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1.) AMAÇ:
Yoğun bakım ünitelerinde tedavi ve takip olan hastalarda hava yolu izlem için yöntem belirlemek

2.) KAPSAM:
Yoğun bakımlarda oksijen tedavisi alan bütün hastaları kapsar.

3.) KISALTMALAR:

4.) TANIMLAR:
Yoğun bakımlar yaşamsal fonksiyonları risk taşıyacak şekilde bozulmuş olan hastalara hizmet vermek
üzere planlanmış, izlem ve tedavi için özel ileri teknolojiye sahip ekipmanlar ile donatılmış uzman
hekim ve hemşirelerin çalıştığı özel alanlardır.

5.) SORUMLULAR:
Yoğun bakım sorumlu hekimleri, asistanlar ve hemşireler.

6.) FAALİYET AKIŞI:
Yaşamsal fonksiyonların devamlılığı hava yolu açıklığının korunması ve sürdürülmesine bağlıdır.
Hava yolu açıklığının spontan olarak sağlanamadığı durumlarda; hastada hipoksi tablosu ortaya çıkar.

7.) OKSİJEN TEDAVİSİ:

7.1) AMAÇ
a) Hipoksemiyi tedavi etmek
b) Solunum işini azaltmak
c) Myokardın işini azaltmaktır.

7.2) OKSİJEN VERME YÖNTEMLERİ:

7.2.1) DÜŞÜK AKIMLI OKSİJEN VERME YÖNTEMLERİ:
a) Nazal kanül
b) Basit oksijen maskesi
c) Rezervuarlı yüz maskesi
d) Nazal orafaringeal katater
e) Transtrakeal katater
f) Orantılı Gaz değişim Maskesi

7.2. 2)YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN VERME YÖNTEMLERİ:
a) Ventüri Maskesi
b) Hava-Oksijen karıştırıcılar (mekanik ventilasyon)
c) Hiperbarik Oksijen Tedavisi

7.3.)  SOLUNUMU OLMAYAN HASTALARDA KULLANILAN ARAÇLAR

7.3.1) CEP MASKE:
Gerektiğinde rahatlıkla uygulanabilen, etkin filtre sistemi sayesinde ağızdan ağıza sunî solunum
yapılacağı zaman hastanın yüzü ve ağzı ile doğrudan teması önler.
Hastanın yüzüne yerleştirildikten sonra, iki elle maske yerinde tutulmaya çalışılır. Maskenin üzerinde
bulunan yukarı doğru çıkıntı oluşturan delikten soluk verilir.  İlave oksijen vermek için bağlantı yerleri
vardır.
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7.3.2.) BALON MASKE:
a) Bir maske ve bağlantıda olduğu balon şeklindeki torbadan oluşmaktadır.
b) İlave oksijen vermek için bağlantı yeri vardır ve dakikada 15 litrelik bir akış hızı ile hastaya %90

yoğunlukta oksijen verilebilir.
c) Balonu kendi kendine şişenlerve oksijen akımı ile şişenler olmak üzere iki çeşit balon maske

cihazı vardır.
d) Kendiliğinden şişen balonlarla hastayı, ortam havasıyla %21 konsantrasyonda oksijenle

solutmak mümkündür.
e) Balona oksijen bağlanması ile yaklaşık %45’e kadar yükselir.
f) Eğer rezervuar sistem bağlanırsa ve oksijen akımı 15 litre /dakika olacak şekilde ayarlanırsa

%90 yoğunlukta oksijen verilebilir
g) Yüz maskesinin dışında trakeal tüp ve laringial maske gibi alternatif bir hava yoluna da

bağlanarak oksijenasyon ve ventilasyon sağlanır
h) Maske hastanın yüzüne, tepe kısmı burun köküne, alt kısmı alt dudak ile çene çıkıntısı

arasındaki girintiye gelecek şekilde yerleştirildikten sonra, bir el ile maske yüzde tutulmaya
çalışılır diğer el ile balon kısmı belirli aralıklarla sıkılarak hastaya hava verilir.

i) Ambu ile ventilasyonda uygulayıcı kuvvetinin % 90’nını mandibulayı kaldırmak, % 10’unu da
maskeyi yüze oturtmak için harcanmalıdır.

7.3.3)OKSİJEN TEDAVİSİNİN İZLENMESİ:
a) Mukoza ve cilt rengi
b) Solunum sayısının ve göğüs hareketlerinin izlenmesi
c) Arteriyel kan gazı
d) Periferik oksijen saturasyonu
e) Ekspirasyon havasındaki karbondioksitin ölçümü
f) Arteriyel kan gazları;
g) PaO2 (80-110mmhg)

7.4.)OKSİJEN TEDAVİSİ ENDİKASYONLARI:

7.4.1):Kısa süreli Endikasyonları:
a) Akut hipoksemi  (PaO2<60mmhg SPO2<%90)
b) Kardiyak ve Solunum Arrest
c) Hipotansiyon   (Sistolik Kan Basıncı<100mmhg)
d) Düşük kardiyak output ve metabolik Asidoz   (Bikarbonat<18mmol/lt)
e) Respiratuar Dstress  (Solunum hızı>24/dk)

7.4.2):Uzun Süreli:
a) Hiperkapnik olsun ya da olmasın PaO2<55mmhg SPO2<%88 olması
b) PaO2<55mmhg ve/veya SaO2<%89mmhg ancak aşağıda ki durumlardan biri varlığında
c) Pulmoner Hipertansiyon
d) Polisitemi(Hemorokrit<%55)
e) Periferik Ödem
f) Kalp Yetersizliği

7.5.)OKSİJEN TEDAVİSİNİN KOMPLİKASYONLARI:
a) Solunum Depresyonu veya Solunum Baskılanması
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KOAH olan hastalara, uzun süre ve yüksek yoğunlukta oksijenverildiğinde görülebilir.
Oksijen basıncını arttırarak, solunum merkezi üzerindeki kan gazlarının, özellikle
karbondioksitin yaptığı refleks uyarıyı kaldırır.

