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1.AMAÇ: Yeni doğan yoğun bakım biriminde yapılacak iş ve işlemlerin eksiksiz ve doğru işlem 

yapılmasını tarif etmek. 

2. KAPSAM: Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi 

3.KISALTMALAR: 

M3-matür 3 odası 

ANT-Ateş ,nabız tansiyon takibi 

YDYB-yenidoğan yoğun bakım 

4.TANIMLAR: 

5.SORUMLULAR: Yoğun Bakımdan Sorumlu Öğretim Üyesi, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi, 

Asistan Hekimler, Yoğun Bakım Eğitim Hemşiresi, Yoğun Bakım Hemşiresi, Tıbbi Sekreter, Temizlik 

Personeli, Hasta Bakım Personeli ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Yan Dal Asistanı 

6.FAALİYET AKIŞI 

1.YDYB ÜNİTESİNDE GENEL İŞLEYİŞ İLE İLGİLİ SÜREÇLER VE KURALLAR 
1.1.YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN GENEL İŞLEYİŞ 
YDYB ünitesine girerken boks önlüğü, bone, maske, galoş giyme zorunluluğu vardır.  
• YDYB ünitesinde bulunan masa, lavabo ve mama hazırlama alanı ‘koryon’ malzemezi ile 
hazırlanmıştır,  
• YDYB ünitesinde her kuvözün başında hasta paneli bulunmaktadır. 
• Her hasta başında kendinden larengeskop, şişen balon (ambu), hesap makinesi, baş çevresi ölçüm 
çetveli, perküsör ve stetoskop bulunmaktadır. 
• YDYB ünitesinde 29 adet lavabo bulunmaktadır 
• Ünitenin ventilatörlü 2 adet transport küvözü bulunmaktadır. Doğum salonundan hastalar transport 

küvöz eşliğinde gelmektedir. 
• YDYB ünitesinde yatan bebeklerin hepsi monitörize edilmektedir. Bebekler ayrıca merkezi 
monitörizasyon ünitesine de bağlıdır. Hemşireler tarafından sürekli gözetim altında kalacak şekilde 
düzenlenmiştir. 
• Yenidoğan yoğun bakım ünitesine bebek girerken ve her vardiyada kimliğinde anne ismi, soyadı ve 
dosya numarası mutlaka kontrol edilir. Eğer bebeğin bilekliği kaybolması halinde hemşire bu durumu 
da ayrıntılı olarak hasta takip formuna not düşmelidir. 
• Nöbet teslimleri servis sorumlusu eşliğinde önce bankoda daha sonra hasta başında nöbetçiye teslim 
edilir. 
• Nöbetçi hemşire bire bir hastaların tedavi bakım ve takiplerinden sorumludur. 
• Demirbaş takip, buzdolabı, oda ısı ve nem çizelgelerinin kontrolünden gün içindeki takibinden de 
sorumludur. 
• Ayrıca acil arabasından servise en son gelen hemşire devir teslimini almaktadır. 
• Narkotikten sorumlu 08-16 vardiyasında hafta sonu da 08-16 vardiyası da dahil ilaç hemşiresi, 16-
08 vardiyasında ise M3 odasındaki 2. kıdemli hemşiresidir. 
• Narkotik devir teslim süreci gece kıdemli hemşiresi ve ilaç hemşiresi arasında gerçekleşmektedir. 
• 10.30-11.30 arasında hekimle hasta viziti yapılır. 
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• Orderlarına göre tedavi saatleri düzenlenir. Order veren doktor hemşireye tebliğ ettiği saati ve tarihi 
yazar, hemşire ise order kabul ettiği saati imzası ve saat karşılığında teslim alır. 
• Bakım, ANT takibi yapılır. Hasta özelliğine göre bu saatler sık ya da seyrek olabilir. 
• Hastaların genel durumuna göre Çarşamba ve Pazar günleri banyo yaptırılır. 
• Hıv, Hepatit B ve Hepatit C gibi hastalıklarında üniteye girdiği anda mutlaka banyosu yaptırılır. 
• Yoğun bakıma kabul edilen hastalarında da mutlaka vücut banyosu yaptırılır. 
• Yapılan işlemler ve girişimler hemşire gözlemine ve HBYS’e kayıt edilir. Her hemşire kendi 
sisteminden her vardiyada HBYS üzerinden hemşirelik sistem sorgulamalarını be bakımlarını yatan 
hasta prosedürüne göre doldurmaktadır. 
• Eczaneden ilaç istemleri otomasyon üzerinden yapılır ve günlük hasta orderları doktor tarafından 
kaşelenir. 
• Nöbetçi nöbet yerini kesinlikle terk edemez. 
• Anne ziyaret günleri içerinin müsaitlik durumuna göre bebeğini emzirmesi ve ten tene temas 
yapılabilmesi için haftanın her günü siyaretçi talimatına uygun olarak kabul edilmektedir. 
• Ziyaret saatleri odaların müsait olmasına bağlı olarak değişebilir. 
• Palyatif bakım hastası olarak kabul edilmiş bebekler ünitemize kabülü bulunmamaktadır. 
• Yaşamsal bulguların değerlendirlmesi ve stabilizasyonu; hasta gelir gelmez kuvöze alınır, hastanın 
kilosu ölçülür, monitörize edilerek yaşam buldukları kayıt altına alınır. Doktor istemiyle gerekli kan ve 
ilk yatış kültürleri alınır.  
• Hastanın hipotermisini önlemeye yönelik küvöz ısı ve nemi ayarlanır, ortam ısısı takip edilir. Tüm 
bebeklere şapka giydirilir. Açık yatak ve beşikteki hastalara da kıyafet ve şapka mutlaka giydirilir. 
Hasta transeferinde öncesinde mutlaka transport küvöz ısıtılır. 32 hafta altındaki tüm bebeklerin 
doğumhaneden naklinde poliüretan poşet giydirilerek küvöz içerisine hasta alınır. 
• Hastaların durumları ve bakım ihtiyaçları, fizik muayene ve öykü dâhil, fiziksel, psikolojik ve 
sosyal faktörleri kapsayacak şekilde ilgili sağlık çalışanları tarafından değerlendirilir eş zamanlı olarak 
hasta dosyası hasta başında izlem girilerek kayıt altına alınır.  
• Kan ve kan ürünlerinin hastane içi/dışı transferi laboratuvar rehberlerine uygun yapılmaktadır. Bu 
konuyla ilgili personeller eğitim almış bulunmaktadır.  
• Yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki personele ilgili asistan doktorlar personele kanın hazır 
olduğunu söyledikten sonra kan taşıma çantasıyla gelip alır hemşireye teslim eder.Kan 
transfüzyonunun tüm aşamaları kan ve kan ürünleri transfüzyon talimatına uygun şekilde planlanır ve 
uygulanır. 
• Bebeğin vefat etmesi ile yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebek temizlenir ve yıkanır. 
Sonrasında bebek ex örtüsüne sarılır. Ölüm belgesi kağıdıyla birlikte arka asasörler tarafından 
personelle morga teslim edilir.  
1.1.1.YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIŞ ENDİKASYONLARI 
• Düşük doğum ağırlığı (2500↓) 
• Prematüre (36 w e daha erken doğan bebekler) 
• Enfeksiyon 
• Solunum sıkıntısı olan bebekler 
• Gastrointesinal problemleri olan bebekler 
• Metabolik problemleri olan bebekler 
• Santral sinir sistemi problemi olan bebekler 
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• Kontenitnital anomaliler 
• Kardiyovasküler sorunu olan bebekler 
• Hematoloji 
• Post-op veya pre-op bakım gerektiren cerrahi vakalar 
• Fototerapi seansı   
• Solunum cihazı ihtiyacı olan hastalar 
• Cerrahi gerektiren vakalar 
Panolara asılacak dokümanlar; 
• Nöbet çizelgeleri (aylık) 
• Acil durum telefon listesi (sürekli) 
• Panik değer listesi (sürekli) 
• Duyuru ve uyarı ilanları (belirli süreli) 
• Temizlik kontrol çizelgesi 
• Medikal birimler günlük kontrol çizelgesi 

1.2.HASTANE PERSONELİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI: 
• Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesine giren personeller (Röntgen teknisyenleri, doktorlar ve diğer 

sağlık personelleri) ünitenin girişinde bulunan lavabolarda el yıkanır bone ile maske takılır ve 
önlüğün giyilmesi ile üniteye giriş sağlanır.  

• Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesine girildiğinde El Hijyeni Programına uygun olarak eller yıkanır 
ve kurulanır. Bebeklere gereksiz yere temas edilmez. El hijyenine dikkat edilerek yoğun bakımdan 
çıkılır. 

• Yeni doğan yoğun bakım ziyareti sorumlu doktorun, sorumlu hemşirenin ve yoğun bakım 
hemşiresinin bilgisi dâhilinde, servisin uygun olduğu saatlerde yapılır. Ziyaretler hemşire 
gözetiminde ve en fazla 10 dakika süre şeklindedir. Ancak acil durumlarda daha erken 
sonlandırılabilir. Ziyaretçiler giriş bölümünde bulunan galoşlardan giyerler. Yeni doğan Yoğun 
Bakım Ünitesine giren ziyaretçilere, ellerini su ve sabun ile yıkayıp, kurulayıp, bebeğe 
dokunmadan önce el antiseptiği kullanması konusunda bilgi verilir. Ziyaretçiler ziyaret ettiği 
bebekten başka bebeklere ve hasta bakımında kullanılan cihazlara dokunmaması konusunda 
uyarılır. Ziyaretçiler ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmaması, hastanın ve yoğun bakımın 
görüntülerinin alınmaması konusunda bilgilendirilirler. Ziyaretçi anne doktor ile hemşiresinin 
talimatıyla, hemşire gözetiminde bebeğin beslenme sürecine katılabilir.  

• Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım hastanın hemşiresinden alınabilir. Tıbbi 
durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgileri bebeğin ilk kabulünde ziyaretçi saatinde ve doktorunun 
lüzum gördüğünde doktorundan bilgilendirme alabilirler. Ziyaretçilerin Yoğun Bakıma 
ulaşabileceği telefon numaraları, telefonla görüşme ve ziyaret saatleri ile ilgili bilgiler yoğun 
bakım sekreteri/ hemşiresi ve doktoru tarafından verilir. 

1.3.ÜNİTEYE HASTA KABULÜ 
1.3.1.BAŞKA BİR SAĞLIK KURUMUNDA YDYB ÜNİTESİNDEN HASTA KABULÜ 
• Söz konusu kurum ile iletişime geçilir. Hasta hakkında bilgi alınır. Ünite sorumlu hemşire ve 
nöbetlerde kıdemli hemşire ile işbirliği içerisinde YDYB üitesine yatışına YDBÜ’den sorumlu 
hekimle beraber karar verir.  
• YDYB ünitesine yatışı öngörülen hastanın transferi ‘112’ tarafından gerçekleştirilir. 
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1.3.2.YDYBÜ DIŞARIDAN BEBEK KABULÜ 
• Bebeği sevk eden doktor ile bebeği kabul eden uzman doktor bebek hakkında bilgi almak üzere 
iletişime geçer. 
• Uzman doktor bebeği kabul ettikten sonra bebek hakkında bilgi verir. 
• Gelecek olan bebeğin durumuna göre küvöz ısıtılır ve gerekirse nemlendiricisi açılır. Mekanik 
ventilatör hazırlanır. Monitör başına yerleştirilir. Entübe etmek için larengeskop ve endotreakal tüp 
hazırlanır. Damar yolu ve umblikal katater açmak için malzemeler küvöz başında hazır bulundurulur. 
GÖBEK KATETERİ; 
Kullanılacak malzemeler; 
• İyot 
• Steril Spanç 
• Bistüri 
• Flaster  
• Göbek Bağı 
• İnsülin enjektörü 
• Heparine 
• Uygun ölçülerde umblikal kateter 
• 100 ml SF 
• Sütur 
• Yeşil Delikli 
• Steril Önlük 
• Steril Eldiven 
• Maske 
• Bone 
• Mayo Masa 
• Steril Cerrahi Set 
 
Göbek kateteri YDYB uzman doktoru ya da nöbetçi uzman doktor tarafından açılır. Steril spanç ve 
iyot çözeltisi ile temizlendikten sonra açılan kesiden kateter yerleştirilerek uygun şekilde tespit edilir. 
Bakımları uygun aralıklarla yapılır. 
  
