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Antimikrobiyal yönetim 

multidisipliner bir yaklaşımdır! 



Hemşireler hastalar ile uzun süre birlikte olan, uzun 

süre gözlemleyen ve iletişimde olan, klinik 

durumunu ve seyrini uzun süre takip eden sağlık 

çalışanlarıdır. Bu nedenle antibiyotik yönetimin 

önemli bir parçasıyız! 



 

 

 

HEMŞİRELER GÜNLÜK RUTİN İŞLEYİŞTEKİ 

GÖREVLERİ İLE ANTIMİKROBİYAL 

YÖNETİMİN İÇERİSİNDEDİR… 



Hasta kabulü 
Antibiyotik uygulaması 

 Hastanın antibiyotik allerji 

öyküsünün alınması 

 Kullandığı ilaçların 

öğrenilmesi 

 

 Antibiyotiğin uygun zamanlama ile 
uygun yoldan uygulanması ve 
kaydının uygun şekilde tutulması 

 Hekimlere antibiyotiğin yararlılığı 
hakkında görüşlerin sunulması ve IV 
formdan oral forma hızlı geçiş için 
hatırlatıcı olunması  

 Hastane politikası içerisinde 
uygulanan cerrahi profilaksiye 
uyumun sağlanması(hatırlatıcı 
konum) 

 Hastanın antimikrobial allerjisinin 
hekimlere hatırlatılması 

Mikrobiyolojik örnek alma 

 Erken ve uygun örnek 
alma(antibiyotik uygulamadan 
önce ve aseptik koşullarda) 

 Hastanın kliniğine uygun 
örneğin alınması 

 

Hemşirelerin Rutin İşleyişte Antimikrobiyal 

Yönetime Katkısı Olan Görevleri  

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



Hastanın günlük 

gelişiminin izlenmesi 

Hasta eğitimi 

 Hekimlerle hastanın günlük 

verilerinin paylaşılması(antibiyotik 

kullanım  günü, hastanın kültür ve kan 

değerlerinin sonuçlarının paylaşımı, 

hastanın klinik durumu) 

 

 Antimikrobiyal ilaçların 

kullanımındaki temel 

prensiplerin ve antibiyotik 

direncinin hastaya aktarılması 

 Antibiyotiğin gereksiz olduğu 

durumların hastaya aktarılması 

 Taburcu olan hastaya kullanması 

gereken antimikrobiyallerin 

uygun şekilde anlatılması 

 

Hasta güvenliği 

 Antimikrobiyal ilaçların advers ve 
yan etkilerinin takip edilmesi 

 Hastanın durumundaki 
değişikliklerin hekimi ile paylaşılması  

Hemşirelerin Rutin İşleyişte Antimikrobiyal 

Yönetime Katkısı Olan Görevleri  

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



Hemşireler Antimikrobiyal Yönetimin Ne 

Kadar Farkında? 



(IDSA, 2016) 



(CDC, 2014) 





Gram pozitiflere yönelik verilen 

antibiyotiklerin kontrolü 

 
 Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından bir protokol oluşturuldu, 

 Protokol dahilinde infeksiyon kontrol hemşiresi bu 

antibiyotiklerin takibini yaptı, 

 Neden kullanılmış emprik? 

 Kültürde üreme olmuş mu? 

 Olmuşsa uygulanan antibiyotik bu üremeye uygun mu? 

 Uygun değilse değiştirilmiş mi? 

 Eğer üreme olmamış ise antibiyotik kesilmiş mi? 

 Uygulanan antibiyotiklerin kullanımlarında görülen aksaklıklar 

konusunda bölümlerle ve hekimlerle görüşüldü 

 Hasta dosyaları incelendi ve hekimler aranarak uygulanan antibiyotiğin 

neden kullanıldığı sorgulandı. 

 

 



Gram pozitiflere karşı uygulanan 

antibiyotiklerdeki değişiklik… 



YASAL SORUMLULUĞUMUZ? 

 

(Sağlık Bakanlığı, 2010) 



Antibiyotik Yönetiminde Servis 

Hemşirelerinin Yetkinliği Nasıl Geliştirilebilir? 

 Antibiyotik yönetimi programının içerisinde etkin olarak 

görev almalıdırlar. 

 Hemşirelerin antimikrobiyal yönetime katkıları ve işlevleri 

net şekilde anlatılmalı, antibiyotik kullanımı değil 

antimikrobiyal yönetim hakkında konuşulmalıdır. 

 Antimikrobikler ve antimikrobik kullanımı/etkiler/yan 

etkiler/ direnç gelişimi hakkında hemşireler 

eğitilmelidirler. (hemşirelik formal eğitiminde tıp 

eğitimine göre antibiyotikler kısıtlı bir şekilde 

anlatılmaktadır) 

 

 

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



Hizmetiçi eğitimlerinde… 

Örneklerin alınması ve  aseptik tekniğin uygunluğu 

konusunda eğitimler tekrarlanmalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



 

 

 

 

 

 

 

Örnekler alındıktan sonraki laboratuvar 

süreçleri hakkında hemşireler bilgilendirilmeli 

 

 

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



Mikrobiyolojik sonuçların okunması ve dikkat edilecek 

durumlar hakkında hemşirelerin eğitilmesi 

 Mikroorganizmanın direnç durumu 

 Direnç durumuna uygun antimikrobiyal kullanımı 

 

 

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



 Temel olarak IV antibiyotiğin oral antibiyotiğe geçişi 

konusunda hemşirelerin eğitimi 

 Kolonizasyon ve enfeksiyon arasındaki fark konusunda 

hemşirelerin eğitimi 

 Hemşirelerin hekimlere antimikrobik istemleri ve 

tedavileri hakkında soru sormaları/sorgulamaları 

konusunda cesaretledirilmeleri 

 

 

 

(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



 

İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi olarak… 

 
 Hastaneye özgü rehberlerin/protokollerin/klinik yolların 

oluşturulmasında rol alarak ve hastanede uygulanmasında 
öncülük edilmesi, 

 Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonların belirlenmesinde rol 
alınması, güncel kaynakların takip edilmesi, 

 Hastane direnç yapısının takip edilmesi, 

 Alanda yapılan yanlışlıkları görmek için iyi bir gözlemci olması, 

 Hastaların aktif bakımını sağlayan hemşirelerinin infeksiyon 
kontrol ve hastanenin antibiyotik politikası konusunda 
bilgilendirilmesi, 

 Hastaların aktif bakımını sağlayan hemşirelerin antibiyotik 
kullanımının sorgulanması konusunda desteklenmesi, 

 Güncel, uluslararası ve kanıta dayalı yaklaşımları takip edilmesi6. 

 

 (Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press)) 



   TEŞEKKÜRLER… 


