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1. AMAÇ: İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi  

2.KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 

3.KISALTMALAR 

4.TANIMLAR:  

5.SORUMLULAR: Birim Sorumlu Hemşireleri ve Öğretim Görevlileri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başhekimlik 

6.FAALİYET AKIŞI 

Santral kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen 
enfeksiyonlardan biridir. Kateterin takılması ve bakımı sırasında alınması gereken önlemlere uyum 
enfeksiyon gelişiminin önlenmesinde büyük önem taşımaktadır (1-4). 
1. Santral kateter uygulayıcıları ve hastanın takibinde rol alan personelin konuyla ilgili eğitim almış 
olmalı  
2. Uygulayıcılar eğitim programına katılmadan kateter uygulama ve takibinde görev almamalıdır(1-4).  
3. Hastaneler kendi koşullarına göre kateter uygulayıcılarını belirlemelidir. 
4. Kateter uygulaması ve takibinde görev alacak sağlık personelin; İntravasküler kateterlerin türüne göre 
kullanım endikasyonları, santral ve periferik kateterlerin yerleştirilmesi ve bakım prosedürleri, 
intravasküler kateter ile ilişkili enfeksiyonları önlemek konulu eğitimleri alması ve sürekli eğitim şeklinde 
sürdürülmesi gerekmektedir(2).  
5. Yoğun bakım ünitelerinde yeterli sayıda ve alanında yetkin hemşirenin çalışmasının sağlanması 
enfeksiyon kontrolü açısından esastır(2,4).  
6. Santral kateter endikasyonları çok iyi belirlenmeli, gereksiz kateter kullanımından kaçınılmalıdır.  
7. Her kateter uygulaması öncesinde kateter gerekliliğinin bir kez daha sorgulanmasının yanı sıra günlük 
takipte de “Hastanın santral kateter gerekliliği devam ediyor mu?” sorusu yanıtlanmalı ve endikasyon 
gerekliliği hasta takip formlarına işlenmelidir(1-4).  
8. SKİ-KDE önlem paketi santral kateter takılması sırasında ve izleminde olmak üzere iki aşamada yer 
alan toplam 9 bileşenden oluşmaktadır. Santral kateter yerleştirme sırasında ve kaldığı süreçte önlem 
paketi uygulaması ve uygulamanın kontrol listeleri ile izlenmesinin SKİ-KDE gelişimini azalttığı 
gösterilmiştir(1).  
 
SKİ-KDE ÖNLEM PAKETİ 

Santral kateter takılması sırasında 

1. Hastaya kateter takılmasının hemen öncesinde el hijyeninin sağlanması. 
2. Uygun alan (zorunlu kalmadıkça femoral bölgeden kaçınılması) seçilmesi. 
3. Cilt hazırlığında tercihen %0.5-2 klorheksidin içeren alkol solüsyonu veya povidon iyot veya 
%70 alkol kullanılması; 2 aylıktan küçük bebeklerde veya klorheksidin kontrendikasyonu 
olanlarda alkol bazlı povidon iyot veya %70 alkol kullanılması. 
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4. Kateter takılması sırasında maksimal bariyer önlemlerinin (bone, maske, steril eldiven, 

steril önlük giyilmesi, kateter takılacak alanın büyük steril örtülerle kapatılması) 
kapatılması. 

Santral kateter bakımı sırasında 

1. Kateter ve bağlantılarına her erişim öncesi ve sonrasında el hijyeninin sağlanması. 
2. Günlük olarak kateter gerekliliğinin değerlendirilmesi. 
3. Kateter bağlantı noktalarının dezenfeksiyonunun sağlanması*. 
4. Pansuman değişimlerinin uygun sıklıkta aseptik tekniklere uygun yapılması**. 
5. İnfüzyon setlerinin standart değişim sürelerine uyulması***. 

