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1.AMAÇ
Hastanemiz yoğun bakım servisine yatırılan hastaların tanı, tedavi, izlem ve yoğun bakım desteği işlemlerinin 
eksiksiz bir şekilde yürütülmesini ve hizmet alan hastalara etkin, güvenilir, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti 
sunabilmek.

2.KAPSAM
Yoğun bakım servisine yatırılan hastaların tanı, tedavi, izlem ve yoğun bakım desteği işlemlerinin eksiksiz bir 
şekilde yürütülmesini ve hizmet alan hastalara etkin, güvenilir, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için 
yapılan faaliyetlerin tümüdür.

3.KISALTMALAR
YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi
ARDS: Akut Respiratuvar Distress Sendromu
MI: Myokart Enfartüsü 
CVK: Santral Venöz Katater
HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
KOAH: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı

4.TANIMLAR
Oral :Ağız yolu
Parenteral :Damar Yolu
Vital :Hayati
Postop :Ameliyat sonrası Dönem
Mekanik Ventilasyon: Hastanın kendi solunumunun olmadığı durumlarda solunum cihazı(ventilatör) ile 
hastanın solunumunun sağlandığı durum.

5.SORUMLULAR
Başhekim Yardımcısı
Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Uzman Doktor
Uzman Doktorlar
YBÜ Sorumlu Hemşiresi,
YBÜ Hemşireleri, Sağlık Memurları,
Bay-Bayan Temizlik Personelleri
Kat Sekreterleri

6.FAALİYET AKIŞI

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GENEL İŞLEYİŞ
FİZİKİ YAPISI:
Hastanemiz yoğun bakım ünitesi birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti vermektedir.
Yoğun bakım ünitemizde 11 hasta yatağı bulunmaktadır.
Acil servis, klinikler, ameliyathaneden hasta kabulü yapılmaktadır.
Her hastanın mahremiyetini sağlamak için paravan/perde kullanımı mevcuttur.
Hasta başı panellerinde tıbbi gaz ,oksijen , aspiratör sistemleri bulunmaktadır.
Prizler kesintisiz güç kaynaklarına bağlıdır.
Hasta başı monitörleri her hasta başında mevcuttur.
Ünite girişi şifreli kapı ile kontrol altına alınmaktadır.
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El hijyenini sağlamaya yönelik; Hastaların kullanımı için her üç yatağa bir lavabo sıvı sabun ve kağıt havlu 
bulunmaktadır. Her hasta başında el antiseptiği bulunmaktadır.
Hastanemizde 10 adet ventilatör(1 tanesi transport ventilatördür) bulunmaktadır.
Hastaların kullanımına uygun yoğun bakım dışında hasta güvenliğini karşılayacak düzende tuvalet 
bulunmaktadır.
Hemşire deski ve tedavi hazırlama alanı hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun şekilde ünite 
içerisinde planlanmıştır.
Tüm yüzeyler silinebilir, pürüzsüz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir niteliktedir.
Hasta yakınları için bekleme ve görüşme alanı mevcuttur.
Havalandırma sistemlerine yönelik; Yoğun bakım ünitemizde merkezi havalandırma sistemi kullanılmaktadır.
Hava filtrasyonu ve hava değişimi ünite şartlarına göre ayarlanmıştır. Kontrolleri teknik servis tarafından 
düzenli olarak yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Belirlenen zaman aralıklarında filtre değişimi yapılmaktadır. 
Yoğun bakımda sıcaklık ve nem takibi yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Yoğun bakım odasının sıcaklığı 
22-28 derece bağıl nem oranı %30-%60 arasında tutulması sağlanmaktır.
Gürültü kontrolünü sağlamaya yönelik; Ünitenin gürültü ve ses düzeyi aralıklı olarak izlenmekte ve gerekli 
tedbirler alınmaktadır. Gürültü ölçümleri ve alınması gereken önlemler uygun olarak yapılmaktadır.
Genel Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 13:00-14:00 ve 19:00-20:00 saatleri arasındadır.
Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde uygun hallerde belirlenen bilgilendirme saatlerinde hekim tarafından, 
hastanın birinci derece yakınlarından birisine, hasta ziyareti için izin verilir.
Bilgilendirme: Hasta ve yakınlarının hastanın durumu ile ilgili bilgilendirilmesi Hasta ve Hasta Yakınlarının 
Hastanın Genel Durumu ve Tedavi Süreci Hakkında Bilgilendirilmesi Talimatına göre yapılır.
Zaruri durumlar dışında yoğun bakımlarda refakat ve ziyaret yapılmamalıdır. Yoğun Bakıma yatan hastaların 
yakınları yanında kalmaz. Hastanın ihtiyaçları, bakımı ve problemleri hemşire ve personel tarafından 
çözümlenir.
Ancak servis ve hastanın durumu değerlendirilerek doktor tarafından uygun koşullar sağlanmak şartıyla 
(eldiven, bone ve önlük giyilerek ) belli sayıda ve zaman aralıklarında hastanın ziyaretine izin verilebilir. Bunun
haricinde hastalarının genel durumu ve tedavisiyle alakalı bilgiyi hekim,hastanın ilk kabulünde ve her gün 
gerektikçe bilgilendirme yapar. Hastanın genel durumu ve tedavi süreci anlatılır.
Hemşire Nöbet Teslimi:Yoğun Bakım Ünitesinde 8-16 saatlerinde 3 veya 4, 16-08 saatleri arasında 3 yatağa 1 
hemşire görev yapar. 24 saat temizlik personeli görev yerinde bulunur.
Hemşire ve sağlık memurlarının nöbet listesi sorumlu hemşire tarafından aylık olarak düzenlenir. Başhekimlik 
ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürlüğüne onaylanmak üzere sunulur.
Nöbet devir teslimleri Hemşire Nöbet Teslimleri Yönetim Talimatı uygun şekilde yapılır.
Ameliyat Hazırlıkları: Hastalar ameliyata Preoperatif hasta bakım talimatına göre hazırlanır.
Ameliyat Sonrası Hasta Bakım ve Takibi: Hastalara ameliyat sonrası  Postoperatif hasta bakım talimatına 
göre bakım verilir.
Tıbbi Cihaz Takibi:
Tıbbi cihazların bölüm bazında envanterleri yoğun bakımlarda bulunmaktadır.
Tıbbi cihazların günlük kontrolü sorumlu hemşiresi tarafından kontrol edilir.
Tıbbi cihazların arızası durumunda tıbbi cihaz teknisyene verilir.Teknik servis raporunu tutar.Cihazın arızasının
giderilmesine yönelik sorumlu hemşire ihtiyaç talebi yapar.Parça değişikli gerektiren arıza durumlarında satın 
alma tarafından alım işlemi gerçekleştirilir.
Tıbbi cihazların Tıbbi Cihaz Bakım, Onarım, Ölçme, Ayar ve Kalibrasyon Planı dahilin de cihazların bakım, 
onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarını biyomedikal görevlisi yaptırır.
Kalibre edilen cihazlara kalibrasyon etiketi yapıştırılır. Etikette;
*Kalibrasyonu yapan firmanın adı,
*Kalibrasyonun yapıldığı tarihi,
*Kalibrasyonun yapılacağı tarih, (geçerlilik süresi)
*Sertifika numarası bulunur.
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HASTA KABULÜ:
Yoğun bakım servisine yatışına karar verilen hasta evrakları tam bir şekilde yoğun bakıma kabul edilir.
Hemşire /Kat sekreteri tarafından yatışı kabul edilir. Otomasyon sisteminden de yatış kabulü yapılarak hasta 
girişi yapılır.Damar yolu yok ise damar yolu açılır, damar yolu açık gelmiş ise damar yolunun efektif çalışıp 
çalışmadığı kontrol edilir gerekirse yeni bir damar yolu açılır.Hastadan tetkikler istenmiş ise kan örneği alınır 
uygun tüplere konularak bilgisayardan giriş yapılarak laboratuvara gönderilir.
Hastaya gerekli ise ve hastanın durumuna göre foley sonda veya prezervatif sonda takılır.
Hasta yatışı öncesi yapılması gerekenler:
Gün içinde Yoğun Bakım sorumlu hemşiresi, mesai dışında nöbetçi hemşire, tarafından boş yatak hazır 
bulundurulması sağlanır.
Hasta yatağı ekipmanları çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir.
Yoğun Bakım temizliği kontrol edilir.
Yatak çarşaf, yastık ve nevresim takımları değişimi sağlanır.
Yoğun Bakım buzdolabı, dolap ve etejer kontrolü yapılır.
Yatak başı hasta mahremiyet paravan/perdesi kontrol edilir.
Yoğun Bakım hasta kişisel kullanım alanı musluk, aydınlatma ve temizliği kontrol edilir.
Yapılan kontrollerde aksaklık var ise ilgili teknik birime haber verilerek düzeltilir. Yoğun Bakım sürekli 
kullanıma hazır halde tutulur.
Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması:
Hasta kimliğinin tanımlanması doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme; Hasta Kimlik Tanılaması Ve 
Doğrulama Talimatında yer almaktadır.
Hasta Yoğun Bakıma Alınırken Aşağıdaki Kriterler Uygulanır 
*Önceliğine Göre Yoğun Bakıma Hasta Alma Kriterleri:
1.Derecede öncelikli: Genel durumları ileri derecede bozulmuş, ağır, stabil olmayan, ventilatör, vasoaktif ilaç 
gibi organ yetmezliğine yönelik tedavi gerektiren, invaziv monitörizasyon ihtiyacı gösteren, ileri düzeyde 
monitörizasyon ve tedavi gereksinimi olan hastalar ( Şok, Septik şok, Hipotansiyon)
2.Derecede öncelikli: Hastalıkların seviyesi sırasında İnvaziv monitörizasyon ve acil yoğun tedaviye ihtiyaç 
duyabilecek ve bu nedenle ağır risk altında olup, ileri monitörizasyon gerektiren hastalar (Renal yetmezlik, 
Kalp, Akciğer vs. Sistem hastalıkları)
3.Derecede öncelikli: İnfeksiyonlar Stabil durumda olmayan, önceki sağlık durumları, altta yatan hastalıkları 
ve hastalıkların tek başına veya kombinasyon nedeni ile iyileşme şansı ve yoğun bakım tedavisinden 
yararlanma şansı çok az olan olgulardır. (Metastatik malignite, End Stage "Son nokta" kalp ve akciğer 
hastalıkları)
4.Derecede öncelikli: Değerlendirme dışı bırakılan hastalar, yoğun bakıma alınması, yoğun bakımda tedavi 
görmesi uygun görülmeyen hastalardır; (Terminal dönem, preex, ciddi beyin hasarı olan hastalar)