•  Bebek geldiğinde uzman doktor ve hemşire tarafından kabul edilir. 
• Bileklik tanımlanması yapılır.(Bileklikte anne kimlik numarası, anne adı soyadı, dosya numarası 
olmalıdır.) 
• Bebekle ilgili evraklar getiren görevli tarafından YDYBÜ sekreterine teslim edilir. 
• Hasta yakını hasta yatış-taburcu birimine personel eşliğinde yönlendirilir. 
• Yatış işlemleri yapılınca yatış onam formu hasta yakınına okunmak üzere verilir. Hasta yakını 

kabul ederse imzalanır.  
• Sağlık güvencesine göre gerekli evraklar YDYBÜ sekreteri tarafından hasta yakınından istenir. 
• Hasta yakınlarına ziyaret saatleri, emzirme saatleri, bebeğin ihtiyaçları ile ilgili bilgiler verilir. 
• Hasta yakınına ilgili uzman doktoru tarafından mesai saatleri içerisinde yüz yüze her gün bilgi 

anne, baba ya da vasisine ziyaretçi saatinde bilgi alınabileceği söylenir. 
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1.3.3.BEBEĞİN YDYB ÜNİTESİNE KABULÜ 
• Hastanın anemnezi alınır ve hasta dosyasına kaydedilir, 
• Bebek ameliyathaneden alınacaksa transport küvöz hazırlanır, ısıtılır. 
• Doğumda etkin solunumu olmayan ve resüsüte edilen bebeğe entübasyon uygulanır 
• Bebek trasport küvöze alınarak YDYB ünitesine yatışı yapılır. 
• Ventilatör hazırlanır. 
• Trasport monitör, O2 tüpü, acil çantası kontrol edilir. 
• Yenidoğanın izleneceği küvöz, bebeğin haftasına ve kilosuna göre ısıtılarak nemlendirilir. 
• Monitör bağlantıları kullanıma hazır hale getirilir. 
• İntravenöz sıvı ve setler hazırlanır. 
• Damar yolu açılacaksa malzemeler hazırlanır veya umblikal katater için gerekli malzemeler 
hazırlanır. 
• YDYB hemşiresi tarafından ventilatör seti steril olarak hazırlanır ve doktor ile hemşire beraber 
cihazı setler.  
 
1.3.4.AMELİYATHANEDEN BEBEĞİN KABULU 
• Yenidoğan yoğun bakım uzmanı ile kadın doğum uzmanı bebek hakkında iletişime geçer. 
• Transport kuvöz hazırlanır ısıtılır. 
• Acil çantası, transport kuvöz, monitör, oksijen tüpü kontrol edilir. 
•  Yoğun bakım ünitesinde kuvöz ısıtılır, monitör, mekanik ventilatör, damaryolu veya  umplikal 
katater ,entübasyon için larengeskop ve ett (endotrekeal tüpü)için gerekli malzemeler küvöz başında 
hazır bulundurulur. 
• Uzman doktor ve iki hemşire ile ameliyathaneye gidilir. 
• Doğumda etkin solunumu olmayan ve resüsite edilen bebeğe entüasyon uygulanır. 
• Bebek transport kuvöze alınarak YDYB Ünitesine yatışı yapılır. 
1.4.HASTA TIBBI BAKIM İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hastanın HBYS üzerinden hemşirelik süreci ve günlük olarak sistem sorgulamaları yapılır ve hastanın 
bakım ihtiyaçları değerlendirilir. 
1.5.BAKIMIN PLANLANMASI VE İZLENMESİ  
Hastaların sistem sorgusu yapıldıktan sonra gerekli görülen hemşirelik girişimleri HBYS den hasta 
bakım planına işlenerek hasta bakımı sağlanır. 
1.6.BEBEĞİN YDYB ÜNİTESİNDEN TRANSFERİ 
• Bebeğin naklinin gerçekleşeceği, sağlık kuruluşu ile önceden iletişime geçilir.  
• Hastanın genel durumu hakkında doktor tarafından karşı tarafa bilgi verilir. 
• İlgili sağlık kuruluşu hastayı kabul ettikten sonra nakil işlemi gerçekleştirilir. 
• Transport kuvöz hazırlanır. 
• Acil müdahale çantası kontrol edilir. 
• Hasta entübe ise transport ventilatör ayarlanır. 
• Yeni doğan hemşiresi gözetiminde monitörize edilen hasta ambulansla ilgili kuruma götürülür 
• Hastaya ait bilgiler ve epikriz ile hasta teslim edilir. 
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1.7.YDYB ÜNİTESİNDE TABURCU KRİTERİ 

 
• Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, akut sorunları tedavi edildikten sonra 1600- 1700 gr 

olana kadar, izlem altında tutulur. 
• Bebek taburcu edilmeden önce anne tarafından birkaç öğün beslenir ve bakımı yapılır 
• Anneye emzirme eğitimi verilir. 
• Oral alabilen ve günlük 20-30 gr tartı alabilen anne bebek uyumu tam olan bebekler taburcu edilir. 
• Bebekler oda sıcaklığında, vücut ısılarını normal sınırlarda (36,5-37) tutuyor olmalıdırlar. 
• Anne baba bebeği eve götürmekte istekli olmalıdırlar. 
• Enfeksiyöz bir nedenle yoğun bakımda yatan hastalar IV tedavilerinin tamamlanmasından sonra 

taburcu edilir. 
• Enteral parenteral hemşiresi tarafından yoğun bakımda uygulanan ten tene temas, meme hijyeni, 

annenin bakımı, emzirme teknikleri, süt saklama, süt sağma, kullanacağı ilaçlar, bebeğin hijyeni, 
yatış pozisyonu, beslenememe ya da beslenmeyi reddetme, kusma, biberonun zararları gibi daha 
birçok konularda taburculuk öncesi ve taburculuk anında bilgilendirme yapar. 

• Eğitim hemşiresi ise; evde kullanacağı cihazlar, aşı takipleri gibi daha birçok konularda taburculuk 
öncesi ve taburculuk anında bilgilendirme yapar. 

• Sorumlu hekim ise; taburculuk sonrası hangi gün kontrole geleceği, ilaçların kullanımı, taburcu 
olduktan sonra gönderilecek bölüm isimleri, çocuğun beslenmesinin bozulması, genel durumunun 
bozulması, ateş, kusma, dalgınlık ve vücudunda sararma gibi belirtiler gözlemlenirse derhal bir sağlık 
kuruluşuna başvurulmaları gerektiği hususunda bilgilendirme yapılır. 

 
1.7.1BEBEĞİN TABURCULUK İŞLEMLERİ VE TARAMA TESTLERİ YÖNLENDİRME 
 
• İlgili uzman doktor tarafından verilen orderdaki tedavi ve tavsiyeleri yazılır. 
• Taburculuk esnasında aileye rutin topuk kanı taraması, Rop muayene takibi, Hepatit B aşısının 

yapıldığı tarih, Sağlık ocağında aşı ve diğer takiplerine aile yönlendirilir. 
• Bebeğin çocuk poliklinik kontrol tarihi yazılır. Lüzumu halinde bebeğe reçete verilmesi, beslenme ve 

annenin diğer eğitim bilgileri yazılır. Bu konuda aileye eğitim verilir. 
•  Yenidoğan bakım ünitesinde taburculuğu planlanan hastaların anneleri bebeğin durumuna göre birkaç 

gün öncesinde aranıp üniteye davet edilmektedir. 
•  Hastanemizde annelerin konaklayabileceği anne oteli ve anne uyum odası mevcuttur. Bu odada 

annelerin temel ihtiyaçları giderilmektedir. Annelere hasta yakını eğitimi, anne sütünün önemi ve 
emzirme eğitimi ve kanguru bakımı eğitimleri verilmektedir.  

• Anneler beslenme saatlerinde bebeklerinin yanına gelip beslemektedir. Emzirmeye destekleyici 
uygulama olarak enjektör(finger feeding yöntemi) anneye uygulamalı eğitim olarak verilip annenin 
de uygulamasına destek olunmaktadır. Emzik ve biberon kullanmanın zararları anlatılıp beslenme 
tekniği olarak kullanılmaması desteklenmektedir. Anne beslenme yaparken eksikler gözlenmekte ve 
anneye eksik olduğu konuda tekrar eğitim verilmektedir. 

• Taburculuğuna karar verilen hasta ünitenin içerisinde bulunan emzirme odasına alınmaktadır. 
Emzirme odasına annenin konforu ve mahremiyeti ile hijyen koşulları sağlanmaktadır. Anne ile 
bebek uyumu gözlenip taburculuk sonrası bebek bakımı-beslenmesi konusunda son eğitimler verilip 
hasta taburculuk için hazırlanmaktadır. Ve ünite içerisinde taburculuğu tamamlanan hastaların 



 

 
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 
 

Doküman Kodu YD.PR.01 
Yayın Tarihi 27.05.2016 
Revizyon Numarası 2 
Revizyon Tarihi 12.10.2021 
Sayfa No           7 / 27 

 
mezuniyet cübbesi ve kepi giydirilip mezuniyet hatırası bölümünde ailelerin onamı alınıp fotoğraf 
çekimi yaptırıldıktan sonra hasta taburcu edilmektedir. 

• Taburculuk işlemlerinde; bebekte; emmede azalma, sararma, uyanmama, kusma gibi herhangi bir 
sıkıntı olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği söylenmiştir. 
 

1.8.BEBEĞİN BAŞKA BİR SAĞLIK KURULUŞUNA NAKLİ (SEVKİ) 
 
• Uzman doktor bebeği başka bir sağlık kuruluşuna sevk ederken bebeği kabul eden uzman doktor ile 
iletişime geçer ve bebeğin genel durumu hakkında bilgi verir. 
• Sonrasında 112 kordinasyon merkezi ile iletişime geçilir, hasta hakkında  
• Hastane ambulansı hazır edilir. Transport küvöz hazırlanır ve ısıtılır. 
• Bebeğin her hangi bir sorunla karşılaşma ihtimali göz önüne alınarak acil çantası hazır bulundurulur. 
• Bebeğin çıkış işlemleri yapılır. 
• Bir merkez tarafından bebeğin kabul edilmesi, 
• İl ambulans servisinin bilgilendirilmesi,  
• Belgelerin eksiksiz doldurulması 
• Ambulans nakil talimatnamesine uyulması, 
• Ambulans ekipmanlarının donanımlı olması, 
• Bebeğin ailesinden yazılı onam alınması, 
•  Uzman doktor ve hemşire refakatinde bebeğin nakil işlemi gerçekleştirilir. 
Taşıma ekibi; Teknik ve Medikal açıdan bilgili, tecrübeli ve yetenekli bir ekip olmalı ve uyumlu 
çalışmalıdır. 
Nakil sırasında ambulansta bulunması gereken araç ve gereçler; Transport küvözü, solunum, kalp 
ve kan basıncı monitörü, pulse oksimetre, oksijen kaynağı, laringoskop, balon ve maske, ventilatör, 
aspiratör, yeni doğan için uygun ölçülerde endotrakeal tüp, ilaçlar, el dezenfektanı 
Nakledilen bebekle birlikte gönderilmesi gerenler; Hastanın adı, doğum tarihi, öyküsü, apgar 
skorları, gebelik yaşı ve nakledilen bebekle birlikte hastanın bütün kişisel bilgileri gönderilir. 

 
1.9. ANNENİN ÜNİTEYE KABULÜ  
• Hastanemizde anne otelimiz bulunmaktadır. Bu otel yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile aynı katta 
bulunmakla birlikte, annenin üniteye rahatlıkla giriş çıkışı sağlamaya imkân tanımaktadır. 
• Anne otelinde şehir dışından gelen, emzirmenin desteklenmesi, emzirebilen anneler, kanguru 
bakımı uyguanması gereken anneler ve kalacak yeri olmayan annelerimize otelimiz açıktır. 
• Otelde çamaşırların yıkanması, duş ihtiyaçlarının giderilmesi, sütlerini sağmaları, televizyon ve 
telefon gibi birçok imkanımız bulunmaktadır. 
• Annelerimiz yoğun bakıma uygun zaman aralılarında ve emzirme saatlerinde içeriye alınmaktadır. 
Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde ise; Anne uyum odaları, normal hasta odaları ile aynı standartlara 
sahip olmalıdır. Bu odalarda, hasta başı oksijen ve vakum sistemi, hasta başı hemşire çağrı sistemi, 
telefon, lavabo, oda içinde veya dışında annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet bulunmakta olup 3 
yataklıdır. Bebek taburcu olmadan 2-3 gün önce anne bebek tamamiyle bu odaya alınarak hemşire 
kontolünde ihtiyaçları giderilmektedir. 
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1.10.ZİYARETÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI: 

• Hasta ziyaretleri Hasta Ziyareti Planı’na uygun olarak yapılmaktadır. 
• Riskli hastalarda tek kullanımlık önlük, az temas el hijyenine daha da dikkat edilerek, önlük ve 

maske ile hemşire refakatinde odaya anne babanın bebeği görmesi sağlanır. 
• Hastanenin özel refakatçi politikası bulunmakta olup uygun görüldüğü takdirde anne yoğun 

bakıma alnmaktadır. 
• Bebeklerinizin özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktoru/hemşiresinin izniyle sadece 

birinci derece hasta yakınlarının ( anne, baba ), hastayı ziyaret etmesine izin verilir ve çocuk 
ziyaretçi ünitemize alınmaktadır. 

• Ziyaretçi ve bilgilendirme saatleri; Salı-Perşembe ve Pazar günleri gündüz: 14.30-15.30 ve 
akşam saat 19.00-20.00 saatleri arasındadır. Hasta ve yakınları, ziyaret öncesi/bitiminde 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi girişinde beklememesi ve poliklinik önünde bulunan bekleme 
salonunda beklemeleri konusunda bilgilendirilir.  

• Pandemi sürecinde ise ziyaretçi günlerimiz Çarşamba günleri saat 14.00-16.00 arasındadır.  
• Ziyaretçiler hastane zemin katında bulunan güvenlik görevlilerine hangi hastaya ziyarete 

geldiğini söyledikten sonra, güvenlik görevlileri Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesini arayıp 
izin alır. İzin alan ziyaretçiler Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesine yönlendirilir.  

