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İçerik

• Hemşireler gözünden direnç nedir, nasıl tehdit haline gelir?
• Antimikrobiyal yönetimde hemşirenin yeri, görevleri ve sorumlulukları?
• Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin rolleri, görevleri nelerdir?
• Enfeksiyon kontrol hemşirelerinin antibiyotik direncini önlemede rolleri 

nelerdir?
• Enfeksiyon kontrol hemşireleri olarak hastanemizde yürüttüğümüz ve 

planladığımız çalışmalar. 



Antimikrobiyal direnç: 

• Bakterilerin herhangi bir antibiyotiğin varlığına rağmen üreyebilmesi 
ve enfeksiyon yapabilmesidir.



Dirençli mikroorganizmalar topluma nasıl yayılıyor? 

Hayvanlara antibiyotik 
uygulanınca barsak 

florasında antibiyotik 
direnci gelişir

Ali Bey antibiyotik alır ve 
barsak florasında bakteri 

direnci gelişir 

Dirençli bakteriler 
hayvan etinde varlığını 

sürdürebilir. Bu 
bakteriler iyi 

pişirilmeyen etlerden 
insana bulaşabilir.

Dirençli bakteriler gübre ile ya da 
hayvan dışkısı ile bulaş olmuş su 
aracılığıyla besinlere geçebilir.

Bu bakteriler besinlerde 
yaşamını sürdürebilir, 

insan tarafından 
tüketilmesi halinde GİS te 

varlığını devam ettirir. 

Ali Bey yaşamını sürdürmeye 
devam eder. Bu aşamada 

dirençli bakterileri çevresine 
yayar. 

Ali Bey hastanede, huzur evinde ya da 
diğer sağlık kurumlarında tedavi olur

Dirençli bakteriler bu 
sağlık kurumlarında 
bakım gören diğer 
hastalara bulaşır.  

Hastalar 
taburcu 

olur

Dirençli bakteriler el hijyeni 
sağlamamış ya da izolasyon 

önlemlerine uymamış bireyler 
tarafından direkt olarak 

hastadan hastaya bulaşır. Sağlık Kurumu



• Antimikrobiyal direnç gelişimini önlemede HEMŞİRELERİN rolü var mı? 





Joint Commission ASP Standart





Hemşirelerin rolü niçin önemli? 
• Sağlık bakımı sisteminde yer alan en geniş profesyonel işgücü,

• Hastalarla 24 saat kesintisiz iletişim ve gözlem fırsatı,

• Tedavi uygulamalarından sorumlu olmak,
• Tedavi listelerinin düzenlenmesinde kilit rol,

• Eczane ve diğer disiplinler ile sürekli iletişim halinde olmak,  
• Güvenli ilaç uygulama adımlarından sorumlu ekip olmak. 





Genel olarak hemşirelerin antibiyotik direnç gelişimini önlemedeki görevleri: 

Süreç Hemşirelerin katkısı

Hasta kabul • Alerji öyküsü
• Kullandığı tedavilerin kaydı

Mikrobiyolojik örnek alma • Antibiyotik uygulanmadan önce uygun kültürlerin alınması
• Gereksiz örneklemeden kaçınma 

Antibiyotik tedavi süreci • Antibiyotik tedavisinin order edilen tedavi planı ile uyumlu olacak şekilde zamanında ve uygun bir 
şekilde  uygulanması

• Tedavini doğru bir şekilde kaydedilmesi ve planlanması
• De-escalasyon ve swich therapy sürecinde (ort 3.7. günlerde) hatırlatıcı olma,
• Cerrahi profilaksi sürecinin işleyişinde yardımcı olmak,

Günlük gözlem • Tedavinin gidişatını gözleme ve kayıt altına alma,
• Advers olayları gözleme ve kayıt etme,
• Hastanın durumunda herhangi bir değişiklik varsa iletişime geçme ve kayıt etme. 

Hasta (aile) eğitimi • Antibiyotikler nerede gereksizdir,
• Mikroorganizmaların yayılmasını ve enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin görevi,
• İlaç eğitimi (zaman, etkileşimler, advers etkiler, tedaviye uyum sürecinin kolaylaştırılması) 
• Kalan ilaçların bertaraf (farmasotik atık süreci) 





Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri



Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin görevi;

vSağlık merkezlerinde bakteri, virüs, mantar gibi enfeksiyon ajanlarının 
yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yürütür. 



vEnfeksiyon hızlarını takip eder, 
vTespit ettiği yükseliş trendlerine yönelik aksiyonlar alır, 
vEKK’nin de desteğini alarak enfeksiyonları önlemeye yönelik yada 

antibiyotik direncini düşürmeye yönelik çeşitli projeler yürütür. 
(sürveyans, geribildirim.. vb) 

vSonuçları yönetim ve diğer sağlık çalışanları ile periodik olarak paylaşır. 