*Tanıya Göre Yoğun Bakıma Hasta Alma Kriterleri
Kalp Hastalıkları: AMI, şok, Yakın monitörizasyon ve girişim gerektiren aritmiler , Hemodinamik destek 
gerektiren Akut Konjestif Kalp Yetmezliği , KKY, hipertansif aciller, unstable anjina, tamponad, dissekan aort 
anevrizması, komplet A-Vblok, Kardiak Arrest , Akut Akciğer Ödemi , Geçici Pace Maker gereksinimi olan 
hastalar.
Solunum Sistemi: Altta yatan hastalığı nedeni ile solunum bozulması riski taşıyan hastalar, KOAH, Pnömoni, 
Bronşial Astım,emboli, massif hemoptizi, entübasyon gereksinimi gösteren hastalar, Gaz değişim bozukluğu 
olan ancak hemodinamik açıdan stabil olan hastalar.
Nörolojik Hastalıklar: CVH, Koma, İKK (İntrakranial Hemoraji ) SAK, menenjit/ ensefalit, nöromüsküler 
hastalıklar, status epileptikus, organ vericisi olan beyin ölümleri, kafa travmaları, Koma (Serebral Kaynaklı 
Olanlar) , İlerleyici Nöromüsküler hastalıklar, solunumun bozulduğu saptanan Nöroloji hastaları yutma 
fonksiyonu bozulmuş sık Trakeal Aspirasyona ihtiyaç duyan hastalar İlaç Aşırı Dozları ve Zehirlenmeler, 
Herhangi bir ilacın alınmasından veya aşırı dozda kullanılmasından sonra hemodinamik olarak stabil olmasına 
karşılık Nörolojik, Pulmoner ve Kardiak sistemler açısından sık monitörizasyon gereksinimi olan hastalar, İlaç 
alımı sonrası Konvülsiyonlar, Aritmiler
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Gastrointestinal Hastalıklar: Kanama, fulminant hepatik yetmezlik, pankreatit, özofagus yırtılması hayatı 
tehtit eden Gastrointestinal Sistem Kanamaları, Akut Karaciğer Yetmezlikleri
Endokrin Hastalıklar: Ketoasidoz, tiroid ve miksödem koması, hiperosmolar durumlar, hiperkalsemi, 
hipo/hipernatremi, hipo/hiperpotasemi gibi Elektrolit Dengesizliği, Diyabetik Ketoasidoz ,
Cerrahi: Post-operatif monitörizasyon ve ventilatör gereken hastalar,
Nefroloji: Akut Renal Yetmezlik, Koma Halinde Kronik Renal Yetmezlik
Diğer Olgular: Septik şok, Hemodinamik monitörizasyon gereken diğer hastalar, Suda boğulma, Donma, 
Hipotermi, Hipertermi, Elektrik, yıldırım çarpması