b) Atelektazi
Bazı hastaların akciğerleri, oksijen verildiğinde veya yüksek yoğunlukta uzun süre oksijen
verildiğinde, aşırı miktardaki oksijene tepki olarak akciğer aktivitesi azalır veya hava kesesi
kollapsı ( atelektazi ) gelişir.
Yüksek konsantrasyonda oksijen tedavisi uygulanan hastalar; anksiyete, takipne, yüksek

ateş, öksürme, taşikardi, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi atelektazi belirtileri açısından
izlenmelidir.

c) Oksijen Toksisitesi (Oksijen Zehirlenmesi)
Oksijen toksisitesinde doku hasarına neden olan moleküler ve hücresel patolojinin, direkt
olarak oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak oluşan serbest oksijen radikallerinin
aracılığıyla geliştiği düşünülmektedir. Acil durumlarda %100 O ₂6 saat güvenle
kullanılabilir. Ancak PO₂değeri uygunsa 6 saat sonunda %50'ye indirilmelidir.
Normal şartlarda % 100 O ₂en fazla 4 saat tolere edilebilir. %60’tan yüksek
konsantrasyonda verilecekse mümkün olan en kısa sürede ve belirli aralıkla verilmesi
gerekir.

d) Enfeksiyon
Oksijen uygulamasında kullanılan her türlü malzeme (maske, kateter vb.) steril olmazsa
enfeksiyon kaynağı olabilir

7.6.).YOĞUN BAKIMLARDA BASİT HAVA YOLU AÇMA YÖNTEMLERİ

7.6.1.)MALZEMESİZ HAVA YOLU AÇMA TEKNİKLERİ:
a) Başı geri itme-çene kaldırma manevrası
b) Çene itme manevrası

7.6.2.)BASİT MALZEMELİ HAVA YOLU AÇMA TEKNİKLERİ:

a) Orofaringeal:
“S” şeklinde, dilin geriye doğru giderek hipofarenksin tıkanmasını engelleyen sert bir
malzemedir. Öğürme refleksi olmayan, bilinci kötü kişilere takılmalıdır. Bilinci açık ve öğürme
refleksi olan kişilerde kusmaya sebep olabileceğinden dolayı kullanılmamalıdır.

YAŞ TÜP BOYUTU (GUEDAL)
GEÇLER 2
ERİŞKİNLER(KADIN) 3
ERİŞKİNLER(ERKEK) 4
ERİŞKİNLER(İRİ) 5

b) Nazofaringeal:
Yumuşak veya bükülebilir lastik veya plastikten yapılmıştır.Öğürme refleksi olan yarı
bilinçli ve orofaringeal hava yolunu tolere edemeyen hastalarda kullanılabilir.Yine trismus
ve çevresinde ciddi travması olduğu için orofaringeal hava yolu kullanılamıyorsa da takılır.
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7.7.).İLERİ HAVA YOLU TEKNİKLERİ:

7.7.1):ENTÜBASYON

(ENTÜASYON MALZEMELERİ)

Trakea içine, solunum yolunu güvenlik altına almak veya solunumu kontrol etmek amacı ile bir tüp
yerleştirilmesi işlemidir.Hastayı aspirasyondan koruması, %100 oksijen verilebilmesi gibi
avantajları vardır. Özellikle apneik, kardiyak arrest olan, hipoksemik, havayolunu aspirasyona karşı
koruyamayan Glaskow Koma Skoru düşük göğüs travması olan ve hemodinamik durumu bozuk
olan kişilerde endotrakeal entübasyon yapılmalıdır.

Trakea üç yolla entübe edilebilir;

7.7.1.1)ORAL YOL:
Trakea içine, endotrakeal tüpün ağız yoluyla yerleştirilerek hastanın havayolu açıklığının
yapay olarak sağlanması işlemine oral entübasyon adı verilir. Endotrakeal entübasyon
ifadesi genellikle oral entübasyon için kullanılmaktadır.

7.7.1.1.1.) Entübasyonda Oral Yol İçin Endikasyonlar:
a) CPR
b) Bilinçsiz ve apneik hasta
c) Burun ve yüz travması
d) Epiglottitis
e) Nazal veya nazofaringeal obstrüksiyonlar(Polip…..)

7.7.1.2.) NAZAL YOL:
Endotrakeal tüpün nazal yoldan trakea içine yerleştirilmesi ile sağlanan yapay hava yolu açıklığına
nazal entübasyon adı verilir Oral entübasyona göre daha zordur.
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7.7.1.3.) TRAKESTOMİ STOMASI YOLU:
a) Trakeotomi: Akut durumlarda hava yolu açıklığının sağlanması amacıyla, trakea ön

duvarında trakeanın 2-3. veya 4. halkasının insizyonu ile cerrahi açıklık oluşturulmasıdır,
geçicidir.

b) Trakeostomi: Cerrahi olarak cilt ile trakeal mukoza arasında devamlılık oluşturacak şekilde
trakeadaki ostiumun cilde ağızlaştırılmasıdır.Kalıcıdır.

İlk iki yol cerrahi insizyon gerektirmediği için daha çok tercih edilir.