• Ailelerin fotoğraf çekmeleri yasaktır. Bilgilendirilecek kişi bizzat bebeğin annesi, babası ya da 
vasisidir.  

• Ailenin yazılı imzası karşılığında ünite girişinde bulunan kamera sisteminden gösterilmek 
kaydıyla yakınlarına da gösterilebilir. 
 

1.10.1.AİLE BİLGİLENDİRME 
 
• YDYB ünitesinde yatan bebeğin genel durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgiler doktoru tarafından 
sadece anne veya babaya, her gün 14.30-15.30 saatleri arası kendi odasında verilmektedir, 
Ziyaretçiler için; 
• YDYB ünitesinde ziyaretler sadece anne veya baba tarafından müsait günlerde saat 14.30-15.30 
arasında yapılmaktadır. Ziyaretçiler için uygun bekleme alanı mevcuttur. 
• YDYB ünitesine gelen anne ve babalara boks önlük, maske, bone, galoş giydirilmekte, elleri 
dezenfekte edilmektedir. Görüşler mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. 
Yenidoğan için mortalite oranları SNAP-PE, TOLLNER SEPSİS SKORLAMASI ve CRIB 
skorlamalarıyla değerlendirilir. 
YDYB ünitesinde hasta başı test cihazları hemşireler tarafından kullanılmaktadır. 
•  Serviste 6 adet glikometre, 1 adet kan gazı cihazı bulunmaktadır. 
• Kan gazı cihazını kullanan personeller her vardiyada bulunacak şekilde belirlenmiştir. 
• Cihazın aylık kalibrasyonları yapılmaktadır ve günlük olarak temizlenmektedir, kalibrasyonlar 
yapılan sonuçlar kayıt altına alınmaktadır, aynı hastadan aynı anda glikometre stribi ile kan şekeri 
bakılmakta aynı anda, aynı hastadan labaratuvarda bakılan glikoz sonucu ile karşılaştırılmaktadır ve 
sonuçlar kaydedilmektedir. 
Hasta başı test cihazından birim sorumlu doktoru, servis sorumlu hemşiresi ve eğitim hemşiresi 
sorumludur. Her ay kontrol amaçlı aynı anda hastanın parmağından alınan kan glükometreden, damar 
yolundan alınan kan laboratuvara gönderilir. Her iki sonuç karşılaştırılır. Eğer uygunsuzluk varsa 
depodan yeni aletle değiştirilir. Sonuçlar aylık kontrol defterine saati ve tarihi kayıt edilir, diğer 
bakılan bütün tahlil sonuçları hemşire gözlemine yazılır. 



 

 
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 
 

Doküman Kodu YD.PR.01 
Yayın Tarihi 27.05.2016 
Revizyon Numarası 2 
Revizyon Tarihi 12.10.2021 
Sayfa No           9 / 27 

 
1.11.ÜNİTE VE BEBEKLERİN EMNİYETİNİN SAĞLANMASI 

Ünitemizde bebeklerin emniyetini öncelikli olarak bileklik kontrolü, hasta başı kimlik kartı ve 
ilgilenen tüm personele küvöz beşik kullanımına yönelik eğitimler verilmiştir. Ünite içerisinde 
girerken sadece yetkilendirilmiş personellerin kimlik kartlarını doğrulatarak kilit sistemiyle geçişi 
sağlanmaktadır. Yoğun bakım ünitemizde 7/24 kamera ile tüm bebeklerimiz izlenmektedir. Ayrıca 
hasta transferlerinde düşmeyi engellemeye yönelik amblemlerde asmaktadır. 

2 .KLİNİK SÜREÇLER VE SÜREÇLERİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK KURALLAR 

YENİ DOĞANIN KLİNİK SÜREÇLER VE BAKIMIN PLANLANMASI, İZLENMESİ , 
DEĞERLENDİRİLMESİ  
Bakım planında; 

• Hastanın bakım gereksinimi(tanı) 
• Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler(amaç)  
• Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar 
• Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir  
• Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olarak hazırlanır. 
• Tedavi planı, ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini 

içerir. 
• Yeni doğan ünitesinde yatan her hasta mutlaka monitörize edilerek oksijen satürasyonu, kalp hızı 
takip edilerek kayıt edilir. Bebeğin tartısı alınır,  
• Yeni doğan, önceden ısıtılmış kuvöze alınarak, ısı takibi yapılır. 
• Hekim tarafından entübe edilen hasta ventilatöre bağlanır ve vantilatör parametreleri ayarlanır. 
• Gerekli görüldükçe hekim orderine göre sedasyon uygulanır. 
• Gerekli durumda hekim tarafından ‘SURFAKTAN’ uygulanır. Sürfaktan uygulamalarısürfaktan tüpü 
yardımıyla ya da lise kateter ile uygulamalar steril bir şekilde yapılmaktadır. 
• Yenidoğan ağır preterm ise umblikal katater için hazırlık yapılır veya hekim isteğine göre damar yolu 
açılır. 
• Labaratuar testleri için kan alınır. Kan gazı, kan şekeri bakılır, akciğer grafisi çektirilir. 
• Yenidoğanın hava yolu açıklığını sağlamak için bebeğin omuzlarının altına küçük yastık yerleştirilir. 
• Aspirasyon ihtimaline karşı baş yüksekte tutulur. 
• Mide distansiyonu önlemek için OGS takılır ve tesbit edilir.Mide içeriği serbest draneje bırakılır. 
• Bebeğe uygun konsantrasyonda ılık ve nemli oksijen verilir. 
• Hemşire bebeğin cilt rengini periferik dolaşımını aktivite düzenini sık sık kontrol eder. 
• Solunum güçlüğü, siyanoz ve huzursuzluk gibi normalden sapma bulguları hekime haber verir ve 
yenidoğan takip formuna kaydedilir. 
• Akciğerlerinin daha etkin biçimde havalanması için steril olarak trakeal aspirasyon ve göğüs 
fizyoterapisi uygulanır. 
• Bebeğe dokunmadan önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. 
• Endotrekeal tüp bebeğin ihtiyacına göre 3-6 saatte bir 0.5 cc SF ile aspire edilir. 
• Bebeği kullanan ETT’ nin numarası ve kaç santimde tespit edildiği takip formuna kaydedilir. 
• Mukozaların korunması için SF ile ağız bakımı yapılır. 
• Bebeğin saatlik vital bulguları alınır, takip formuna kaydedilir. 
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• Hekim tarafından önerilen tedavi uygulanır. 
• Beslenme pranteral yolla veya OGS ile yapılır. 
• OGS ile beslenme öncesi sondanın yerinde olup olmadığı kontrol edildir, 
• Bebeğe yapılacak işlemler kısa tutulur ve mümkün olduğunca az dokunulur. 
• Uyaranlar azaltılarak sessiz bir ortam sağlanır. 
• Hekim istemine göre günlük tartı kontrolü yapılır. 
• Ağız, göz, göbek, kulak ve vücut bakımı( cilt)  günlük olarak yapılır ve takip formuna kaydedilir. 
• Bebeğin akciğerler düzeldikçe ve kendi spontan solunumu giderek yeterli hale gelip düşük 
parametrelerle bile hipoksemi ve hiperkapni önlenebildiği zaman hasta ventilatörde ayrılmaya başlanır. 
• Bebeğin vital bulguları, kan basıncı, oksijen saturasyonu, nörolojik durumu daha sık ve yakından 
izlenmeli ve bunlarda herhangi bir bozulma meydana gelirse ventilatör desteğine tekrar geçilmelidir. 
• Bebeğin pozisyonu sık sık değiştirilmeli ve gerektikçe aspirasyon yapılmalıdır. 
• YDYBÜ  nde enfeksiyon kontrolü açısından önlemler alınmaktadır. 
• Her hastaya dokunmadan önce eller yıkanmalıdır. 
• Bebeklerin banyo ve vücut silme işlemi yapılır. 
• Kan ve kan ürünlerine temas etmeden önce, vücut sıvısı, sekresyonlara ve dışkıya temas etmeden 
önce mutlaka eldiven giyilmelidir. 
• Bebekler genel durumlarına göre uygun alanlarda takip edilmelidir. 
• Enfeksiyöz durumları olan bebekler ‘SEPSİS’ odasında takip edilmelidir. 
• Göbek, santral venöz kateteri, diyaliz katateri ve toraks kateteri bakımları 48 saat arayla önce kateter 
bölgesi serum fizyoljik ile yıkanıp ardına kurulama işlemi yapılır ve alkollü swap ile silindikten sonra 
kuruması beklenir şeffaf örtü ya da steril spanç ile kapatılır. Eğer şeffaf örtü ile yapılırsa 7 güne kadar 
kirlenmediği sürece değişimi yapılır. 
• Göbek katateri takılmayan hastalarda ise alkollü swap ile bakımı günlük yapılır. Bebeğin bezi 
göbekğe temas etmeyecek şekilde katlanarak kapatılır. 
• Ağız bakımı 2 saatte bir defa kaynatılmış ılıtılmış su ile yapılır. 
• Göz bakımı ise ihtiyaç hali dışında her vardiyada 1 defa olmak üzere dıştan içe doğru yapılır. 
• Cilt bakımı ise rutin bakımlarımız yapılmaktadır. Prematüre hastalarda nem oranı term hastalara göre 
daha yüksek oranda verilmektedir. Ayrıca bu hastalara bebek yağı ile cildini nemlendirip risk durmuna 
göre haftada 2 defa banyo yaptırılmaktadır. 
• Basınç ülseri takibi  HBYS üzerinde Braden Bası Yarası değerlendirme formu kullanılarak risk 
değerlendirilmesi yapılmaktadır.riskli hastalar için bakım planında gerekli hemşirelik girişimleri 
planlanıp , takibi yapılmaktadır.bası yarası oluşması durumunta HBYS den Bası Yarası Oluşma Alanı 
ekranı yara bakımı ve yara evresi özellikleri ,yara yeri belirtilerek doldurulmaktadır. 

 

2.1.MONİTÖRİZASYON 

Monitörizasyon: 

• Bebek kuvöze/açık yatağa alındıktan sonra yoğun bakım hemşiresi tarafından monitorizasyonu 
sağlanır. (Bkz: Küvöz Kullanma ve Bakım Talimatı) (Bkz: Fototerapi Cihazı Kullanma ve Bakım 
Talimatı) 
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Hastanın vital bulguları 24 saat boyunca hemşire tarafından “Hasta Takip Formu”na kaydedilir. 

2.1.VENTİLATÖRDEKİ HASTA İZLEMİ 

2.1.1.Ventilatördeki Hastanın İzlemi: 

• Yoğun bakım doktoru ve sorumlu uzman doktor tarafından entübasyona karar verilir. Entübasyon 
işlemi hemşire ile birlikte yapılır.  
• Yenidoğanda kalp ve/veya solunum durması, maske ve hava kesesi ile yaptırılan ventilasyonun 
yetersiz olması, uzun süre pozitif basınçlı ventilasyon gerekmesi, diyafram hernisi gibi durumlarda 
entübasyon yapılır.  

2.2.2.Yenidoğanın kan gazı değerlendirilmesinde              

          Pa O2 < 50 mmHg.   

                      Pa CO2>60 mmHg ve üstünde seyretmesi 

                      PH<7.25 olduğunda entübasyona karar verilir. 

• Yoğun bakım hemşire ve personeli tarafından entübasyon için gerekli olan tüm malzemeler 
(laringoskop, ambu, entübasyon tüpü) ve acil müdahale arabasının yenidoğanın başucunda olması 
sağlanır. (Bkz: Endotrakeal Tüp Takılması ve Bakım Talimatı) (Bkz: Acil İlaçların yeni Doğan 
Dozları) (Bkz: Yazılışı, Okunuşu, Ambalajı Birbirine Benzeyen İlaçlar Listesi) 
• Hazırlıklar tamamlandıktan sonra planlanan zamanda hasta entübe edilir ve SBYS’de “Hasta Takip 
Formu”na hemşire tarafından kaydedilir.  
• Entübasyon işleminden sonra yoğun bakım doktoru/uzman doktoru tarafından yenidoğana uygun 
ventilatör moduna karar verilir/ayarlanır ve “Mekanik Ventilatör Tedavisi İzlem Formu” 
doldurularak günlük takibi yapılır. 
• Mekanik ventilasyon sırasında aktif nemlendirme işlemi, hemşire tarafından yapılır. 
• Yoğun bakım doktoru tarafından solunum sesleri değerlendirilir, göğüs hareketlerinin ventilatör 
uyumu gözlenir.  
• Hemşire tarafından hastaya gerektikçe aspirasyon işlemi yapılır. Aspirasyon yapılırken kullanılan 
negatif basınç 100 mm/Hg geçmemelidir. Her vardiyada yatak başı panelde bulunan merkezi sistem 
aspiratörü kontrol edilip “Malzeme Teslim Defteri”ne kaydedilir. Kapalı aspirasyon sistemi günlük 
olarak değiştirilir. 
• Yoğun bakım hemşiresi tarafından ventilatörün bakımı ve devrelerinin değişimi gerektiğinde 
yapılır, SBYS de “Hasta Takip Formu”na kaydedilir. (Bkz: Ventilatör Cihazı Kullanma ve Bakım 
Talimatı) 
• Yoğun bakım hemşiresi tarafından yeni doğanın hava yolunu nemlendirmek için nemlendirici ve 
bakteri filtresi günlük olarak değiştirilir. Nemlendiricinin suyu 24 saatte bir değiştirilir. 