Objektif Parametrelere Göre Yoğun Bakıma Hasta Alma Kriterleri Vital Bulgular
Nabız <40 veya >150/dak
Sistolik Arteryal Kan Basıncı <80; Arteryal Kan Basıncı <60;
Diyastolik KanBasıncı >120 mmHg
Solunum Sayısı >35 veya <5/dak
Na<110 veya >170 mEq/L; K<2 veya >7 mEq/L
PO2< 50 mmHg, pH<7.1 veya >7.7
KŞ> 500 mg/dl; Ca >15 mg/dl Hb 4 g/dl altında olanlar.
Radyolojik Bulgular: İKK, kontüzyon, SAK, Organ rüptürü, USG ve Tomografi sonucunda Akut renal yetmezlik, 
Karaciğer yetmezliğini destekleyen vakalar, Endoskopi sonucuna göre; Özofagus varis kanamaları, 
gastrointestinal kanamalar, Dissekan anevrizmalar 
EKG : AMI, aritmiler, Ventiküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon A-V blok
Akut Başlangıçlı Fizik Bulgular: Anizokori, yanık >%10, anüri, hava yolu tıkanması, koma, CVH, siyanoz, 
tamponad, Sürekli Konvülsiyonlar, solunum sıkıntısı
Bitkisel hayatta olanlar
Geri dönüşümsüz  çoklu organ  yetmezliği olan  hastalar
Kemoterapi,   radyoterapiye  yanıtsız,  metastatik  kanserli  hastalar(Terminal  Dönem Hastaları,)
Yoğun bakım desteği, tedavisini reddeden hastalar
Sadece daha iyi bakım sağlanması arzu edilen hastalar; yoğun bakıma alınmaz.

Sepsis Tanı Kriterleri

 Genel  Bulgular

 * Ateş >38.3°C

 * Hipotermi «36 °C

 * Kalp hızı: >90/dak, >N +25D

 * Takipne: SS > 20/dk

 * Mental durum değişikliği

 Ciddi ödem /pozitif sivi dengesi (> 20 ml/

 kg/gün)

 • Diyabet olmaksızın hiperglisemi: >140mg/dl
İnflamatuvar Bulgular

 Lökosit; >12000 L- < 4000 L

 * Normal lökosit ve > %10 immatür form

 * Plazma C-reaktif protein > N +2SD

 Plazma kalsitonin >N +2 SD


Organ Yetmezliği Tanı Kriterleri

 Genel  Bulgular

 Arteriyel hipoksemi (PaO2/FiO2 < 300)

 Akut oligüri

 Yeterli sivi resüsitasyonuna rağmen en az

 2 saat idrar çıkışı < 0.5 ml/kg/sa )

 Kreatinin artışı >0.5 mg/dl
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 Koagülasyon bozuklukları (INR>1,5 /

 aPTT>60s)

 Trombositopeni < 100,000 umol/L

 Hiperbilirubinemi; total bilirubin >4mg/dl

 • İleus
Doku Perfüzyonu Bulguları

  Hiperlaktatemi (>1mmol/L) 
   Kapiller dolumda azalma/ ciltte renk değişikliği

SEPSİS VE ORGAN YETMEZLİĞİNİN İZLENMESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

 Vital bulgular –

 İnvaziv arteryel kan basıncı izlemi

  -EKG monitörizasyonu

  -Vücut ısısı izlemi (rektal)

  -Solunum sayısı izlemi 

 -SpO2 izlemi (pulse oksimetre)

 LABARATUVAR TESTLERİ

 Beyaz küre,

  Trombosit

 Hematokrit  

 CRP  

 Prokalsitonin 

  Laktat  

 Glukoz

 BFT 

 KCFT

  DİK testleri

  AKG 

 USG

HASTANIN TIBBİ BAKIM İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Hastanın genel durumunun değerlendirmesi:
Yatışı kararı veren hekim Hasta Yatışı Onam Formunu imzalatır.
Hastanın yoğun bakıma kabulünden sonra muayene edilerek gerekli laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri 
izlenir. Sonuçları ile beraber tekrar değerlendirilir.Gerekli ise ilgili bölümlerden konsültasyon istenir.Tedavisi 
planlanır.
Hastanın genel durumu fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme 
Formu hastanın öyküsü alınarak doldurur değerlendirilir.
Hemşire hasta takip ve ilaç uygulamalarını Yoğun Bakım Hemşire Gözlem Formu‘na kayıt eder. Uygulamayı 
yapan hemşire parafını atar/kaşesini basar.
Tıbbi İşlemler:
Hekimin günlük tedavi planlanını (order) yazması ve hemşirenin uygulanması:
Günlük hasta vizitleri doktor ve hemşire tarafından yapılır. Gerekli kayıtlar e-order’a doktor tarafından yazılır. 
Orderda ilacın tam adı, uygulama zamanı-dozu, uygulama şekli ve veriliş süresi kısaltma kullanılmadan 
yazılmalıdır. Günlük doktorun verdiği istemler ordera bakılarak hastanın tedavisi buna göre yapılır. Hastaya 
uygulanan tüm müdahaleler, kullanılan malzemeler, hasta nakil ve çıkışı HBYS’ye kaydedilir.
İlaç uygulamalarında dikkatli davranılır. Hastaya verilen ilaçların uygulaması sırasında doğrulama yapıp 
uygular. Uygulayan hemşire takip kağıdına adını soyadını(varsa kaşesini basar), saatini ve uygulama yoluyla 
dozunu yazar. 
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Hekim günlük tedavi planında ilacın adını ( kısaltma kullanmadan), dozunu, veriliş yolunu, ilacın veriliş 
süresini (5dk.-30dk. vb.), tarihini, günlük uygulanma sayısını (1X1-1X2-2X1-2X2v.b.), uygulanma saatini 
(09.00-21.00 vb.) okunaklı olarak yazar.

