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       1.AMAÇ: Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, yeni doğan yoğun bakım hasta kabul kriterlerine uyan hastaların alınması ve
bu hastalara en etkili tıbbi tedaviyi uygulayarak, hasta bakımını yaparak en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak.

      2.KAPSAM: Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Çalışanları

    3.SORUMLULAR: Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hekimi sorumludur. Hastanemizde çalışan herkes bu talimata
uygun çalışmaktan sorumludur.

      4.YENİDOĞAN KLİNİĞİNE KABUL KRİTERLERİ
4.1. Yeni  Doğan yoğun bakım ünitesine,  kadın  hastalıkları  ve  doğum servisinde doğurtulan,  çocuk  acil  polikliniğine

başvuran veya başka hastanelerden sevk edilen bebekler kabul edilir.
4.2.  Yeni  doğan yoğun bakım ünitesinde 1.  Ve 2. Düzey hizmet verilmekte ve hasta kabul kriterleri  düzeylere göre

belirlenir.
4.3. Yeni doğan yoğun bakım düzeyleri;
4.3.1.Düzey 1
4.3.1.1. Fizyolojik  olarak  stabil  olan,  yoğun  bakım  hizmeti  gerektirmeyen  ancak  tanı,  tedavi,  beslenme  ve  bakım

hizmetleri gereken veya daha üst düzey yoğun bakımda tedavi sonrası düzelen ancak takip ve tedavinin devamı gereken hastaları
içerir.

 Fototerapi

 Yeterli enteral beslenmeye ulaşamamış bebeklerin izlemi
 Farmakolojik müdahale gerektirmeyen apne/bradikardi izlemi

 Isı stabilitesinin sağlanması
 Sepsisin başlangıcının değerlendirilmesi

 Oksijen  tedavisi  veya  parenteral  beslenme desteği  bulunmayan  prematüre  bebeklerin  büyüme ve  gelişiminin
izlemi

 Genel durumu stabil olan bebeklerde tanısal değerlendirme

 Düzey 2 ve 3 de izlenirken tedavi sonrası düzelen ancak takip, tedavi, tedavi veya taburculuk öncesi anne eğitimi
açısından izlenen hastalar kabul edilir.

4.3.2.Düzey 2
4.3.2.1.Birinci düzeydeki temel bakıma ek olarak 1000gr üstü veya 32 haftadan büyük yeni doğanlar ile prematürlük

apnesi  olan,  sıcaklığını  koruyamayan,  oral  beslenemeyen  hasta  yeni  doğanların  detaylı  ve  nitelikli  gözlem  ve  girişimlerinin
yapılabildiği ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan yeni doğanların takip ve tedavilerini içerir. Düşük doğum ağırlığı (<2500
gram):Doğum ağırlığı 2000-2500 gram olan bebeklerin bazılarının hastaneye yatışı gerekmezken bazılarının yoğun bakım desteği
ihtiyacı olmasa da uygun düzey sağlanana kadar bakımları gerekir.

Premature:36 gestasyon haftası veya daha küçük gestasyon haftasındaki bebeklerin bakım ve takibi
Enfeksiyon: Klinik olarak enfeksiyon şüphesinin bulunması (antibiyotik başlanan bebekler)
Solunum problemleri:

 Apne,  siyanotik epizodlar  (solunum sayısı,  kalp  tepe atımı,  tansiyon arteriyelin  pulse  oksimetre  veya apne
monitörü ile devamlı monitorizasyonunun gerektiği durumlar)

 Solunum sıkıntısı şüphesi varlığı (klasik CPAP, nazal veya küvöz içi oksijen tadavisi gereken bebekler)
 1 saaatten daha fazla solunum sıkıntısı bulgularının devam etmesi

Gastrointestinal problemler, klinik şüpheye yol açan beslenme problemeri ve safralı kusma veya barsak obstrüksiyonu
düşünülen diğer bulgular

Metabolik  problemler,  yeterli  beslenmeye  rağmen  serum  glikoz  ve  elektrolit  düzeylerinin  yeterli  düzeyde
sağlanamaması (hipoglisemi ve elektrolit problemleri olan bebekler)