7.7.1.4.)ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI:
a) Solunumun durması
b) Kardiyopulmoner resüsitasyon
c) Maskeyle oksijen vermekle düzelmeyen solunum yetersizlikleri,
d) Pulmoner sekresyonların aspirasyonu için giriş yolu olarak,
e) Kafa, beyin travması
f) Mekanik ventilatör bağlantısı için
g) Aspirasyon tehlikesi
h) Kafa travmalı hastada GKS=7’nin altına düşünce hasta entübe edilir

7.7.1.5.)ENTÜBASYON İŞLEMİ SIRASINDAGELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR
a) Hipertansiyon ve taşikardi: Geçici olmasına karşın, entübasyon sırasında önemli derecede

kan basıncı artışları gözlenebilir. Bu durum genellikle, epiglotun laringoskopla
manüplasyonu sırasında refleks yanıt olarak ortaya çıkmaktadır. Kan basıncı yükselmesi,
anestezinin derinleştirilmesi veya hiperventilasyon ile düzeltilebilir.

b) Travma: Sıklıkla oral yumuşak doku, servikal yapılar, göz, burun, dişler, dudak, dil, larinks
ve trakeada görülmektedir. Entübasyon sırasında,laringoskop ve endotrakeal tüpün etkisiyle
ya da uygulayıcının işlem sırasında dikkatsiz davranması nedeniyle bu yapılar travmatize
olabilir. Çoğunlukla komplikasyonlar, travmadan kaynaklanmaktadır.

c) Aritmiler: Entübasyon sonrası, kısa süreli ventriküler aritmiler görülebilmektedir.

d) Aspirasyon: Endotrakeal entübasyon işlemi sırasında, kan, diş, laringoskop ampulü, mide
içeriği vb. solunum yollarına kaçabilmektedir. Dikkatli olunmalıdır.

e) Laringospazm: Laringospazm, refleks olarak larinks kaslarının kasılması sonucu, glottik
açıklığın kapanmasıdır. Bu durumda, ne akciğere ne de akciğerden dışarıya gaz giriş çıkışı
olmaz. Anestezinin yüzeyel olması, larenks irritasyonu gibi sebeplerle görülebilir. Maske ile
pozitif basınçlı ventilasyon uygulaması, gerekli ise kısa etkili kas gevşetici uygulanması ve
doğal yollardan hava yolu açıklığının sağlanması, spazmın çözülmesinde etkili olacaktır.

f) Tüpün tıkanması: Endotrakeal tüp, dışarıdan ve içeriden tıkanabildiği gibi kendisi de
tıkanmaya sebep olabilir. Tüpün anestezinin yüzeyel olduğu durumlarda hasta tarafından
ısırılarak tıkanabileceği gibi işlem sırasında tüp ucunun karinaya dayanması da tıkanma
sebebidir.

g) Tek taraflı entübasyon: Entübasyon tüpünün, aşırı ilerletilmesi sonucu tüpün karinayı
geçerek ana bronşlardan birinin içinde olması durumudur. Böyle bir durumda, tek bir
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akciğerin ventile edilmesi söz konusudur. Her iki akciğer dinleme noktalarından dinlenerek
akciğerlerin eşit bir şekilde havalanıp havalanmadığı kontrol edilmelidir.

h) Özofagiyal entübasyon: Entübasyon denemesinin hemen ardından doğrulama
yöntemlerinin (gögüs hareketleri ve epigastrum gözlenerek dinlenmelidir. Kapnograf
özefagus entübasyonunu gösteren en iyi doğrulama yöntemidir, entübasyonu takiben birkaç
inspiriumdan sonra kapnografta endtidal karbondioksit basıncı sıfır olur.) uygulanması ile
tespit edilmeli ve hasta yeniden maske ile oksijenize edilerek entübasyon uygulanmalıdır.

i) Bronkospazm: Entübasyonun, yüzeyel anestezi altında yapılması, solunumyolunda yabancı
cisim ve mukus bulunması nedeniyle görülür. Yeterli anestezi derinliğinin sağlanmasına
dikkat edilmelidir.

j) Laringeal ve trakeal lezyonlar

k) Çenede subluksasyon: Entübasyon yapılırken bazı durumlarda uygulayıcının
deneyimsizliği ya da hasta kaynaklı nedenlerle çenenin yerinden çıkması görülebilmektedir.

8.)ASPİRASYON

Hastaların solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalışan bir vakum cihazı ile dışarı
alınması işlemidir. Yoğun bakım ünitelerinde en sık kullanılan invaziv uygulamalardan birisidir.
Sorumluluk; tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan tüm birimler ve bu birimlerde çalışan doktor
hemşire ve sağlık memurlarını kapsar.

8.1.)EXTÜBE HASTADA ASPİRASYON
a) Orofarengeal/nazofarengeal aspirasyon

Etkili öksürebilmesine rağmen sekresyon atamayan hastalarda, farenkste son bulacak şekilde
üst solunum yoluna girilerek yapılır.

b) Orotrakeal/nazotrakeal aspirasyon
Etkili öksüremeyen, pulmoner sekresyonu olan ve yapay hava yolu bulunmayan hastalara
ağız ve burundan bronş ve trakeaya girilerek yapılır.

8.1.2.)ASPİRASYON GEREKTİREN BELİRTİLER:
a) Hastanın ifadesi
b) Hırıltılı solunum
c) Öksürük, sekresyon varlığı
d) Taşipne, hiperventilasyon
e) Siyanoz
f) Taşikardi, ritim problemleri
g) Kan basıncının artması
h) Terleme, huzursuzluk

8.2.)ENTÜBE HASTADA ASPİRASYON
Endotrakeal tüp/trakeostomi kanülünden, bronş ve trakeaya girilerek gerçekleştirilir.

8.2.1.) AÇIK ASPİRASYON:
Ventilatöre bağlı hastanın ventilasyonunu keserek yapılan aspirasyon işlemidir.
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8.2.1.1.) MALZEMELER:
a) Aspiratör
b) Steril aspirasyon katateri (yetişkinler için: 12-18 Fr )
c) Steril eldiven
d) Serum fizyolojik solüsyonu
e) Steril şişe
f) Ambu

8.2.2.)İŞLEM BASAMAKLARI:
a) Eller yıkanır.
b) İşlem açıklanır.
c) Hasta semifowler pozisyonuna alınır.
d) İşlem öncesi hastanın maximum oksijenizasyonu sağlanır.
e) İşlem steril koşullarda yapılır.
f) Katater SF ile kayganlaştırılır.
g) Orafarenks yoluyla uygulanıyorsa ağzın bir kenarı boyunca, nazofarenks yoluyla

uygulanıyorsa nazal boşluk boyunca trakeaya doğru ilerlenir.
h) Katater inspirasyon sırasında trakeaya ilerletilir.
i) Aspiratör açılır kateter kendi ekseni etrafında döndürülerek geri çekilirken aspirasyon

uygulanır.
j) Kateterin içinden SF geçirilerek katater yıkanır. Aspiratör kapatılır.

