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1. AMAÇ: Hastanemiz Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki enfeksiyonları önlemek ve 

kontrolünü sağlamak. 

 

2. KAPSAM: Bu Talimat; Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev alan tüm çalışanlar 

ve hastayla ilgili kişileri kapsar. 

 

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR: 

 

4. FAALĠYET AKIġI: 

 

5.1. Temel Ġlkeler: 

 

 YYBÜ hastane enfeksiyonları yönünden en riskli birimlerdir. Korunma için öncelikle 

bu birimde görev alan personelin, yoğun bakım konusunda bilgili, deneyimli olması 

esastır. 

 Eğitimlerin ve günlük uygulamaların yazılı standartları olmalıdır. 

 YYBÜ’de yüksek riskli hastalar tanımlanmalıdır. (Düşük doğum tartılı bebekler 

(<1500g), konjenital anomalisi olanlar, mekanik ventilasyon uygulanan bebekler, 

umblikal ya da santral ven kateteri olanlar yoğun bakım süresi uzun olanlar, parenteral 

nütrisyon alanlar, geniş spektrumlu antibiyotik kullananlar riskli hasta grubunda ele 

alınmalıdır.) 

 YYBÜ’de mutlaka aktif, ileriye dönük bir sürveyans uygulanmalıdır. 

 YYBÜ’de en önemli ve en sık bulaş temas yolu ile olduğundan (sağlık çalışanlarının 

elleri ya da tıbbi malzemeler) El Yıkama Talimatı’ na özenle uyulmalıdır. 

 Izolasyon Önlemleri, her hastada özenle uygulanmalı ve çok ilaca dirençli bakteri 

enfeksiyonları yahut diğer izolasyon gerektiren enfeksiyonlar saptandığında Hastane 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) haberdar edilmelidir. 

 Antibiyotik kullanımında Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) önerilerini 

dikkate alarak, ünite kendi yazılı rehberini oluşturmalı ve rehbere uyum sağlanmalıdır. 

 

5.2. Yapısal Özellikler: 

 

 YYBÜ’de her küvöz için ortalama 10–15 m2 alan sağlanmalı ve kuvözler arasında en 

az 1.2 metre boşluk bırakılmalı, 3–4 kuvöz başına 1 lavabo olmalıdır. Lavaboda 

antiseptikli sıvı sabun ve kağıt havlu bulunmalıdır. Ayrıca hasta başında alkol bazlı 

hızlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Ünite havalandırmasında en az % 90 filtrasyon sağlayan, saatte askari 6 kez dış hava 

değişimi yapabilen sıcaklığın 22–26 ºC, bağıl nemin %30–60 arasında ayarlanabildiği 

Bakanlıkça belirlendiği standartlara uygun olmalıdır. 

 Filtre etkinliği en az yılda bir kez partikül sayımı ile denetlenmeli, gereğinde ve üretici 

firma önerilerine uyularak belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Filtre değişim ve ölçüm 

işlemlerinin yüklenici firma tarafından sağlanması teknik şartnameye konulmalıdır. 

 YYBÜ’nde temiz ve kirli işlemler için ayrılmış odalar bulunmalıdır. Kirli oda olarak 

kullanılan yerde, ayrı ve kapalı bir kap (çamaşır torbası/arabası) içinde kirli çamaşırlar 

temizlik için kullanılabilecek malzemeler, yeniden kullanılacak tıbbi gereçlerin 

yıkama ve dezenfeksiyonunu sağlayabilecek bir lavabo bulunmalıdır. Temiz oda 

olarak kullanılan yerde ise; temiz çamaşırlar steril paketli malzemeler, vb. 

bulunmalıdır. Eğer iki ayrı oda sağlanamıyorsa, temiz malzemeler için hastalara uzak 

bir bölümde kapalı dolaplar kullanılmalıdır. 



 

YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM 

ÜNĠTESĠ ENFEKSĠYON 

KONTROL TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.20 

Yayın Tarihi 11.12.2015 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 02.12.2019 

Sayfa No           1/6 

 

 

 Çöp kovaları el değmeden açılıp kapanabilmelidir. Tüm uygulamalarda Atıkların 

Yönetimi Talimatı’na uyulmalıdır. 