Santral sinir sistemi problemleri;

 Konvülsiyon
 Orta derece doğum asfiksi (beşinci dakika apgar skoru 4-6 ve/veya doğumda resüsitasyon uygulanan bebekler)

 Malfarmasyonlar,  Pierre  Robin  Sendromu  gibi  posnatal  dönemde  veya  izlem  dönemi  sonunda  girişim
gerekmeyen konjenital anomaliler

 Kardiyovasküler monitorizasyon gerektiren  veya girişimin gerekli  olduğu konusunda şüphenilen problemler
diğerleri , Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından düzey 2’de tedavinin gerekli olduğu düşünülen her hasta Sosyal
sorunlar/terminal bakım (bu bebeklerin  aile yanında veya evde bakımının devam etmesi gerekmektedir)
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5.SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER
5.1.Hastalıklar:

 Prematüre
 Respiratuar Distres Sendromu

 Yenidoğanın Geçişi Takipnesi
 Neonatal Sepsis

 Neonatal Hiperbilirübinemi
 Nekrotizan Enterokolit

 Neonatal Hipoglisemi
 Prematüre Apnesi

 Konjenital Diafragma Hernisi
5.2.Prosedürler, Hizmetler ve Faaliyetler:

 Ventilatör Tedavisi

 Surfaktan Tedavisi
 Fototerapi

 Exchange Transfüzyon

6.YENİDOĞAN ÜNİTESİNE KABUL EDİLECEK HASTALAR:
Yeni doğan yoğun bakım 0-28 günlük hastaları kabul etmektedir.

1.Dereceden Öncelikli Hastalar:

 Yeni doğan yoğun bakım 0-28 günlük olan hastaları kabul etmektedir.
 36 haftanın altında doğan prematüreler

 Doğum ve S/C sonrasında resüsitasyon yapılmış olan yeni doğanlar
 Doğum  sonrası  apne,  inleme,  siyanoz,  çekilme,  takipne,  interkostal  çekilme  gibi  solunum  problemi  olan  yeni

doğanlar

 Doğum öncesi ya da sonrasında belirlenmiş konjenital anomalisi olan yeni doğanlar
 Asfiksik doğum veya fetal asfiksi olan yeni doğanlar

 Koyu mekonyumlu doğan yeni doğanlar
 Sepsis düşünülen tüm yeni doğanlar

 Doğum travması geçiren yeni doğanlar
 İndirek billuribin seviyesi yoğun fototerapi veya kan değişimi sınırında olan yeni doğanlar

 Pnömothorax olan yeni doğanlar
 Konvüzyon geçiren tüm yeni doğanlar

2.Dereceden Öncelikli Olan Hastalar:

 36-38 haftalık yeni doğanlar
 Kusma, emmeme gibi beslenme problemi olan yeni doğanlar

 Yüksek ateş ve /veya dehidratasyon sorunu olan yeni doğanlar
 Elektrolit imbalansı olan yeni doğanlar

 Hipoglisemi riski olan veya hiperglisemi olan yeni doğanlar
 Diabetik anne bebekleri

 Preeklamtik veya eklamtik anne bebekleri
 Hipokalsemisi olan yeni doğanlar

 Kardiopulmoner monitarizasyon gereken yeni doğanlar

3.Dereceden Öncelikli Olan Hastalar:
 Sepsis şüphesi olan yeni doğanlar

 24 saati aşan erken memran rüptürü olan yeni doğanlar
 Omfaliti olan yeni doğanlar

 Enfekte deri lezyon bozukluğu olan yeni doğanlar
 Hafif beslenme ve dehidratasyonu olan yeni doğanlar

 Pnömoni veya akut bronşolit olan yeni doğanlar
 İdrar yolu enfeksiyonu veya akut gastroenterit tanısı alan tüm yeni doğanlar

4.Derecede olan hastalar. Bu hastalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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 Tedavisi büyük ölçüde tamamlanmış yeni doğan yoğun bakım hizmetlerine gereksinim göstermeyen hastalar,
 İleri derecede yaşamla bağdaşmayan konjenital kalp anomalisi olan vakalar,