8.2.3.)DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:
a) Aspirasyon sırasında ambu hasta yanında hazır bulundurulmalıdır.
b) Aspirasyon sondasının çapı, entübasyon tüpü/trakeostomi kanülünün çapının 1/3’ü

olmalıdır.
c) Aspiratör basıncının 80–120 mmHg’ya ayarlanması gereklidir (düsük basınçta sekresyonlar

yeterince aspire edilemeyebilir, yüksek basınç ise mukozada tahrişe neden olabilir.
d) İşlem 5-10 saniye sürmelidir.
e) İki aspirasyon arasında en az 20-30 saniye beklenmelidir.
f) İşlem ard arda 3 kezden fazla uygulanmaz.
g) İşlem sonrası hastanın tekrar maximum oksijenizasyonu sağlanır.(2 dakka fio2  100)
h) Sık aspirasyondan kaçınılmalı, ihtiyaç halinde yapılmalıdır.
i) Her aspirasyon islemi için yeni ve steril bir kateter kullanılmalıdır.
j) Aynı kateterin tekrar kullanımından kaçınılmalı ve kateter sıvı içinde bekletilmemelidir.
k) Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında steril eldiven giyilmelidir.
l) Aspirasyon, kateter sadece bir kez olabildiğince derine sokularak yapılmalıdır.
m) Sekresyonları yoğun ve sekresyona bağlı tıkacı olan hastalar dışında, aspirasyon işlemi

öncesinde tüp içine sıvı verilmemelidir.
n) Sıvı verilmesi gerekiyorsa tek kullanımlık steril solüsyonlar (5-15 ml steril sıvı içeren

ampuller) kullanılmalıdır.
o) Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra, kullanılan ampul içinde sıvı kalmış ise

bekletilmeden atılmalıdır.
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p) Açık sistem aspirasyonunda;
q) Akciğer sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama solüsyonunda yıkanan kateter

ile ağız sekresyonları aspire edilmeli ve kateter atılmalıdır.
r) Yıkama için 500 ml’lik plastik ya da cam şişeler içindeki steril sıvılar (serum fizyolojik ya

da steril su) kullanılmalıdır.
s) Solüsyonlar 8 saatten uzun süre kullanılmamalı, yıkama solüsyonu çok kirlenmiş ise 8 saat

beklenilmeden değiştirilmelidir
t) Hazırlanan solüsyon kabının üzerine kullanılmaya başlandığı tarih ve saat kaydedilmelidir.

8.2.4.)KAPALI ASPİRASYON:
Ventilatöre bağlı hastanın ventilasyonunu kesmeden yapılan aspirasyon işlemidir.
Sistem Yoğun Bakım hastalarının ventilatörden ayrılmadan aspire edilmesine olanak tanır.
Aspirasyona bağlı hipoksemi, hipotansiyon ve kardiak aritmi gibi ciddi komplikasyonların
gelişmesi ve çevresel kontaminasyon önlenir.

8.2.5.)AVANTAJLARI:
a) Kapalı sistem katateri hastada 24 saat kullanılır,
b) Steril eldiven, maske ve gözlük kullanımına gerek yoktur.
c) Maliyeti azaltır.

8.2.6.)MALZEMELER:
a) Aspiratör
b) Kapalı sistem aspirasyon katateri
c) Steril enjektörde 10 cc SF
d) Non steril eldiven

8.2.7.)KAPALI ASPİRASYON İŞLEMİNDE:
a) Kapalı aspirasyon kateterleri fonksiyon bozukluğu gelişmesi, kateterin tıkanması, kateter

kılıfının delinmesi durumlarında değiştirilmeli, aksi halde rutin olarak değiştirilmemelidir.
b) Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda ağız içi sekresyonlarının aspirasyonu ayrı ve steril

bir kateterle yapılmalıdır.
c) Ağız içi sekresyonlar için kullanılan kateterler hasta basında bekletilmemeli ve tekrar

kullanılmamalıdır.
d) Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda, steril aspirasyon sıvısı kateter haznesine verilmeli

ve uygun teknikle aspirasyon tamamlanmalıdır.
e) Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörler aracılığı ile açık ya da kapalı aspirasyon

uygulanan her hastada aspiratörün içindeki tek kullanımlık torba işaretli seviyeye kadar
dolunca yenisi ile değistirilmeli

f) Her hasta için torba, hortum, varsa çam ucu değişimi yapılmalıdır.
g) Aspirasyon sondası inspirasyon esnasında itilmelidir.
h) Aspirasyon işleminde sonda 15 saniyeden fazla içeride kalmamalıdır.
i) Uygulama arası en az 20-30 saniye olmalıdır.
j) Aspirasyon işlemi sırasında hastanın kalp hızı, ritmi, solunumu, cilt rengi gözlenmelidir.
k) 12-24 saatten uzun süre entübe kalması beklenen hastalarda subglottik alanda biriken

sekresyonların aspirasyonuna imkan veren dorsal lümenli endotrakeal tüpler tercih
edilmelidir.
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9.) NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON
NIMV için uygun hasta hava yollarını koruyabilen bilinci açık klinik tablosu stabil olan ve
maskenin uygulanabileceği hastalardır. Bilinci kapalı olan ,öksürük yada yutma fonksiyonları
bozulmuş olan hastalar aspirasyona eğimli olduklarından alt hava yollarını koruyamazlar ve NIMV
bu hastalarda uygulanamaz.