Hekim tedavi planında hastaya yeni uygulanacak ilaç yazmış ise hastanın alerji öyküsü olup olmadığını 
hemşire ile birlikte kayıtlardan kontrol eder.
Bu ilaca dair alerji öyküsü varsa bu ilacı iptal ederek bu alana notunu yazar, kaşeler, imzalar ve tedavi planını 
yeniden düzenler. Hastaya Beyaz kimlik kol bandı çıkartılarak Kırmızı kol bandı takılır.
Hekim tedavi planında yer alan ilaçlara dair hastanın alerji öyküsü olup, olmadığını kontrol eder.
Hekimin tedavi planını uygulayacak hemşire, tarihi, uygulanma saatini  (09.00-21.00) ilacın adını, uygulama 
dozunu, veriliş yolunu, veriliş süresini, günlük uygulanma sayısını, (1X1-1X2-2X1-2X2v.b.),okunaklı olarak 
Hemşire Gözlem Formu’na kayıt eder.
Uygulamayı doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru hasta kontrolünü yapar. Miad kontrolünü 
yapar. Doğru hasta uygulaması için Hasta Kimlik Tanımlama Ve Doğrulama Talimatı kuralına uygun kimlik 
doğrulama yapar. Kimlik doğrulamayı hasta dosyasından, hastanın kendisine, bilinci yerinde değil ise hasta 
bileğinde yer alan kimlik tanımlayıcıdan yapar.
İlacın veriliş yoluna göre olan talimata uygun olarak uygular(Oral, İM, SC, İV)
Bu kontrollerde sorun yok ise; uygulamayı yapar ve Yoğun Bakım Hemşire Gözlem Formundaki uygulama 
saatlerinden uyguladığı saati tükenmez kalemle halka içine alarak çek eder, paraf/kaşesini basar.
Acil durumlarda verilen sözel orderleri hekim Sözel Order Talimatı’na göre verir, hemşire bu talimata uygun 
sözel order alır.
Hasta gereğine göre monitörize edilip veya ventilatörle izlemi yapılıp ANT, solunum ve AÇT gibi hayati 
fonksiyonları alınır ve Gözlem Kağıdı’na işlenir.
Ventilatördeki takip süresi ve ventilasyona son  verilmesine hekim karar verir.
Hastanın genel durumuna göre kullanılması gereken analjezik ve sedatif ajanlar hekim istemine göre 
uygulanır.
Sözel Order
Sözel order iki kişi tarafından alınır. İlaç uygulaması sözel olarak alınması halinde istemi alan kişi tarafından 
yazılır, yazılı işlem tekrar okunur, gerektiği durumlarda ilacın adı kodlanarak tekrar edilir, istemi veren kişi 
onaylar, sözel order verildikten sonra en geç 24 saat içerisinde tedavi planına yazılır.
İlaç Yönetimi
Doktor hastayı vizite ettikten sonra günlük gözlem ve fikirlerini, ameliyat notunu, epikriz veya Tıbbi müşahede
ve muayene formuna yazar.
Hasta ilaçları günlük olarak hastane eczanesinden e-order ile temin edilir. Bu işlemler mesai saatleri arasında 
hemşire tarafından yapılarak nöbetçi hemşireye teslim edilir. Eczaneden günlük e- order ile ilaçlar alınır,Sarf 
malzemelerin max-kritik-min stok seviyeleri servis tarafından belirlenip kullanıldığı hasta üzerine stoklardan 
düşüşü yapılır. Bu stok seviyeleri servis sorumlu hemşiresi tarafından aylık kontrol ve sayımı yapılarak aynı 
zamanda miad takipleride yapılıp takip formuna kayıt altına alınır.
Advers Etki Bildirimi ile ilgili  yönelik düzenleme ve uygulamalar Advers Etki Bildirim Talimatına göre 
uygulanır.
Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler bildirim formu ile farmakovijilans sorumlusuna bildirilir.
Akılcı ilaç kullanımı farkındalık oluşturulmasına yönelik Akılcı İlaç Kullanım Talimatına uygun şekilde 
yürütülür. Hastalara/hasta yakınlarına hastanemizde kullanılan broşürler verilir.
Hastalara7hasta yakınlarına sözel olarak bilgilendirme yapılır.
Hastalar mümkünse tedavide kullanılacak ilaçları hakkında bilgilendirilir.
Yanında getirdiği ilaçları Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formunda kayıt altına alınarak 
hekimin orderı halinde hastaya kullanılmak üzere hastaya ait bölmelerde muhafaza edilir.
İlaç Güvenliği
İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik yazılı düzenleme ve uygulamalar İlaç Yönetimi ve Güvenliği 
Talimatı’nda anlatılmaktadır.
İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır.
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Yoğun Bakımlarda kilitli dolaplarda muhafaza edilen Yeşil-Kırmızı reçeteye tabi ilaçlar günlük sayımı yapılarak 
teslim edilir ve alınır. Kullanılmışsa ilacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, tarihi, ilacı kimin uyguladığı 
narkotik defterine kaydedilmelidir.
Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibini Buzdolaplarının içinde bulunan her 
malzemenin (ilaç/kit) olması gereken ısı aralıklarını buzdolabı Isı Takip Formu’na sorumlu hemşire not eder.
Sıcaklığın bu sınırlar içinde olup, olmadığını mesai günlerinde sorumlu hemşire, tatil günlerinde nöbetçi 
hemşire kontrol eder.
Acil Arabaların Kontrol Edilmesi:
Acil arabaları içinde, acil müdahalelerde kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunur.
Acil Arabası kontrolünü hemşire günlük yapar. Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve 
cihazlar Acil Arabasında Bulunan İlaç Ve Malzeme Listesi kontrolü yapılır.