• Sedasyon ve Analjezi Uygulanması: Solunum cihazında takip edilen yeni doğanın sedasyon için 
infüzyon tedavisi sorumlu uzman doktor ve yoğun bakım doktoru tarafından planlanarak SBYS de 
order edilir, hemşire tarafından uygulanır.  
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2.2.3.Noninvaziv Ventilasyon Endikasyonları: 

• Solunum iş yükünün artması  
• Solunum sayısının aşırı artması. Solunum sayısının dakikada 60’ın üzerinde olması durumunda 
ekspiryum zamanı aşırı derecede kısalacak ve solunum işlevi bozulacaktır. 
• Kuvvetli diyafram kasılmaları ve yardımcı solunum kaslarının aşırı çalışması nedeniyle kaburgalar 
arasında ve göğüs kafesi altında çekilmeler olması,  
• FRK’yi korumak amacıyla ekspiryumda ses tellerinin tam olarak açılmamasına bağlı olarak inleme 
duyulması. 
• Oksijen ihtiyacının artması,  
• Akciğer filmi ile havalanmanın yeterli olmadığının saptanması, 
• Akciğer alanlarında infiltrasyon, atelektazi veya ödem görülmesi, 
• Zamanından önce doğan bebeklere özgü apne,  
• Ekstübasyon sonrası, Laringo-trakeomalazi veya havayolunun kapanmasına yol açan diğer 
durumlar. 
• Noninvaziv Ventilasyonun Solunum İşlevleri Üzerine Etkileri: 
• Üst hava yollarındaki direnci düşürür ve hava yolu açıklığını sağlar. 
• Diyaframın işlevini artırır.  
• Foksiyonel kapasitenin düşük olduğu, akciğerlerin yeteri kadar genişleyemediği ve akciğer 
mekaniklerinin henüz dengede olmadığı bebeklerde akciğer kompliansını düzeltir. Bu durum tidal 
hacmin artmasına ve dolayısıyla da solunum işinin azalmasına katkıda bulunur. 
• Ortalama hava yolu basıncını yükselterek fonksiyonel rezüdüel kapasite (FRK)’de artış sağlar. 
Bununla birlikte akciğer yüzey alanı genişler, ventilasyon-perfüzyon dengesizliği ve oksijenlenme 
düzelir. Bebeğin oksijen ihtiyacı azalır. 
• Alveoller açık kaldığı için yüzeydeki surfaktan korunur. 
• Ekstübasyon sonrasında uygulanılan nazal CPAP ekstübasyonun başarısını artırır ve bebeğin 
yeniden entübe edilme olasılığını azaltır. 

2.3.HASTAYI VENTİLATÖRDEN AYIRMA 

Hastayı Ventilatörden Ayırma: 

• Ventilatörde takip edilen FiO2 ihtiyacı ≤30%, spontan solunum hareketi olan, ventilatör 
parametreleri minimuma düşülen, SpO2’si stabil seyreden yeni doğanın ekstübasyonu planlanır. 
• Ekstübasyon planlanan hastanın beslenmesine 1-2 öğün ara verilir. 
• Ekstübasyon düşünülen hastanın kan değerlerine ve kan gazı değerlerinin normal aralıkta olduğu 
görülmelidir.  
• Yoğun bakım doktorunun talimatı ile hemşire genel durumu stabil seyreden hastayı “Mekanik 
Ventilasyon Desteği”nden ayırır.  
• Hasta noninvazif mekanik ventilasyon, hood veya küvöziçi oksijen tedavisi yöntemlerinden 
birisiyle takip edilir. Aldığı oksijen akımı SPO2’ye göre belirlenir. 
• Extübasyon saati ve varsa uygulanan tedavi CV olarak yoğun bakım hemşiresi tarafından “Hasta 

Takip Formu”na kaydedilir. 
• Extübe edilen hastanın solunum fizyoterapisi yoğun bakım hemşiresi tarafından yapılır. 
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• Extübasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonlara göre entübasyon için gerekli olan tüm 

malzemeler (laringoskop, balonmaske, endotrakeal entübasyon tüpü, flaster) ve acil müdahale 
arabası hasta başında hazır bulundurulur 

2.4.RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ (BASINÇ,DÜŞME,BESLENME,AĞRI,BİLİNÇ) 

• Tüm risk değerlendirme skorları yatan hasta prosedüründe belirtildiği şekilde HBYS den 
yapılmaktadır. 

2.5.BASIÇ ÜLSERİ TAKİBİ 
• Basınç ülseri takibi  HBYS üzerinde Braden Bası Yarası değerlendirme formu kullanılarak risk 

değerlendirilmesi yapılmaktadır.riskli hastalar için bakım planında gerekli hemşirelik girişimleri 
planlanıp , takibi yapılmaktadır.bası yarası oluşması durumunta HBYS den Bası Yarası Oluşma 
Alanı ekranı yara bakımı ve yara evresi özellikleri ,yara yeri belirtilerek doldurulmaktadır. 

 
2.6.NUTRİSYON TAKİBİ 
 
• Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışı yapılan bebeğin beslenme miktarı ayarlanması kilosuna 
klinik durumuna göre hesaplandıktan sonra order edilip beslenmesi yapılmaktadır. 
Bebeklerin beslenme durumu düzenli olarak takip edilmektedir ve alması gereken miktar 
düzenlenmektedir. 
Yatışı yapılan bebeğin yakını ile anne sütünün önemi, anne sütünün sağımı-saklama koşulları ve 
üniteye nasıl sütü getireceği konusunda kısa bir eğitim verilmektedir. Bebeğin ailesi ile iletişime 
geçilir. Annenin her iki göğsünü iki saatte bir 10-15 dakika sağması sağılan sütün tek kullanımlık süt 
poşetlerine bırakılması üzerine bebeğin; adı, soyadı, sağma tarihi, sağma saati yazılması gerektiği 
söylenir. Hem süt sağma hem de paketleme esnasında hijyene dikkat edilmesi söylenir. Aileye anne 
sütünün uygun saklama koşullarında ve ısı kaybı olmadan(şoklatmak, buz aküsü vb..) muhafaza 
edilerek getirilmesi söylenir.   Kolostrum sütün bebeğe 30 dakika içerisinde ulaştırılması 
sağlanmaktadır. Annenin bebeğini görmeye geldiği zaman da anneye eğitimler tekrarlanır ve 
taburculuk sonrası bebeğine nasıl anne sütünü ulaştırılması gerektiği konusunda bilgi verilmektedir.  
Doğumdan sonraki ilk otuz dakika içinde anne sütünü almaya başlamasının sağlanması: Hasta yatışı 
yapıldığında arama, emme, yutma reflexi kontrol edilir. Reflexleri mevcut ise anne tarafından 
emzirilmesi sağlanır ve anneye anne sütünün önemi anlatılır. Refleks yok ise aileye süt sağma pompası 
verilir. İlk 30 dakikada ve sonraki süreçde YDYBÜ’ ne anne sütü getirmeleri sağlanır. Emzirme 
gözlem formu ve emzirme öyküsü formu doldurulur.kolostrum alarak veya sadece anne sütü alarak 
taburcu olan hasta sayıları takip edilerek 3 ayda bir kalite yönetim birimine bildirilir. 
Anne eğitimi : Yenidoğan yoğun bakımda yatan her yenidoğanın annesine aşağıda belirtilen eğitimler 
verilir.  Bunun dışında anne ile yapılan görüşme ve gözlemler neticesinde gerekli görülen eğitimler de 
planlanarak anneye verilir ve SBYS üzerinden kayıt altına alınır.  

  Eğitim konuları: 
• Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine Giriş – Çıkış kuralları 
• Emzirme Teknikleri 
• Anne sütünün önemi 
• Anne sütünü saklama koşulları 
• Bebeğinizin bakımı 
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• Bebeğinizi hastalıklardan koruma 
• Anneye bebeğe yaklaşım şeklinin ve el hijyenin öneminin bilgisi  
• Ziyaret Kuralları 
• Başarılı emzirmede on adım  ilkeleri 
• Hasta yakını bilgilendirilmesi: Hastanın genel durumu ve tedavisiyle ilgili bilgiler  hastanın 
hekimi tarafından, bakım ve ihtiyaç bilgileri hemşiresi  tarafından  hastanın birinci derece yakınına, 
günde bir kez ve  gerektikçe verilir. 

• Emzirme desteği ve eğitimi; Arama, emme yutma refleksi olan tüm bebeklerin anneleri tarafından 
emzirilerek beslenmesi sağlanmaktadır. Emzirme ye başlamadan önce gerekli eğitimler anneye 
verilmektedir. Başarılı emzirmede on adım ilkelerine uyulmaktadır. SBYS üzerinden kayıt 
yapılmaktadır. 
 
2.7.SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMI 

• Tüm skorlama sistemleri sorumlu doktor tarafından hastanın yatış yaptığı gün ve herhangi bir sdurum 
değişikliği durumunda HBYS den yapılmaktadır. Skorlama sonuçlarının 3 aylık analizi yapılmaktadır. 

2.7.1.PROGNOSTİK HASTALIK ŞİDDETİ DEĞERLENDİRME SKORLARI 
• İkinci, üçüncü ve dördüncü basamak yoğun bakım hastalarına değerlendirilir. Bebekler, uluslararası 
kabul görmüş skorlama sistemlerinden Yeni doğanlar için Score for Neonatal Acute Physiology- 
Perinatal Extension-II (SNAP-PE-II) ile prognostik (hastalık şiddeti) açıdan değerlendirililirHastalık 
şiddeti skorlama sonuçlarına göre hastaların tahmini mortalite oranı belirlenir. Tahmini mortalite oranı 
ile gerçekleşen mortalite oranları karşılaştırılarak bakım kalitesi 3 ayda bir izlenir. 

 
2.7.2.ORGAN YETMEZLİĞİ TANIMLAMA SKORLARI 

• İkinci, üçüncü ve dördüncü basamak yoğun bakım hastalarında değerlendirilir.  Sepsis ve organ 
yetmezliğinin izlenmesi amacıyla EMA skorlama tanımlanmıştır. Sepsis ve organ yetmezliğinin 
izlenebilmesi için hasta ilk yattığında ve ani bir durum değişikliği durumunda tekrar değerlendirilir. 

 
2.8.SEPSİS VE ORGAN YETMEZLİĞİ TANI KRİTERLERİ 
Vücut ısısı: >38,5ºC veya <36°C’den az olması veya ısı düzensizliği 
Solunumsal: Apne, takipne, artmış oksijen ve ventilasyon ihtiyacı 

Kardiyovasküler: Bradikardi, taşikardi veya ritim düzensizliği 
İdrar <1 ml/kg/saat Hipotansiyon 
Kardiyovasküler: Bradikardi, taşikardi veya ritim düzensizliği 
İdrar <1 ml/kg/saat Hipotansiyon 
Gastrointestinal: Beslenme intoleransı Emmede azalma 
Abdominal distansiyon 
Cilt ve ciltaltı lezyonlar: Peteşi Sklerem 

Non-spesifik: İrritabilite Letarji 
Hipotonisite 
Lökosit sayısı: <4000/ mm3 veya >20.000/mm3 
İmmatür/total nötrofil oranı: ≥0,2 
Trombosit sayısı: <100.000/ mm3 
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CRP >15mg/L (1,5 mg/dL) veya prokalsitonin ≥2 ng/mL 
Kan şekeri izlemi (en az 2 kez): Hiperglisemi (>180 mg/dL veya 10 mMol/L) veya Hipoglisemi (<45 
mg/dL veya 2,5 mMol/L) 
Metabolik asidoz: Baz açığı >10 mEq/L veya serum laktat >2 mMol/L 
 
2.9.SEPSİS VE ORGAN YETMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLENMESİ 
• İkinci, üçüncü ve dördüncü basamak yoğun bakım hastalarında değerlendirilir.  Sepsis ve organ 
yetmezliğinin izlenmesi amacıyla EMA skorlama tanımlanmıştır. Sepsis ve organ yetmezliğinin 
izlenebilmesi için hasta ilk yattığında ve ani bir durum değişikliği durumunda tekrar değerlendirilir. 
 
2.10.İNVAZİV GİRİŞİMLER VE İNTRAVENÖZ TEDAVİLERLE İLGİLİ İLKELER: 
• İnvaziv girişimler ve uygulanan invaziv aletler en az seviyede tutulur. Her gün invaziv aletlerin 

gerekliliği sorgulanarak gerekmeyen aletler çıkarılır. 
• Umbilikal kateter steril koşullara uyularak takılır. Cilt antisepsisinde %10 povidon iyot ve %70 lik 

alkol kullanılır. 
• Kateter takılması, kateter bakımı ve damar içi tedavilerin uygulanmasında 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. 
• Sıvı içerisine uygun miktarda heparin konularak kateterin tıkanmaması sağlanmalıdır. (100cc sıvıya 

60 ünite heparin konulur). 
• Kateter rutin olarak değiştirilmemelidir. Ancak kateter ilişkili bakteremi, damar yetersizliği veya 

tromboz belirtileri varsa kateter çıkarılmalıdır. 
• Aseptik koşulların devam ettiği hallerde, umbilikal kateterler rutin olarak değiştirilmemelidir. Kateter 

fonksiyon gördüğü sürece maksimum on dört gün kullanılmalıdır.  
• Umbilikal arter kateteri beş gün kalabilir. lipid veya kan takılan setler 24 saatte bir değiştirilmelidir. 