 YYBÜ’nde izolasyon uygulamaları için ayrı bir bölüm oluşturulmalıdır. Suçiçeği, 

kızamık, 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 bakım vermeye çalışılmalı, bu da mümkün olmuyorsa, 

temas ve damlacık önlemlerini uygulayarak, servisin diğer hastalara uzak bir 

bölümünde bakım verilmeli, ayr ıca diğer koruyucu önlemler (immunglobulin,...) 

uygulamalı ve servisten biran önce çıkarmaya çalışılmalıdır. 

 Parenteral solüsyonların hazırlanması için servis içinde, özel bir kabin bulunması 

önerilmektedir. 

 Tüm yüzeyler kolay temizlenebilir, silinebilir ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı 

olmalıdır. 

 Ünite içinde yapılacak bakım onarım çalışmaları için EN.TL.05 ĠnĢaat, Yıkım ve 

Yenileme ĠĢlemlerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı na uygun hareket edilmelidir.  

 Ünitede çalışanların dinlenebileceği, yemek ve içecek gibi ihtiyaçlarına hizmet 

verebilecek ayrı odalar bulunmalıdır. 

 Ünite içinde kullanılmayan cihazlar (monitor. küvöz, ventilatör, vb.) için ayrı bir alan 

sağlanmalıdır. 

 

5.3. Personel Ġle Ġlgili Özellikler; 

 

 YYBÜ’de özel eğitim almış personel görevlendirilmeli ve görev tanımı içinde 

çalışmasının devamlılığı sağlanmalıdır. 

 Her çalışma surecinde (nöbet-tatil dönemi, vb) iki küvöz için bir, diğer birimlerde üç-

dört küvöz için bir hemşire sağlanmaya çalışılması önerilmektedir. 

 YYBÜ’de görev yapan tüm personelin kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit-B, 

suçiçeği ve polio yönünden aşılı olması önerilmektedir. Çalışanların her yıl influenza 

aşısı ile aşılanması önerilmektedir. 

 Suçiçeği, kızamık, kızamıkçık olguları ile temas eden ve bağışıklığı olmayan sağlık 

çalışanı kuluçka sürelerinde ünitede çalıştırılmamalıdır. 

 El veya kollarında eksüdatif cilt lezyonu olan sağlık çalışanları hastalarla ya da tıbbi 

bakim gereçleri ile temas etmemelidir. 

 Bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulguları olan personel, bu süreçte ünitede 

çalıştırılmamalıdır. 

 Hastane infeksiyonlarını önlemenin en etkili yolu el yıkamadır. Her bebeğe temas 

öncesi ve sonrası, aseptik ya da invaziv girişimlerden önce el hijyenine mutlaka dikkat 

etmek gereklidir. El hijyenine dikkat edilmemesi durumunda bebekten bebeğe sağlık 

personelinin elleri ile bulaş olacak ve bu da ünitede salgınlara ve dirençli 

mikroorganizmaların yayılımına neden olacaktır. Yenidoğan üniteleri ve yoğun bakım 

ünitelerinde sağlık personelinin kolları dirseğe kadar açık olmalı, el yıkama ve 

dezenfeksiyonu sırasında ön kolun da yıkanmasına ve dezenfeksiyonuna dikkat 

edilmelidir. Çünkü bu bölgelerde bakteriler kolonize olmakta ve bebeklere kuvöz de 

bakım verirken eller dirseklere kadar kuvöze girdirilmektedir. Saat, yüzük gibi 

takıların bu ünitelerde kullanımı önerilmemektedir. Çünkü takıların altında patojenler 

kolonize olmakta ve bu bölgelerin temizliği el yıkama veya dezenfektan kullanımı 

sırasında yeterli düzeyde olmamaktadır. Personelin tırnaklarının kısa ve temiz olması, 

tırnak ojesi ve cilası kullanılmaması gereklidir. Bu sayılan durumlar patojenlerin 

kolonizasyonuna neden olmaktadır. 
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5.4. Uygulamaları: 

 

 YYBÜ’de el yıkama için antiseptikli sabunlar (klorheksidin ya da iyodofor içerenler) 

ve ayrıca alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanılması önerilir. 

