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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; Hastanemizde yatmakta olan hastalarda sağlık hizmeti ile işkili 

solunum sistemi enfeksiyonu gelişmesini önlemektir. 

2. KAPSAM: Bu talimat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Sağlık Uygulama 

ve Araştırma Hastanesi; hemşire, doktor ve personeli kapsar. 

 

3. TANIMLAR: 

 

3.1. Sağlık hizmeti ile iliĢkili enfeksiyon: Hastaneye yatıştan 48 -72 saat sonra ve taburcu 

olduktan sonra 10 içinde gelişen enfeksiyonlardır. 

3.2. Kontaminasyon: Steril yada dezenfekte edilmiş malzemenin, yer ve yüzeylerin 

mikroorganizmalarla kirlenmiş olmasıdır.  

3.3. Asepsi; Strilitenin korunması, steril dokulara mikroorganizmaların girmesinin önlenmesi 
3.4. Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerde mikroorganizmaların sporlar hariç öldürülmesi ya da 

üremelerinin durdurulması. 

3.5. NIMV: Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 

 

4. UYGULAMA: 

 

4.1. Sağlık çalışanlarına sorumluluk düzeylerine göre, performans geliştirici davranış ve 

teknikler konusunda periyodik olarak eğitimler yapılmalıdır. 

4.2. Mikroorganizma bulaşması önlenmelidir 

4.2.1. Mekanik vantilatörlerin iç donanımı rutin olarak sterilize yada dezenfekte edilmez. 

4.2.2. Solunum devreleri, nemlendiriciler ve ısı- nem tutucular: 

 Gözle görülebilir kirlenme veya mekanik fonksiyon bozukluğu olmadığı sürece 

solunum devreleri (hortum, ekshalasyon valf ve bunlara bağlı nemlendirici)belirli 

aralıklarla rutin olarak değiştirilmez. 

 Solunum devrelerinde biriken sıvı periyodik olarak boşaltılmalı, bu işlem arasında 

temiz eldiven giyilmeli ve manuplasyona hasta tarafından başlanarak devredeki sıvının 

hastaya geri kaçmamasına dikkat edilir. 

 Yukarıda tanımlanan işlem öncesinde ve sonrasında el hijyeni talimatına uygun olarak 

sağlanır. 

 Nemlendirici kaplarda mutlaka steril su kullanılmalıdır. Bu amaçla steril olmayan 

distile su, serum fizyolojik ve steril olmayan su kullanılmaz. 

 Nemlendirici kapları (humidifer) içinde bulunan su azaldıkça üzerine ekleme 

yapılmaz. 

 Nemlendirici kapları dezenfeksiyonu talimatına uygun olarak dezenfekte edilir. 

 Temizlenip dezenfekte edilen nemlendirici kaplar kuruduktan sonra, tekrar 

kullanılıncaya kadar kuru ve temiz tutulur. Nemlendirici filtreler mekanik fonksiyon 

bozukluğu gelişmediği veya gözle görülebilir kirlenme olmadığı sürece rutin olarak 

değiştirilmez.Solunum devresi değiştirildiğinde filtrelerde değiştirilir. 

 Isıtıcılı nemlendiricilerin yerine, kontraendikasyon yoksa ısı – nem tutucularının 

(HME) kullanımı tercih edilir. 

 Tekrar kullanılabilen devreler, ancak otomatik makinelerde dezenfeksiyonu 

sağlanabiliyorsa kullanılmalıdır. Elle temizlik ve dezenfeksiyon kesinlikle yapılmaz. 

4.2.3. Oksijen tedavisi nemlendiricileri: 

 Oksijen tedavisi nemlendiricileri için steril su kullanılmalıdır. Bu amaçla serum 

fizyolojik, steril olmayan distile su ve steril olmayan su kullanılmaz. 

 Tek kullanımlık steril ısıtıcılı oksijen tedavisi nemlendiricilerinin kullanılması 
önerilir. 

 

  



 

SAĞLIK HĠZMETĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ 
SOLUNUM SĠSTEMĠ 

ENFEKSĠYONLARINI ÖNLEME 

TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.14 

Yayın Tarihi 11.12.2015 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 02.12.2019 

Sayfa No           1/4 

 

 Oksijen gezici oksijen tüpü ile transfer edilen hastalar için oksijen tedavisi 

nemlendiricisi -ne su konulmasına gerek yoktur. Hastanın mutlaka nemlendirilmiş 
hava alması gerekirse, kendi oksijen flowmetresi ile transfer edilir. 

 Nazal oksijen kanülleri ve maskeleri kirlendikçe ve hastadan hastaya değiştirilmelidir. 

Nazal oksijen kanülleri ve maskeler hastadan hastaya değiştirilir. 