Diğer uygulamalarda 72 Saatten önce değiştirilmemelidir. 
• Ünitede yapılan tüm işlemler kayıt edilir. 
 
Venöz Yolun Seçilmesi, Bakımı Ve Değerlendirilmesi: 
• 17.03.2006 tarih ve 5177 (2006/35) sayılı Genelge Ek’inde yer alan ve Hastane İnfeksiyonları 
Bilimsel Danışma Kurulu tarafından rehber olarak kullanılabileceği belirtilen Damar İçi Kateter 
İnfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzuna uygun venöz yolun bakımı sağlanmalıdır (http://hastane 
enfeksiyonlari.rshm.gov.tr/images/referanslar/010.pdf). 
Hastanın İzlenmesi: 
• PN alan tüm hastalar sıvı elektrolit dengesizlikleri, kan glukoz düzeyi ve SVK infeksiyonunun 
belirti ve bulguları yönünden düzenli aralıklarla izlenmelidir. Ayrıca, tam 
kan sayımı yapılmalı, üre, kreatinin, prealbumin (7-10 gün ara ile), albumin düzeyleri, infeksiyon 
parametreleri, karaciğer fonksiyon testleri, kan lipid profili de takip edilmelidir. 
PN alan hastalar en az haftada bir kez tartılmalıdır. 
• PN alan hastalar yan etkiler, komplikasyonlar ve gelişebilecek alerjik reaksiyonlar yönünden 
yakından izlenmelidir. 
• İnfüzyon pompası, basıncı, infüzyon hızı ve verilen sıvı hacmi saatlik olarak izlenmeli ve 
kaydedilmelidir. 
• Tüm bağlantı yerleri ve infüzyon seti saatlik olarak, bükülme ve sızıntı yönünden kontrol edilmelidir. 

http://hastane/
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• Hastanın aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılmalı ve kaydedilmelidir. 
• Yaşam bulguları (vücut sıcaklığı, nabız, solunum hızı, kan basıncı) düzenli aralıklarla ölçülmeli ve 
kaydedilmelidir. 
 
2.11.ENFEKSİYONLARIN İZLENMESİ VE KONTROLÜ 
• Hastalardan alınan kültür numuneleri sonuçlarına göre hastaların antibiyotik kullanımlarına doktor 
tarafından kontrol edilir. Tedavi sonucunda tetkikleri yapılarak Enfeksiyon birimi ile birlikte takip ve 
tedavileri yapılır. Hastalara müdahale etmeden önce ve sonra, bir hastadan diğerine geçerken El 
yıkama talimatı’na uygun olarak eller yıkanır. Alkol bazlı el dezenfektanları uygun şekilde kullanılır 
El hijyenine önem verilir. Her hasta için kullanılan cihazları ve sarf malzemelerin ayrı olmasına dikkat 
edilerek enfeksiyon yayılması kontrol altına alınır. İzolasyon odasına alınan hastalar izolasyon 
talimatları’na uygun olarak takip ve tedavisi yapılmalı, kullanılan cihazlar yüksek düzey dezenfektanla 
dezenfekte veya steril edilmelidir. Kullanılan sarf malzemeler tek kullanımlık olmalıdır. İzole edilen 
hastalar ve riskli hastalara müdahale edilirken kişisel koruyucu ekipman olarak maske, gözlük, bone, 
boks gömleği ve tek kullanımlık eldiven kullanılır. 
 
2.12.PALYATİF BAKIM HASTASI OLARAK KABUL EDİLMİŞ BEBEKLERE YÖNELİK 
BAKIM SÜREÇLERİ 
• Palyatif bakım hastası olarak hasta kabul edilmemektedir. Bu hastaların sevki sağlanmaktadır. 
3.TEMEL BAKIM HİZMETLERİ 
• Hastaların saatlik yaşam bulguları takip edilmektedir. 
• Yenidoğan bebeklerde ilk yatışta anne sütü getirmesi konusunda bilgilendirilir, gerekli durumlarda 
süt sağma pompası vs desteği sağlanır. Aileye anne sütü eğitimi verilir. Ailenin sütü  30 dakika içinde 
sütü getirmesi konusunda takip edilir. İlk 30 dakika içinde anne sütü ile beslenen hastaların takibi 
yapılarak 3 aylık olarak kalite yönetim birimine bildirilir. 
• Yenidoğan bebeklere k vitamini hepatit b aşısı eğer doğumhane veya ameliyathaneden yapılıp 
yapılmadığı sorgulanır eğer yapılmamışsa yoğun bakımda uygulanır. 
• Bebeğin giz cilt göbek bakımı ilgili talimatlara göre yapılır. 
• Taburculuk eğitiminde aile bilgilendirilmesinde aileye gerekli eğitimler verilir. Tarama testlerine 
yönlendirilir. 
• Yeni doğan bebekler k vitamini doğumhane de rutin olarak yapılmaktadır. Eğer doğumhanede ya da 
dış merkezde yapılamadıysa mutlaka ünitemizde yapılmaktadır. 
• Hepatit B aşısı ise 2000 gram üzeri hastalarda rutin olarak yapılmakta eğer yapılmadıysa 
ünitemizde mutlaka yapılmaktadır. 2000 gram altı bebeklerde yapılmamakta olup 1. Ayını 
doldurduğunda ilk dozu ve 2. Ayın sonunda ise 2. Dozu yapılmaktadır. 
• Topuk kanı doğan her bebeğe doğumun ilk 48 saati ve 5. Gününde 2 defa olmak kaydıyla 
alınmaktadır. Topuk kanlarının tekrarı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tekrarı istenmesi kaydıyla 
yeniden alınmaktadır. Sevk olan her bebeğin topuk kanı şift kıdemli hemşiresi tarafından alınıp 
kaydedilmektedir. Topuk kanı ile ilgili tüm remi işlemleri ünite eğitim sorumlu hemşiresi tarafından 
takip edilip kayıt altına alınmaktadır. 
• Topuk kanı; bebeğin topuğundan lanset yardımı ile delinip Guthire Kağıdına gerekli bilgileri 
doldurulup kapıt üzerinde bulunan 5 tane daireye doldurulup taşmayacak bir şekilde üzerindeki hasta 
bilgileri de işlenerek işlem 2-3 saat oda sıcaklığında ışık ve nem görmeyecek şekilde kurutulup doktor 
deskinin yanında bulunan buzdolabın içerisindeki saklama kabına konularak işlem tamamlanır. Yoğun 
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bakımda yatan hastalar için hasta takip formunda alındığı ve alınacağı tarihler hemşireler tarafından 
takip edilip kayıt edilmektedir. 
• İşitme testi ünitemizde hasta taburcu olmadan 1-2 öncesinde işitme testi hemşire eşliğinde transferi 
sağlanarak yapılmaktadır. İşitme testinden geçemediği takdirde işitme testinde görevli hemşirenin 
verdiği tarihte randevuya gitmesi sağlanmaktadır ve bunun karşılığında aileden rıza alınmaktadır. 
Bebeklere doğduğu gün işitme testi yapılmaz. Doğduğu gün sevk olan hastalara işitme testinin 
yapılmadığı hasta epikrizinde belirtilir ve hastanın sevki sağlanır.. 
• Gebelik haftası 32 hafta altı ya da doğum ağırlığı 1500 gram altı doğan tüm bebekler ve 32 hafta 
üzeri ile 1500 gramdan kilosu yüksek olan yeni doğan yoğun bakımda yatmış kardiyopulmoner destek 
tedavisi uygulanmış veya bebeği takip eden neanotoloji uzmanı tarafından ROP gelişimi açısından 
riskli olduğu düşünülen ve ROP taramsı önerilen tüm preterm bebeklerin taraması uygundur. 
Ünitemizde bu işlemler rutin olarak uygulanmakta, rıza alınmakta ve taburculuk sonrası epikrizine 
mutlaka işenip aileden bunların anlatıldığına dair imza alınmaktadır. 
• Taburculuktan sonra en geç 2 ay içerisinde kalça çıkıklığı için ilgili branşa yönlendirilmektedir. 
 
4.BÖLÜMÜN FİZİKİ YAPISI 
• Servisimiz hastanenin 2. katında yer almaktadır. 
• Ameliyathane ve Doğumhane ile aynı katta bulunmaktadır 
• Küvözler arası mesafe 60 cm olarak ayarlanmış ve tescili alınmıştır. 
• Her yatak başında oksijen vs gerekli panel bulunmaktadır. Gerekli tesciller alınmıştır. 
• Hasta başı panellerinin kontrolü günlük sorumlu hemşire yada şift sorumlusu tarafından 

yapılmaktadır. 
• Tüm prizler kesintisiz güç kaynağına bağlıdır. 
• Her küvez başında ambu valf vs malzemeler bulunmaktadır. 
• Ünitenin ventilatörlü 2 adet transport küvözü bulunmaktadır. Doğum salonundan hastalar transport 

küvöz eşliğinde gelmektedir. 
• YDYB ünitesinde fototerapi cihazı bulunmaktadır. 
• 3 yataklı izolasyon odamız mevcuttur. 
• 1. seviye 5 kuvöz 
• 2.seviye 17 kuvöz 
• 3.seviye 17 kuvöz  olarak tescillenmiştir. 
• 3 yataklı anne uyum odamız mevcuttur 
• Küvöz yıkama, mama hazırlama ve ilaç hazırlama ve cerrahi odamız bulunmaktadır. 
• Zemin ,tavan ve duvarlar pürüzsüz ve gözeneksi kolay temizlenebilir ,dezenfekte edilebilir 

niteliktedir. 
• Hastaların sürekli izlenebileceği şekilde yerleşim yerleri planlanmıştır. 
• Hasta yakınlarının bilgilendirmek için aynı katta yoğun bakım bilgilendirme salonu bulunmaktadır. 
• Malzemelerin depolanacağı depo alanı bulunmaktadır. 
• İlaç ve infüzyon çözeltilerinin hazırlandığı alan bulunmaktadır. 
• Kirli malzeme cihazlar ile atıkların geçici muhafaza edildiği alan bulunmaktadır. 
5.HAVALANDIRMA SİSTEMİNE YÖNELİK DÜZENLEME 
• Yıllık partikül ölçümü yapılmaktadır. 
• Günlük ısı nem takibi yapılmaktadır. 
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• Hepafilre değişimleri takibi teknik servis tarfından yapılmalıdır. 
• YDYB ünitesi ‘SICAKLIK NEM ÖLÇÜM ÇİZELGESİ’ ile günlük ısı ve nem takibi 
yapılmaktadır. Sıcaklığın 22-28 derece, nem oranının%30-%60 arasında olması sağlanmalıdır. Uygun 
olmayan ısı nem takiplerinde arıza bildirim yapılır. 
6.YOĞUN BAKIMDA EL HİJYENİ SAĞLAMAYA YÖNELİK EKİPMAN 
• Yoğun bakımda yeterli sayıda sabunluk lavobo kağıt havlu ve el dezenfektanı bulundurulur. 
Malzeme durumunu sorumlu hemşire takip eder. 
7. AİLE MERKEZLİ BAKIM MODELİ  
• Aile Merkezli Bakım (AMB), sağlık profesyonelleri ile bebeklerin aileleri arasında sağlık 
hizmetinin planlanması, sunulması ve değerlendirilmesini içeren bir bakım yaklaşımıdır. Günümüzde 
yenidoğan yoğun bakım anlayışında aile ve sağlık ekibi arasında işbirliğini artıran yaklaşımlar ön 
plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımda ailenin, bebeğin bakımında bir ortak olarak görülmesi 
amaçlanmaktadır. Ailenin bakıma ortak olması, yenidoğan ekibine ve kendilerine olan güvenlerinin 
artmasına, ayrıca kaygı ve stresinin azalmasına neden olur. Tüm bunlar bebeğin bakım kalitesini 
artırarak, uzun dönem gelişimsel sonuçlarına olumlu katkıda bulunur. AMB, ailelerin iyi 
bilgilendirilmesini, yenidoğanın bakım sürecinde ve yenidoğanı etkileyen kararların alınmasında 
yüksek düzeyde aile katılımının sağlanmasını gerektirir. Ebeveynler hem bebeklerinin bakımını, hem 
de bu yoğun bakım ortamına uyum sağlamayı öğrenirler. Yenidoğan hemşireleri, ailenin kendi 
potansiyellerine ulaşmada aileye yardım etmek için önemli rol oynarlar. 
  
 
7.1.AİLE MERKEZLİ BAKIMIN İLKELERİ 
• Ailenin, bebeğin yaşamındaki sürekliliğini ve önemini kabul etmek  
• Aile ve sağlık bakım profesyonelleri arasındaki işbirliğini her düzeyde güçlendirmek  
• Ebeveynleri ile bebeğin sağlığına ilişkin verileri sürekli ve eksiksiz şekilde paylaşmak 
• Ailelerin ırk, etnik, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklarını kabul etmek ve saygı göstermek 
• Ailelerin güçlü ve bireysel yönlerini tanımak, farklı baş etme yöntemlerine saygı göstermek 
• Ailelerin birbirini desteklemesini ve iletişim ağını kolaylaştırmasını sağlamak 
• Sağlık politikalarını ve programlarını ailelerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlemeye 

yardımcı olmak  
• Bebeklerin, çocukların, adolesanların ve ailelerin gelişimsel gereksinimlerini anlamak ve sağlık 

bakım sistemi ile bütünleştirmek şeklinde özetlenebilir.  
  