Hemşire hastaya damar yolu ile ilaç uygulamasını (Periferik Katater) hekim istemine uygun Damar içi Kateter 
Uygulama Talimatı doğrultusunda yapar ve katater bakımını uygular.
Damar yolu katater uygulamalarında takılma tarihi ve saati bu bölgedeki bant üzerine hemşire yazar.
Uygulamayı yapan hemşire, Hemşire Gözlem Formuna uygulamanın adını, tarihi, saatlerini yazar, saati 
kalemle halka içine alarak çek eder, kaşesini basar ve imzalar.
Üriner kataterin takılması istemini hekim yazar, hemşire Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının 
önlenmesi talimatına uygun takar.
Hemşire Damariçi Santral Katater Uygulamasını Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi 
talimatına uygun takip ve bakım yapar.
Hemşirenin yapması gereken aspirasyon aralıklarını (15dakikada- 30 dakika vb.) hekim hasta tabelasına yazar.
Aspirasyonu yapan hemşire aspirasyon tarihi ve saatini hemşire gözlem formuna yazar ve kaşesini basar.
Hemşire klinikte yatan hastaların tedavileri ve hekim orderine göre ANT takiplerini rutin olarak yapar.
Hasta taburcu olana kadar bakımları ve tedavileri ile ilgili süreçte takiplerine devam eder.
Takipler, hastanın genel durumuna ve doktor istemine göre değerlendirilerek yapılır. Hasta operasyondan 
gelmişse postop takibi yapılır Hastanın takibi sırasında gelişen post op problemler ve vital bulgu 
anormalliklerinden yatıran ilgili doktoru haberdar edilir.
El yüz bakımı ve gerekirse masaj yapılır. Yatağa bağımlı hastalarda uygun aralıklarla personel ve hemşire 
aracılığıyla pozisyon değişikliği sağlanarak bası bölgeleri değerlendirilir, Hasta ön değerlendirme formu 
içeriğinde bulunan bası yarası değerlendirme çizelgesine işlenir, böylece bası yaralarını önlemeye yönelik 
önlemler alınmış olur.
Hasta sıkışması varsa ağız içi aspirasyon hemşire tarafından, derin aspirasyonlar ise hekim tarafından yapılır.
Hareket Kısıtlama Kararı ve Kontrolü:
Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik uygulamalar talimata göre yapılır.
Transfüzyon sürecine yönelik işleyiş Transfüzyon Güveniliği Talimatına göre yapılır.
Pansuman:
Hemşire hekim istemine uygun olarak zamanında ve kirlenme durumlarında pansuman yapar. Yapılan işlem 
Hemşire gözlem formuna ve Hemşirelik bakım planına konusu,tarihi ve saatini yazar.
Kan alma:
Hemşire Hastanın yanında getirmiş olduğu tetkikleri ( tahlil ve görüntüleme sonuçlarını )gerektiğinde 
kullanılmak üzere, hastanın yanında bulundurulmasını sağlar.
Hekimin laboratuvar istemi var ise; hemşire HBYS’de giriş yapar ve tetkiklerin barkodunu yanına alır.
Hastanın başında kimlik doğrulama yapar ve numune tüpüne barkodu hasta başında yapıştırır, aldığı 
numune/ numuneleri klinikte bulunan numune bekleme alanına koyar. Numune alma ve transfer koşulları 
talimatına uygun yapar.Hemşire her numunenin barkodunu barkod okuyucu ile okutarak numunenin alındığı 
tarih ve saatin HBYS üzerinden sisteme kaydını yapar. Numuneleri pnömatik sistemi ile transfer eder.
Görüntüleme:
Hekim radyoloji istemini yazar, hemşire radyoloji birimi ile irtibata geçer.
Randevu saatini alır, yapılacak işlemle ve zaman konusunda hasta veya yakınını bilgilendirir.
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Randevu saati geldiğinde hastanın radyolojiye transferini personel eşliğinde Hastaların Güvenli Transferi 
Talimatı’na uygun olarak yapılmasını sağlar.
Radyoloji sonuçlarını hemşiresi takip eder, hekimi haberdar eder, hasta dosyasına koyar.
Konsültasyon işlemleri:
Hastaya konsültasyon istenecekse Konsültasyon uygulama talimatına göre işlemler yapılır
Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçların Yönetimi:
Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir. Yatışı süresincede kullanması 
gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar hemşire tarafından Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön 
Değerlendirme Formunda kayıt altına alınır. Hekim tarafından order edildikten sonra uygulanır.
Sağlık personeli teslim alınan ilaçların miat kontrolünü yapar, miadı geçmiş ilaç varsa, ilacın özellikleri, sayısı 
ve miadını belirtilir, ilgili forma doldurularak imzalanır. Miadı geçmiş ilaç tehlikeli atık olarak imha edilir.

HEMŞİRE BAKIM PLANININ DÜZENLENMESİ VE UYGULANMASI:
Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planını düzenler.
Hastanın gereksinimlerini Yoğun Bakım HASTA TAKİP Formunda Hemşirelik Süreci Bakım Planı “Günlük 
Yaşam Aktiviteleri Bölümü” üzerinden değerlendirir, hastanın gereksinimi olarak belirlenen başlıkları 
işaretler. Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmasına da dikkat eder.
Bu planda;
Hastanın belirlenen bakım gereksinimleri,
Bu bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,
Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,
Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesini hemşire yapar.
Bu kayıtları Yoğun Bakım HASTA TAKİP Formuna kayıt eder ve kayıtları hasta dosyasında saklar.

GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ:
Hastaların güvenli transferine yönelik uygulamalar Hastanın Güvenli Transferi Talimatı’na uygun olarak 
yapılır.Bir başka birime sevk sağlık personeli (Ebe,Hemşire,Sağlık Memuru vb.) eşliğinde yapılır.
Transfer edilen hasta teslim sürecinde sağlık çalışanı tarafından, sağlık çalışanına teslim edilir.
Hastanın durumu hakkında sağlık çalışanı tarafından, sağlık çalışanına sözlü olarak bildirilir, yazılı olan dosyası 
teslim edilir.

HASTANIN TABURCULUK VE SEVK İŞLEMLERİ:
Hastanın taburcu işlemi için doktor tarafından Epikriz Notu doldurulur. 
Hastaya yapılan bütün girişimsel işlemler ve kullanılan sarf malzemeleri düzenli olarak bilgisayara nöbetçi 
hemşire tarafından kayıt edilir.
Hasta Çıkış Kriterleri;
Yoğun bakım ünitesine alınan hastanın durumu yoğun bakım ihtiyacı kalıp kalmadığının anlaşılması için 
devamlı gözden geçirilir. Aşağıdaki durumlarda hastalar Yoğun Bakımdan çıkarılırlar.
Yoğun Bakım şartlarına ihtiyaç gösterme ihtimali önemli ölçüde azalan hastalar ilgili servise çıkarılır.
Vital bulguları stabilleşen hastalar,
Organ fonksiyonları normale dönen hastalar,
Şuuru açılıp, koopere olan hastalar,
Solunum yetmezliği ortadan kalkan hastalar
Akut yoğun bakım tedavisine yanıt vermeyen, prognozu kötü olan, tedavisi bulunmayan hastalar ilgili servise 
çıkarılır.
Durumu ağırlaşıp artık tıbbi olarak yapılabilecek bir işlemi olmayan hastalar
Vefat edenler,
Tedaviyi kabul etmeyen, kendi isteği ile çıkmak isteyen hastalar,