4.2.4. Nebülizörler (devre içi ve taĢınabilir nebülizörler): 

 Mekanik ventilasyon sırasında mümkün olduğunca ventilatör devresine yerleştirilmiş 
adaptörler ile ölçülü doz inhaler (MDI) kullanılır. 

 Nebülizasyon tedavisinde tek kullanımlık nebülizör maskelerin kullanılması 
önerilmektedir. 

 Devre içi nebilizör her kullanım (tedavi) sonrasında daha sonra aynı hasta için 

kullanılanılacak dahi olsa nebülizör talimatına uygun olarak dezenfekte edilir ve 

kurutulur. 

 Nebülizör haznesine steril su veya steril distile su aseptik tekniğe uygun olarak 

konulur. 

 Nebülizör aracılığı ile verilecek ilaçlar mümkün olduğunca tek kullanımlık olmalıdır. 

4.2.5. Yüksek enfeksiyon riski nedeniyle buhar makinalarının kullanımından 

kaçınılmalıdır: 

 Kullanımı zorunlu ise mutlaka steril su yada steril distile su ile doldurulur, su 

azaldıkça üzerine ekleme yapılmaz. 

 İçindeki sıvı azalmamış olsa olsa bile her gün en az bir kez mutlaka temizlenip, 

dezenfekte edilir. 

4.2.6. Ambular her kullanım sonrasında dezenfekte edilir. Tek kullanımlık ambular 

hastaya ait olmalı ve başka bir hastaya kullanılmamalıdır. 

4.3. Hastalar arasında bulaşmanın önlenmesi sağlanmalıdır 

4.3.1. El hijyeni sağlanır. 

 Ellerde gözle görünür kir veya proteinli bir madde ile ya da kan ve vücut sıvıları ile 

kontaminasyon söz konusu ise eller hijyenik olarak yıkanır. 

 Mukoza, solunum sekresyonları veya solunum sekresyonları ile kontamine olmuş 
gereçlerle temas sonrası ellerde gözle görünür kirlenme söz konusu değilse susuz 

alkol bazlı el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanır. 
 Hastanın sağlam derisi ile temas sonrasında bile (nabız, tansiyon ölçümü, fizik 

muayene gibi) el hijyeni sağlanır. 

 Eldivenli eller üzerine alkollü el dezenfektanları uygulanmaz. Endotrakeal ya da 

trakeostomi tüpü olan hastayla temas öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanır. 

4.3.2. Eldiven kullanımına dikkat edilir. 

 Solunum sekresyonları veya solunum sekresyonları ile kontamine olmuş aletlerle 

temas öncesinde eldiven giyilir. 

 Hastadan hastaya geçerken yada aynı hastada kontamine bir bölgeden solunum yolu 

veya solunum devreleri temiz bir bölgeye geçerken, solunum sekresyonları veya 

solunum sekresyonları ile kontamine olmuş aletlerle temas sonrasında başka bir 

hasta, yüzey veya aletle temastan önce eldiven değiştirilir ve el hijyeni sağlanır. 

 Eldiven kullanıldıktan sonra hiçbir yere dokunmadan eldiven dikkatlice çıkarılır ve 

eller yıkanır. 

4.3.3. Solunum sekresyonları ile kontaminasyon riski varsa koruyucu önlük giyilir ve 

kirlenme durumunda ve başka bir hastaya geçmeden önce değiştirilir. İşlem biter bitmez 

önlük çıkarılır ve el hijyeni sağlanır. 

4.3.4. Solunum sekresyonlarının yüze, göze sıçrama riski olan durumlarda maske, gözlük 

kullanılır. 

4.3.5. Trakeostomi açılırken asepsi kurallarına uyulur. Trakeostomi kanülü sadece gerekli 

olduğunda değiştirilir ve değiştirilirken temiz önlük giyilir ve aseptik tekniğe uyulur. 
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4.3.6. Takılan trakeostomi kanülü çevresine antimikrobiyal topikal pomat kullanılmaz. 

4.3.7. Solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu 

 Her seferinde tek kullanımlık kateter kullanılarak yapılan açık aspirasyon ile, birden 

fazla kullanılabilen kapalı sistem aspirasyonlar arasında ventilatör ilişkili pnomoni 

(VİP) gelişim riski açısından fark gösterilememiştir. 

 Açık sistem aspirasyon uygulanan hastada her aspirasyon için yeni ve steril bir kateter 

kullanılır. 

 Solunum sekresyonları aspire edilirken endotrakeal tüp içerisine sıvı verilmemesi 

tercih edilir. 

 Fazla kurutu olan veya solunum sekresyonları çok kuruyan hastalarda aspirasyon için 

5-15ml’lik steril sıvı içeren plastik ampuller kullanılır, ihtiyaç duyulan miktar 

endotrakeal tüp içine verildikten sonra steril kateter ile endotrakeal tüp içine girerek 

aspire edilir. 
 Aspirasyon işlemine devam edilmesi gerekiyor ise kullanılan ilk kateter yıkama 

solüsyonu ile yıkanır ve atılır. Yeni bir steril kateter ile aynı işlem tekrarlanır. 