 Tırnaklar kısa olmalı, yapma tırnak, oje ve cila kullanılmamalı, yüzük ve kola takı 

takılmamalıdır. 

 İzolasyon gerektiren bir durum yoksa üniteye girişte ya da hastaların rutin bakim 

sürecinde, özel önlük gerekli değildir. 

 Galoş uygulamasının enfeksiyon kontrolü yönünden bir faydası gösterilememiştir.  

 YYBÜ’de ziyaretçiler için özel kıyafet uygulanması önerilmemektedir. Enfeksiyon 

bulguları olan ziyaretçilerin üniteye girişi engellenmelidir. Ünite, ziyaretçi ile ilgili 

sorgulamayı, yeterince gerçekleştiremiyorsa, ziyaretçi o hastaya özgü tek kullanımlık 

önlük ve maske kullanmalıdır. Yeni doğana, temas öncesi el yıkama yapılıp 

yapılmadığı bir görevli tarafından gözlenmelidir. 

 Ünite, toz oluşturmayan bir temizleme sistemiyle, günlük olarak (gereğinde daha sık 

aralıklarla ) HEKK hastane temizliği talimatına uygun olarak, temizlenmelidir. 

 Aspirasyon mayi, drenaj mayi ve idrar gibi vücut sıvıları ayrı bir odada, el yıkama 

amacıyla kullanılmayan lavabo, gider, vb. boşaltılmalıdır. 

 Yüzey dezenfeksiyonu gereken durumlarda 1/100 çamaşır suyu, kuarterner amonyum 

bileşikleri, hidrojen peroksit uygulanabilir. Fenolik bileşikler, bilirübinemi 

oluşturacağı, için kullanılmamalıdır. 

 Bebek bakım tepsileri, tartı, vb. gibi deri ve mukoza teması olan ekipman her bebekten 

sonra 1/100 oranında çamaşır suyu ya da alkol ile dezenfekte edilmelidir. Tartı 

üzerinde tek kullanımlık örtüler tercih edilebilir. 

 

5.5. Kuvözlerin Temizliği ve Dezenfeksiyonu: 

 

 Kuvözlerin dışı her gün ve kirlendikçe temizlenmelidir.  

 En yoğun kontamine olan bölgeler olan kuvöz kapakçıkları ve bu kapakçıkları saran 

yastıkçık ve kollar, gün içinde en az iki kez kuvöz dezenfektanı ile silinmelidir.  

 <1000gr doğum ağırlığı olan bebek kuvözleri 5 günde bir,  > 1000gr doğum ağırlığı 

olan bebek kuvözleri haftada bir ve her bebek değişiminde değiştirilmelidir. 

 Kuvöz içinde kirlenme var ise o alan sadece su ile silinmeli, kirlenme yaygınsa bebek 

başka bir temiz kuvöze alınarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır. 

 Her kuvöz için ayrı bez kullanılmalıdır.  

 Kuvöz içinde bebek varsa temizlikte dezenfektan veya deterjan kullanılmamalıdır.  

 Her bebek değişiminde kuvöz kirli alana alınarak, ayrılabilen tüm parçalı çıkarılmalı, 

temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır.  

oo  KKuuvvöözzüünn  öönnccee  aayyrrııllaabbiilliirr  bbüüttüünn  ppaarrççaallaarrıı  ççııkkaarrııllmmaallıı,,  

o Ayrılamayan alanlar önce temizlenmeli sonra kurutulmalı 

o TTeemmiizzlliikk  vvee  ddeezzeennffeekkssiiyyoonn  tteemmiizz  aallaannddaann  kkiirrllii  aallaannaa  ddooğğrruu  yyaappııllmmaallıı 

oo  DDeetteerrjjaannllaa  yyııkkaannmmaallıı,,  ssoonnrraa  dduurruullaannmmaallıı  vvee  kkuurruullaannmmaallıı  

oo  TTüümm  ppaarrççaallaarr  ddeezzeennffeekkttee  eeddiillmmeellii  

oo  KKuuvvöözz  tteemmiizzlliikk  ttaakkiipp  kkaarrttıı  ddoolldduurruullmmaallıı  

o KKuuvvöözz  hhaavvaallaannddıırrmmaa  aallaannıınnaa  aallıınnmmaallıı ve kullanılmadan önce iyice 

havalandırılmalıdır.  