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin görevi;



vEnfeksiyonları önlemeye ve kontrol altına almaya yönelik ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan tüm yayın ve rehberleri 
yakından takip eder, 

vSağlık çalışanların bilgisini güncel tutabilmek için bu içerikleri 
bölümler ile paylaşır. 

vİhtiyaca göre kişiye yönelik ya da hastane geneline yönelik eğitim 
programları organize eder. 

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin görevi;



vBilimsel faaliyetler yürütür ya da diğer sağlık çalışanlarına bilimsel 
çalışmalar sırasında destek olur. 

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin görevi;



vBilinmeyen enfeksiyon ve salgın riskine karşı kurumu ve sağlık 
çalışanlarını önceden bilgilendirir, gerekirse hastane içinde tatbikatlar 
planlar. 

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin görevi;



Biz Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri olarak direnç gelişimini önleme çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 

• Sürveyans, (enfeksiyonlara ve uygunsuz kullanılan kısıtlı antibiyotiklere yönelik)
• Eczane ile işbirliği içinde tüketimin yakından takip edilmesi,
• Bölüm bazlı cerrahi profilaksi rehberine uyumun takip edilmesi, 
• Antibiyotik çalışma grubu toplantıları,
• EKK toplantıları,
• Bilgilendirme broşürleri,
• Kurum içi eğitimler (toplantı / sempozyum)
• Bundle çalışmaları,
• Klinik yollar (FEN, AGE, ÜSYE, Sepsis, ÜSE, YDE, Pnömoni...)
• Yazılı ve sözlü geri bildirimler,



Biz Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri olarak direnç gelişimini önleme çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 

• Sürveyans, (enfeksiyonlara ve uygunsuz kullanılan kısıtlı antibiyotiklere yönelik)

• Eczane ile işbirliği içinde tüketimin yakından takip edilmesi,
• Bölüm bazlı cerrahi profilaksi rehberine uyumun takip edilmesi, 
• Antibiyotik çalışma grubu toplantıları,
• EKK toplantıları,
• Bilgilendirme broşürleri,
• Kurum içi eğitimler (toplantı / sempozyum)
• Bundle çalışmaları,
• Klinik yollar (FEN, AGE, ÜSYE, Sepsis, ÜSE, YDE, Pnömoni...)
• Yazılı ve sözlü geri bildirimler,



Antibiyotik tüketimini takip edilmesi:   Antimicrobial Days (Days of therapy) 

.......... Hasta yatış gününde ........ Kutu  Antibiyotik kullandı ise 1000 hasta gününde .....x....  kutu antibiyotik kullanmıştır? 

x kutu antibiyotik / DDD = y (gün sayısı kadar antibiyotik kullanılmıştır) 

1000 hasta gününde y gün sayısı kadar antibiyotik kullanılmıştır. 





EUCIC DENEYİMİ: Peki Avrupa’ da DoT (Days of therapy/DDD) takibi yapılıyor mu? 

Takip sonuçlarını değerlendirdiğimizde Avrupa'nın neresindeyiz? 



Otomatik antibiyotik takip sistemi;
• Antibiyotik Bilgi Sistemi (ABİS) 



Biz Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri olarak direnç gelişimini önleme çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 

• Sürveyans, (enfeksiyonlara ve uygunsuz kullanılan kısıtlı antibiyotiklere yönelik)
• Eczane ile işbirliği içinde tüketimin yakından takip edilmesi,

• Bölüm bazlı cerrahi profilaksi rehberine uyumun takip edilmesi, 
• Antibiyotik çalışma grubu toplantıları,
• EKK toplantıları,
• Bilgilendirme broşürleri,
• Kurum içi eğitimler (toplantı / sempozyum)
• Bundle çalışmaları,
• Klinik yollar (FEN, AGE, ÜSYE, Sepsis, ÜSE, YDE, Pnömoni...)
• Yazılı ve sözlü geri bildirimler,



Cerrahi Profilaksi Takibi,

• Tüm cerrahi bölümlerin profilaksi
uygunluğunu değerlendiriyoruz,
• Sonuçları aylık olarak

değerlendiriyoruz ve ilgili birimler ile
paylaşıyoruz.  



