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1. AMAÇ: Hastanemizde sağlık hizmeti ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının gelişmesini 

önlemek. 

2. KAPSAM: Bu talimat; KSÜ Hastanesinde üriner sistem enfeksiyonlarını önleme 

uygulamalarının standartlara uygun olarak yapılmasını kapsar. 

 

3. TANIMLAR: 

 

3.1. Sağlık hizmeti ile iliĢkili Enfeksiyon: Hastaneye yatıştan 48–72 saat sonra ve taburcu 

olduktan sonra 10gün içinde gelişen enfeksiyonlardır. 

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

mikroorganizmalarla kirlenmiş olmasıdır. 
3.3. Asepsi: Sterilitenin korunması, steril dokulara mikroorganizmaların girmesinin 

önlenmesi 

3.4. Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerde mikroorganizmaların sporlar hariç öldürülmesi ya da 

üremelerinin durdurulması 
 

4. FAALĠYET AKIġI 

 

4.1. Sadece endikasyon varsa kateter takılır. 

 İntraveziküler obstrüksiyonlar. 

 Üriner sistem anatomisini bozan cerrahi girişimler. 

 Mesane disfonksiyonu ya da idrar retansiyonu oluşturan nörolojik bozuklar. 

 Yoğun bakım gerektiren hastalarda idrar çıkışının önlenmesi. 

 Terminal dönemdeki idrar inkontinansı olan hastalarda palyatif bakım 

 İdrar inkontinansına bağlı perianal alanda cilt lezyonları oluşması. 

 Mesane içi ilaç uygulamaları. 

 Mesanenin tanı amaçlı doldurulması 
4.2. Uygulama yapan kişi kateter takma ve bakımı konusunda eğitimli olmalıdır. 

4.3. Kateter ile her türlü işlem öncesi ve sonrası eller hijyenik el yıkama talimatına uygun 

olarak yıkanır 

4.4. Kateter aseptik teknik ile steril malzeme kullanarak takılır ve uygun şekilde sabitlenir. 

 Mutlaka aseptik teknikle ve ürüner kateter takma talimatına uygun olarak takılır. 

 Su ve sabunla periüretral temizlik, bayanlarda önden arkaya doğru, erkeklerde gland 

penis içten dışa doğru yapılır. 

 Kateter takarken steril eldiven giyilmeli ve kateterin kontaminasyonunu önlemek için 

steril örtü kullanılmalıdır. 

 Kateter ucunua kayganlaştırmak için tek kullanımlık kateter jeli  kullanılır. Kesinlikle 

vazelin, novaljin ampul, antibiyotikli pomatlar kullanılmaz. 

 İdrar drenajını sağlayabilecek en az travma riski oluşturan uygun çaplı ( kadınlar 

için;12–14 ch, erkeklerde 14– 16 ch çaplı ) kateter kullanılır 

 Balonlu kateter ise 8–10 ml. steril distile su ile balon şişirilir. 

 Kateter travma riskine karşı erkeklerde karın iç yüzeyine, kadınlarda bacağın iç 

kısmına gergin olmayacak şekilde sabitlenir. 

4.5. Kapalı Drenaj sistemi kesinlikle bozulmamalıdır. 

 Steril sürekli kapalı drenaj sistemi kullanılır. 

 Bağlantı bozukluğu, aseptik teknikte bozulma olması ve sızıntı meydana gelmesi 

durumunda kateteri ve toplayıcı sistemi aseptik teknikle yeniden yerleştirilmelidir. 
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 İdrar torbaları sağlam olmalı alt kısmında idrar boşaltılması için musluk olmalı ve 

torba idrar ölçümüne uygun olmalıdır. 

4.6. Kesintisiz idrar akımı sağlanır. 

 Drenaj sisteminin bükülerek, hasta altında kalarak idrar akışının engellenmesi önlenir. 

 İdrar torbası ve toplayıcı sistemin tamamı mesane düzeyinin altında olması sağlanır. 

 Torba yere değmemeli, askı ile yatak kenarına sabitlenmelidir. 

 İdrarın rahat akışının sağlanması için torba düzenli aralıklarla boşaltılmalı, boşaltma 

musluğu kontamine toplama kabı ile temas etmemelidir. 

4.7. Kateterde tıkanma olmadıkça bağlantı yerinden ayrılmaz, yıkama yapılmaz. Bağlantı 

yerinden ayrıldığında sistemin tamamı yenilenmelidir. 

 Sadece kateterde tıkanma olduğunda yıkama yapılır. 

 Drenaj sistemi yıkama amaçlı ayrılmadan önce, bağlantı yeri dezenfekte edilir. 

 Aseptik tekniğe uygun şekilde ve steril malzeme kullanarak irrigasyon yapılır. 

 İrrigasyon için antimikrobiyal bileşimlerin kullanımı yararsız bulunmuştur. 

Uygulanmamalıdır. 

4.8. Örnek almak için kapalı drenaj sisteminin bütünlüğü bozulmaz. 

 Bakteriyolojik örnek için kateterin distali dezenfektan solüsyonla (alkol yada betadin 

ile ) silinir, uygun sürede kuruması beklenip, enjektörle örnek alınır. 

 Diğer idrar analizleri için torbanın boşaltıcı sisteminden (boşaltma musluğundan) 

aseptik koşullarda örnek alınır. 

 Rutin bakteriyolojik örnek almak gereksizdir. Sadece enfeksiyondan şüpheleniliyorsa 

alınır. 

4.9. Kateter Bakımı 
 Kateter ile temastan önce ve sonra eller hiyenik olarak yıkanır 

 Meatusda kir birikimi varsa kontaminasyonu önlemek için su ve sabunla temizlenir. 

 Periyodik yıkama ya da antiseptiklerle silmenin enfeksiyonları önlemede faydası 
yoktur. 

 Kateter her defekasyon sonrası, su ve sabunla temizlenmelidir. 

 Hasta banyo yapabilir ancak, öncesinde torba boşaltılmalı ve bağlantıların kapalı 
olduğu kontrol edilmelidir. 

 Hasta transferi sırasında torba boşaltılmalı ve bağlantılar kontrol edilmelidir. 

4.10. Kateter değişimi ve çıkarılması öneriler doğrultusunda yapılır: 

 Üriner kateter rutin değiştirilmez. 

 Mümkün olan en kısa sürede kateterizasyon sonlandırılır. 

 Yıkama ile giderilemeyen tıkanıklık durumunda kateter değiştirilir. 

 Herhangi bir enfeksiyon durumunda ve enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri 

doğrultusunda kateter değişimine karar verilir, rutin değişim önerilmez. 

 

 

 

 

 

 