Yeni doğan yoğun bakım servisine Poliklinik, Acil servis, Doğum Odası, Ameliyathane ve Kadın Doğum Servisleri’nden
Uzman çocuk doktorları ve Çocuk Cerrahi Uzman doktorlarının değerlendirmesi sonucunda Yeni Doğan Yoğun Bakım kriterlerine
uygun hastalar  kabul  edilir.  Birime kabul  edilen  hastanın  yakını  bilgilendirilerek  onam formu onaylatılıp  hasta  yakını  yatışa
yönlendirilir.(Mesai  saati  içinde  birim  sekreteri,  mesai  saati  dışında  acil  barkoda  yönlendirilir.)  Birim  sekreteri  ya  da  acil
barkoddan yatışı yaptıran hasta yakını dosyayı yeni doğan yoğun bakıma teslim eder. Dosya kontrol edilerek servis protokol
defterinden yatış numarası, hasta bilgi yönetim sistemi üzerinden de kuvöz numarası verilerek dosya hazır hale getirilir. Hemşire
tarafından karşılanan hasta müdahale yatağına alınarak tartılır. Kan şekerine bakılır ve kaydedilir. İlk müdahalesi yapılan hasta
önceden ısıtılmış olan küvöze alınıp, küvöz numarası hasta dosyasına kayıt edilir. Hasta yakınına hastane ve bebeğin hastalığı ile
ilgili bilgiler verilir.

7.TEDAVİ İŞLEMLERİ
7.1. Doktor orderı doğrultusunda, tedaviler, istenen bakımlar, takipler, tetkikler yapılır ve “ 2. Düzey Yeni doğan Yoğun

Bakım Ünitesi Hasta Takip Formu’na “ kayıt edilir.
7.2. Serviste benzer isimli hasta bulunuyorsa tüm çalışanlar bu konuda bilgilendirilir.
7.3. Vital bulguları düzenli aralıklarla takip edilir, kayıt edilerek değişiklikler gözlenir ve doktora bildirilir.
7.4.Günlük doktor hasta vizitlerinden sonra doktor hastanın tedavisiyle ilgili değişiklikleri “Hasta Tabelası’na” kayıt eder.

Tedavi planında ilacın dozu, uygulanış şekli, zamanı mutlaka yazılır ve hekimin imzası kaşesi bulunur.
7.5.Hasta tabelasında yazan tedaviler tedavi defterine ,”2.düzey Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Takip Formu'na

“kayıt edilerek hemşire tedavi planını hazırlar.
7.6.Planlanan tedavi ve hastayla ilgili bilgiler (doğru hasta, doğru doz, doğru ilaç, doğru yöntem, order kontrolü) kontrol

edildikten sonra hemşire/doktor tedaviyi uygular.
7.7.İnsülin, aşı gibi flakonlar açıldığında üzerine mutlaka açılış tarihi, saati, kim tarafından açıldığı yazılır.
7.8.Sulandırılan ilaçların üzerine tarih, saat ne ile sulandırıldığı ve kaç cc ile sulandırıldığı yazılır.
7.9.Enjektöre çekilen ilaçların üzerine hastanın adı, ilacın adı, dozu, yöntemi mutlaka yazılır.
7.10.Uygulanan tedaviler tedavi defterine ve hasta takip formuna eksiksiz olarak kayıt edilir.
7.11.Yapılan tedaviler tedavi defterine ilaç adı, dozu, veriliş yolu, veriliş saati yazılır ve kırmızı kalem ile uygulanış saati

daire içine alınır ve tedaviyi uygulayan kişi adının baş harfi ve soyadı yazılır. Kırmızı kalem özellikle dikkat çekmesi açısından
kullanılmalıdır.

7.12.Doktor, eczane istemleri, hasta tabelası hasta takip formu ve tedavi defterine ilaç isimleri kısaltılmadan okunaklı
olarak yazılır.