 
          GENEL CERRAHİ PROFİLAKSİ TAKİP FORMU  

 

 
PROFİLAKSİ BİLGİ FORMU 

 
Hasta  

Barkodu 
 

 
 

1.GENEL BİLGİLER 
 

Tanı  _________    
  

Yatış tarihi  __/__/__      Operasyon tarihi  __ /__ /__                                          Taburcu tarihi  __ /__ /__ 
 

 

Yatışta enfeksiyon          o Var (ise)       __________________                                                               

                                          o Yok 

Antibiyotik alıyor mu?   o Var (ise)       Antibiyotik ismi ___________                                              Kaç gündür? __________         

                                          o Yok                             

 

2. OPERASYON 
 

Operasyon adı:   ________________                                                                      Doktor adı:  ________________ 
 

Operasyon durumu:        o Temiz              o Temiz-kontamine      o Kontamine                    o Kirli 

Operasyon türü:               o Elektif                   o Acil                                             o Travma                          o İmplant 
  

Aynı zamanda multiple cerrahi girişimi:         oVar (ise)  ______________   

                                                                               o Yok 

Operasyon süresi _________ dakika 

 
 
3. OPERASYON SONRASI 
 

Durum:                                     o Cerrahi enfeksiyon gelişti               o Taburcu                              oExitus                                  
 

Cerrahi enfeksiyon varsa: o Yüzeysel                    o Derin                                  oOrgan/Boşluk 
 

Enfeksiyon belirtisi: o Kızarıklık                    o Akıntı                    o Şişlik 
 

 
4. PROFİLAKSİ 
 
Profilaksi amaçlı kullanılan antibiyotik:  __________ 

 

Operasyondan (insizyondan) kaç dakika önce uygulandı? ______dakika 

 

Profilaktik antibiyotik toplam kaç saat uygulandı?   ______  saat                  o Tek doz          

 
***24 saati geçti ise nedeni: _____________________________________ 
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Biz Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri olarak direnç gelişimini önleme çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 

• Sürveyans, (enfeksiyonlara ve uygunsuz kullanılan kısıtlı antibiyotiklere yönelik)
• Eczane ile işbirliği içinde tüketimin yakından takip edilmesi,
• Bölüm bazlı cerrahi profilaksi rehberine uyumun takip edilmesi, 
• Antibiyotik çalışma grubu toplantıları,
• EKK toplantıları,

• Bilgilendirme broşürleri,
• Kurum içi eğitimler (toplantı / sempozyum)
• Bundle çalışmaları,
• Klinik yollar (FEN, AGE, ÜSYE, Sepsis, ÜSE, YDE, Pnömoni...)
• Yazılı ve sözlü geri bildirimler,



CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEK ELİMİZDE!
Sırasıyla operasyondan önce, operasyon sırasında ve sonrasında 

alacağımız önlemler CAE riskini en aza indirecektir.  

OPERASYONDAN 
ÖNCE 

OPERASYON  
SIRASINDA 

OPERASYONDAN 
SONRA

Hastaya duş 
alınmasını 

hatırlat

Hastayı 
tıraş etme

Cilt 
hazırlığında 
klorheksidin

+ alkol 
içerikli ürün 

kullan 

Profilaktik
antibiyotiği 

rehbere 
uygun seç

Ellerini 
uygun 

teknik ile 
ve uygun 
süre ov!

Ameliyathane kapılarının açılma 
sayısını ve insan trafiğini mümkün 

olduğu kadar sınırla

Cerrahi işlem süresince alanın ve 
ekipmanların sterilliğini 

sürdürdüğünden emin ol

İşlem sonrası profilaktik antibiyotiği sürdürmek 
bilinenin aksine CAE’ larını önlemez. 24 saati 

geçen profilaktik antibiyotik sadece antibiyotik 
direncini artırımaya neden olacaktır. 

Yara pansumanını aseptik şartlarda sağla, 
yara çevresini enfeksiyon belirti bulguları 

açısından takip et, eğer kanama yoksa ilk 24 
saat  pansumanı açma. 