9.1.) NIMV NASIL BAŞLANMALI:
a) Hasta 45 derece oturur pozisyondadır
b) Maske yavaşça yüze oturtulur
c) Kafa bantları sabitlenir
d) Ayarlar yapılır (EPAP,IPAP,Tetiklemeler,Mod,FİO2,Ti)
e) Düşük basınçla başlanır
f) Kaçak kontrol edilir
g) Hasta- ventilatör uyumuna bakılır
h) Hasta gözlenir.

9.2.)NIMV ENDİKASYONLARI:
a) PaO2/FiO2 <200 (Maksimum medikal tedaviye rağmen)
b) Solunum sıkıntısı (solunum sayısı >35/dak)
c) Yardımcı solunum kaslarının kullanılması
d) Paradoks solunum
e) KOAH dışı tanı
f) Kalp yetersizliği
g) Pnömoni
h) ARDS
i) Travma



ERİŞKİN YOĞUN BAKIMLARDA
HAVA YOLU İZLEM TALİMATI

Doküman Kodu HB.TL.51
Yayın Tarihi 15.09.2017
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 10 / 16

9.3.)NIMV KONTRENDİKASYONLARI:
a) Solunum dışı organ yetersizliği
b) Ciddi ensefalopati
c) Ciddi üst gastrointestinal sistem kanaması
d) Stabil olmayan hemodinami yada kalp patalojisi
e) Yüz cerrahisi,travma,yanık yada deformitesi
f) Üst  hava yolu ostrüksiyonu
g) Hava yollarının korunmaması sekresyonların atılmaması
h) Yüksek aspirasyon riski

9.4.) NIMV VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ:
a) Hemşireler NIMV kullanmasını bilmeli
b) Her alarmda mekanik ventilatör ve hasta kontrol edilmeli
c) Hastaya yarı oturur pozisyon verilmeli
d) Hasta maskesini asla çıkarmayacağı konusunda uyarılmalı, belli aralıklarla (4 saatte bir)

dinlendirilmelidir.
e) Hastaya dinlenme sırasında  solunum yolu infeksiyonlarını  azalttığı düşünülen solüsyonlar

ile 4-6 saatte bir ağız bakımı verilmelidir.
f) Oksijenasyon ve ventilasyon değişikliklerini erken saptamak için akciğer sesleri dinlenmeli,

yaşam bulguları arteriyel kan gazı ve pulse oksimetre başlangıçta 1-2 saatte bir, daha sonra
4-6 saatte bir izlenmelidir.

g) Hava akımı ve basınca bağlı  komplikasyonları önlemek için maskeden hava kaçağı
önlenmeli ve basınç azaltılmalıdır.

h) Yatak içi ROM egzersizleri yapılmalıdır.

10.) INVAZİV MEKANİK VENTİLASYON:
Ventilasyon ve oksijenasyon yetersizliği durumlarında, bu duruma neden olan patoloji ortadan
kalkıncaya kadar, akciğerlerin kollabe olmasını önlemek, ventile edilmesini sağlamak ve kanı
yeterince oksijenlemek amacı ile geliştirilmiş özel aygıtları kullanarak akciğerlerin dışarıdan
havalandırılmasına mekanik ventilasyon denilmektedir.
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10.1.)POZİTİF BASINÇLI VENTİLATÖR:
Bu uygulamada entübasyon ya da trakeostomi ile yapay bir havayolu oluşturulur ve akciğerlere

belirli oranda gaz akımı sağlanır. Hastaya hava yollanırken ağızda basınç değeri pozitif alveolde ise
sıfırdır. Böylece arada bir basınç gradiyenti oluşur ve hava alveollere ulaşır, alveollerde pozitif bir
basınç meydana gelmiş olur. İnspirasyon sonunda ise ventilatörün pozitif basınç uygulaması durur
ve ağız basıncı sıfıra düşer. Alveol hala pozitif kalır yine oluşan basınç gradiyenti sayesinde
havanın çıkışı yanı ekspirasyon sağlanmış olur. Pozitif basınçlı ventilasyon hastanın durumuna göre
tam ya da kısmi olarak uygulanmaktadır. 1980’den itibaren mikroişlemci ventilatörler hızla
yaygınlaşırken mekanik ventilasyon uygulamaları “basınç kontrollü” ve “basınç destekli”
ventilasyon gibi yeni modlarla günümüze kadar gelmiştir. Basınç kontrollü mekanik ventilasyonda
hastanın tüm parametreleri kullanıcı tarafından düzenlenir, hasta pasif durumdadır. Destekli
mekanik ventilasyonda hastaya ait bir solunum gücü ve eforu bulunmakta, solunumda sapmalar
olduğunda hasta desteklenmektedir.

10.2.)NEGATİF BASINÇLI VENTİLATÖR:
Negatif basınçlı ventilasyon uygulamasında hastanın toraks bölgesi ya da tüm vücudunu saran
kabinler bulunmaktadır. Bu cihazlar negatif, başka bir ifadeyle atmosferik basınçtan daha düşük
basınç oluşturarak havanın akciğerlere ulaşmasını sağlar. Göğüs üzerindeki negatif basıncın
kaldırılmasıyla da ekspirasyon gerçekleşir. Nörolojik hastalıklardan dolayı hipoventilasyon
gözlenen, ancak sağlam akciğere sahip olan bireylerde tercih edilen bir yöntemdir. KOAH
hastalarında gece saatlerinde oldukça yararlı olabilen bir ventilasyondur. Uygulanması kolay,
hastanın beslenmesine ve konuşmasına engel olmaz. Ancak, cihazların büyük ve hantal oluşu
kullanımda güçlük yaratabilmektedir. Aynı zamanda toraks ve abdominal bölgeye de basınç
uygulanması nedeniyle karın içi organlarda kanlanma bozulabilir, kalbe venöz dönüşlerde azalma
olabilir ve aşırı sekresyon birikmesine neden olduğu için havayolu açıklığının korunması
zorlaşabilir.
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10.1.3.)İVMV ENDİKASYONLARI:
a) NIMVbaşarısızlığı (veya bunun için uygun olmaması)
b) Solunum sayısı >35 olması
c) Hayatı tehdit eden hipoksemi(PaO2/Fio2<200)
d) Ciddi asidoz (ph<7.25) ve hiperkapni (PCO2>60mmHg)
e) Solunum durması
f) Bozulmuş mental durum
g) Kardiyovasküler komplikasyonlar (hipotansiyon,şok,kalp yetmezliği)
h) Diğer komplikasyonlar(metabolik bozukluklar,sepsis,pnömoni,pulmoner