7.13.Hasta tabelasına tedavi planı yazılmışsa hastane bilgi yönetim sistemine girişi yapılır.
7.14.Hastanın ilaçları hastane eczanesinden temin edilir.
7.15.Hastanın klinik seyrinde bir değişiklik olursa hemşire tarafından ilgili hekime haber verilir. Doktor istemine göre

tedavileri yapılır. 
7.16.Hastayla ilgili başka bir uzmanın kararı istenirse konsültasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden hekim sorumludur.
7.17.Konsültasyon  sonucu  tedaviye  eklenen  değişiklikler  doktor  tarafından  hasta  tabelasına  yazılır,  hastane  bilgi

yönetim sistemine girişi yapılır.
7.18.Konsültasyon  hekim  isterse  hastayı  kendi  servisine  alarak  takip  edebilir.  Bu  durumda  birim  sekreteri  HBYS

üzerinden servis değişikliğini gerçekleştirir.
7.19.Doktorun önerisi doğrultusunda hastanın beslenmesi belirlenir.
NOT: Hasta tabelaları hekim tarafından doldurulur. Kesinlikle sözlü verilen tedaviler uygulanmaz.Mesai saatleri dışında

hastanın tedavisi nöbetçi uzman hekim tarafından belirlenir.Acil durumlarda ve zorunlu durumlarda alınabilir.Bu durumda 1 saat
içinde hekim istemi yazar. Sözel alınan orderler “Sözel order kabul formu’na”kayıt edilerek tekrar okunup hekime doğrulatılır.
Onaylanan sözel order ve telefonla verilen orderler uygulanır.Hekim geldiğinde hasta tabelasına kayıt eder.

Monitarizasyon; Servise yatışı yapılan hasta Dr.istemine göre küvöze veya açık yatağa alınıp, monitör kullanma talimatına
uygun olarak hasta monitörize edilir ve tadavisine başlanır.

Ventilatördeki  bebeğin  izlemi;  Uzman  Dr.  tarafından  gerekli  görülen  hastalar  ventilatöre  bağlanır  ve  takibi  yapılır.
Entübasyonlu hastaların Endotrakeal Tüp Bakım Talimatı’na göre bakımı yapılır. Ventilatöre bağlı F1O2’si 30’un altına düşen,
spontan solunumu olan, apnesi olmayan SPO2’si stabil  olan, ventilatör hızı 40’ın altına düşen  ve kan gazı sonuçları iyi  olan
hastalar Dr. istemine uygun olarak ventilatörden ayrılır.

Sedasyon ve Analjezi Uygulaması; Sedasyon uygulaması gereken hastalar için Dr.’un yazılı istemine göre uygun doz ve yolla
hastaya ilaç uygulaması  yapılır.  Vital  bulguları  kaydedilir.  Sedasyon işleminde doktorun uygun gördüğü durumlarda anestezi
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uzmanından konsültasyon istenir.Kullanılan ilaç narkotik ilaç devir teslim defterine kayıt edilir.Analjezik uygulanması gereken
hastalarda doktorun uygun gördüğü ilaç  ve dozda, yazılı istemine göre hastaya uygulanır.

Skorlama Sistemleri ile Bebeğin Takibi; Yeni doğan yoğun bakım servisine yatan risk grubu yüksek hastalara prognostik
değerlendirme  doktor tarafından Score for Neonatal Acute Physiology-Perinatal Extension-II (SNAP-PE-II) VE organ disfonkiyon
tanımlama skoru olarakta Seqential Organ Failure Assesment (SOFA) skorlama sistemleri kullanılır.

Risk  değerlendirme  ölçekleri:Yenidoğan  Yoğun  Bakım  Ünitesinde  basınç  ülseri  için  braden  bası  skalası,beslenme  için
malnutrisyon formu(strong kids),ağrı için ağrı cries skalası kullanılır.