İleri tetkik ve araştırma hastanesine sevk gerektiren hastalar yoğun bakımdan çıkarılırlar.
Kan gazı değerleri normal seviyelerde olan hastalar (gerekiyorsa)
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İletişim kurulabilen, taburcu olan hastalarımızın kendilerine, kurulamayanların aile ferdine, Hasta Taburcu 
Eğitimi Formu’na uygun eğitimleri verilir, Bu eğitimde:
Kullanacağı ilaçlar,
Tıbbi cihazlar,
Beslenmeleri,
Egzersizleri,
Kontrol zamanı,
Bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, konularında bilgilendirme yapılır.
Hasta Taburculuğu ve Eğitimi:
Hekim tarafından taburculuk kararı verilen hastanın dosyası hemşire tarafından toplanır.
Tüm malzeme ve ilaç girişleri kontrol edilir varsa kalan ilaçlar eczaneye ilaç iade formu ile iade edilir çıkış 
işlemleri başlatılır.
Hastaya ya da hasta yakınına ilgili hekim ve hemşiresi taburculuk eğitimi verir.
Hekim tarafından doldurulan Taburculuk Özeti / Epikriz Raporu ’nun bir örneği hasta dosyasına konulur, bir 
örneği de hasta / yada yakınına verilir.
Hemşire taburculuk işlemlerini gerçekleştirilmesini sağlar, takip eder ve işlemler tamamlandığında gerekirse 
hastanın hazırlanmasını sağlar.
Tekerlekli sandalye ile veya sedye ile taburcu ediliyorsa bir görevli eşliğinde hastanın gönderilmesi sağlanır.
Taburcu edilen hastanın dosyası kontrol edilir, arşive gönderilir.
Hasta hastane dışına veya farklı bir bölüme transfer olacak ise, Hastaların Güvenli Transferi Talimatı’na göre 
hareket edilir.
Hasta bir başka hastaneye sevk işlemi gerçekleşecek ise 112 ye hekim tarafından haber verilerek yeri 
ayarlanır. Sevk yeri ayarlandıktan sonra hemşiresi hastayı hazırlar.Ambulans için şöför odası ile irtibata 
geçerek ambulansın hazır hale getirilmesini sağlar.Hasta sevk evrakları ile birlikte hastanın transferi sağlanır.

HASTANIN KURUM DIŞI NAKİL SÜRECİ:
Hasta bir başka hastaneye sevk edilecekse Hasta Sevk Formu ve epikrizi, doktor tarafından doldurulur.
Hekim 112 komuta merkezini arayarak hastanın gideceği kurumu belirler.Kurum dışı nakilde hastanın 112 ile 
sevki yapılır.112 çalışanları hastayı serviste hemşire ve hekiminden teslim alarak transferini gerçekleştirir.
Hastaların Güvenli Transferi Talimatına göre sedyeye personelle yatağından alınıp ambulansa götürülür.
Nakil sürecinde transport ventilatör, transport monitör, oksijen tüpü, entübasyon seti, balon-valf maske 
sistemi bulundurulmalıdır.
Hasta Rızasının alınması: Hasta sahipleri yoğun bakım kuralları hakkında bilgilendirilip hasta yatış onayı alınır.
Yoğun bakım Hasta Yatış Onam Formu imzalatılır.
Hasta ve Ailesinin Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması: Hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi ve hasta yatış 
onamının alınması hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınması talimatına uygun şekilde yapılır.
Yapılacak girişimsel işlemin farklılığına göre onam formu hasta/hasta yakınına anlatılır ve imzası alınır.
Basamaklar;
Bilgilendirilmesi, yapılacak riskli girişimsel işlemleri,
Riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirmenin ve rıza alınmasının nasıl yapılacağı
Kim tarafından yapılacağını
İşlemden beklenen faydaları
İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,
Varsa işlemin alternatifleri,
İşlemin riskleri-komplikasyonları
İşlemin tahmini süresi,
Hastanın adı, soyadı ve imzası
İşlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası,

Rızanın alındığı tarih ve saat bulunmaktadır.
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Ayrıca: hastanın onama dair onayladığı maddeler yer almaktadır.
Onamı geri çekme; Hasta Bilgilendirmede isterse onamı geri çekme hakkına sahip olduğu söylenmelidir.
Bilgi kısıtlama; Hasta yakınlarına bilgi verilmemesini hekiminden talep edebilir.
Kısıtlanacak bilgi konusunu hekim onama not olarak yazar ve hemşiresine bilgi verir.
Hasta Mahremiyetinin Sağlanması: Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri hastaya işlem 
gerçekleştiren personel (Hekim, Hemşire, Sağlık Memuru,Temizlik görevlisi) almakla yükümlüdür.Hasta 
mahremiyeti talimatına uygun hareket eder.
Kıymetli Eşyanın Teslim Alınması ve Edilmesi: Hasta hastanemize yattığında yanında bir yakını yok ise 
kıymetli eşyalarını Hastaların Değerli Eşyalarının Teslimi Talimatına uygun olarak teslim alınıp muhafaza 
edilir.
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması: Çalışanlar olaya maruz kaldığında maruz kalınan olayın sebebine göre olay 
bildirim formu ile çalışan Hakları Birimi ve Kalite Yönetim Birimine bildirir. Çalışanlar şiddete maruz kaldığında
Beyaz Kod talimatına göre hareket eder. Çalışanların güvenliği Çalışan Güvenliği planına göre sağlanır.
Çalışanlarımızın sağlık taramaları Çalışanların Sağlık Taramaları planına göre yapılır.
Hastanın Ex Olması Durumunda Yapılacaklar:
Hasta ex durumunda sorumlu hekim bilgilendirilir. Hasta üzerinde var ise bağlı tıbbi cihazlardan ayrılır.
Hasta refakatçisi yoksa yakınlarına bilgi verilir.
Hasta üzerinde bulunabilecek kıymetli eşya var ise güvenlik personeli çağırılarak tutanak karşılığında teslim 
edilir. Hasta cenaze kimlik kartı formu doldurulur.  Ayak başparmağına bağlanır. Hasta üzeri örtülerek 
personel eşliğinde morga nakli sağlanır.
Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması ve Kontrolü: Tüm görevliler atıkları kaynağında ayrıştırır ve uygulamalar 
Atık Yönetim Talimatına göre yapılır.
Adli Vaka Yönetimi; Adli vakalarda Adli Vaka Talimatına uygun hareket edilir.

