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1. AMAÇ: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’de yenidoğan için sunulması gereken temel 
bakım hizmetlerini en kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirmek.

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

YAŞAMSAL BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE STABİLİZASYON

Bebek doğar doğmaz hemen açık yatak radyant ısıtıcı altında,solunum- dolaşım yeterliliği 
açısından değerlendirilir.
Doğumdan yaklaşık 15 dk önce radyant ısıtıcı çalıştırılır,bebeğin konacağı yüzey üzerine steril 
örtü açılarak,her ikisininde ısınması sağlanır.
Bebek doğum kanalından çıkarken,steril örtü alttan tutularak alınır ve bebek bu sıcak örtüye 
alınarak radyant ısıtıcı altına konur.Biryandan kurulanırken diğer yandan  Solunumu(hava 
yolu açıkmı,soluyormu,solunum paterni nasıl) Dolaşımı(kalp atım hızı 100 atım/dk nın 
üzerindemi)  Rengi(solukluk,siyanoz) değerlendirilir.  
Kurulama sırasında ıslanan örtü,hemen ısıtılmış diğer bir örtü ile değiştirilerek,ısı kaybı 
önlenmeye çalışılır.
Apgar skoru değerlendirilir.(1-5 dk değerlendirilir) 5.dk’apgar skoru 7 nin üzerinde olan 
bebekler anne yanına verilebilir.7 ve altında olanlar izleme alınıp gerekiyorsa yatışı 
yapılır.Stabil olduğuna karar verilen bebeklerin göbek kordonu klemplenipkesilir,K-
vit.yapılır,antibiyotikli göz damlası damlatılır,atrezi kontrolü,genel muayenesi yapılır,anne-
bebek kol bilekliği takılarak,bebek anne yanına gönderilir.

YENİDOĞANDA ISI KAYBININ(HİPOTERMİ) ÖNLENMESİ

 Yenidoğanda ısı kaybı en önemli sorunlardan biridir.
 En önemli ısı kaybı buharlaşma yoluyla olmaktadır.
 Bebek doğduğunda ıslaktır ve amniyotik sıvı hemen buharlaşır, sonuçta 
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bebek üşür.
 Bebeğin doğum öncesi 38° C olan vücut ısısı, doğumdan hemen 

sonra bir derece veya daha fazla düşer.
 Isı kaybı en aza indirilmelidir. Bunun için, hemen kurulayarak 

buharlaşmayı önlenmeli, oda ısısı en az 23 -24°C derece olmalıdır, 
hava akımını önlemek üzere tüm kapı ve pencereler kapatılır.

 Bebeği kurulamak ve sarmak için kullanılan havlular kuru ve 
mümkünse sıcak olmalıdır. Bebek doğar doğmaz radyan ıstıcı 
altına alınmalıdır. Aksi halde, bebekte  hipotermi ve ona bağlı 
komplikasyonlar gelişebilir.

Hipotermi sonucunda
 Yenidoğanın oksijen gereksinimi artar, ilk anlarda solunum 

ve dolaşım yeterli olmadığından artan bu oksijen 
gereksinimi karşılanamaz

 Soğuk nedeniyle vazokonstrüksiyon meydana gelir. 
Vazokonstrüksiyon ise, hipoksiye neden olur.

 Yenidoğanın asidoza yatkınlığı artar.
 Enerji kaybı gittikçe artar. Enerjiyi sağlamak üzere glikoz 

kullanımı artar ve yenidoğanda hipoglisemi gelişir.
 Soğuk --> Hipotermi --> Asidoz --> Hipoglisemi --> Şok --> Ölüm
 Görüldüğü gibi soğuk ortam ya da ısı kaybı, yenidoğanda ölümle 

yaşam arasında karar veren bir etkendir. O nedenle dikkatli 
olunmalıdır.

GÖZ BAKIMI

Doğumdan hemen sonra tüm bebeklere antibiyotikli damla ile göz bakımı önerilmektedir.

Ancak yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde izlenen bebeklerde gözde çapaklanma yoksa özel
göz bakımı gerekmez.

Silme banyo sırasında yapılan günlük bakım yeterlidir.  

Gözlerde çapaklanma varsa gözler içten dışa doğru SF ile ıslatılmış steril spanç ile bir kez 
silinmelidir.

işlem çapak temizlenene kadar devam edilir,tahrişten kaçınılmalıdır.Bastırılmamalıdır.

