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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 

Kateter ile ilişkili idrar yolu enfeksiyonu (Kİ-İYE), en sık görülen SHİE’lerden birisidir. Bu 
enfeksiyonlar; hastanede kalış süresini, maliyeti, morbidite, mortalite ve gereksiz antibiyotik kullanımını 
artırmaktadır.  

1. Uzamış kateterizasyon; Kadın cinsiyet, yaşlılık ve immünsüpresyon semptomatik idrar yolu 
enfeksiyonları için risk faktörleridir.  

2. Drenaj sisteminin bütünlüğünün bozulması, kateterin deneyimsiz kişiler tarafından takılması, 
kateterin takılması ve bakımı sırasında asepsi kurallarına uyulmaması da Kİ-İYE’lerin 
gelişmesinde etkili faktörlerdir.  

3. Kİ-İYE’lerin önlenmesinde en temel basamak gereksiz üriner kateter kullanımının önlenmesidir. 
Bu nedenle üriner kateterizasyon için endikasyon varlığının değerlendirilmesi ve endikasyon 
ortadan kalkar kalkmaz kateterin çıkarılması gerekir.  

4. Kateter takılmadan önce endikasyonunun değerlendirilmesi, kondom kateter ya da aralıklı kateter 
gibi üriner kateter alternatiflerinin göz önünde bulundurulması, üriner kateter ve kapalı drenaj 
sisteminin bütünlüğünün değerlendirilmesi, hastanın yaşına, altta yatan hastalığına göre en dar 
lümenli kateterin seçilmesi, kateter uygulamasının el hijyeni ve aseptik tekniğe tam uyumla iki 
sağlık çalışanı tarafından yapılması, kateterin eğitimli personel tarafından takılması, kateterin uyluk 
veya karın bölgesine sabitlenmesi, kateter uygulama gününün kaydedilmesi Kİ-İYE’lerin 
önlenmesinde etkili enfeksiyon kontrol önlemleridir.  

5. Üriner kateter izlem basamakları;  
• Kateter gerekliliğinin günlük değerlendirilmesi,  
• Her defekasyon sonrası kateter çevresi bakımının uygun şekilde yapılması,  
• Kateter drenaj sistemi ve torbasının mesane seviyesinin altında ve yerden yüksekte tutulması, 

kateterin sabitlendiği uyluk veya karın bölgesinin her nöbette kontrol edilmesi,  
• Drenaj setinin kıvrılmamasına ve iki saatten uzun klempli kalmamasına dikkat edilmesi, 
• İdrar torbalarının temiz toplama kaplarına (her hasta için ayrı veya kullanıldıktan sonra 

dekontaminasyonu yapılmış) boşaltılmasını kapsar.  
• Kİ-İYE önlem paketi üriner kateter takılması sırasında ve izleminde olmak üzere iki aşamada 
yer alan toplam 7 bileşenden oluşmaktadır. Kateter takılması sırasındaki bileşenler her üriner kateter 
için bir kez uygulanacak olup izlemde yer alan bileşenler günlük olarak uygulanmalıdır.  
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PAKETİ (Kİ-İYE DEMETİ) 

Üriner kateter takılması sırasında  
 
1. Üriner kateter gerekliliğinin değerlendirilmesi. 
2. Üriner katetere alternatif yöntemlerin (kondom kateter, aralıklı kateterizasyon, hasta alt bezi vb) 

değerlendirilmesi.  
3. Üriner kateter uygulamasının el hijyeni ve aseptik tekniğe (steril eldiven, steril örtü, steril gazlı bez 

ve üretralmea temizliği için antiseptik solüsyon kullanılması) uyumla birlikte iki sağlık çalışanı 
tarafından uygulanması önerilmektedir. 

 
Üriner kateter bakımı sırasında  
 
1. Kateter gerekliliğinin günlük değerlendirilmesi. 
2. Üriner kateter ve toplayıcı sistem bütünlüğünün korunması. 
3. Kateter drenaj sistemi ve torbasının mesane seviyesinin altında tutulması. 
4. Kateter drenaj sistemi torbasının yerden yüksek tutulması ve zemin ile temas etmemesi. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