BİLGİLENDİRME 
POSTERLERİ





Biz Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri olarak direnç gelişimini önleme çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 

• Sürveyans, (enfeksiyonlara ve uygunsuz kullanılan kısıtlı antibiyotiklere yönelik)
• Eczane ile işbirliği içinde tüketimin yakından takip edilmesi,
• Bölüm bazlı cerrahi profilaksi rehberine uyumun takip edilmesi, 
• Antibiyotik çalışma grubu toplantıları,
• EKK toplantıları,
• Bilgilendirme broşürleri,
• Kurum içi eğitimler (toplantı / sempozyum)

• Bundle çalışmaları,
• Klinik yollar (FEN, AGE, ÜSYE, Sepsis, ÜSE, YDE, Pnömoni...)
• Yazılı ve sözlü geri bildirimler,



Bundle Çalışmalarımız;

Servis / Kat_______________________________________ Doktor Adı___________________________

Yatış Tarihi _______________________________________ Taburcu Tarihi_________________________

Venöz Giriş Yetersizliği Venöz Sklerozan Madde Uygulanması

Hipovolemik Şok Hemodiyaliz, Plazmaferez 

Hemodinamik İzlem Santral Venöz Basınç İzlemi

Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Kemoterapi Vazopresör Uygulamaları

Diğer______________________________________

El hijyeni Var Yok El hijyeni Var Yok

Maksimum Steril Bariyer Önlemleri Maksimum Steril Bariyer Önlemleri

Maske Var Yok Steril Eldiven Var Yok

Bone Var Yok Steril örtü Var Yok

Steril Önlük Var Yok

Steril Eldiven Var Yok

Steril örtü Var Yok

Cilt Hazırlığı Cilt Hazırlığı

Klorheksidin +Alkol Var Yok Var Yok

**Batikon Var Yok Var Yok

Ultrason Kullanımı Var Yok Pansuman 

Ultasonda Steril Malzeme Kullanımı Var Yok
Var Yok

Uygulama Bölgesi Steril kare gaz Var Yok

Subclavian Tünelli Tegaderm Var Yok
Juguler Tünelsiz
Femoral Umblikal İğne Uygulayan Bölüm___________________
Umblikal Diyaliz kateteri

İğnenin Takıldığı Tarih___________________
Kateter Yeri_______
_________________ İğne Uygulayanın Adı Soyadı______________

Pansuman
Var Yok

Steril kare gaz Var Yok
Tegaderm Var Yok

Kateteri Uygulayan Bölüm______________________

Kateterin Takıldığı Tarih_________________

Kateter Uygulayanın Adı Soyadı__________________

Hasta kimlik etiketi
                      SANTRAL/PORT KATETER VE PORT İĞNESİ 

TAKİP FORMU        

Diğer________________

SANTRAL  / PORT KATETER UYGULAMALARI

Santral Kateter Tipi

 Bu bölüm kateteri takan kişi  / hastanın doktoru tarafından doldurulur.
Kateter Endikasyonu

     *Batikon 

Bu bölüm Santral / port kateter / port iğnesi takılan bölüm tarafından her yeni uygulamada doldurulur.

* Sadece 3 ay altında olan çocuklarda  Batikon kullanılır.

Klorheksidinli                          
tegaderm
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Klorheksidin +Alkol 

PORT İĞNESİ UYGULAMALARI

Klorheksidinli                          
tegaderm

PICC 

İlgili 
Bölüm 

Tarih Pansuman 
Saati

İmza 

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

Temiz Steril eldiven
Temiz Akıntı   Var Var Var Klorheksidin+Alkol

Kızarıklık Klorheksidinli tegaderm
Kirli Şişlik   Yok Yok Yok

UD

     

**Sadece 3 ay altında olan çocuklarda  Batikon kullanılır. Tegaderm kateter tipine göre kullanılır. Kullanılmadığı durumlarda 
    Tegaderm' üzeri çizilir.

**Tegaderm 
**Batikon + Alkol 

**Batikon + Alkol 

**Batikon + Alkol 

**Batikon + Alkol 

**Batikon + Alkol 

**Batikon + Alkol 

**Tegaderm 

**Tegaderm 

**Batikon + Alkol 

**Tegaderm 

**Batikon + Alkol 

**Tegaderm 
**Batikon + Alkol 

**Tegaderm 

KATETER

**Tegaderm 

          Çıkarılma Tarihi _______________________

Bu bölüm günde bir kez değerlendirilir doldurulur.
"Pansuman Saati" ve "Pansuman Malzemesi" bölümü sadece pansuman yapıldığında doldurulur.

Kateter 
Değişim 
İhtiyacı

**Tegaderm 

**Batikon + Alkol 
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**Tegaderm 

(Kateter / İğne çıkarılmadıysa ve form dolduysa yeni form çıkarılıp devam edilir.)