Enfeksiyonun bir gözden diğerine taşınmaması için her göz ve her işlem için ayrı tampon 
kullanılmalıdır.  

Bebeğin gözlerinde enfeksiyon (akıntı-kızarıklık vb.) olduğunda kültür alınması için doktora 
bildirilmelidir 

 Bilincin kapalı olması veya yüz felci gibi bir nedenle bebeğin gözleri açık 
kalıyorsa,gözyaşının azalması kornea hasarına neden olabilir.

Göz kapakları arasına pomat sürülerek konjektivanın kuruması önlenmelidir.Üzeri gazlı 
bezle kapatılabilir.Pomat kurudukça yeniden sürülmelidir
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K VİTAMİNİ

Yenidoğanın hemorajik hastalığı profilaksisi amacıyla her yenidoğana tek 
doz intramüsküler 1.0 mg Kvitamini doğum sonrası ilk bir saat içinde 
uygulanır.

AĞIZ BAKIMI

Ağızdan beslenen ve ağız mukozası temiz görünen bebeklerde ayrıca ağız bakımına gerek yoktur.

Ancak sağlıksız ağız varsa moniliazis(pamukçuk) oluşmuşsa karbonatlı su ile ağız 

temizlenmelidir.Kaynatılıp ılıtılmış 1 çay bardağı suya 1 çay kaşığı sofra karbonatı 32 konularak 

solisyon hazırlanır,Ağız bakımında sodyum bikarbonat ampullerin kullanılması önerilmemektedir.  

İşaret parmağına sarılmış gazlı bez solisyona batırılarak tüm ağızı kapsayacak şekilde yumuşak 

hareketlerle silinmelidir. 

 Her beslenme sonrasında 1 cc distile su verilmelidir. 

 Moniliazis (pamukçuk) gelişen hastalara günde 8 kez ağız bakımı yapılmalıdır. 

 Ağızdan beslenemeyen özellikle entübe izlenen hastaların ağız bakımına dikkat  edilmelidir.Ağız 

mukozasında kuruluk,sekresyonların kuruması ile oluşan kurutlar üzerine bakteri ve mantar 

yerleşmesine bağlı enfeksiyonlar görülebilir.

Ayrıca;endotakeal tüpün uzun süre aynı yerde kalmasına bağlı mukoza zedelenmeleri hatta ülserler 

gelişebilir.

Ağız bakımı düzenli bir şekilde günde birkaç defa yapılmalıdır.bakım için serum fizyolojikle ıslatılmış 

steri gazlı bez yada bakım için hazırlanmış setler yada hazırlanan karışım kullanılır. 

 Ağız bakımı için hazırlanan karışım her gün yeniden hazırlanmalıdır. 

 Biberon ve emzikler doğru steril edilmeli, peroral enfeksiyon bulaşması önlenmelidir. 

 Her beslenme öncesi aynı hastaya kullanılıyor olsa bile biberonlar steril edildikten sonra 

kullanılmalıdır.

Göbek bakımı

Göbek bakımında amaç; kordonun kuruması ve enfeksiyona zemin hazırlamayacak şekilde nemsiz 

tutulmalıdır.

İlk bakımı %70 lik alkol veya diğer antiseptiklerle yapılıp üzeri gazlı bez ile sarılabilir  Göbek 

kordonunun nekrotik dokusu bakterilerin üremesi için çok uygun bir ortamdır.

Nekrotik dokuda oluşan bakteri kolanizasyonu göbek venlerine oldukça yakındır.



  

Suruç Devlet Hastanesi

YENİDOĞAN İÇİN SUNULMASI GEREKEN TEMEL BAKIM HİZMETLERİ
PROSEDÜRÜ

Doküman no: YD.PR.004 Yayın tarihi: 14.10.2020 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 4 / 6  

Sağlıklı bebeklerde göbek düşene kadar herhangi bir şeyle silinmeden kuru tutulması önerilse de 

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerde günde bir veya iki defa göbek bakımı verilmesi 

önerilmektedir.

Göbek bakımında %70lik alkol kullanımının tekrarlayan streptekok epidemilerinin görülmesini 

azaltmadığı ve kordonun düşme süresinin uzamasına neden olması dolayısıyla etkinliğinin yetersiz 

olduğu düşünülmektedir bu nedenle bazı merkezlerde göbek kordonu bakımında en etkili ve yan etki 

profili en düşük antiseptik solisyon olarak kabul edilen klorheksidin kullanılmaktadır.  

