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    Enfeksiyonların önlenebilmesi için uyulması gereken en önemli temel kural el hijyeni 

sağlanmasıdır. (Hasta ile temas öncesinde, hasta ile temas sonrasında, invaziv işlemler öncesinde, 

vücut sıvı-salgıları ile temas sonrasında, hastanın çevresindeki cansız yüzeylerle temas 

sonrasında.) Önlük, galoş, maske ve eldiven esas olarak kişisel korunma malzemeleridir ve Yoğun 

Bakım Ünitelerinde, standart hasta odalarına veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların (solid 

organ nakli, nötropenik hasta, kemik iliği nakli yapılmış hasta, v.b ) odalarına girerken rutin olarak 

kullanılmasının infeksiyon kontrolüne bir katkısı yoktur. Tam tersine bu malzemelerin yanlış 

kullanımı hasta güvenliğini tehlikeye atmaktadır. 

 

   Gelişmiş ülkelerde güncel uluslararası infeksiyon kontrol kılavuzlarında Yoğun Bakım 

Ünitelerinde giriş- çıkışlarda sadece el hijyeni sağlanması şartı aranmaktadır. Kaynaklarımızı etkin 

kullanmak adına, herhangi bir etkinliği olmayan ve hatta yanlış kullanım nedeniyle hasta 

güvenliğini tehlikeye atabilen uygulamaların sonlandırılması gerekir. Bu kapsamdas yapılacak 

değişikler için her hastanenin hızla kendi talimatlarını hazırlaması ve uygulamaya koyması, ayrıca 

sağlık çalışanlarını ve hasta yakınlarını uygulama değişiklerinin gerekçeleri konusunda 

bilgilendirmesi gerekmektedir. 

 

1. Yoğun Bakımların Üniversitelerine Ziyaretçi Kabulü  

 

a) Pediatrik yoğun bakımlar da dahil hasta ziyaretlerinin enfeksiyon kontrolü açısından sakıncalı 

olduğunu gösteren bilimsel veri yoktur. 

b) Ziyaretçi sayısına kontrolünün zor olması çevre kontaminasyon riski nedeni ile kısıtlama 

getirilebilir. Kabul edilebilir ziyaretçi sayısına ünite bazında karar verilmelidir. 

c) Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar 

vermelidir.  

d) 24 saat ziyarete izin verilen ünitelerde hasta, hasta memnuniyeti artmakla iken enfeksiyon 

riskinde artış olmamaktadır. Ziyaret saati uygulaması üniteden üniteye değişebilir. 

e) Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerine olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon 

kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş çocukların ziyaretine izin 

verilebilir. 

f) Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak 

kabul edilmemelidir. 

g) Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir. 

2. Yoğun Bakım Ünitesi’ne Girerken Uyulacak Kurallar ve Kişisel Koruyucu Malzeme 

Kullanımı                                                                                                                                                                                     

a) Yoğun Bakım Ünitesine giren herkes (Sağlık Çalışanı, ziyaretçi, v.b) el hijyeni sağlanmalıdır.  

Bunun için Yoğum Bakım Ünitesi’ne girişte alkolü el antiseptiği veya el yıkama için gerekli olan 

lavabo, sıvı sabun veya antimikrobiyal sabun ve kağıt havlu bulundurulmalıdır 
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b) Ziyaret öncesi ziyaretçilere eğitim verilmelidir. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve 

hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir. 

c) Yeni doğan YBÜ dahil Yoğun Bakım ünitelerine girilirken rutin önlük, galoş, eldiven 

giyilmesinin enfeksiyon kontrolünde etkin olduğunu gösteren bilimsel veri yoktur. 

Ameliyathanede galoş giyilmesinin cerrahi alan enfeksiyonları ve zemindeki bakteri yoğunluğu 

üzerine etkisinin olmadığı gösterilmiştir. Ameliyathane galoş giyilmesi daha çok toz kontrolü ve 

kan/vücut sıvıları ile kirlenmeye karşı korunma sağlamak açısından önem taşır. 

d) İzolasyondaki hastalara hizmet verecek sağlık personeline ve ziyaretçilere izolasyon kuralları 

hatırlatılmalıdır. 

e) İzolasyondaki hasta ile temas edecek herkes (sağlık çalışanı, ziyaretçi, v.b) izolasyonun 

kategorisine göre alınması gereken önlemlere uyulmalıdır. 

f) Yoğun Bakım Ünitesi’ ndeki bir bebeği besleyen veya bakım veren kişinin kusmuk, kan veya 

diğer enfeksiyöz vücut çıkartılarının bulaşından korumak için mümkünse su geçirmez önlük 

giymesi önerilir. Kirlenen önlük değiştirilmelidir. Gözle görülür kirlenme olmasa bile hastadan 

hastaya geçişte önlük değiştirilmelidir. 

g) Viral hemorajik ateş tanısı veys kuşkusu olan ve aktif kanaması olan hastanın odasına giren 

sağlık personeli veya ziyaretçiler eldiven, sıvı geçirmez önlük giymeli, gözlük/siperlik ve cerrahi 

maske (aerosol oluşturacak entübasyon , aspirasyon, resusitasyon , bronkoskopi işlemi yapılacak 

ise N95 maskesi) takmalıdır. Ciddi kanaması olan ileri evredeki hastalar için enfeksiyon kontrol 

komitesi tarafından gerekli görülen ek korunma önlemleri alınmalıdır. 

3. Yoğun Bakım Ünitesi’ne Çıkarken Uyulacak Kurallar 

Kullanılan koruyucu ekipmanlar çıkarma sırasına göre çıkarılmadır.( Eldiven, Gözlük, 

Maske,Önlük) Uygun atık kovalarına atılmalıdır. El hijyenine uyulmalıdır. 

 

 

 

 