 Kuvözlerin nemlendirici kaplarında mutlaka steril  distile su kullanılmalıdır.  

 Nemlendirici kaplardaki sıvı azaldıkça üzerine ekleme yapılmamalı, 24 saatte bir 

temizlenip kurulanmalı, dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır. Kuvözlerin 

nemlendiricileri yedekli olarak kullanılmalıdır. 
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 Kuvözlerde hava filtresi varsa, üretici firma önerisi doğrultusunda ki sıklıkta 

değiştirilmelidir. 

 Yatakların yüzeyinde bütünlük bozulması varsa (yırtık, sökük) yenisi ile 

değiştirilmelidir. 

 Kuvöz temizlik ve dezenfeksiyonunun dışında fan ve filtre sistemlerinin bakımı ve 

değişimi, üretici firma önerilerine göre yapılmalıdır.  

 Kuvöz için kullanılan dezenfektanlar üretici firma ve EKK Ekibinin önerileri dikkate 

alınarak belirlenmeli ve kullanılmalıdır. 

 

 

5.6. Solunuma Yardımcı Cihazların Temizliği ve Dezenfeksiyonu: 

 

 Vantilatörlerin iç temizlik, bakim ve dezenfeksiyon işlemlerinde üretici firma önerileri 

dikkate alınır. 

 Vantilatörlerin dış yüzeyleri, günlük olarak su ve deterjanla temizlenir ve 1/100 

çamaşır suyu ile ( ekran, panel gibi hassas yüzeyleri, tercihen %70’lik alkol ile) 

dezenfekte edilir. 

 Devreler tek kullanımlık olmalıdır. Tek kullanımlık olmayan devreler, kullanım 

sonrası tüm parçaları sökülür, tek tek yıkanır, kurutulur, paketlenir ve steril edilir. Çok 

özel durumlarda yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanarak devrelerin yeniden 

kullanılabileceği belirtilmektedir. 

 Gözle görülür kirlenme ve işlev bozukluğu olmadıkça devreler değiştirilmemelidir. 

 Devreler içinde oluşan sıvılar boşaltılarak hastaya gitmesi engellenmelidir. İşlem 

sürecinde eldiven giyilmeli ve sekresyonların çevreye bulaşmaması sağlanmalıdır. 

Bakteri filtrelerinin rutin değişimi önerilmez üretici firma önerisi önemli. Kirlenme 

olduğu durumlarda değişim yapılır. 

 Nazal oksijen kateter ve maskelerin, fonksiyonu bozulduğunda ya da gözle görünür 

kontaminasyon saptandığında değiştirilmelidir. 

 İlaç nebülizatörleri hastaya özel olmalıdır. Nebülizasyonda tek dozluk ampuller 

kullanılmalıdır. Nebülizasyon maskesi aynı hasta için kullanım arasında yıkanmalı, 

%70 lik alkol ile silinmeli ve kuru olarak saklanmalıdır. 

 Sistemdeki tüm nemlendiricilerde steril su kullanılmalı, nemlendirici devrelerindeki 

sular günlük olarak değiştirilmelidir. 

 Balon maske (Ambu) kullanım sonrasında steril edilmeli ya da yüksek düzey 

dezenfeksiyon uygulanmalıdır. 

 Hastanede Kullanılan Tıbbi Malzeme ve Ekipmanların Temizlik ve 

Dezenfeksiyonları Talimatı (Laringoskop, Bleyt, Ambu )’na uygun olarak 

yapılmalıdır. 

 Her hasta için ayrı aspiratör olmalıdır. Hastaya özel ve tek kullanımlık plastik 

aspirator kavanozları tercih edilmelidir. 

 Ortak kullanımlık cam hazneli aspiratörler başka bir hastaya kullanılmadan önce 

içindeki sıvı ayrı bir odada boşaltılmalı, sıcak su ile yıkanmalı, 1/100 çamaşır suyu ile 

dezenfekte edilip durulanmalı ve kurutularak kullanılmalıdır). 