Göbek bakımı yapılırken %70’lik alkol ve steril spanç kullanılarak göbeğin dip kısmından uç kısmına 

doğru cilde alkol gelmesi önlenerek silinmelidir. 

Aynı işlem bir kez daha uygulanıp en son göbek mandalı da alkolle silinip işlem sonlandırılmalıdır.  

Prematüre ve immatür bebeklerin göbek bakımları yapılırken antiseptiğin cilde teması  yanık, 

dermatit, allerji vb. birçok yan etkiye sebep olacağından steril distile su ile ıslatılmış steril spanç ile 

alkol sonrası cilt üstten silinmelidir.  

Göbek silindikten sonra üzeri açık bırakılmalı, gazlı bez sarılmamalıdır.  

Göbek bezin dışında ve kuru tutulmalı  Cilde krem ya da bebek yağı kullanılırken göbeğine 

sürülmemeli, göbek kuru tutulmalıdır.  Göbek bakımı sırasında göbek, akıntı, kızarıklık, koku, kanama 

yönünden kontrol edilmelidir

CİLT BAKIMI

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklere kan alınması, damar yolu açılması gibi 

invazif işlemler sıklıkla uygulanır.

İnvazif girişimlerden önce dezenfeksiyon için kullanılan maddeler ile bül oluşumu,yanıklar ve soyulma

gibi yan etkiler oluşabilmektedir.

Bu yan etkilerin azaltılması için,kullanılan solisyonlar etkilerinin tam olarak ortaya çıktığı zamana 

kadar bekletildikten sonra (30-60sn) işlem yapılmalıdır.

İşlem sonunda fazla emilimi engellemek için serum fizylojikle temizlenmelidir.  

Bebeğe yapılan invaziv işlemler (kan kültürü alma, arteriyel kan alma, santral venöz kateter, göbek 

kateteri, lomber ponksiyon, göğüs tüpü vb.) öncesinde, steril spanç kullanılarak (pamuk 

kullanılmayacak) önce %10’luk povidon iyot uygulanıp en az 30 sn bekledikten sonra işlem 

yapılmalıdır. 

Ardından kanamayı durdurmak için kuru steril spanç kullanılır.  Kanama durduktansonra SF ile 

ıslatılmış steril spanç kullanılarak cilt üzerindeki povidon iyot mutlaka silinmelidir.  Damar yolu 

açmadan önce %70’lik alkol ile bölge ven boyunca merkezden perifere doğru silinir.  En az 30 sn 

bekledikten sonra işlem yapılmalıdır.  Silinen alan tekrarapalpe edilmez ve işlem yapılır.   IM 

enjeksiyon öncesinde %70’lik alkol ile enjeksiyon bölgesi dairesel olurak merkezden perifere silinir. En

az 30 sn bekledikten sonra işlem yapılmalı ardından SF ile ıslatılmış steril spanç kullanılarak bölge 
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silinir.  Kullanılan dezenfektanın konsantrasyonu, saklanma ve kullanma koşuluna mutlaka dikkat 

edilmelidir (povidon iyot ışıktan korunmalı, alkol %70’lik olmalı vb.).  

Cilt işlem sonrası allerji, deri tahrişi, bül veya soyulma yönünden, immatür bebekler yanık yönünden 

izlenmeli ve gerekli önlem alınmalıdır.

TOPUK KANI ALMA

Yenidoğan bebeklerde kapiller kan örneği için veya FKÜ için alınacak örneklerde topuğun plantal 

yüzeyinin medial ve lateral kısımları kullanılır.  

Önce ponksiyon yapılacak topuk avuç içine alınarak veya ılık bir bez yardımıyla ısıtılır  Topuk %70 

alkolle silindikten sonra kuruması beklenir  Topuğun ponksiyonu lansetle yapılır. 

Bir elle bebeğin topuğu tutulurken diğer elle ani ve tek bir hareketle dik açı ile en fazla 2.5 mm kadar 

deriye 1veya yan yana 2 ponksiyon yapılır.  

İlk damlada doku sıvısı çok olduğundan silinerek atılmalı diğer damlalar toplanmalıdır. 