7.2.AİLE MERKEZLİ BAKIM KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK BEBEK VE AİLESİNE 
İLİŞKİN KRİTERLER  
• Hastalık ve hastaneye yatmak, çocuk için korkutan, rahatsızlık veren, rutininin bozulmasına neden 
olan ve stres verici yaşantıları içeren olumsuz yaşantılardır.Aile merkezli bakım uygulanan preterm 
bebeklerin ağlamalarının ve stres düzeylerinin daha az olduğu, kilo alımında artış olduğu ve 
ebeveynleri bakıma katılan çocukların taburculuk sonrası daha az olumsuz etkilendiği görülmüştür.  
Bebekleri hastaneye yatırılan ebeveynler de birtakım değişiklikler yaşayabilir. Ebeveynler bu süreçte 
stres, suçluluk, anksiyete ve korku yaşayabilir, çocuğun bakımı hemşireler ve diğer sağlık 
profesyonellerinin kontrolüne geçtiği için kontrol kaybı, güçsüzlük, yetersizlik, çaresizlik ve 
engellenme hissedebilirler. Yapılan araştırmalar sonucu anne babaların çocuklarının durumu ve 
tedavisiyle ilgili sağlık profesyonellerinden bilgi almak özellikle ebeveyn-çocuk bağlanmasının 
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temellerinin atıldığı yenidoğan döneminde, bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi 
görmekte olan ailelerin en önemli ihtiyaçlarının bebeklerine verilen bakım, tedavi ve müdahaleler 
hakkında bilgi almak  ve aile merkezli bakımın ise ebeveynlerin anksiyetesini düşürdüğü, öz yeterlilik 
ve memnuniyet duygusunu arttırdığını görüldüğü üzere aile merkezli bakım hastalık sürecinde hem 
bebek-çocuk hem de aileleri üzerinde olumlu etkileri olan bir bakım felsefesidir. 
  
  
7.3.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MODELE UYUMUNUN SAĞLANMASI 
• Aile merkezli bakım aile ve profesyonel ekibin ortaklığı ile aile ve çocuğun refah düzeyini 
yükseltmeyi sağlar ve bakımda standardizasyonunu getirir. Aile merkezli bakım, hastane ortamında 
ebeveynlerin ve çocukların gereksinimlerini ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayan bakım 
yaklaşımıdır. 
• Ailenin öz yeterlilik duygusunu arttıran, bakım memnuniyetini yükselten, ebeveyn-bebek bağlılığını 
ve davranışlarını olumlu yönde etkileyen bir bakım modelidir.  
• Hastanede çocuklarının yanında kalan annelerin anksiyetelerinin azaltılması için fiziki çevrenin ve 
kliniğin kurallarının tanıtılması önemlidir. Bunu sağlamak için rutin olarak yatışlarda kliniğin 
tanıtımının yapılması ve kliniği tanıtıcı broşürler bulunmaktadır 
• Hemşireler aileleri bebeklerine dokunmaları, onlara bakmaları ve sevmeleri için aileleri teşvik etmeli, 
ebeveynlere kendini tanıtmalı ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili ilerlemeler konusunda doktorlarımız 
bilgi vermektedir.  
 
  
7.4.AİLELERİN MODELE NASIL UYUM SAĞLANMASI 
  
• Ailenin ilk ziyaretinde ebeveynler için duygusal açıdan önemli bir dönemdir bu nedenle daha özenli 
davranılmaktadır 
• Ailelere bebeklerini ziyarette özel alanlar oluşturulmalıdır. Babaların genellikle ziyaretleri 
çalıştıkları için kısadır bu nedenle ziyaret planı yaparken babalara öncelik verilmesine dikkat 
edilmelidir.  
• Ailelerde kültürel ve dini farklılıkların olması yenidoğan yoğun bakım ünitesine olan algıları 
etkilemektedir. Sağlık bakım profesyonelleri bu farklılıkların farkında olmalı ve aileler ile iletişimi 
etkili olmaktadır   
• Ailelerin desteklenmesi, streslerinin azaltılması ve iyilik hallerinin yükseltilmesi gereklidir. İyilik 
hallerini artırmada bütün sağlık profesyonellerinin rolü vardır ancak hemşirelere bu süreçte çok fazla 
rol düşer çünkü primer bakımda rol alırlar. 
  
7.5.AİLENİN KONAKLAMA İHTİYACININ KARŞILANMASI 
• Hastanemizde Anne Oteli bulunmaktadır konaklama ihtiyacı burada karşılanır. Duş-banyo 
ihtiyacı çamaşırların çamaşırhanede yıkatılmasına yardımcı olunur. 
7.6.AİLE MERKEZLİ BAKIMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN SORUNLARIN TAKİBİ 
• Karşılaştığımız sorunları sempati ile dinleyip ve ailenin problemi nasıl algıladığını anlamaya 
çalışmak, sağlık profesyonellerinin problemi nasıl algıladığını açıklaması ebeveynlerle farklılıkları ve 
benzerlikleri tartışma ve uyum sağlanan alanların/olası çatışma alanlarının belirlenmesi, aileye tedavi 
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planı/ bakım planı tavsiye edilmesi, önerilen tedavi planı/bakım planına ilişkin hastanın kültürel 
normlarını ve yaşam biçimini düşünerek birlikte uzlaşmaya varması sağlanır. 
  
7.7.AİLENİN SORUMLUKLARI VE DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR 
• Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki ünite içi uyulması gereken kurallara, oda düzeni, ziyaretçi 
kuralları, el hijyeni koruyucu ekipman kullanımına bebeğin beslenme saatlerine, anne sütünün 
saklanma koşullarına bebeğin bakımında hijyen kurallarına  dikkat etmesi ve bebeğin bakımı için eksik 
malzemelerinin giderilmesini sağlamak. 
 
8.ANNE BEBEK UYUM ODASI 
• Hastanemizde anne otelimiz bulunmaktadır. Bu otel yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile aynı katta 
bulunmakla birlikte, annenin üniteye rahatlıkla giriş çıkışı sağlamaya imkân tanımaktadır. 
• Anne otelinde şehir dışından gelen, emzirmenin desteklenmesi, emzirebilen anneler, kanguru 
bakımı uygulanması gereken anneler ve kalacak yeri olmayan annelerimize otelimiz açıktır. 
• Otelde çamaşırların yıkanması, duş ihtiyaçlarının giderilmesi, sütlerini sağmaları, televizyon ve 
telefon gibi birçok imkanımız bulunmaktadır. 
• Annelerimiz yoğun bakıma uygun zaman aralılarında ve emzirme saatlerinde içeriye alınmaktadır. 
• Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde ise; Anne uyum odaları, normal hasta odaları ile aynı 
standartlara sahip olmalıdır. Bu odalarda, hasta başı oksijen ve vakum sistemi, hasta başı hemşire çağrı 
sistemi, telefon, lavabo, oda içinde veya dışında annelerin kullanabileceği banyo ve tuvalet 
bulunmakta olup 3 yataklıdır. Bebek taburcu olmadan 2-3 gün önce anne bebek tamamıyla bu odaya 
alınarak hemşire kontolünde ihtiyaçları giderilmektedir. 
 
 
9.GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 
• Yılda bir kez diğer hastane birimleriyle beraber gürültü ölçümü yapılmaktadır. ayrıca anlık ölçüm 
yapılabilmesi için yoğun bakımda gürültü ölçüm cihazı bulunmaktadır. 
 
10.MORTALİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 

• Bebekler doktorlar tarafından uluslararası kabul görmüş SNAPPE-2 (Score for Neonatal Acute 
Physiology- Perinatal Extension-II) Skorlama ile hastalık şiddeti açısından değerlendirilir.SBYS ye 
kaydedilir. 
• Hastalık şiddeti skorlama sonuçlarına göre hastaların tahmini mortalite oranı belirlenir. Tahmini ve 
gerçekleşen mortalite oranı karşılaştırılarak bakım kalitesi izlenir. 
 
11.SEPSİS VE ORGAN NAKLİ DEĞERLENDİRİLMESİ 
• Yenidoğan sepsisi; yaşamın ilk ayında enfeksiyona ait sistemik işaret ve bulguların olduğu ve kan 
kültüründe özgül bir etkenin üretildiği bir klinik sendromdur. 
• Sepsis tanısı klinik ve laboratuvar bulgularının birlikte değerlendirilmesiyle konulur. Sepsis şüphesi 
ile değerlendirilen ve riskli çıkan yenidoğanda, tam kan sayımı, CRP, kan kültürü istenmeli ve LP 
yapılmalıdır. Solunum sorunu varsa akciğer filmi çekilmeli ve tedavisi başlanmalıdır. Prognestik 
değerlendirme skorlanmalarından ünitemizde EMA Sepsis Skorlaması kullanılmaktadır. 
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Klinik Bulgular 

 

Vücut ısısı: >38,5ºC veya 
<36°C’den az olması veya ısı 

 

Solunumsal: Apne, takipne, artmış oksijen ve 
ventilasyon ihtiyacı 

 

Kardiyovasküler: 
Bradikardi, taşikardi 
veya ritim düzensizliği 
İdrar <1 ml/kg/saat Hipotansiyon 
Bozulmuş periferik perfüzyon 

Gastrointestinal: Beslenme intoleransı 
Emmede azalma 
Abdominal distansiyon 

 

Cilt ve ciltaltı lezyonlar: 
Peteşi Sklerem 

Non-spesifik: 
İrritabilite Letarji 
Hipotonisite 

 

Laboratuvar Bulguları  

Lökosit sayısı: <4000/ mm3 veya >20.000/mm3  

İmmatür/total nötrofil oranı: ≥0,2  

Trombosit sayısı: <100.000/ mm3  

CRP >15mg/L (1,5 mg/dL) veya prokalsitonin ≥2 ng/mL   

Kan şekeri izlemi (en az 2 kez): Hiperglisemi 
(>180 mg/dL veya 10 mMol/L) veya Hipoglisemi 
(<45 mg/dL veya 2,5 mMol/L) 

 

Metabolik asidoz: Baz açığı >10 mEq/L veya serum laktat >2 mMol/L  

6 klinik kategoriden en az ikisinde ve 6 laboratuvar kategorisinden en az 
ikisinde pozitiflik klinik sepsis olarak değerlendirilir. Postnatal 44 haftaya 
kadar kullanılabilir. 

 

European Medicines Agency (EMA), Report on the Expert Meeting on Neonatal and 
Pediatric Sepsis, 2010 

 

 
12.YENİDOĞANIN TIBBİ BAKIM KAYNAKLI RİSKLERDEN KORUNMASI 
 
• YDYB bakım ünitesinde fototerapi alan bebeklerin gözleri, göz bandı ile kapatılmakta, bebeğin 
kilosuna göre 1-2 numara göz bandı kullanılmaktadır, vücut ısıları dijital derece ile takip edilerek 
gözlem formuna kaydedilmektedir. 
• Röntgen çekilen bebeklere genital koruyucu kullanılarak film çekilir. 
• Kuvöz içi oksijen veya hood içi oksijen alan bebeklerin oksijen konsantrasyonu analizatörle 
ölçülerek kaydedilir. 
• Tüm kuvözlerin dışı ve kapakları günlük ve kirlendikçe silinmekte, ayrıca bebeklerin kuvözleri 
haftalık değiştirilmektedir. 
 
 
13.BEBEKLERİN BESLENMESİ VE BESLENME DURUMUNUN İZLENMESİ 
 
• YDYB ünitesinde yatan bebeklerin annelerini, anne sütünün önemi konusunda eğitim verilmelidir. 
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• Sütler 2-3 saat aralıklarla sağılmalıdır. 
• Sütler, süt poşetlerine bırakılarak üzerine bebeğin adı- soyadı ve sütün sağıldığı, tarih yazılarak 

getirmesi konusunda aile bilgilendirilmelidir. 
• Sütler buzdolabında muhafaza edilmektedir. 
• Ev ortamında fazla olan sütler süt sağıldıktan sonra oda ısısında 3 saat, buzdolabının kapağında 3 

gün, eski tip buzdolaplarının tek kapaklı buzluk kısmında 3 ay, yeni tip buzdolaplarının çift kapaklı 
buzluk kısmında 6 ay ve sütü erittikten sonra buzdolabında 24 saat muhafaza edebiliriz. 

• Hastanede sütler çözüldükten 12 saat sonra kalan sütler atılmalıdır. 
• Ayrıca taburcu esnasında ‘Hasta Eğitim Formu’ doldurulmakta anneye emzirme ve anne sütü 

konusunda eğitim verilmektedir. 
• YDYB ünitesinde anneleri bebeklerine rahat bir şekilde besleyebileceği emzirme odası 

bulunmaktadır. 
• Anneler bebekleriyle temas etmeden önce mutlaka elleri yıkayıp, anti bakteriyel el dezenfektanı ile 

dezenfekte etmelidir. 
• Emzirme odasında annelerin oturup, bebeklerini emzirebilecekleri koltuk ve sandalye bulunmaktadır. 
• Bebeklere ten tene temas yapılmaktadır. 
• YDYB ünitesinde paranteral sıvılar ayrı bir ünitede compounder sistemde hazırlanmaktadır. 