KLİNİK SÜREÇLER
HASTANIN MONİTÖRİZASYONU:
Hasta yoğun bakıma ilk geldiğinde giysileri ve üzerindeki takı ve benzeri malzemeleri çıkartılır. Hastaya ait 
giysileri, değerli eşya ve takıları ( para, anahtar, altın, cüzdan ) hasta yakınlarına teslim edilir. Monitör, hasta 
ve çevre güvenliği tedbirleri alınarak açık konuma getirilir. Göstergelerin yanıp yanmadığını kontrol edilerek 
EKG kabloları ve elektrotları, tansiyon aleti kablosu, pulsoksimetre kablosu ve probu, invaziv basınç(arter 
basıncı ve CVP) kabloları kontrol edilir.
Hasta yoğun bakıma alındıktan sonra 5 lead olan EKG elektrotları hastaya yerleştirilir. Tansiyon ölçümü için 
non invaziv manşon kola takılır.SPO2 probu parmağa yerleştirilir.İnvaziv arter kateteri yerleştirilmiş ise invaziv
arter basınç kablosu transduser aracılığı ile monitöre bağlanır.Santral kateter mevcut ise invaziv basınç 
kablosu ile monitöre bağlanır. Monitör bağlantısı tamamlanan hastanın izlemi saatlik olarak yoğun bakım 
hasta değerlendirme formuna kaydedilir. Hastanın solunumu değerlendirilir. Oksijen ihtiyacı varsa, oksijen 
inhalasyonu başlanır.

VENTİLATÖRDEKİ HASTANIN İZLEMİ:
Yoğun bakım ünitesinde entübasyon işlemi, hastanın gereksiniminin olduğu acil şartlarda veya elektif olarak 
yapılır. Bununla ilgili kararı yoğun bakım doktoru ve anestezi uzmanı birlikte değerlendirerek karar verirler. 

Entübasyonu gerektiren hastaya ilişkin kriterler:

 Nöromüsküler fonksiyon bozuklukları

 Santral sinir sistemine ait patolojiler,koma

 Solunum yetmezliği

 Solunum-dolaşım durması
Hastanın entübasyonuna hastanın muayene ve kan gazları değerlendirilerek karar verilir.
5.4.1.2. Entübasyona  karar  vermek  için  arteriel  kan  gazı  değerlendirmesinde  aşağıdaki

parametreler dikkate alınır;
Pa O2<70 mmHg. FiO2: 0.5 iken
Pa CO2>50 mmHg ve üstünde
seyretmesi PH <7,25 ve altında
seyretmesi
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Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması; hastayı tedavi eden doktoru veya gerektiğinde
anestezi uzmanı tarafından, birlikte değerlendirilir. Entübasyon malzemeleri hazırlanır.

5.4.2. Sedasyon  ve
analjezi  uygulanması:
Yoğun  bakım  ünitelerinde
hastaların;

 Huzursuzluk ve iç sıkıntısının giderilmesinde sakinleşmelerini sağlamak.

 Yapılan  tedavi  ve  girişimlerin  daha  kolay  tolere  edilebilmesi  için  sakinleştirici  ajanlar

kullanılır.

 Ameliyattan sonra ağrının giderilmesi amacıyla doktor istemine göre ağrı kesiciler kullanılır.
5.4.3. Ventilatördeki  hastanın
extübasyon süreci; Klinik durum;

 Dolaşım durumu tabii ise

 Batında aşırı şişkinlik yoksa

 Metabolik bozukluk yoksa

 Solunum hareketlerinde düzensizlik yoksa

 Öksürük ve yutkunma refleksi yeterli ise

Solunum kriterleri;
Vital  kapasite
(ml/kg.)>5
İnspirasyon gücü ( cm
H2O ) >20 PH>7.30
Solunum  sayısı/dk.<25  (yaşa  göre
değerlendirilmelidir)  Dakika  ventilasyonu  (  L/dk
)<18

Hastanın mekanik ventilasyon desteğinden ayrılması T tüp ile spontan solunum veya CPAP-
PSV modu ile  gerçekleştirilir.  T tüp ile  hastanın ventilatörden periyodik  ayrılması  ve nemli
oksijen verilmesini  gerektirir.  Her defasında ventilatörden ayrılma süresi  uzatılır  ve akciğer
fonksiyonlarının spontan ölçümleri tekrarlanır.

 Trakeal tüp çıkarmaya (ekstübasyon) uygun olan hastada bu işleme en erken sürede
başlanmalıdır.

 Hastanın şuuru açık ise hasta mutlaka bilgilendirilmelidir.

 Hasta solunum cihazından ayırma yordamına alınır.

 Hayati işlevler ve kan gazları örneği ile hastanın genel durumu değerlendirilmelidir.

 Extübasyonda kullanılacak nemli oksijen sistemi hazırlanmalıdır.

 Entübasyon malzemeleri ve acil arabası hastanın başında hazır edilmelidir.

 Hastanın hava yolu temizlenir (aspirasyon/öğürme işlemi)

 Oksijen doygunluğu solunum sesleri ve göğüs hareketleri yakın takip edilmelidir.

 Trakeal  tüp  çıkarma  (ekstübasyon)   tarih  ve  saati  hemşire  hasta  takip  formuna  not

edilmelidir.

SEDASYON VE ANALJEZİ UYGULAMASI :
Hastanın nöromüsküler blokajı ve sedasyonu gerektiği takdirde anestezi uzmanı tarafından planlanır ve takip 
edilir. Sedasyon uygulaması entübasyonu planlanan hastalara veya mekanik ventilatör ile takip edilen 
hastalara başlanır. Sedasyonun çeşidi ve dozu anestezi uzman hekimi tarafından belirlenir.

Uygulanan sedasyon dozu yoğun bakım takip formuna kayıt edilir.
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Uygulanan sedasyon ve aneljezikler narkotik ilaç devir teslim defterine kayıt edilir.
Yoğun bakım ünitelerinde hastaların;
Ajitasyon ve anksiyetelerin giderilmesinde,
Sakinleşmelerini sağlamak,
Yapılan tedavi ve girişimlerin daha kolay tolere edilebilmelerini sağlamak içi sedatif ajanlar kullanılır.
Benzodiazopinler, Midazolon , opioidler, nöro-epileptikler, propofal kullanılmaktadır.
Skorlama sistemleri ile hastaların takibi: Hastanemizde yoğun bakıma yatışı yapılan her hastaya 24 saat 
içerisinde (APACHE  ) mortalite skorlaması yapılmaktadır.
Hastanemizde organ yetmezliği tanılama skoru olarak SOFA skorlama sistemi kullanılmaktadır.
Düşme Riskinin Değerlendirilmesi: Hasta düşme risk değerlendirilmesi hastanemizde yetişkinlerde İtaki, 0-16
yaş çocuklarda Harizmi düşme risk ölçeği ile değerlendirilir.
Yoğun bakıma yatan hastaların hepsi düşme riski yüksek hasta olarak kabul edilir. Bu sebeple her hasta başına
Dört yapraklı yonca figürü asılmamaktadır.
Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde sisteme kaydı yapılmakta ve Kalite Yönetim Birimine Düzeltici 
Önleyici Faaliyet Takip Formu doldurularak gönderilmektedir.