Enfeksiyonların Kontrolü ve İzlenmesi:  Hastalardan alınan kültür numuneleri sonuçlarına göre hastaların antibiyotik
kullanımlarına  doktor  tarafından  kontrol  edilir.  Tedavi  sonucunda  tetkikleri  yapılarak  Enfeksiyon  birimi  ile  birlikte  takip  ve
tedavileri yapılır. Hastalara müdahale etmeden önce ve sonra, bir hastadan diğerine geçerken El yıkama talimatı’na uygun olarak
eller yıkanır. Alkol bazlı el dezenfektanları uygun şekilde kullanılır El hijyenine önem verilir. Her hasta için kullanılan cihazları ve
sarf  malzemelerin  ayrı  olmasına dikkat  edilerek enfeksiyon yayılması  kontrol  altına alınır.  İzolasyon odasına alınan hastalar
izolasyon prosedürüne uygun olarak takip ve tedavisi yapılmalı, kullanılan cihazlar yüksek düzey dezenfektanla dezenfekte veya
steril edilmelidir. Kullanılan sarf malzemeler tek kullanımlık olmalıdır. İzole edilen hastalar ve riskli hastalara müdahale edilirken
kişisel koruyucu ekipman olarak maske, gözlük, bone, boks gömleği ve tek kullanımlık eldiven kullanılır.

YENİ DOĞAN BEBEĞİN SEVKİ:
 Bebeğin nakledileceği merkezle görüşmek.

 Bir merkez tarafından bebeğin kabul edilmesi,
 İl Ambulans Servisinin bilgilendirilmesi,

 Belgelerin eksiksiz doldurulması,
 Ambulans nakil talimatnamesine uyulması,

 Ambulans ekipmanlarının donanımlı olması,
 Bebeğin ailesinden yazılı onam alınması,

Yenidoğan bebeğin sevk edilmesinden önce stabilize olduğunu gösteren kriterler;

 Siyanoz yoktur.
 Yeterli hava yolu ve ventilasyon sağlanmıştır.

 Vücut ısısı normaldir. 
 Kalp hızı 120-160 atım/dk’ dır.

 Kan basıncı 25-35 mmHg’nın üzerindedir.
 Kan şekeri >40 mg/dl 

 Kan pH > 7,30 
 Metabolik bozukluklar düzeltilmiş.


Taşıma ekibİ; Teknik ve Medikal açıdan bilgili, tecrübeli ve yetenekli bir ekip olmalı ve uyumlu çalışmalıdır.

Sevk sırasında ambulansta bulunması gereken araç ve gereçler;  Ventilatörlü Transport küvözü,oksijen tüpü,transport
monitörü,oksijen tüpü,oksijen ile hava karıştırıcı, solunum, kalp ve kan basıncı monitörü, pulse oksimetre, oksijen kaynağı,
laringoskop,  balon  ve  maske,  ventilatör,  aspiratör,  yeni  doğan  için  uygun  ölçülerde  endotrakeal  tüp,  umblikal  damar
kateterleri, göğüs tüpleri, ilaçlar, el dezenfektanı ,

Sevk edilen bebekle birlikte gönderilmesi gerenler; Hastanın adı, doğum tarihi, öyküsü, Apgar skorları, gebelik yaşı ve
doğum ağırlığı, vital bulguları, oksijen/ventilatör gereksinimi, yapılan laboratuar incelemeleri, bebek beslenmiş ise ne ile
beslendiği, yapılan bakım ve tedaviler, yapılan tüm görüntüleme incelemeleri, kord kanı örneği,

Bebeğin nakli sırasında “beş H’’ ve asidoz yönünden yakın takip ve tedavi edilmesi gerekir.
 1. Hipotermi 

            2. Hipotansiyon
             3. Hipoglisemi
             4. Hipoksi 
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             5. Hiperkapni 

Riskli Bebekler :    

 Prematüreler
 Gestasyonel yaşına göre DDAB

 Perinatal asfiktik 
 Ağır hasta

 Hipotermik 
 Diabetik anne bebekleri 

Riskli Bebeklerde Sevk Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 2-4 satte bir Kan şekerine bakmak
 Oral alamayan bebeklere IV glukoz solüsyonları başlanmalıdır

 KŞ< 40 mg/dl 
 Semptomatik bebeklerde %10’luk glukozun intravenöz bolus şeklinde (2-3cc/kg) verilmesi uygun olur.

       Hava yoluyla sevk ;

 Uçakların kalkış ve inişlerinde oluşan akselerasyon ve deselerasyon kuvvetleri, serebral kan akımında değişiklik
yapabilir.