 Aynı hastada kullanımı devam eden aspiratörlerin suyu günlük olarak boşaltılıp, 

kavanozu dezenfekte edilmeli ve aspirasyon sondasının takıldığı bağlantı hortumu 

değiştirilmeli veya dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 

 Hortumlar çeşme suyu ile yıkanıp içerisinden, 1/100 çamaşır suyu geçirilmeli ve 

distile su ile durulanıp, kuru olarak saklanmalıdır. 

 Her aspirasyon işleminde tek kullanımlık aspirasyon sondaları kullanılmalıdır. 

 Aspirasyon işleminde aspirasyon sondası başka alanlara değmemeli ve bu konuda 

ünite oluşturulmuş iş talimatları kullanılmalıdır. 
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 Aspirasyon sürecinde sekresyonlar bebeğin gözlerine sıçramamalıdır. 

 Laringoskop bıçak (blade) kısımları tercihen ısı ile steril edilmeli veya yapılamıyorsa 

yüksek düzey dezenfeksiyon işlemi uygulanarak kullanılmalıdır.(ambu ve bleyt 

dezenfeksiyonu talimatı na uygun olarak) 

 Hood başlıkları bir hastanın kullanımındayken rutin değiştirme önerilmez, fakat her 

gün düşük düzey bir dezenfektanla silinmeli ve kurutulmalıdır. Farklı hastaların 

kullanımın aralarında sterilizasyon veya yüksek düzey dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

 

5.7. Bebek Bakımı ve Beslenmesi Ġle Ġlgili Öneriler: 

 

 Bebeklere temas eden çamaşırların yıkanmasında bebeğin cildine zarar vermeyecek 

deterjanlar kullanılmalıdır. 

 Bebeklerin bezleri değiştirilince hemen ağzı kapalı tıbbi atik torbalarına konulmalı, 

bez değişimi yapan kişiler, bu konuda eğitimli olmalı ve bebek bez değişiminden önce 

eldiven giyilmeli, sonra hemen eldivenleri çıkararak ellerini yıkamalıdır. 

 Bebek cilt bakımında, sıcak su ve nötral PH’ da bir sabun ile silme, yeterlidir. Salgın 

ve anneden bebeğe geçecek bulaşıcı hastalıklar durumunda dezenfektanlı banyo/silme 

HEKK tarafından önerilen antiseptik ile yapılır.  

 Özellikle prematürelerde, flaster, oksijen probları cilde zarar verebilir. Antibiyotik 

içermeyen topikal pomat kullanılabilir. 

 Anne sütü ile besleme önerilen yaklaşımdır. 

  Anne sütü alınırken ellerin antiseptikle yıkanması ve sütün steril bir kaba alınması 

gereklidir. Eğer pompa kullanacaksa her uygulamadan sonra sıcak sabunlu su ile tüm 

pompa yapılarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi önerilir. 

 Anne sütü asepsiye özen göstererek özel biberon içine alınmalı ve yeni doğana 

verilmelidir. HIV (+) , meme ucu HSV lezyonu olan ve meme apsesi olan, ayrıca sütü 

geçen ve yeni doğana zarar verebilecek ilaç kullanan annelerin sütleri yeni doğana 

verilmemelidir. 

 Anne sütü steril poşette; Oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabı rafında 4 derecede 3 gün, 

derin dondurucuda -18 derecenin altında 3 ay, yeni tip buzdolaplarının çift kapaklı 

buzluk kısmında 6 ay ve sütü erittikten sonra buzdolabında 24 saat muhafaza edilir ve 

tazeliğini korur. Bekletilmiş sütü kullanmadan önce salgın, sepsis şüphesi, 

gastrointestinal intolerans sorunları yoksa rutin olarak kültürünün yapılması gerekli 

değildir. 

 Dondurulmuş sütü eritmek için bir gece önceden buzdolabının rafına koymak 

yeterlidir. 

 Acil eritilmesi gerektiğinde ılık akan suyun altına tutmak veya ılık su dolu bir kabın 

içinde bekletmek (benmari) gibi yöntemler kullanılabilir. 