 
13.01.BUZDOLABI TAKİBİ 
 
Buzdolabı (ilaçların saklandığı) ve anne sütünün saklandığı dolapların ‘sıcaklık ölçüm çizelgesi’ ile 
günlük takip edilmektedir. (içerisindeki ilacın ısı aralığına göre) 
13.02.YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ANNE SÜTÜ TAKİBİ 

 
• Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan tüm hastalardan anne sütü istenmektedir. Anne sütü 
kalmayan ya da azalan bebeklerin ailelerine iletişim numaraları ile ulaşılıp bilgi verilmektedir. 
• Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin giriş bölümünde ve şeflerin mutfağı bölümünde anne sütü 
saklanması amacıyla derin dondurucu mevcuttur. Aileler anne sütlerini giriş bölümündeki dolaba 
bırakmaktadır. Hastaların isimlerine göre poşetlenip şeflerin mutfağı bölümündeki derin 
dondurucuya odasının çekmecesi bölümüne taşınmaktadır. Anne sütü mevcut olan hastalar ünitenin 
grubundan paylaşılır. Şeflerin mutfağı odasında hastaların beslenmeleri hazırlanmaktadır. 
• Bu bölümde anne sütünü bebeğe sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için tüm malzemeler mevcuttur. 
• Bebeklerin beslenmesinde kullanılan araç ve kaplar beslenme amacıyla kullanım icin uygun 
niteliklere sahiptir. 
• Yenidoğan yoğun bakımda yatan oral beslenmesi iyi olan bebeklerin beslenmesi enjektör (finger 
feeding yöntemi) ile yapılmaktadır. Sadece tıbbi tanı alıp biberon ile beslenmesi zorunlu hastalar 
haricinde biberon veya emzik kullanılmamaktadır. 
• Hasta beslenmesinde tek kullanımlık enjektör kullanıldığın için ayrı bir temizleme yöntemi 
kullanılmamaktadır. 
• Ancak biberon kullanması ile ilgili tıbbi tanı alan hastaların kaplarının temizliğinde,kaplar cam 
olarak kullanılmaktadır.Emzik uçları önce fırçalanmakta sonra bulaşık makinesinde 60 derecede 
yıkanmakta ve 80 derece kurutulmaktadır.  
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13.03.Nütrisyon Takibi: 

• Yenidoğanın genel durumuna göre,  SBYS üzerinden bakım planı planlanarak ,Yenidoğanın 
hekiminin onayı ile normal beslenmeye geçiş yapılır ve hekim istemine gore bebeğin beslenme 
aralıkları düzenlenir.Bebeğin genel durumu iyi ise hemşire gözetiminde emzirme ile yenidoğan 
beslenir.Hekimin uygun görmediği durumlarda ise anne sütü sağılarak hemşire tarafından beslenme 
yapılır.  
• Yenidoğanın beslenme takibi ve günlük kilo alımı hasta takip formunda kayıt altına alınır. 
• Anne sütü alamayan yenidoğanlar için annenin sütünün kesilmemesi için,anne sütü sağılarak Anne 
Sütü Saklama Talimatı'na göre alınarak muhafaza edilir. 
• Normal bir yenidoğan iki üç saat ara ile 24 saatte ortalama 8-12 kez beslenmelidir. 
• Efektif emzirme sağlanamamış emme-yutma refleksi gelişmemiş (DDA) , prematüre ve özel 
problemi olan bebekler çeşitli yöntemlerle (Kapla ( fincanla), Enjektör, Oragastrik sonda ile beslenme , 
Beslenme sondası destekli meme Prematürenin Beslenme Şekli)beslenmektedir.  
• Emme – yutma koordinasyonu  32-34 Haftanın altında tam olarak gelişmemiş olduğunda oragastik 
tüp kullanılmalıdır. Bu tüplerin kalınlıkları (ÇDDA) olan bebeklerde 3.5-4 F ( DDA) olan bebeklerde 
5-6 F’yi geçmemelidir.  
• Nazogastrik tüp solunum sorunları yaratabileceği için oragastrik beslenme tercih edilmelidir.  
• Emme yutma koordinasyonu erken gelişmiş olan 30 haftanın üzerinde bebeklerde kap ile beslenme 
denenebilir.  
• Prematürenin tüple beslenmesi devamlı veya bolus olarak iki tipte olur. Bolus beslenmeden kasıt 
beslenme fizyolojisine uygun olarak 15-20 dakikalık süre içerisinde bebeğin orogastrik ile yer 
çekiminden yararlanarak beslenmesidir. Tüple beslenmede basınç uygulanmaz. Bebek yan veya 
yüzüstü yatarken yerçekimi ile beslenir( midenin 30-35 cm yukarısından 15-20 dk’da gönderilir).  
• Devamlı beslenme ise özellikle immotilite problemi olan çok küçük  pretermde uygun beslenme 
şeklidir. Devamlı ( sürekli, kontinyü) beslenmede lipidler. CA ve fosfor tüpte çökebilir. Enfeksiyon 
riski daha yüksektir. Bu nedenle tüplerin 4 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Beslenme sırasında ağza 
emzik tutulması veya anne göğsünün tutturulması yutma koordinasyonuna yardımcı olur. Bu durunda 
bebeğin beslenme toleransı yakından izlenmelidir. Beslenme toleransında abdominal distansiyon. 
abdominal hassasiyet, kusma, rezidü volümü ve özelliği dışkılama sayısı ve klinik tabloda kötüleşme 
gibi kriterler kullanılır. Beslenme intoleransında ayırıcı tanısında NEK. Sepsis GİS iskemisi 
hipokalsemi ve hipokalemi dikkate alınmalıdır. 

13.04.Özel Beslenme Durumları:  

Yarık Dudak – Damakta Beslenme; Sadece yarık dudak olanlar anneyi emebilirler. Bazen 
dudakların elle birleştirilmesi emmenin daha güçlü olmasını sağlar. Bu bebekler çabuk 
yorulabildiğinden 10 dakika emzirdikten sonra destek gerekebilir. Yarık dudak-damakta sadece 
emzirme genellikle yeterli olmamaktadır. Ağız burun arası açıklık hava kaçışı nedeniyle emmeyi 
etkisizleştirir. Anneye emzirme ve süt sağma eğitimi verilmelidir.  

• Yenidoğanda Parenteral Beslenme; Parenteral beslenme oral yolla beslenemeyen bebeklere 
yeterli besin desteği sağlamak için kullanılır. Ancak çok küçük prematürelerde bile en kısa zamanda 
trofik beslenmeye başlanması önerilmektedir. Parenteral Beslenme: 1.GN<30 HF VE /veya DA <1000 
G 2.GH>30 HF.ancak kısa sürede tam enteral beslenmesi mümkün olmayan3.GIS ait problemi (NEK. 
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Obstrüktif anomiler, malrotasyon. volvulus. omfalosel.kısa bağırsak senderomu )veya opere olan 
bebeklerde başlanır. Total par. beslenme solüsyonları doktor istenirse göre hastanemizde özel olarak 
kurulmuş TPN ünitesinde hazırlanmaktadır.(Bkz: TPN Hazırlama Talimatı)  
• Mama ayrı bir alanda hazırlarken kaynatılan su ılıtılıp bardağa boşaltılır ve her 30 ml ye 1 ölçek 
mama eklenir. 
• Beslenme amacıyla tekrar kullanılan araç ve kapların dezenfeksiyonu; biberonlarının temizliği 
Buharlı sterilizasyon yöntemi ile hemşire tarafından  yapılır. 

13.05.PN’da KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER 
Filtreler: 
• PN solüsyonlarına yapılan eklemeler PN solüsyonunda partiküller oluşturabilir. Beş mikron ve daha 

büyük partiküller kan dolaşımını durdurabilir, pulmoner emboliye neden olabilir. 
• Filtreli setlerin kullanımı kontaminasyonu da önleyebilir ancak tamamen ortadan kaldırmaz. 
• Periferik yolla PN uygulandığında partiküller, infüzyon bölgesinde filebite neden olabilir. Filtreli 

setler bu riski azaltabilir. 
• Hepsi bir arada PN formülasyonları için 1,2 mikronluk, lipid içermeyenlerde 0,22 mikronluk 

filtreler kullanılabilir. 
 
14.HASTA BAŞI TEST CİHAZLARI 
• Hasta başı test cihazından servis sorumlusu sorumludur. Her ay kontrol amaçlı damar yolundan 
alınan kan önce glikometre ile sonra laboratuardaki biyokimya cihazı ile çalıştırılır. Her iki sonuç 
karşılaştırılır. Eğer uygunsuzluk varsa depodan yeni aletle değiştirilir. Sonuçlar aylık kontrol defterine 
saati ve tarihi kayıt edilir, diğer bakılan bütün tahlil sonuçları hemşire gözlemine yazılır. 
•  Hasta Başı Test Cihazı İle Kan Alım Kuralları; 
Hasta başı test cihazlarıyla AKŞ ölçümlerinde pre analitik, analitik ve post analitik evreler kontrol 
edilerek hastanın kanı alınmalıdır. Kan alma işlemine başlamadan önce cihazın çalışıp çalışmadığı 
cihaz içindeki striplerin yeterli sayıda olup olmadığı kullanıcı tarafından kontrol edilir, makine 
düğmesinden açılarak hazır hale getirilir. Gerekli lanset, strip, betadinli pamuk,alkollü pamuk ve kuru 
pamuk hazır vaziyette hastanın yanına gidilir.kan alma işlemini yapacak kişi kişisel bariyer (eldiven) 
kullanmalıdır.Hastanın kan alınacak parmağı betadinli pamukla silinir,betadinin fazlası alkollü 
pamukla tekrar alınır.Lanset el değdirilmeden açılır ve hastanın parmağı iki parmak arasına 
sıkıştırılarak lansetin sivri kısmı tek bir darbe ile parmağına batırılır.ilk çıkan kan içinde serum oranı 
fazla olması sebebiyle pamukla alınır ikinci kez alınan kan cihaza ve stribin etrafına temas ettirilmeden 
strip haznesine damlatılır vakit kaybedilmeden cihaza yerleştirilir.okunan sonuç hasta dosyasına 
kaydedilir beklenilenden yüksek bir değer çıkarsa hemen ilgili hekim haberdar edilir.hastanın 
parmağına iki dakika basınç uygulanır tüm tıbbi atıklar enfeksiyon kontrol talimatı çerçevesinde 
ortamdan uzaklaştırılır,cihazın etrafına herhangi bir şekilde kan bulaşmış ise cihaz antiseptik 
solüsyonlarla silinerek bakımı yapılır ve yeniden kullanılmak üzere saklanır. 
• Yenidoğan yoğun bakımda kimlik doğrulama Hasta Kimliği Tanımlanması Doğrulanması Ve 
Hasta Kol Bandı Kullanma Talimatına uygun olarak yapılır. 
• YDYB ünitesinde yatan hastaların tedavi planı, hekim tarafından bilgisayarda yazılmaktadır, ilacın 
tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermektedir. 
Hazırlanan order hekim tarafından imzalanıp, kaşelendikten sonra hemşiresi tarafından hemşire 
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gözlem formuna kaydedilmekte ve uygulama başlatılmaktadır. Hastane İlaç Yönetim Talimatına 
uygun olarak aşamalar takip edilmektedir. 
• İlaç isimleri hemşire gözlemine hiçbir zaman kısaltılarak yazılmaz. 
• İnsülin ve heparin birbirine yakın yerde depolanmaz. 
• Acil kullanılacak pediatrik ilaçların kiloya göre dozlarının listesi ve diğer ilaç listeleri ilgili 
bölümde bulunmaktadır. 
• İlaçlar hastaya kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanır ilaç kaplarının üzerine hasta kimlik 
barkotları yapıştırılır. 
• Hastanede herhangi bir advers etki görüldüğünde advers etki bildirim formu doldurulacak 
farmakovijilans sorumlusuna ve aynı zamanda kalite yönetim birimine bildirilir. 
Servis hemşiresi, kullanılan ilaç ve malzemeleri hastanın üzerine girişini yapar. 
• YDYB ünitesinde sözel order uygulanmamakta, order dışında yapılacak uygulamalar nöbetçi 
uzman tarafından CV (contral visit)yazılarak uygulanmaktadır. 
• Kan transfüzyonları hastane kan ve kan ürünleri tranfüzyon talimatına göre yapılır. 
• YDYB ünitesinde röntgen çekilirken, çeken kişi çelik yelek giyerek filmi çekmekte ve bebeğe genital 

koruyucu kullanılmaktadır. 
• YDYB ünitesinde toplam 3 adet acil müdahale seti bulunmaktadır. İlaçların minimum ve maksimum 

stok seviyeleri belirli aralıklarda kontrol edilmektedir, miat kontrolü yapılıp kaydedilmektedir. 
• Tıbbı cihazların ayar ve kalibrasyonları belirli aralıklarda (yılda 1) yapılmaktadır, cihazların üzerinde 

kalibrasyon etiketi bulunmaktadır. 
• Hastaya yapılacak riskli girişimlerde hasta yakınları bilgilendirilmektedir. ( kan ve kan ürünleri 

transfüzyonu, yapılacak operasyonlar...)imzası alınır. 
• Hasta YDYB ünitesine kabul edilmeden önce hekim tarafından genel durumu değerlendirilerek 

servise kabul edilir ve yatış işlemleri başlatılır. 
• Hemşire hastaya bakım yaparken hastanın gereksinimine göre hedefler belirler ve belirlediği 

hedefleri uygulayarak sonucu ve uygulamaları hemşire gözlem formuna kaydeder. 
• Nöbet teslimleri saat 8:00 de hemşire tarafından hasta başında nöbetçi hemşireden devir alınmaktadır. 
• Akşam saat 16:00 da nöbetçi hemşireye hasta başında hasta teslimi yapılır. 
• YDYB ünitesinde 8 adet lavabo bulunmaktadır, lavabolarda antiseptik sabun, batikon sabun ve 

peçete bulunmaktadır, ayrıca her hastanın başında anti bakteriyel el dezenfektanı bulunmaktadır. 
• Laboratuvara gönderilecek kan veya diğer örnekler hemşire tarafından barkotlayarak, örnek toplama 

alanında biriktirilir. Taşıma çantasına bırakılır, personel tarafından hemen laboratuvara ulaştırılır 
• Laboratuvara gidecek numune serviste bekletilmez, 
• Sonuçlar takip edilerek ilgili hekime hastanın değerleri bildirilir. 
 