 Prematürelerde ve hipoksik bebeklerde tehlikelidir.

 Nakile başlamadan göğüs grafileri incelenmelidir.
 Uçakların kalkış ve inişlerinde oluşan akselerasyon ve deselerasyon kuvvetleri, serebral kan akımında değişiklik

yapabilir.

 Prematürelerde ve hipoksik bebeklerde tehlikelidir.
 Nakile başlamadan göğüs grafileri incelenmelidir İntravenöz sıvıların yerçekimine göre verilmesi  hatalı  olur;

mutlaka özel pompalar kullanılmalıdır.

 Elektromanyetik ortam ve vibrasyon nedeniyle monitörler yanlış gösterebileceği unutulmamalıdır.
 

8.TETKİK İŞLEMLERİ:
8.1. Doktor tarafından istenilen laboratuar tetkikleri için hemşire hastadan numuneleri alır. İstenen tetkiklerin hastane

bilgi yönetim sitemine girişleri yapılır ve ilgili yerlere personel eşliğinde Numune Taşıma Talimatı’na uygun şekilde gönderilir.
8.2. Radyoloji, USG isteminde birim sekreteri HBYS sistemine giriş yapar. İlgili birim telefonla aranarak randevu alınır.
8.3.  Hastane  dışında  yapılacak  tetkikler  için  “sevk  formu”  hazırlanır  ve  hastanın  doktoruna  imzalattırılır.  Anlaşmalı

kurumlar servis  hemşiresi tarafından aranarak randevu alınır.  Randevu günü saati gelen hasta durumuna göre ambulans ve
hemşire eşliğinde gönderilir.

9. HASTA TABURCU KRİTERLERİ:
9.1. Ateş, kalp tepe atımı ve solunum hızının oda ısısında normal olarak seyretmesi.
9.2. Sat PO2’nin oda havasında %92 ve üzeri olması.
9.3.  Yeni doğan bebeğin aktivitesinin normal olması, annenin bebeği doğru ve yeterli besleyebilecek şekilde eğitilmiş

olması,
9.4. Kusmanın olmaması, düzenli idrar ve gaita çıkarması
9.5. Antibiyotik tedavisi alıyorsa önerilen dozda ve sürede tedavinin tamamlanmış olması.
9.6.  Kan şekeri,  hemogram direkt ve total billurubin, kalsiyum değerleri  takip edilen bebeklerin değerlerinin normal

sınırlarda olması
9.7. Bronkopulmoner displazisi olan vakaların düzenli tedavisi ile stabilleşmiş olması.

9.8.  Konjenital  anomalisi,  kalp  hastalığı,  nörolojik  hastalığı  nedeniyle  nazogastrik  sonda  ile  beslenen  vakalar  anne
eğitildikten sonra taburcu edilebilir.
9.9. Prematüre yeni doğanların emmesinin normal olması, annenin beslenme eğitiminin tamamlanmış olması, bebeği 20-30
gr/gün kilo alıyor olması

10. HASTA TABURCU İŞLEMLERİ:
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              10.1.Tedavisi biten yeni doğan hasta  taburcu kriterlerine uyan hastaların fenilketonuri kanı alınır, işitme tarama testleri
yapılır ve bebek annelerine emzirme-bebek bakımı, danışmanlık hakkında eğitim verilir.Taburcu olan hasta yakınına eğitim ve
epikriz formu verilerek hastanın taburcu işlemleri gerçekleştirilir.

10.2.Yeni  doğan  yoğun  bakım  biriminden  sevki  gereken  hastalar  112  ile  koordineli  olarak,  hasta  sevk  formları
doldurularak, sevk edildikleri sağlık kuruluşlarına nakilleri gerçekleştirilir.

10.3.Hastanın Exitus olması durumunda defin ruhsatı doldurularak uygun şekilde morga indirilir ve aileye teslim edilir.

 Kuvözlerin ve cihazların temizliği, sterilizasyonu yapılarak her an gelebilecek yeni hasta için hazır bulundurulur.
 Ünitedeki tıbbi ve evsel atıklar talimatlara uygun olarak biriktirilip, ilgili atık depolarına gönderilir.


