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1.AMAÇ :
Yoğun bakım hizmeti alan hasta grupları ve bu gruplara hizmet verilen bölümlere özgü bakım uygulamalarının, bilimsel
kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde standardize edilerek mümkün olan en iyi klinik sonuçlara ulaşılmak.

2.KAPSAM:
Bu talimat, Yoğun Bakım Ünitesindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

3.KISALTMALAR:-
GYBÜ: Genel Yoğun Bakım Ünitesi 

4.TANIMLAR:
Yoğun Bakım:  Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, 
esas neden olan durumun ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesine,  bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının 
sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere, her türlü cihaz ve 
teknolojiyi kullanan, bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir. 
Genel Yoğun Bakım Hemşiresi:  Yoğun bakım konusunda eğitim görmüş ve Yoğun Bakım sertifikası olan hemşiredir. 

5.SORUMLULAR:
Yoğun Bakım Doktoru
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
Yoğun Bakım Hemşiresi
Yoğun Bakım Yardımcı Personeli

6.FAALİYET  AKIŞI:
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
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hemodinamik olarak stabil olmasına karşılık Nörolojik, Pulmoner ve Kardiak sistemler açısından sık monitörizasyon 
gereksinimi olan hastalar, İlaç alımı sonrası Konvülsiyonlar, Aritmiler

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.

6.1.Yoğun Bakım Ünitesinden Hasta Taburcu Edilme Kriterleri:
Yoğun bakım ünitesine alınan hastanın durumu yoğun bakım ihtiyacı kalıp kalmadığının anlaşılması için devamlı gözden
geçirilmeli. Aşağıdaki durumlarda hastalar yoğun bakımdan çıkarılmalı.

 İlgili Yoğun Bakıma veya Servise Çıkarılabilen Hastalar
 Yoğun Bakım şartlarına ihtiyaç gösterme ihtimali önemli ölçüde azalan hastalar ilgili servise çıkarılmalı
 Vital bulguları stabilleşen hastalar
 Organ fonksiyonları normale dönen hastalar
 Şuuru açılıp, koopere olan hastalar ilgili servise çıkarılmalı
 Vefat Edenler
 Tedaviyi kabul etmeyen, kendi isteği ile çıkmak isteyen hastalar
 İleri Tetkik ve Araştırma Hastanesine sevk gerektiren hastalar yoğun bakımdan çıkarılmalı

Hastanın gideceği yere  göre servis veya yoğun bakım için yatak sorgusu yapılır.
 Hastanın şuuru açıksa hastaya bilgi verilir.
 Eğer servise çıkacak ise refakatçi gerekeceğinden hasta yakınlarına durum bildirilir.
 Hasta taburcu edilecekse hasta yakınları çağrılır. Çıkış işlemleri yapıldıktan sonra hasta tekerlekli sandalye,sedye 

veya yatakla personel eşliğinde çıkarılır.
  Hasta transfer formu doldurulur.Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
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 Nöbetçi doktor tarafından Yoğun Bakım çıkış notu (epikrizi) yazılır, imzalanır. Dosyaya konulur.
 Hastanın hemşiresi tarafından ilgili servis ,ambulans hemşiresine birebir hasta teslimi yapılır.

6.6.Kurum Dışı Sevk İşlemleri
Hastanemiz ileri tetkik ve tedavi için yoğun bakım hastalarını  sevk edebilir. Sevk edilmeden önce  Sevk edileceği hastane
ile yoğun bakım hekimi iletişime geçerek ilgili  birimden onay alınır ve hasta sevk edilir. Hasta 112 Ambulans (ekibi ile
birlikte) veya hastanemiz  ambulansı (sağlık personeli ile birlikte) ile sevk edilebilir. Sevk işleminin nasıl yapılacağına ilgili
hekim karar verir. Hasta , Hasta Sevk Formu ,Başka Hastaneye Sevk  Epikriz Formu ve tetkikleri   ile sevk edilir. 
Yoğun bakım  hekimi   112 acil  komuta  merkezi ile koordinasyona geçerek sevk işlemlerini başlatır. İller arası ve kurumlar
arası nakil hastaları bilgi Formu 112 komuta merkezine fakslanır. Sevk ve epikıriz formunu  yoğun bakım hekimi imzalar ve
kaşeler. Hasta 112 ambulansı yada 112 protokolü ile gidiyor ise diğer formlara ek olarak Sağlık Tesisleri Arası Vaka Nakil
Talep  Formu   doldurulur.   112   komuta   merkezinin   verdiği   bilgi  doğrultusunda   hareket   edilir.  Hastanın  sevki
gerçekleştirilir. 
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