 Ancak çözme sırasında sütün su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

 Oda ısısına gelmiş erimiş anne sütü birkaç saatten uzun süre oda ısısında 

bırakılmamalı ve özellikle tekrar dondurulmamalıdır. 

 Donmuş sütü eritmek veya ısıtmak için mikrodalga kullanılmamalıdır. 

 Depolanmış anne sütleri en eski sütten başlayarak kullanılmalıdır. 

 Formül toz mamalar hazırlanıp kullanılacaksa; Önce eller yıkanmalı, mama 

hazırlamada kullanılan tüm malzemeler 10 dakika kaynatılarak temiz bir yüzeyde 

kurutulmalıdır. 

 Mama hazırlamada kullanılacak içme suyu kaynatılıp ve 60 C’ye kadar 

soğutulmalıdır. 

 Mama paketi açıldıktan sonra üretici firmanın önerdiği süre içinde tüketilmelidir. 
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 Mamalar kullanılacak kadar ve devamlı nazogastrikten beslenen bebeklerde 4 saatlik 

olarak hazırlanmalıdır. Artık mama dökülmeli ve bekletilerek bir daha 

kullanılmamalıdır. 

 Kullanılan biberon temizlenip dezenfekte edilmeden tekrar kullanılmamalıdır. 

 Biberonların tercihen cam olması önerilmektedir. Plastik biberonlar üretici firma 

önerileri ile veya deforme oldukça yenilenmelidir. 

 Plastik, cam biberonlar, emzik uçlar önce fırçalanmalı, sonra bulaşık makinesinde 65 

C’de yıkanmalı ve 80 C de kurutulmalıdır. 

 Nazogastrik yolla beslenen bebeklerde setler 24 saatte değiştirilmelidir. Beslenme 

amaçlı kullanılan enjektörler 6 saatte değiştirilmelidir. 

 

5.8. Ġnvaziv Girisimler ve Ġntravenöz Tedavilerle Ġlgili Ġlkeler: 

 

 İnvaziv girişimler ve uygulanan invaziv aletler en az seviyede tutulur. Her gün invaziv 

aletlerin gerekliliği sorgulanarak gerekmeyen aletler çıkarılır. 

 Umblikal kateter steril koşullarda maksimum bariyer önlemler (el hijyeni, steril önlük, 

maske, gözlük, steril eldiven) uygulanarak takılır. Cilt antisepsisinde %10 povidon 

iyot ve %70 lik alkol kullanılır. 

 Kateter takılması, kateter bakımı ve damar içi tedavilerin uygulanmasında HEKK 

talimatlarına uyulur. 

 Kateter pansumanı sırasında giriş yerinde akıntı, eritem, ısı artışı gibi enfeksiyon 

bulguları araştırılır. Giriş yeri %10 povidon iyot ve %70 lik alkol ile silinerek steril 

kuru gaz ile kapatılır. 

 Kateter rutin olarak değiştirilmemelidir. Ancak kateter ilişkili bakteremi, damar 

yetersizliği veya tromboz belirtileri varsa kateter çıkarılmalıdır. 

 Aseptik koşulların devam ettiği hallerde, umblikal kateterler rutin olarak 

değiştirilmemelidir. Kateter fonksiyon gördüğü sürece maksimum on dört gün 

kullanılmalıdır. Umbilikal arter kateteri beş gün kalabilir. 

 Kan, kan ürünleri ve lipit emülsiyonlarının (glikoz ve aminoasitlerle kombine olarak 

verilen üçlü solüsyonlar veya tek başına uygulanan lipit solüsyonları) verilmesi için 

kullanılan infüzyon setleri 24 saatte bir değiştirilir. 

 Kateterin çıkarılması: Birimce hazırlanan iş talimatına göre uygulanır. 

 Ünitede yapılan tüm işlemler kayıt edilir. 

 

6. EKLER: 

6.1. El Yıkama Talimatı 

6.2. Atıkların Yönetimi Talimatı 

6.3. Hastanede Kullanılan Tıbbi Malzeme ve Ekipmanların Temizlik ve Dezenfeksiyonları 

Talimatı (Laringoskop, Bleyt, Ambu ) 

 

 

 

 

 

 

 