**Tegaderm 

      PORT İĞNESİ

SANTRAL KATETER VE PORT İĞNESİ KONTROL FORMU*

Kateter 
Endikasyonu 

Pansuman 
İhtiyacı Pansuman Malzemesi

Giriş Yeri / 
Bölgesi Pansuman

*Kateter / port iğnesi değişimi gereken hastalar için yeni form düzenlenir.
* Erişkin hastalarda günlük olarak kontroller kaydedilir, pediatri hastalarında "Giriş Bölgesi uygun değil (UD)" olarak işaretlenir.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cuff Basıncı Ölçülen değer sayısal olarak yazılır. (mm/H2O) 
Ventilatör devresi değişimi Evet (1) / Hayır (0)
Enteral beslenme Evet (1) / Hayır (0) / Uygun Değil (2)
Spontan solunum Evet (1) / Hayır (0) / Uygun Değil (2)
Ventilatör ile uyum Evet (1) / Hayır (0)
Ventilatörden ayırma kararı Evet (1) / Hayır (0)
Ventilatörden ayırma sonucu Başarılı (1) / Başarısız (0)
Trakeostomi Var (1) / Yok (0) / Planlanıyor (2)
Plansız ekstübasyon Evet (1) / Hayır (0)
Sedasyon uygulama Uygulanıyor (1) / Uygulanmıyor (0) / Uygun Değil (2)
Ramsey sedasyon skoru Değerlendirilen skor yazılır.
Peptik ülser profilaksisi  Uygulanıyor (1) / Uygulanmıyor (0) / Uygun Değil (2)
Derin ven trombozu profilaksisi
Klorheksidinli ağız bakımı Günde en az 3 kez   Uygulanıyor (1) / Uygulanmıyor (0) / Uygun Değil (2)
Tespit değişimi Tespit bantları değiştirildi mi? Evet (1) / Hayır (0)
Yatak başı (30-45º)   Evet (1) / Hayır (0) / Uygun Değil (2)
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Sadece emirlere yanıt veren hasta

Uyuyan, glabellaya vurmakla hızlı yanıt veren hasta

Uyuyan, uyarılara yavaş yanıt veren hasta

Ağrılı uyarana  yanıtsız hasta

4

Derin ven tromboz (DVT) profilaksisi 

RASS SEDASYON SKALASI

1

2

3

Uyanık, tedirgin, ajite, huzursuz hasta

Uyanık, koopere, oryante ve sakin hasta

6

Hasta kimlik etiketi

Plansız ekstübasyon

Sedasyon uygulama

RASS sedasyon skoru

Peptik ülser profilaksisi

Ventilatörden ayırma sonucu

Trakeostomi 

* Entübasyondan sonra en az 12 saattir entübe olan hastalar için günlük kontrol edilir.
* Hasta extübe olduktan sonra 24 saat içinde yeniden entübe olur ise; ventilatör gününe kaldığı yerden devam edilir.

Te
da

vi 
& 

Ba
kım

Klorheksidinli ağız bakımı

Tespit değişimi

Yatak başı 
(30-45º) 

Kontrol eden

5

Cuff basıncı

Ventilatör devresi değişimi

Enteral beslenme

Spontan solunum 

Spontan solunum varsa                  
ventilatör ile uyum 

Ventilatörden ayırma kararı

O Diğer: 
Ay:________   Yıl:________ Teşhis: __________________________________________________

Uygulanıyor (1) / Uygulanmıyor (0) / Uygun Değil (2) (Varis çorabı, bacak kompresyon cihazı (SCD), heparin) 

              VENTİLATÖRDEKİ HASTA KONTROL FORMU (YETİŞKİN)  
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Risk Faktörleri:    O Dış transfer       O Malignite       O Çoklu organ yetmezliği       O KOAH       O Nötropeni       O İmmünsuprese ilaç kullanımı     

Gün

Ventilatör günü



Biz Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri olarak direnç gelişimini önleme çalışmalarına nasıl katkıda 
bulunabiliriz? 