NUTRİSYON DEĞERLENDİRMESİ:
Hasta nutrisyon destek ihtiyacı talimatına göre değerlendirilir.

AĞRI TAKİBİ: 
Ağrılı hastalarda ağrı takip talimatına göre değerlendirilir.
BİLİNÇ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Bilinç düzeyinin değerlendirilmesinde glaskow koma skalası kullanılmaktadır.

BASI YARASI TAKİBİ:
Hastanemiz yoğun bakımlarında Bası Yarası ölçümü ve takibi Yoğun Bakım Hasta Değerlendirme Formu 
içeriğinde bulunan norton skalası ile yapılmaktadır. Risk ölçüsünde değerlendirilen puan 12 ve üzeri ise düşük 
risklidir, haftada bir defa bası yarası riski değerlendirilir, 0-11 puan yüksek risklidir. Bu durumda 24 saatte bir 
bası yarası riski değerlendirilir ve 2 saatte pozisyon değişimi yapılır. Tüm bu işlemler Bası Yarası Talimatına 
uygun şekilde yapılır.

İNVAZİV İŞLEMLER
Yoğun bakımda yapılan tüm işlemler sterilizasyon şartları hazırlanarak yapılır.
*Entübasyon
*Trakeostomi
*İdrar sondası
*Nazogastrik sonda
*Kateterizasyon (santral diyaliz)
*Invaziv arter kateterizasyonu
*Pulmer arter kateterizasyonu
*Intrakranial basınç monitörizasyon
*Endoskopik girişimler (bronkoskopi, gastroskopi)

REHABİLİTASYON SÜRECİ
Yoğun bakımda rehabilitasyon hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre değişir ve bu basit bir mobilizasyon 
programından mekanik ventilasyondan ayırmaya kadar değişebilir.Yoğun Bakım Ünitesi’nde rehabilitasyon 
yaklaşımları fizyolojik ve / veya klinik sonuç ölçümleri ile hasta bireyin en iyi günlük fonksiyonel ve yaşam 
kalitesi düzeyine ulaştırılmasını hedefler.Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalar fizik tedavi doktorları ile konsüle 
edilerek tedavileri düzenlenir.
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TERMİNAL DÖNEM HASTA TAKİBİ:
Hastanemizin özellikli hasta grubunda Terminal Dönem Hastalar bulunmamaktadır.
Hastanemize Acil Servis ve ya polikliniklerimizden başvuran hastaların doktorlarımız tarafından 
değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yapılan değerlendirme sonucuna göre Yoğun Bakım Ünitesi ve ya 
Kliniklerimize yatışı yapılır. Yatış esnasında hastanemizin belirlendiği yatış prosedürleri uygulanır. 
Yatış işlemleri yapılan hastanın vital bulguları alınır ve hekimin order ettiği tedavi hemşire tarafından 
uygulanır Hastaların sürekli değerlendirilmeleri yapılarak, primer hastalığı ya da sekonder belirtileri göre 
‘Hemşirelik Bakım Planı Talimatı’ ve ‘Hemşirelik Bakım Rehberi’ doğrultusunda uygun bakım planı hazırlanır 
ve uygulanır. Hastanın durumuna göre hekimin isteği ile gerekli ekipmanlar(monitör,ekg,defibrilatör,acil 
arabası gibi) hastaya yakın bir yerde bulundurulur. Tüm bu uygulamalar Özellikli Hasta Bakım Talimatına 
uygun yapılır.

ENFEKSİYON KONTROLÜ:
Yoğun bakımdaki enfeksiyon kontrolü, hastane enfeksiyon komitesi ile birlikte takip edilir. Herhangi bir 
enfeksiyon varlığında, hastanemizde kullanılan özellikli hasta (izolasyon yöntemi) figürleri kullanılır ve gerekli 
izolasyon protokollerine uyulur. Hastaya uygulanacak antibiyotik tedavisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile 
konsülte edilerek belirlenir. 
Hasta steril tekniğe uygun şekilde aspire edilir. Ventilatörün bakımı ve devrelerinin değişimi belirli aralıklarla 
yapılır. Hava yolunu nemlendirmek için, nemlendirici ve bakteri filtresi kullanılır
Yoğun bakım servisinde yatan hastaların ateşi yükselme eğilimde ise , 37.8 C ve üzeri ise, Dr. istemine göre 
idrar kültürü ve kan kültürü alınarak ve bilgisayardan istemi yapılarak laboratuara gönderilir.
Genel yoğun bakımda 2 haftada bir gün rektal sürüntü alınır.
Tüm bu işlemler yapılırken Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Ve Önlenmesi Prosedürüne uygun 
davranılır.
Bölüm bazında kullanılacak Kişisel koruyucu ekipmanlar Kişisel koruyucu ekipman protokolünde belirtildiği 
gibi kullanılır. Bölüm bazında belirlenen kişisel koruyucu ekipmanların kontrolü sorumlu hemşiresi tarafından 
takip edilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar çalışma alanlarında ulaşılabilir alanlarda bulundurulmalı ve her 
personel yerini bilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda sorumlu hemşiresi bölümde 
çalışanlara eğitim vermelidir.
Hastaların İzolasyonunun Sağlanması: Enfeksiyon kontrolüne yönelik uygulamalar İzolasyon önlemleri 
talimatına uygun yapılır. Enfekte ve kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri hastanın ilk kabulünde 
değerlendirilir ve alınır. Yatak başında izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulundurulur.
Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak
Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek
Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız asılır
Sağlık Hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulundurulur. Her yatak başına el antiseptik 
solüsyonu konulur.
Hekim, hemşire, yardımcı personel el hijyeninde 5AN Kuralı, El Hijyeni Talimatı ve N1500 Normu’na uygun el 
yıkama ve el dezenfeksiyonu yapar.
Hasta bakımını yapan refakatçiler; el hijyeninde 5AN Kuralına, N1500 Normu’na uygun el yıkama ve el 
dezenfeksiyonu yapar.
Hastalar ve ziyaretçileri: N1500 Normuna uygun el yıkama yapar.
5 Endikasyon Kuralı Gözlem formu ile çalışanlar üzerinde haberli gözlem yapılır. Gözlemler sağlık 
çalışanlarının tamamını kapsar. Gözlem Enfeksiyon hemşireleri tarafından yapılır.
El antiseptik solüsyonlarının yeterli kullanılmadığı tespit edilen durumlarda iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır.
Çalışanlara El hijyenini sağlamaya yönelik yılda en az 1 kez eğitim verilir.
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