* Katetere her girişim öncesinde bağlantı noktalarının (iğnesiz girişim aparatı) %70 etil alkol, 
povidon-iyod veya klorheksidin içeren alkol solüsyonu ile dezenfeksiyonu yapılmalı ve 
kurumasına izin verilmelidir. Her temas öncesi dezenfeksiyonuna uyum sağlanması için 
dezenfeksiyon malzemelerinin yatak kenarında veya hasta başında hazır bulunması 
sağlanmalıdır (1-4).  
** Mümkünse %2 klorheksidin glukonat içeren şeffaf, yarı geçirgen örtü kullanılmalıdır. %2 
klorheksidin glukonat içeren şeffaf, yarı geçirgen örtüler 5-7 günde bir değiştirilmelidir (2,3). 
Eğer hastanın alerjisi varsa veya şeffaf örtü temin edilemiyorsa steril gazlı bez kullanılabilir. 
Steril gazlı bez ve kapatıcı örtüler 2 günde bir değiştirilmelidir. Örtü bütünlüğü bozulursa, 
gevşeme olursa, ıslanırsa, gözle görünür şekilde kirlenirse veya örtü altında nem, drenaj 
sıvısı/kan bulunursa pansuman hemen değiştirilmelidir. Kateter bakım ve örtü değişim tarihi 
kayıt altına alınmalıdır.  
*** Setler, solüsyonun tipi, infüzyon sıklığı (aralıklı veya aralıksız) gibi faktörlere göre rutin 
olarak önerilen sürelerde değiştirilir. Ürünün veya sistemin bütünlüğünün bozulması ya da 
kontaminasyon şüphesi varlığında ise set derhal değiştirilir. Primer ve sekonder devamlı 
infüzyon setlerinin 72-96 saatten önce rutin olarak değiştirilmesine (lipid, kan veya kan ürünleri 
uygulanan setler vb. hariç) gerek yoktur. Primer devamlı sete eklenen sekonder infüzyon setleri 
24 saatte bir değiştirilmelidir. Çünkü primer devamlı sete eklenen bu set artık primer aralıklı 
infüzyon setidir. Aralıklı infüzyon setleri 24 saatte bir değiştirilmelidir. Parenteral beslenme 
solüsyon (total parenteral beslenme karışımları ve aminoasit/dekstroz formülasyon) setleri en 
geç 24 saatte bir değiştirilmelidir. Tek başına infüze edilen IV lipid emülsiyon setleri 12 saatte 
bir değiştirilmelidir. Transfüzyon uygulama seti her bir ünitenin tamamlanmasından sonra veya 
her 4 saatte bir değiştirilmelidir. Eğer 4 saat içerisinde birden fazla ünite kan/kan ürünü infüze 
edilecekse, transfüzyon seti 4 saatlik bir periyod için kullanılabilir (1).  
Diğer Öneriler  
• Hastaya sıvı infüzyonu için kullanılan set ile kateter arasında bağlantı için iğnesiz girişim 

aparatı yerleştirilmesi önerilmektedir (1, 5). Bağlantı noktasında iğnesiz girişim 
aparatlarının kullanılmasındaki birincil amaç, aralıklı infüzyon setleri ve/veya enjektörlerin 
katetere bağlanmasında iğnelerin ortadan kaldırılmasıdır. Diğer bir sebep de sağlık 
personelinin elinden veya çevreden kaynaklı kontaminasyondan kaçınmaktır. Bu nedenle 
sert kapak ve üç yollu musluk yerine iğnesiz girişim aparatları tercih edilmelidir. Bununla 
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birlikte iğnesiz girişim aparatlarının dış yüzeyinde bakteri kolonizasyonu olabileceği ve 
işlem sırasında lümen içi mikrobiyal bulaş neden olacaktır. Bunu engellemek amacıyla her 
girişim öncesi iğnesiz girişim aparatı %70’lik izopropil alkol, iodoforlar(povidon-iyor) ya 
da >% 0.5 klorheksidin içeren alkol solüsyonu ile güçlü bir şekilde ovularak dezenfekte 
edilmeli ve kuruması beklenmelidir(2,4). 

• Santral kateterlerin bakımı sırasında kateterin çalışıp çalışmadığı, katlanma veya kateter 
bütünlüğünde bozulmanın olup olmadığı ve bağlantı kısımlarının açık olup olmadığı 
kontrol edilmelidir (1-5). Pansuman sırasında kateter giriş̧ yeri değerlendirilmelidir. Gözle 
görülebilir kızarıklık, hassasiyet, şişlik, akıntı ve palpasyonla ağrı, parestezi, uyuşukluk 
olup olmadığı, örtünün açılıp açılmadığı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme santral 
kateterler için günde bir kez yapılmalıdır.  

• Kateter fonksiyonunu değerlendirmek ve komplikasyonları önlemek için infüzyon 
öncesinde ve sonrasında (ilaç infüzyonu, kan alımı, kan transfüzyonu, TPN ve lipit 
infüzyonu öncesi ve sonrasında) tek kullanımlık yıkama sistemleri ile yıkama yapılması 
gereklidir (1, 5). Tüm vasküler girişim cihazlarını yıkamak ve kilitlemek için tek dozluk 
sistemlerin (tek dozluk flakonlar veya kullanıma hazır tek kullanımlık steril yıkama 
enjektörleri) kullanılması önerilir.  

Demetlere uyum yoğun bakım ünitesi sorumlu hemşiresi tarafından günlük olarak kontrol 
listesi ile izlenmelidir. Bu listeler aylık olarak enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından kontrol 
edilmeli ve Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağına (UHESA) kaydedilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