• Sürveyans, (enfeksiyonlara ve uygunsuz kullanılan kısıtlı antibiyotiklere yönelik)
• Eczane ile işbirliği içinde tüketimin yakından takip edilmesi,
• Bölüm bazlı cerrahi profilaksi rehberine uyumun takip edilmesi, 
• Antibiyotik çalışma grubu toplantıları,
• EKK toplantıları,
• Bilgilendirme broşürleri,
• Kurum içi eğitimler (toplantı / sempozyum)
• Bundle çalışmaları,

• Klinik yollar (FEN, AGE, ÜSYE, Sepsis, ÜSE, YDE, Pnömoni...)
• Yazılı ve sözlü geri bildirimler,



PEDİATRİK HASTALARDA FEBRİL NÖTROPENİ KLİNİK YOLU 

 

 

 

 

 

OLGU:  Ateş Bir kez timpanik yoldan ≥ 38.5°C veya bir saatten uzun süren ≥ 38°C ateş saptanmasıdır.                                                    
Nötropeni (Nötrofil sayısı ≤ 1000 hücre/ml) 

Hastanın Risk Durumuna göre hastaya uygun emprik tedavi başlanır.  

Yüksek Risk; Karbapenem (meronem, imipenem) ve Antipseudomonal Beta Laktam (penicillin or sefalosporin) ile 
monoterapiye başlanır (A I). Dirençli enfeksiyondan şüphelenilen ve kliniği stabil olmayan hastalar için glikopeptit 
(Vankomisin, teikoplanin) ya da 2.gram negatif antimikrobiyal ajan tedaviye eklenir (B I).  

Düşük Risk ; Hasta eğer tolere edebiliyorsa oral tedavi sefiksim (zimaks) başlanabilir (B II). 

• Kliniği stabil olan ve sadece dirençli ateşi olan hastalarda başlangıç empirik antibiyotik tedavi modifiye edilmemeli (C I)  
• Kliniği stabil olmayan ve dirençli ateşi olan çocuklarda başlangıç empirik tedavi rejimi dirençli gram (-), gram (+) ve 

anaerobik bakteri ajanları ile tedavi rejimi genişletilmeli (C I). 

Neler Yapılmalıdır? 

• Hastaya KORUYUCU ÖNLEMLER uygulanır, hasta odasına maskesiz girilmez. 
• Hastaya temas öncesi ve temas sonrası, her türlü invaziv girişim öncesinde ve sonrasında el hijyeni kurallarına uyulur.  
• Hastanın doktoru ve hemşiresi ile iletişime geçilerek hasta dosyasına klinik sekreter tarafından “Klinik Protokol” 

etiketi yapıştırılır. 
• Hastanın doktoru tarafından  risk düzeyi belirlenir  

Yüksek Risk                                                                                         
...Nötropeni süresi > 10 gün,  
   Lösemi, ileri evre NHL, remisyonda olmayan lösemi 
   Sepsis veya dökümante ağır enfeksiyon bulgusu, 
   Ek organ/sistem bozukluğu  
   Genel durum iyi değil, bulantı, kusma, karın ağrısı, dehidratasyon 

Düşük Risk                                                                                         
...Nötropeni süresi < 10 gün,  
   Erken evre Non - Hodking Lenfoma ve solid tümörlü hastalar. 
   Sepsis veya dökümante ağır enfeksiyon bulgusu olmaması, 
   Ek organ/sistem bozukluğunun olmaması  
   Genel durum iyi, bulantı, kusma, karın ağrısı, dehidratasyon yok  

• Duruma uygun olan laboratuvar testleri (CRP, lökosit,nötrofil), kan kültürü (SVK varsa mutlaka her lümenden) alınır (C I) 
• Semptomatik bulguların varlığında akciğer grafi çekilir (B I), isteğe bağlı idrar tahili ve kültürü alınabilir (CII). 

Tüm Hastalarda: 48 saat kültüründe üreme olmayan hastalarda ve en az 24 saat ateşi olmayan hastaların empirik antibiyotik 
tedavisi kesilmeli (C I). 

96 saat devam eden FN olgularında 
• MSS yada pulmoner aspergillozis tanısını doğrulamak için serebrosipinal sıvı ya da bronkoalveolar lavajda galaktomannan 

düşünülmeli (CII).  
• İnvaziv aspergillozisin erken tanısı için yüksek risk gurubundaki çocuk hastalar haftada iki kez galaktomannan serum takibi 

önerilir (BII). 
• Yüksek risk grubunda olan ve 96 saati aşan dirençli ateşi olan FN’li çocukların ileri değerlendirilmesi için şüphelenilen 

enfeksiyon odağının saptanması için AKC BT düşünülmeli, > 2 yaş çocuklarda sinüs BT çekilebilir (CII)  
• Başlanan empirik tedaviye 96 saat’den fazla yanıt alınamaz ve dirençli ateş durumunda tedaviye empirik olarak antifungal 

tedavi eklenmelidir. Antifungal tedavi için caspofungin ya da liposomal amfoterisin kullanılır (AI).                               
• Düşük risk grubundaki çocuk hastalar için empirik antifungal tedavi önerilmez.  

