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1. AMAÇ
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ 'nde) hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve
kontrolü.

2. KAPSAM
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili herkesi
kapsar.

3.SORUMLULAR
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) çalışan tüm sağlık personeli sorumludur.

4.TEMEL İLKELER
1. YYBÜ hastane enfeksiyonları yönünde en riskli birimlerdir. Bu birimde görev alan

personelin, yoğun bakım konusunda bilgili deneyimli olması esastır.
2. YYBÜ’nde en önemli ve en sık bulaş temas yolu ile olduğundan “EL HİJYENİNE”

özenle uyulmalıdır.
3. İzolasyon önlemlerine uyulması ve bu konuda Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

(HEKK) ile işbirliği sağlanmalıdır.
4. İzolasyon önlemleri, her hastada özenle uygulanmalı ve çok ilaca dirençli bakteri

enfeksiyonları yahut diğer izolasyon gerektiren enfeksiyonlar saptandığında Hastane
Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) haberdar edilmelidir.

5.YAPISAL ÖZELLİKLER

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM
HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ GÜNCEL TEBLİĞİ’ NE
UYGUN OLMALIDIR

1. YYBÜ’nde her küvöz için ortalama 10-15 m2 alan sağlanmalı ve küvözler arası en az
1-2 metre boşluk bırakılmalı, 3-4 küvöz başına 1 lavabo olmalıdır. Lavaboda
antiseptikli sıvı sabun ve kağıt havlu bulunmalıdır

2. Her hasta başında alkol bazlı hızlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
3. Ünite havalandırmasında en az %90 etkinliğe sahip filtre sistemi ile

havalandırılmalıdır. Tercihen hava saatte en az oniki kez değişmeli, bu değişimlerin
üçü dış hava kullanılarak yapılmalıdır.

4. YYBÜ'nde izolasyon uygulamaları için ayrı bir bölüm oluşturulmalıdır. Suçiçeği,
kızamık, açık tüberküloz olguları için solunum izolasyonu uygulanmalıdır, bu
durumlarda, negatif basınçlı, havanın tamamını ayrı bir sistemle ve filtreleyerek dışarı
veren, girişi kontrollü, kapısı hep kapalı tutulan, özel izolasyon odası olmalıdır. Böyle
bir oda sağlanamıyor ise özel bir odada bakını vermeye çalışmalı, bu da mümkün
olmuyorsa, temas ve damlacık önlemlerini uygulayarak, servisin diğer hastalara uzak
bir bölümünde bakım verilmeli, ayrıca diğer koruyucu önlemler (immunglobulin,...)
uygulamalı ve servisten biran önce çıkarmaya çalışılmalıdır.

5. Tüm yüzeyler kolay temizlenebilir, silinebilir ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı
olmalıdır.

6. Çöp kovaları el değmeden açılıp kapanabilmelidir. Tüm uygulamalarda Tıbbi Atık
Yönetimi Prosedürüne uyulmalıdır.

7. İzolasyon gerektiren durumlar dışında üniteye girişte yada hastaların rutin bakım
sürecinde özel önlük kullanılması önerilmez. Belirli bir kontaminasyon riski olan
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bakım uygulamalarında tek kullanımlık önlük giyilmesi ya da işlemden sonra
değiştirilmesi önerilir.

8. Galoş uygulamasının enfeksiyon kontrolü yönünden bir yararı görülememiştir.
9. Enfeksiyon bulguları olan ziyaretçilerin üniteye girişi engellenmelidir. Üniteye alınan

ziyaretçilerin ellerini yıkamaları konusunda bilgi ve talimat verilmelidir.
10. Tamirat halinde mutlaka hastalar tamirattan etkilenmeyeceği tamamen ayrılmış bir

birime alınmalı ya da tamirat alanı ile hastalar arasında toz geçirmez bir bariyer
oluşturulmalıdır.

11. Ünitede çalışanların dinlenebileceği, yeme, içme... gibi ihtiyaçlarına hizmet
verebilecek ayrı odaları bulunmalıdır.