 Kan almak için topuğun aşırı sıkılması veya sağma hareketi hemolize neden olur bu nedenle hafifçe 

sıkılarak oluşan damlalar toplanmalıdır  

İşlem bittikten sonra ayak elevasyona alınarak pamuk veya kuru gazlı bezle bası yapılmalıdır.  Topukta

yapılan ponksiyonun başlıca komplikasyonları:Selülit,apse,kalkanöz osteomiyelit,deri altında kalsifiye 

nodüller işlem sonunda kanama kontrolleriyle tampon çıkartılmalıdır.

Emzirme Desteği ve Eğitimi

Bebekler anne sütünden yararlanabilmek için bazı koruyucu reflekslerle doğarlar.Arama 

refleksi,emme refleksi,içine çekme refleksi Bebeğin emme hareketini doğru yapabilmesi ve etkili 

emebilmesi annenin bebeğini memeye doğru yerleştirmesine bağlıdır. Bebeğin memeye doğru 

yerleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlardır 

*Bebeğin başı ve gövdesi düz bir hatta olmalı 

*Yüzü memeye dönük olmalı,burun tam meme ucunun karşısında olmalı 

*Vücudu annesininkine yakın olmalı yeni doğmuş ise popodan desteklenmeli  önce meme ucu ile 

bebeğin dudaklarına dokunulmalı,bebeğin ağzını genişçe açması beklenmelidir 

*Areola ve alttaki göğüs dokusununçoğunu ağız içine almış olmalı

 *Memeyi kavramış ve etkin emen bebeğin ağzının iyice açık olduğu dışarıdan görülebilir.Yanakları 

yuvarlak derin,yavaş ve dinlenerek emer 

*Bebeğin yanakları çukur,emerken şapıtı sesi duyuluyorsa bebek etkin ememiyor demektir.
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 *Bebekte yutkunma sesi duyulmuyor,ağzını açamıyor,meme ucunu emiyorsa yardımla azını tam 

açması sağlanmalıdır.Emzirme süresi en az 15 dk olmalıdır günlük 8-12 kez emzirilmelidir.

*Annelere yukarıdaki konular hakkında destek ve eğitim verilmelidir.

TABURCULUK EĞİTİMİ VE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLARLA İLGİLİ AİLE BİLGİLENDİRMESİNİN 

YAPILMASI

Yenidoğan bebeğin bakımı ile ilgili ailenin aklında birçok soru vardır,bebek küçükse veya YDYB da 

yatma süresi uzadıysa bu sorular artacaktır.Üstelik yenidoğanın sistemleri tam olarak gelişmediği için 

bakımda yapılan hatalardan kolayca etkilenebilir ve durumu hemen bozulabilir.  

Taburculuk eğitiminde bebeğin bulunacağı ortam özellikleri,güvenlik önlemleri,nasıl giydirileceği, 

nasıl ve ne zaman banyo yaptırılacağı,cilt,göbek bakımı,beslenme,emzirme,aşılama tarama testleri 

varsa bebeğin özel durumu açıklanmalıdır. 

 Ünitemizden taburcu olan bebekler için fenilketonuri kanı alınır,hepatit aşısı yapılmamışsa yaptırılır 

veya yaptırılmama nedeni aileye anlatılıp ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilir.İşitme tarama testleri ile 

ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır.

 Hasta yakınına (tercihen anneye) emzirme,anne sütünün önemi,bebek bakımı,aşılar,tarama 

testleri,varsa devam eden tedavisi ve kullanılması önerilen vitaminler hakkında taburculuk eğitimi 

verilir. Taburcu olan hasta yakınına hasta taburcu formu verilerek,hasta ve yakının kimlik bilgilerinin 

kontrolü yapılır ve hastanın taburcu işlemleri gerçekleştirilir. 

TARAMA TESTLERİ İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEM VE YÖNLENDİRMELERİN YAPILMASI

Taburcu olan bebekler polikliniklerde belli aralıklarla izlenmelidir.

Tartı,boy,baş çevresi takipleri,vitamin ,mieral,demir takviyeleri yapılmalıdır.

İşitme tarama ve BERA testleri,ROP açısından göz konsültayonları,nörolojik gelişim bozukluğu 

açısında çocuk nöroloji takipleri.Sorun varsa kardiyoloji ve çocuk cerrahi takipleri yapılmalıdır.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Ünite Sorumlu Hekimi Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı
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