 

Kriterler Puan
1
1
1
1

45 yaş ve üstü -1

Puan = 0 Puan = 1 Puan = 2 Puan = 3 Puan = 4

Seçenek

* AGBHS: A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar
** SYVP: Solunum Yolları Virüs Paneli (Multiplex PCR) : ..................................................

Hastayı 
Değerlendiren 

Hekim

Boğaz ağrısı olan hastaya aşağıdaki skorlama uygulanır.

Öksürük olmaması 
Hassas ve şişmiş ön servikal nodlar

Boğaz kültürü ya da Hızlı Antijen 
(Streptokok) Tarama Testi**

Kriptik/Hipertrofik tonsil varlığı
Yaş

Toplam Puan:                                                                                        

Ateş > 38 °C 

ØHastada viral etken düşünülüyorsa veya hasta grip benzeri hastalık semptomları taşıyorsa ve hastanın klinik durumu 
orta/ciddi olarak değerlendiriliyorsa hastadan influenza hızlı test/SYVP** istenebilir. 

AGBHS* 
Farenjit 

Riski                    
%1-2,5

AGBHS 
Farenjit 

Riski                       
%5-10

AGBHS 
Farenjit 

Riski                               
%11-17

AGBHS 
Farenjit 

Riski                             
%28-35

AGBHS  
Farenjit 

Riski                             
%51-53

ERİŞKİN HASTALARDA ÜST SOLUNUM YOLU 
ENFEKSİYONLARI KLİNİK YOLU

İleri tetkiğe gerek 
yok ve antibiyotik 

ENDİKASYONU YOK 

Antibiyotik başla; 
Amoksisilin-klavulonik asit 

[2X1 g/gün ( 10 gün)]
Benzatin penisilin

[1,2X106 ü/tek doz IM ]   
Makrolidler 

Azitromisin tb   
[1x500 mg/gün (5 gün)]
Klaritromisin cps 
[2x500 mg/gün (10gün)]
Klindamisin tb   
[3x300 mg/gün (10 gün)]

Sefuroksim tb
[2x500mg/gün (5 gün)]

Diğer Antibiyotik;  
..................................................

Nedeni; 

Negatif 
Antibiyotik 

ENDİKASYONU
YOK.

Pozitif   
Antibiyotik ile 

tedavi

AKUT 
TONSİLLİT/FARENJİT

HASTA BARKODU 

Antibiyotik Başlandı ise ;
..............................................
Nedeni:

Not: Hastada viral etken düşünülüyorsa veya hasta grip benzeri hastalık semptomları taşıyorsa ve ek olarak hastanın klinik 
durumu orta/ciddi olarak değerlendiriliyorsa hastadan İnfluenza Hızlı Test / Solunum Yolları Virüs Paneli (Multiplex PCR) 
istenebilir. 

%98'i viraldir En sık rastlanan semptom 
öksürüktür

Aşağıdaki durumlardan en
az birinin varlığı bakteriyel 
enfeksiyonu düşündürür.

*Ateş (>4gün ve >39 °C)         
ve Pürülan nazal akıntı veya 
yüzde hassasiyet   

* 10 günü aşan burun 
akıntısı veya gün boyu 
süren öksürük

* Viral üst solunum yolu 
enfeksiyonu iyileştikten 
sonraki 5-6 gün içinde ateş, 
öksürük ve burun akıntısının 
yeniden başlaması/artması

Not: Rutin olarak sinüs 
radyografisi ÖNERİLMEZ

Öncelikle akciğer dinleme 
bulgusu yok ise pnömoni 
dışlanmalıdır.

Semptomlar:                                  
*Kalp atım hızı < 100/dk                 
*Solunum sayısı < 24/dk                 
*Ateş < 38

Renkli balgam çıkarmak 
bakteriyel enfeksiyonu 
GÖSTERMEZ.

Not: Çoğunlukla akciğer 
grafisi endikasyonu 
YOKTUR.

TA
N

I 
TE

DA
Vİ

Bakteriyel enfeksiyon 
düşünülüyorsa; 
İlk tercih: 
Amoksisilin klavulonik asit 
[2X1 g/gün ( 10 gün)]

Penisilin alerjisi varsa;
Doksisiklin
[2x100 mg/gün(7 gün)] 
veya 
Levofloksasin
[1x500 mg/gün(7 gün)]
veya 
Moksifloksasin
[1x400 mg /gün(7 gün)] 
önerilir.
Azitromisin ÖNERİLMEZ. 