tomboemboli,barotravma,masif pulmoner emboli)

10.1.4.)İVMV KOMPLİKASYONLARI:
a) DVT, Pulmoner emboli,Pnömoni,Stres ülseri,GİS Kanaması görülebilir
b) Hipotansiyon ,Aritmi,MI görülebilir
c) Şok, karaciğer ve böbrek yetmezliği
d) Sıvı elektrolit  bozuklukları, anemi
e) IVMV sırasında ventilatöre bağlı pnömoni insidansı ilk 3 gün %30, daha sonra ise hergün

%1  artmaktadır
f) Obstrüktif hastalarda daha sık görülen bir komplikasyon olarak dinamik hiperinflasyon ve

sonuç olarak hemodinamik ve barotravma görülebilir.

10.1.5.)VİP (VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ )

a. Yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoniler (VIP) yoğun bakım enfeksiyonları
arasında ilk sırada, nazokomiyal enfeksiyonlardaysa üriner sistem enfeksiyonlarından sonra
ikinci sırada gelmektedir.

b. Mekanik ventilasyondaki hastaların %25-85’inde VIP görülmektedir. VIP gelişim süresi
ortalama 10 gün olarak belirlenip bu hastaların yoğun bakımda kalış süresini 6,5 gün
arttırmaktadır.

c. Nazokomiyal enfeksiyonlardan ölümlerin ise %60’ını oluşturmaktadır VIP görülme sıklığı
hastanın yattığı yoğun bakım biriminin bakım koşulları, yatak sayısı, ventilatör destek
tedavisinin süresine ve altta yatan hastalığa bağlı olarak değişiklik gösterir.

d. VIP sıklığını belirleyen en önemli faktör destek tedavisinin süresidir.
e. Destek tedavisinin süresi uzadıkça sıklık artar.
f. Hasta bakımı veren sağlık profesyonellerinin elleriyle ve hasta bakımında kullanılan

aletlerin kontaminasyonu sonucu patojenleri hastaya taşıması VIP’te temel bulaş yolunu
oluşturur.

g. Solunum destek tedavisinde kullanılan ventilatör devreleri, nemlendiriciler ve aspirasyon
amaçlı kullanılan aspirasyon sondaları gerek çevreden gerekse işlemi yapan personelin elleri
aracılığı ile kontamine olabilir.

10.1.6.)VİP GELŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

a. Endotrakeal entübasyon, trakeostomi ; Bu gibi işlemler tek başına mekanik ventilasyon
uygulansın veya uygulanmasın hastane kaynaklı pnömoni sıklığında artışa neden olur.

b. Mekanik ventilasyon ve süresi: VIP’te en önemli risk faktörü hastanın mekanik
ventilasyon desteğinde kalma süresidir.Bu süre uzadıkça VIP sıklığı doğru orantılı olarak
artmaktadır.

c. Enteral beslenme: Mekanik ventilasyon tedavisi gören hastanın nazogastrik sonda ile
beslenmesi, aspirasyon riskini artırdığı için VIP sıklığında artışa neden olur.
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d. Bilinç değişiklikleri: Bilinç değişikliği olan hastalarda solunum sistemi temizlenmesi ile
ilgili refleks mekanizmalar bozulur ve aspirasyon riski artar. Aynı zamanda bu tip hastalarda
enfeksiyonu kolaylaştıran ek risk faktörleri bulunduğundan VIP sıklığı artar.

e. Kronik akciğer hastalıkları: kronik akciğer hastalığı olan ventilatör destek tedavisi alan
hastalarda daha önceden mevcut solunum yolu kolonizasyonu nedeniyle VIP sıklığı artar.

f. Torasik veya üst gastrointestinal sistem operasyonları, paralitik ileus olan ve mekanik
ventilasyon uygulanan hastalarda aspirasyon riskinin artmasına ve solunum yolu temizleme
mekanizmalarının bozulmasına bağlı olarak VIP sıklığında artış olmaktadır.

g. Malnütrisyon, bağışıklığı baskılayan tedavi uygulanan hastalar VIP yönünden daha fazla
risk taşır.

h. Çok sayıda merkezi, periferik venöz yolu olan hastalar; Bu hastalarda bakteriyemi
riskinde artma ve hemotojen yolla hastane kökenli pnömoni sıklığında artış olmaktadır.

i. H2 antagonisti ve antiasit verilen pediyatrik yoğun bakım hastaları: Mide ph’sının
yükselmesi üst gastrointestinal sistemde bakteri kolonizasyonunu artırarak, VIP sıklığında
artışa neden olabilir. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin yukarıda belirtilen risk
faktörlerini öğrenip, uygulamalarda bunlara yönelik girişimlerde bulunması vip gelişimini
önlemede önemli rol oynamaktadır.

