dedektörleri  alarm

verdiğinde bu bölüme hemen uyarı gitmekte ve müdahale edilmektedir.

6.11.3.  Her  katta  ve  yenidoğan  bakım  ünitesinde  belirlenmiş  bölgelerde  yangın  alarm  butonları

bulunmaktadır. Yangını ilk gören kişi yangın alarm butonuna basar. “KIRMIZI KOD” anonsu verilir. Aynı

zamanda, itfaiye aranarak yardım istenir.

6.11.4. Yangın alarmının duyulması ile  birlikte hastane genelinde görevli  olan yangına ilk müdahale

ekibi, Teknik servis,  Biyomedikal  görevlileri  yangın alanına gelir,  elektriğin ve Oksijen gazının uygun

zamanda kesilmesi sağlanır. Bu durumda eğer ventilatörde hasta varsa hemşire tarafından ambulanır.

6.11.5. Yangın söndürme ekibi mevcut yangın söndürme cihazları ile ilk müdahaleyi yapar. Söndürme

ekibi  lideri  yangın  sonucunda  oluşan  dumanın  diğer  kat  ya  da  bölümlere  geçmemesi  için  gereken

önlemleri alır.

6.11.6. Yangın, ekip tarafından söndürülmüş ise itfaiyeye gerekli açıklama yapılarak bilgi verilir.

6.11.7. Yangın, ekip tarafından söndürülemiyor ise itfaiye gelene kadar söndürme çalışmalarına devam

edilerek yangının diğer bölümlere geçmesine engel olunur.

6.11.8.  İtfaiyenin  gelmesi  ile  birlikte  gerekli  bilgiler  itfaiyeye  verilerek  kontrolün  itfaiyeye  geçmesi

sağlanır.

6.11.9. Yangının kontrol edilememesi veya söndürülememesi halinde durum değerlendirilmesi yapılır.

Bölümün boşaltılıp boşaltılmamasına, hastaların başka bölümlere transfer edilip edilmeyeceğine karar

verilir.

6.11.10. Yoğun bakım sorumlu hekimi yoğun bakımda oluşabilecek bir yangın anında üst yönetim 

kararını beklemeksizin tahliyeyi başlatma kararı verebilir.

6.11.11. Tahliye koordinatörü yoğun bakım sorumlu/shift sorumlu hemşiresidir.
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6.11.12. Yoğun bakım ünitesinde yangın, doğal afet ve teknolojik afetlerde tahliye planı “Hastane Afet 

Eylem Planı” na göre yapılır.

6.11.13. Triaj uygulaması yoğun bakım sorumlu hekim tarafından yapılarak, yangın anında sözlü olarak 

yoğun bakım çalışanları yönlendirilir. Hastaların tahliyesi triajda belirlenen sıraya göre yapılır;

6.11.14. Triaj uygulaması hastaların sağlık durumları göz önünde bulundurularak yapılır;

- Post-op gözlem altında olan ve birinci basamak hastaları öncelikli olarak tahliye edilir.

- İkinci basamak hastalar ikinci olarak, üçüncü basamak hastalar en son olarak tahliye edilir.

- Bununla birlikte yoğun bakım sorumlu hekiminin insiyatifiyle hareket edilerek, öncelik sırası 

yenidoğan yoğun bakım sorumlu hekimi tarafından belirlenir.

6.11.15. Kurtarma ekibi (tahliye ekibi), yangın alanından kurtarılması gereken kişileri ve eşyaları 

emniyetli bir bölgeye transfer eder.

6.11.16.  Çıkan  yangından  etkilenen  ya  da yaralanan  hasta/hasta  yakını/personel  var  ise  ilk  yardım

ekibince müdahaleleri yapılarak yaralananlar acil servise alınır. Hasta transferleri hemşire ve personel

eşliğinde yapılır.

6.11.17. Başhekimlik ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hekim, hemşire ve

sağlık görevlileri yenidoğan yoğun bakım için belirlenmiş olan güvenli alana yönlendirilir.

6.11.18.  Güvenli  alana sevk edilen sağlık  personelleri,  tahliye edilmiş  olan hastaların  gözetiminden,

gerekli müdahalelerin yapılmasından sorumludurlar.

6.11.19. Tahliye edilen hastaların başka hastanelere nakledilmesi gerekebilir.  Bu durumda “Hastane

Afet  Eylem  Planı”ında”  lojistik  ve  planlama  sorumlusu  olarak  belirlenen  kişi  öncelikli  olarak  yakın

çevredeki hastanelerle iletişime geçerek Ambulans ve sağlık görevlisi talebinde bulunur.

6.11.20. Hastanemizde çıkabilecek yangınlarda alınması gereken özel güvenlik tedbirleri ve personelin

hareket tarzı “Yangın Güvenlik Prosedürü” nde belirtilmiştir.

YENİDOĞANIN İŞLEMLER ESNASINDA KORUNMASI
YDYB bakım ünitesinde fototerapi alan bebeklerin gözleri, göz bandı ile kapatılmakta, bebeğin kilosuna göre 1-2 
numara göz bandı kullanılmaktadır, vücut ısıları dijital derece ile takip edilerek gözlem formuna kaydedilmektedir.  
Röntgen çekilen bebeklere genital koruyucu kullanılarak film çekilir.
 Kuvöz içi oksijen veya hood içi oksijen alan bebeklerin oksijen konsantrasyonu analizatörle ölçülerek kaydedilir.  
Tüm kuvözlerin dışı ve kapakları günlük ve kirlendikçe silinmektedir.

SURUÇ DEVLET HASTANESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
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