15.İZOLASYON    
Yeni dogan ünitesinde sepsis odası mevcuttur. İzolasyon uygulanması gerekli durumlarda sorumlu 
hemşire hastayı sepsis odasına alır. izalasyona uygun bir şekilde hazırlar. Koruyucu bariyerleri 
düzenler. Doktor enfeksiyon teşhisi kesinleşince EKK komisyonuna haber verilir. EKK hangi 
izolasyonun uygulanacağı hakkında bölümdeki sağlık çalışanları uygulama hakkında bilgilendirilir. 
Hastane izolasyon önlemleri talimatına uygun olarak düzenlemeler ve koruyucu önlemler planlanır. 
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16.ATIKLAR 
• Hastanemiz evsel, tıbbi ve tehlikeli atık prosedürlerine uygun şekilde atıklar ayrıştırılmakta olup, 
evsel atıklar birim personeli tarafından, tehlikeli atık ve tıbbi atıklar görevli personel tarafından depo 
alanlarına transfer edilmektedir.. 
 
17.YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM TEMİZLİĞİ 
• YDYB ünitesinde temizlik kontrolü sorumlu hemşire tarafından günlük olarak yapılmaktadır. Ayrıca 

shift sorumluları da kontrol etmektedir. 
• YDYB ünitesinde sıvı sabunlar tek seferde kullanılıp atılan kutular şeklinde kullanılmaktadır.  
• Ünitenin ve ünitede bulunan cihazların Temizliği Hastane Temizlik Prosedürüne göre 

yapılmaktadır.  
• Servis temiz ve tozsuz tutulmalı, tozun dağılımını önlemek için silme yöntemi kullanılmalı,  
• Yer günde 2 kez düzenli kirlendikçe ve hasta taburcu olunca ıslak paspas, su ve deterjan ile 

temizlenmelidir. 
• Daha sonra dezenfektan kullanılmalıdır. 

 
Küvöz Açık Yatak Ve Bebek Kodlarının Temizliği Ve Dezenfeksiyonu: 

•  Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalı, küvezleri içi ve dışı 
her gün temizlenmeli,  

• Uzun süre izlenen bebeğin küvözü en az haftada 1 (1000 kg’ın altındaki bebekler için 5 günde 1) 
dezenfekte edilmeli 

• İşlem sırasında bebek dezenfekte edilmiş başka bir küveze transfer edilmelidir. 
•  Kuvözün ayırabilir tüm parçaları çıkarılmalı 
•  Fırçalanarak yıkanmalı ve deterjanla ovularak temizlenmeli, sonra durulanmalı ve ve tek kullanımlık 

kâğıt havlularla kullanılmalıdır. 
•  Kuvöz parçaları dezenfekte edilmelidir. 
•  İçinde bebek varken küvöz dezenfeksiyonu yapılmamalı hava filtresinin bakımı ve değiştirilmesi 

üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalı. 
•  Kuvözlerde en yoğun kontamine olan bölgeler, kuvöz kapakçıkları bu kapakçıkları saran 

yastıkçıkları ve kollarıdır. 
•  Bu kısımlar her gün günlük hazırlanan sabunlu su ile temizlenmeli, dezenfektanlarla en az haftada 1 

yada her bebek değişiminde dezenfekte edilmeli, belirli aralıklarla yenilenmelidir. 
•  Tekrar kullanım öncesi küvöz havalandırılmalı, kuvöz kullanılmayacak ise nemlendirici bölümüne 

su konulmadan kuru tutulmalı 
•  Açık yatak ve bebek kotlarıda benzer şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir. 
•  Yoğun bakımda kullanılan temizlik malzemeleri yoğun bakıma özeldir başka yerde kullanılmaz… 
Solunum Devreleri Ve Nemlendiriliciler 
• Ventilatörün temizlik bakım ve dezenfeksiyonu, üretici firmaca belirlen şekilde ve her hasta 

değişinde yapılır. 
• Mekanik ventilatörün iş makinaları rutin olara sterilize ve dezenfekte edilmez. 
• Ventilatör hortumları sık manüpüle edilmemeli, 48 saatten daha kısa sürede değiştirilmemelidir. 

Kirlenme tıkanma (sekrasyon, kan vb. ) olduğu zaman değiştirilmemelidir. 
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• Veintilatörün tüp kısmında biriken sıvılar peryodik olara atılmalı, hastaya doğru akması 

engellenmelidir. Hasta 45 derece olacak şekilde pozisyon verilmelidir, Aspirasyon işlemleri steril 
şartlarda yapılmalıdır. 

• Nemlendiriciler hergün yıkanmalı, sıvıları değiştirilmeli, değiştirirken eski sıvı kalmamalı, 
tamamen boşaltılmalı, nemlendirici 12 saat bir boşaltılıp steril su doldurulmalı, haftada bir veya her 
bebek değişiminde steril edilmeli. 

• Aspiratör kavonozu dolduktan sonra hemen dökülmeli, tüpleri yıkanıp dezenfeksiyon 
uygulanmalıdır. 

• Oksijen nemlendiricileri haftada 2 kez 500 ppm klor çözeltisi ile 15 dk dezenfekte edilmeli, 
• Monometre içindeki steril distile su günlük değiştirilmeli, 
• Kullanılmadığı durumlarda monometre kuru saklanmalıdır. 
• Tartılar rutin olarak kirlendiğinde ve hasta kullanımından sonra dezenfekte edilmelidir. 
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	 Noninvaziv Ventilasyonun Solunum İşlevleri Üzerine Etkileri:
	 Üst hava yollarındaki direnci düşürür ve hava yolu açıklığını sağlar.
	 Diyaframın işlevini artırır.
	 Foksiyonel kapasitenin düşük olduğu, akciğerlerin yeteri kadar genişleyemediği ve akciğer mekaniklerinin henüz dengede olmadığı bebeklerde akciğer kompliansını düzeltir. Bu durum tidal hacmin artmasına ve dolayısıyla da solunum işinin azalmasına kat...
	 Ortalama hava yolu basıncını yükselterek fonksiyonel rezüdüel kapasite (FRK)’de artış sağlar. Bununla birlikte akciğer yüzey alanı genişler, ventilasyon-perfüzyon dengesizliği ve oksijenlenme düzelir. Bebeğin oksijen ihtiyacı azalır.
	 Alveoller açık kaldığı için yüzeydeki surfaktan korunur.
	 Ekstübasyon sonrasında uygulanılan nazal CPAP ekstübasyonun başarısını artırır ve bebeğin yeniden entübe edilme olasılığını azaltır.
	2.3.HASTAYI VENTİLATÖRDEN AYIRMA
	Hastayı Ventilatörden Ayırma:
	 Ventilatörde takip edilen FiO2 ihtiyacı ≤30%, spontan solunum hareketi olan, ventilatör parametreleri minimuma düşülen, SpO2’si stabil seyreden yeni doğanın ekstübasyonu planlanır.
	 Ekstübasyon planlanan hastanın beslenmesine 1-2 öğün ara verilir.
	 Ekstübasyon düşünülen hastanın kan değerlerine ve kan gazı değerlerinin normal aralıkta olduğu görülmelidir.
	 Yoğun bakım doktorunun talimatı ile hemşire genel durumu stabil seyreden hastayı “Mekanik Ventilasyon Desteği”nden ayırır.
	 Hasta noninvazif mekanik ventilasyon, hood veya küvöziçi oksijen tedavisi yöntemlerinden birisiyle takip edilir. Aldığı oksijen akımı SPO2’ye göre belirlenir.
	 Extübasyon saati ve varsa uygulanan tedavi CV olarak yoğun bakım hemşiresi tarafından “Hasta Takip Formu”na kaydedilir.
	 Extübe edilen hastanın solunum fizyoterapisi yoğun bakım hemşiresi tarafından yapılır.
	 Extübasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonlara göre entübasyon için gerekli olan tüm malzemeler (laringoskop, balonmaske, endotrakeal entübasyon tüpü, flaster) ve acil müdahale arabası hasta başında hazır bulundurulur
	2.4.RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ (BASINÇ,DÜŞME,BESLENME,AĞRI,BİLİNÇ)
	 Tüm risk değerlendirme skorları yatan hasta prosedüründe belirtildiği şekilde HBYS den yapılmaktadır.
	 Tüm skorlama sistemleri sorumlu doktor tarafından hastanın yatış yaptığı gün ve herhangi bir sdurum değişikliği durumunda HBYS den yapılmaktadır. Skorlama sonuçlarının 3 aylık analizi yapılmaktadır.
	 Bebekler doktorlar tarafından uluslararası kabul görmüş SNAPPE-2 (Score for Neonatal Acute Physiology- Perinatal Extension-II) Skorlama ile hastalık şiddeti açısından değerlendirilir.SBYS ye kaydedilir.
	13.03.Nütrisyon Takibi:
	 Yenidoğanın genel durumuna göre,  SBYS üzerinden bakım planı planlanarak ,Yenidoğanın hekiminin onayı ile normal beslenmeye geçiş yapılır ve hekim istemine gore bebeğin beslenme aralıkları düzenlenir.Bebeğin genel durumu iyi ise hemşire gözetiminde ...
	 Yenidoğanın beslenme takibi ve günlük kilo alımı hasta takip formunda kayıt altına alınır.
	 Anne sütü alamayan yenidoğanlar için annenin sütünün kesilmemesi için,anne sütü sağılarak Anne Sütü Saklama Talimatı'na göre alınarak muhafaza edilir.
	 Normal bir yenidoğan iki üç saat ara ile 24 saatte ortalama 8-12 kez beslenmelidir.
	 Efektif emzirme sağlanamamış emme-yutma refleksi gelişmemiş (DDA) , prematüre ve özel problemi olan bebekler çeşitli yöntemlerle (Kapla ( fincanla), Enjektör, Oragastrik sonda ile beslenme , Beslenme sondası destekli meme Prematürenin Beslenme Şekli...
	 Emme – yutma koordinasyonu  32-34 Haftanın altında tam olarak gelişmemiş olduğunda oragastik tüp kullanılmalıdır. Bu tüplerin kalınlıkları (ÇDDA) olan bebeklerde 3.5-4 F ( DDA) olan bebeklerde 5-6 F’yi geçmemelidir.
	 Nazogastrik tüp solunum sorunları yaratabileceği için oragastrik beslenme tercih edilmelidir.
	 Emme yutma koordinasyonu erken gelişmiş olan 30 haftanın üzerinde bebeklerde kap ile beslenme denenebilir.
	 Prematürenin tüple beslenmesi devamlı veya bolus olarak iki tipte olur. Bolus beslenmeden kasıt beslenme fizyolojisine uygun olarak 15-20 dakikalık süre içerisinde bebeğin orogastrik ile yer çekiminden yararlanarak beslenmesidir. Tüple beslenmede ba...
	 Devamlı beslenme ise özellikle immotilite problemi olan çok küçük  pretermde uygun beslenme şeklidir. Devamlı ( sürekli, kontinyü) beslenmede lipidler. CA ve fosfor tüpte çökebilir. Enfeksiyon riski daha yüksektir. Bu nedenle tüplerin 4 saatte bir d...
	13.04.Özel Beslenme Durumları:
	Yarık Dudak – Damakta Beslenme; Sadece yarık dudak olanlar anneyi emebilirler. Bazen dudakların elle birleştirilmesi emmenin daha güçlü olmasını sağlar. Bu bebekler çabuk yorulabildiğinden 10 dakika emzirdikten sonra destek gerekebilir. Yarık dudak-da...
	 Yenidoğanda Parenteral Beslenme; Parenteral beslenme oral yolla beslenemeyen bebeklere yeterli besin desteği sağlamak için kullanılır. Ancak çok küçük prematürelerde bile en kısa zamanda trofik beslenmeye başlanması önerilmektedir. Parenteral Beslen...
	 Mama ayrı bir alanda hazırlarken kaynatılan su ılıtılıp bardağa boşaltılır ve her 30 ml ye 1 ölçek mama eklenir.
	 Beslenme amacıyla tekrar kullanılan araç ve kapların dezenfeksiyonu; biberonlarının temizliği Buharlı sterilizasyon yöntemi ile hemşire tarafından  yapılır.