 Akciğer sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama solüsyonunda yıkanan 

kateter ile ağız sekresyonları aspire edilir ve kateter atılır. 

 Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra 5-15 ml’lik plastik ampul içindeki sıvı 
kalmış ise bekletilmeden atılır. 

 Yıkama solüsyonu olarak 500 ml’likplastik veya cam şişeler içindeki steril sıvılar 

(serum fizyolojik veya steril su ) kullanılır. Bu sıvılar 8 saaten uzun kullanılmamalı, 

yıkama solüsyonu çok kirlenmiş ise 8 saat beklenmeden atılmalıdır. Solüsyon kabının 

üzerine kullanılmaya başlandığı tarih ve saat yazılır. 

 Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörler aracılığı ile açık veya kapalı 
aspirasyon uygulanan her hastada aspiratörün içindeki tek kullanımlık torba işaretli 

seviyeye kadar dolunca yenisi ile değiştirilir, ayrıca her hasta için mutlaka torba, 

hortum ve varsa çam ucu değişimi yapılır. 

 Mobil aspiratör kullanılmasından kaçınılır, ancak başka bir olanak yok ise aspiratör 

kavanozu doldukça veya 24 saate bir boşaltıp uygun olarak işleme tabi tutulacak 

şekilde kullanılır. 

4.4. Konağa ait risk faktörleri düzeltilmelidir. 

4.4.1. Aspirasyon önlenyici girişmlere dikkat edilir: 

 Aspirasyonun önlenmesi için hastanın başının mümkün olduğunca 45 derece, en 

azından 30 derece yukarıda tutulur. Özellikle de enteral beslenme sırasında buna 

mutlaka uyulur. 

 Subglottik bölge aspirasyonu aralıklı değil, mümkün olduğunca sürekli olarak yapılır. 

 Aspirasyonun önlenmesi için kaf dinlendirilmesi veya kafın söndürülmesi gibi 

işlemler yapılmaz, kaf basıncı moniterizasyonu yapılarak kaf basıncı 20 -35 

cantimetre civa arasında tutulmalıdır. Herhangi bir nedenle kafın söndürülmesi 

gereken durumlarda öncelikle ağız içi ve mümkünse subglottik bölge iyice aspire 

edilir. 

 Mümkün odlunca erken enteral yoldan beslemeye geçilir. Besleme sırasında hastanın 

başı mümkün olduğunca yukarıda tutulur ve mümkün olduğunca oragastrik beslenme 

uygulanır. Sürekli infüzyon şeklinde besleme, aralıklı bolus tarzında beslenmeye 

tercih edilir. 

4.4.2. Entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulama süresi dikkatlice değerlendirilir. 

 Mümkün olan ve tıbbi kontrendikasyon bulunmayan durumlarda entübasyon yerine 

NIMV uygulanır. NIMV ile pnomoni riski azalmaktadır. 

 Reentübasyon pnomoni riskini artıracağından önerilmez. 

 Öksürük ve diğer koruyucu refleksleri baskılayan kas gevşetici ilaç kullanımı ve derin 

sedasyon uygulamalarından kaçınılır. 



 

SAĞLIK HĠZMETĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ 
SOLUNUM SĠSTEMĠ 

ENFEKSĠYONLARINI ÖNLEME 

TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.14 

Yayın Tarihi 11.12.2015 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 02.12.2019 

Sayfa No           1/4 

 

 Sedasyon uygulamasına günlük ara vermenin mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda 

yatış süresini azalttığı gösterilmiş olup, her gün hastanın uyanmasını sağlayacak 

şekilde sedasyona ara verilmesi gerekir. 

 Hastada gümüş kanül var ise; kirlilik ve tıkanma oldukça yarı yarıya sulandırılmış 
hidrojen peroksit ile temizliği aseptik tekniğe uygun olarak yapılır. 

4.4.3. Kolonizasyon önlenmeye yönelik girişimlere dikkat edilir: 

 Yoğun bakım hastalarında iyi bir ağız hijyeni sağlanır. 

 Ağız hijyeni her şifte en az günde bir kez diş, yanak ve dili kapsayacak şekilde 

mekanik temizlik yapılarak sağlanır. 

 GİS kanama riski yüksek olan hastalarda H2 reseptör blokeri kullanımı tercih edilir. 

(Sukralfat kullanılması gereken durumlarda direkt mideye uygulanması gerktiği 

unutulmamalıdır.) 
4.5. İlgili dökümanlar: 

4.5.1. El hijyeni talimatı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


