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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 

Mekanik ventilasyon desteğindeki hastaların %9-27’sinde, 1000 ventilatör günü başına ise 1.2-8.5 
arasında ventilatör ile ilişkili pnömoni geliştiği bildirilmiştir. Daha yüksek oranlar bildirilen çalışmalar da 
mevcut olmakla birlikte ventilatör ile ilişkili pnömoniye atfedilen mortalite oranları ise %9-13 arasında 
değişmektedir (1).  
1. Ventilatör ile ilişkili pnömoni gelişimindeki temel yol orofarenks sekresyonlarının aspirasyonudur.  
2. Ventilatör ile ilişkili pnömoninin önlenmesi için temel alınması gereken hedefler;  
• Kontamine alet kullanımının önlenmesi,  
• Solunum-sindirim yolunun kolonizasyonunun önlenmesi,  
• Sekresyonların aspirasyonunun önlenmesidir (2).  
3. Ventilatör ile ilişkili pnömoninin önlenmesinde farmakolojik ve farmakolojik olmayan müdahaleler 
mevcuttur (3). 48-72 saatten daha fazla entübasyon gerekecek hastalarda subglottik sekresyonların drenajı 
için port bulunan endotrakeal tüplerin kullanımı konusundaki kanıtlar orta düzeydedir (4,5). Bu müdahale 
erken dönem pnömoninin önlenmesi için 2005 ATS/IDSA rehberinde yüksek kanıt düzeyi ile önerilmiştir.  
4. Sürekli subglottik sekresyonların aspirasyonu için uygun endotrakeal tüp temin edilebilirse 
kullanılabilir. Genel olarak önlem paketleri dışında kalan konularda mutlaka mevcut rehberlerden 
yararlanılmalıdır (6,7).  
5. VİP’in önlenmesinde;  
• Endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacının her gün değerlendirilmesi ve uygun olan 
en kısa sürede ekstübasyonun planlanması,  
• Mümkünse invazif olmayan mekanik ventilasyonun veya yüksek akım oksijen tedavisinin veya 
spontan solunum denemelerinin tercih edilmesi, büyük önem taşımaktadır (4,5).  
• Hasta izleminde mümkünse sedasyondan kaçınılması, sedasyon gerekiyorsa öncelikle aralıklı puşeler 
şeklinde uygulama tercih edilmesi, aralıklı puşeler yeterli olmuyorsa ve infüzyon uygulaması gerekiyorsa 
sedasyon skorlamaları kullanılarak hafif sedasyonun hedeflenmesi, sedasyon tedavisine her gün ara 
verilerek (sedasyon tatili) sedatif ilaç kullanım gerekliliğinin günlük kontrol edilmesi ve en kısa sürede 
sedasyonun kesilmesinin planlanması (mümkünse sedasyonun kesilmesi, günde bir kez sedasyonun 
kesilerek hastanın uyandırılması) gereklidir (4,5,8).  
• Kontrendikasyon yoksa yatak başının 30-45 derecede (yarı oturur pozisyon) tutulması, kanıt 

düzeyi düşük olmasına karşın kolay uygulanabilir, güvenli bir uygulama olması nedeniyle, yeni 



 

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ 
PNÖMONİ ÖNLENME PAKETİ  (VİP 

DEMETİ) TALİMATI 
 

Doküman Kodu EN.TL.34 
Yayın Tarihi 04.10.2021 
Revizyon No 0 
Revizyon Tarihi 0 
Sayfa Numarası    2 / 2 

 
çalışmalar yapılıncaya kadar önlem paketi içinde yer almalıdır (5,6). Bu müdahale birçok 
rehberde önerilmektedir (3,6,9).  
• Steril su ya da  bikarbonat ile günlük ağız bakımı (en az 8 saatte bir olmak üzere günde 3 kez) 

uygulamalı. Klorheksidin ile ağız bakımının Kalp ve Damar Cerrahisi hastalarında yararı 
gösterilmekle birlikte, meta-analizlerde diğer hasta gruplarında yararı gösterilememiştir. 

• Çalışmalar ağız bakımı için yumuşak bir fırça ile dişlerin fırçalanmasının yararı olmadığını 
desteklemektedir. Steril su ile ıslatılmış gazlı bez (veya bu amaçla hazır olarak temin 
edilebilen malzemeler) ile dişlerin, dilin ve ağız boşluğunun silinmesi ağız bakımı için yeterli 
olmaktadır (5,10,11).  

VİP önlem paketi toplam 5 bileşenden oluşmaktadır. 

VİP ÖNLEM PAKETİ 

1. Hastaya yapılacak her türlü müdahalede el hijyeninin sağlanması. 
2. Endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekliliğinin her gün değerlendirilmesi 

ve uygun olan en kısa sürede ekstübasyonun planlanması. 
3. Sedasyon tatili uygulanması. 
4. Yatak başının 30-45 derecede tutulması. 
5. Steril su ile günlük ağız bakımının yapılması. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