10.1.7.) VİP’TE  FARMAKOLOJİK OLMAYAN STRATEJİLER
a. El Yıkama, Koruyucu Elbise ve Eldiven Kullanımı
Çapraz kontaminasyon yolu ile (ekzojen yol) gelen bakteriler üst ve alt solunum yollarında kolonize
olurlar.Bu yol özellikle VİP oluşumunda önemli bir rol oynar.Solunum yolu için kullanılan araç ve
gereçlerin bakteriyel kontaminasyonu, ventilatör devrelerinde kondanse olmuş suyun varlığı,
ventilatör devrelerinin aşırı manipülasyonu kontamine materyalin solunum yollarına ulaşması ve
kolonizasyonda rol oynayabilen faktörlerdir.Ekzojen yolun kesilmesinde el yıkamak çok önemlidir
fakat tüm çabalara karşın sağlık personelinde el hijyeni istenilen düzeylerin çok altındadır.Hastaya
temas sırasında koruyucu elbise ve eldivenlerin kullanılmasının (temas izolasyonu) nozokomiyal
infeksiyonların oranını azalttığı gösterilmiştir.Özellikle solunum yolu sekresyonları ile temas
edilecekse (örneğin, aspirasyon sırasında) veya hasta dirençli bir bakteri ile kolonize ya da infekte
ise (örneğin, MRSA), temas izolasyonu yapılmalıdır.

b. Yarı-Oturur Pozisyon
Mekanik ventilasyon desteğindeki bir hastada sekresyonların aspirasyonunu azaltmak için hasta
mutlaka yarı-oturur pozisyonda olmalıdır.Ayrıca kontrendikasyon yoksa, baş pozisyonu 30
derecenin üzerinde olmalıdır. Hastanın kendi kendisini ekstübe etmesini önleyici tedbirler mümkün
olduğunca alınmalı ve eğer reentübe etmek gerekirse bunun supin pozisyonunda yapılmasına
çalışılmalıdır. Kinetik yataklarla pozisyon değişiminin VİP’in önlenmesinde yararlı olduğu
gösterilmiştir fakat, bu yöntemin pahalı olması önemli bir dezavantajdır.

c. Aşırı Mide Hacminden Kaçınmak ve Erken Enteral Beslenme
YBÜ’de yeterli ve mümkün olduğunca erken enteral beslenmenin sağlanması nozokomiyal
pnömoninin önlenmesi açısından önemlidir.Midenin aşırı distansiyonu bakterinin bağırsaktan
reflüsünü kolaylaştırabilir ve bundan dolayı narkotik analjeziklerin kullanımının en aza indirilmesi
ile bu risk azaltılabilir.

d. Oral Entübasyon
Uzun süreli nazal entübasyondan (48 saatten fazla) kaçınılmalıdır çünkü bu uygulama nozokomiyal
sinüzit ve VİP riskini arttırır.Nozokomiyal sinüzit sonucu oluşan infekte sekresyonların aspirasyonu
pnömoniye zemin hazırlayabilir.Bu nedenle oral entübasyon tercih edilmelidir.
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e. Ventilatör Devrelerinin Uygun Zaman Aralıklarında Değiştirilmesi
Ventilatör devreleri 48 saatten önce değiştirilmemelidir çünkü pnömoni riskini
arttırmaktadır.Ventilatör devrelerinin yedi günde bir değiştirilmesi ile 48 saatte bir değiştirilmesi
arasında pnömoni riski açısından fark bulunmamıştır.Ventilatör devrelerinin yedi günden önce
değiştirilmemesi uygun görünmektedir.Belirgin olarak kirlenme olmadığı sürece değiştirilmemesini
önerenler de mevcuttur.

f. Sürekli Subglottik Aspirasyon
Endotrakeal tüp kafının basıncı düşerse veya geçici olarak sönerse, burada biriken sekresyonlar
doğruca alt solunum yollarına inerek infeksiyon kaynağı olabilirler. Kaf üzerinde biriken
sekresyonları aspire etmek için özel endotrakeal tüpler geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda bu
yöntemin kullanılmasının pnömoniyi azalttığı gösterilmiştir.

g. Kullanılan Aspirasyon Sondalarının Tipi
Hastanın solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu amacı ile kullanılan iki türlü aspirasyon
sondası mevcuttur.Bunlar açık (tek kullanımlık) ve kapalı (çok kullanımlık)
sondalardır.Pnömoninin önlenmesi açısından etkileri benzerdir fakat, kapalı sondalar çevre
kontaminasyonunun ve çapraz kontaminasyonun önlenmesi açısından daha etkili
görünmektedir.Hangi aspirasyon sondası seçilmelidir sorusunun cevabı için mutlaka ünite bazında
maliyet-yarar analizi yapılmalıdır.

h. Isı ve Nem Değiştiriciler
Isı ve nem değiştiriciler (HME) ventilatör devreleri içinde sıvı yoğunlaşmasını en aza indirerek VİP
insidansını azaltır.Hastalar tarafından iyi tolere edilmeleri ve kullanım kolaylığı gibi avantajları
nedeniyle de ısı ve nem değiştiriciler ısıtmalı su nemlendiricilerine tercih edilmelidir.Bununla
birlikte ısı ve nem değiştiricilerin sistemde trakeal sekresyonların birikimi ve hava yolu direncinin
artmasını içeren problemleri birlikte getirmesi pnömoninin önlenmesi konusunda tartışma
yaratmaktadır.

i. Göğüs Fizyoterapisi
Atelektaziyi kolaylaştıran, sekresyon drenajını etkileyen ve potansiyel olarak pnömoniyi de içine
alan pulmoner komplikasyonlara neden olabilen tam hareketsizliği önlemek için göğüs fizyoterapisi
gündeme gelmektedir. Bu yöntemin pnömoni insidansını azaltıp azaltmadığı tartışmalıdır.

j. İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon
Yapılan çalışmalar nozokomiyal pnömoninin önlenmesi konusunda yararlı olduğunu göstermiştir.

10.1.8.)VİP’TE FARMAKOLOJİK STRATEJİLER
a. Stres Ülser Profilaksisi
Mekanik ventilasyon desteğindeki hastalar stres ülseri nedeniyle oluşan üst gastrointestinal sistem
kanamaları için risk altındadır ve bundan dolayı yüksek riskli hastalarda önleyici tedavi
gerekmektedir. Mide pH’sının VİP patogenezindeki rolü tartışmalıdır.Mide pH’sını arttıran ilaçlarla
(histamin reseptör blokerleri, antiasitler) midenin bakteriyel kolonizasyonundaki artışın pnömoniye
neden olan bakterilerin önemli bir kaynağı olduğu düşünülmektedir.Sükralfatın mide asidini
etkilemeden stres ülserlerini önlediği gösterilmiştir. Yapılan randomize çalışmalarda sükralfatın
histamin reseptör blokerlerine göre pnömoni insidansını azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte bir
başka çalışmada ise, sükralfatın histamin reseptör blokerlerine göre stres ülser profilaksisinde daha
az etkili olduğu ve pnömoni insidansında da azalmaya neden olmadığı gösterilmiştir.
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b. Klorheksidin ile Gargara Yapılması
Klorheksidin ile gargara yapılmasının veya klorheksidin içeren diş jellerinin uygulanmasının
pnömoni insidansını azalttığı gösterilmiştir.

c. Selektif Sindirim Sistemi Dekontaminasyonu (SDD)
Yapılan meta-analizlerde SDD uygulamalarının pnömoni insidansında ve mortalitede azalmaya
neden olduğu gösterilmiştir.

Bununla birlikte antibiyotik direncinde artışa neden olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.Direnç
sorununun bir krize dönüştüğü günümüz ortamında SDD uygulanması çok mantıklı
görünmemektedir ve uygulanmamalıdır.

Aşağıdaki stratejiler Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hastalıkları Kontrol ve Önleme
Merkezi [Centers for Disease Control and Prevention (CDC)] tarafından pnömoninin önlenmesi
konusunda açık olarak önerilmektedir. Bu öneriler;

• Ventilatör devrelerinin bir haftadan daha az aralıklarla değiştirilmemesi,

• El yıkama,

• Yarı-oturur pozisyon,

• Midenin aşırı distansiyonundan kaçınmaktır

11.1.) INVAZİV MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARDA
HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ:

11.1.1.)Yoğun bakım hemşireleri; ailenin eğitimi, aspirasyon, beslenme, pozisyon değişimi,
hijyen uygulamaları, bazı olgularda ventilatör ayarlarının düzenlenmesinde rol aldıklarından
ve hastanın yanında sürekli bulunmaları nedeniyle ventilasyon tedavisinin etkinliğinde en
önemli rolü oynayan ekip üyesidir.

11.1.2.)İnvaziv mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda hemşirelerin üstleneceğisorumluluklar
a) Güvenliğe ilişkin girişimler,
b) İnfeksiyon riskini önleyici girişimler,
c) Oksijenventilasyona ilişkin girişimler
d) Hasta konforuna ilişkin girişimler

12.)EXTÜBASYON:

12.1.)EXTÜBASYON KRİTERLERİ:

a) Yeterli oksijenasyon (FiO2 < % 40 - 50 ve PEEP 5 - 8 cmH2O iken PaO2’ nin 60
mmHg’nin üzerinde olması, PaO2 / FiO2 oranının 150 - 200 üzerinde olması)

b) Vital kapasite > 10 ml / kg
c) Tidal volüm> 5ml / kg
d) Hemodinamik stabilite
e) Bilinç açık olmalı
f) Mekanik ventilasyon desteği gerektiren durum ortadan kalkmaya başlamış olmalı
g) Elektrolit ve asit-baz dengesi sağlanmış olmalı
h) Ateşi olmamalı
i) Yeterli hemoglobin düzeyi (8 – 10 g / dl üzeri)
j) Yeterli beslenme (Ayırma işleminden 4 saat önce enteral beslenmeye ara verilmeli)
k) Nörolojik problemler çözümlenmiş olmalı
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l) Spontan solunum denemelerini 30-120 dak tolere edebilende planlanır.
m) Yeterli öksürük (pik flow > 160 L/dak)
n) Sekresyonların kontrol altında olması (miktarı, renk ve viskozitesi uygun, aspirasyon sıklığı

> 2 saat)
o) Hasta hava yolunu koruyabiliyor mu? (GKS>12 ya da trakeotomi) değerlendirilir.

12.1.2.)EXTÜBASYON İŞLEM BASAMAKLARI:

a) Hastaya yapılacak işlem açıklanır ve onayı alınır.
b) Re-entübasyon ve diğer malzemeleri hasta başında hazır bulundurulur.
c) Orofarenkste öğürme refleksi test edilir.
d) Nazal O₂ kanülü veya O₂ maskesi merkezi oksijen sistemine bağlanmalı, yoksa oksijen

tüplerine bağlanmalıdır. Yedek oksijen tüpü hazır bulundurulmalıdır.
e) Hasta oturur pozisyona getirilmeli, sırtı yastıkla desteklenmelidir.
f) Hastaya SpO2 (puls oksimetre) probu bağlanır.
g) Endotrakeal tüp veya trakeostomi kanülü aspire edilir.
h) Tespitler (holder) açılır.
i) Endotrakeal tüpün kafı indirilir.
j) Tüp çıkarılır.
k) Ağız içindeki sekresyonlar aspire edilerek temizlenir.
l) Trakeostomi kanülü çıkarıldıktan sonra açıklığın pansumanla kapatılması gerekmektedir
m) Hasta larenks ödemi belirtileri (yutkunmada güçlük, boğazda yumruk hissi, solunum

güçlüğü) açısından gözlenir ve belirtiler görülür ise doktoruna haber verilir.
n) Ekstübasyondan 15 dakika sonra arteriyel kan gazı alınır ve değerlendirilir.
o) Solunum egzersizleri ve postüral drenaj yaptırılır.