Diğer Antibiyotik                  
.............................................
Nedeni:

Antibiyotik kullanımı 
ÖNERİLMEZ.

Semptomatik tedavi 
yeterlidir.
Ø Öksürük baskılayıcı 

(Kodein, 
dekstrometorfan)

Ø Birinci kuşak 
antihistaminikler
(Difenhidramin)

Ø Dekonjestan (Fenilefrin)
Ø Beta agonistler

(albuterol)

Etkenlerin tamamı virüstür

Semptomlar;                              

*Ateş                                     
*Öksürük                                         
*Burun akıntısı                           
*Nazal konjesyon                        
*Postnazal akıntı                       
*Boğaz ağrısı                                
*Baş ağrısı                                       
*Kas ağrısı.

Antibiyotik kullanımı 
ÖNERİLMEZ.                                  

Ø Dekonjestan 
(pseudoefedrin ve 
fenilefrin) ve birinci 
kuşak antihistaminik 
kullanılabilir.

Ø Non-steroidal
antienflamatuar ajanlar 
kullanılabilir.

Ø Tek başına 
antihistaminik, opioid 
kullanımı, intranazal 
kortikosteroid, burun içi 
tuzlu solüsyon kullanımı 

AKUT RİNOSİNÜZİT
SOĞUK ALGINLIĞI VE 
SPESİFİK OLMAYAN 

ÜSYE 

KOMPLİKE OLMAYAN
BRONŞİT

ERİŞKİN HASTALARDA ÜST SOLUNUM 
YOLU ENFEKSİYONLARI KLİNİK YOLU

Antibiyotik Başlandı ise; ......................................................................
Nedeni:

□ Bulantı
□ Kusma

: .........................................................................

* İshal: Dışkı kıvamının normalden farklı olarak sulu şekil  alması, miktarının ve sayısının artması olarak tanımlanır.   
      Hafif İshal: Günlük aktivitelerde herhangi bir değişklik yok. 

                  Form No: 6494.042 Rev No: 00

Kaynak: VKV.KGS/0072 no'lu "Diagnosis and Management of Foodborne Illnesses" Centers for Disease Control and Prevention Center for Food Safety and Applied Nutrition, 
2004 ve VKV.KGS/0073 no'lu "ACG Clinical Guideline Diagnosis, Treatment, and Prevention of Acute Diarrheal Infections in Adults", Mark S. Riddle , Herbert L., DuPont 2016                                                                                                                                 

      Şiddetli İshal: 24 saat içinde 6 dan fazla şekilsiz dışkılama, hipovolemi belirti  bulguları var, şiddetli  abdominal ağrı gibi şikayetler i le günlük                 
aktiviteleri yerine getirememeyen hastalar. 

      Orta İshal: Hastalık nedeniyle günlük yaşam aktivitesi zorlaşmış

 Değerlendiren 
Hekim

ERİŞKİN HASTALARDA AKUT GASTROENTERİT KLİNİK YOLU 

Son 24 saatte > 3 sulu dışkılama ve aşağıdaki semptomlardan en az birisi, 

□ Abdominal ağrı/kramp
□ Tenesmus

Sulu İshal*

Hafif / Orta İshal Şiddetli İshal 

Ø Hidrasyonu◊

sağla.
Ø Loperamid 

tedavisi 
başlanabilir.

Ateş    
<38°C

Ateş  
> 38°C 

<72
saat 

>72
saat Ø Dışkı Kültürü

Ø Dışkıda lökosit 
Ø Parazit taraması
Ø Gerekirse dışkı 

multipleks PCR yap
Ø Antibiyotik kullanımı 

varsa C. difficile incele
v Hidrasyonu◊ sağla

Empirik antibiyotik 
tedavisi başla

□ Azitromisin                             
1x500 mg PO (3 gün) 

□ Siprofloksasin                   
2x500 mg PO (3-5 gün)

Şiddetli İshal Hafif /Orta İshal

Ø Dışkı Kültürü
Ø Dışkıda lökosit 
Ø Parazit taraması 
Ø Gerekirse dışkı 

multipleks PCR yap
v Hidrasyonu◊ sağla

o Dışkı kültür sonuçları 
sonuçlanana kadar 
empirik antibiyotik 
kullanımından 
KAÇINILMALI.

Ateş var 
veya salgın 
şüphesi yok 

Ateş yok 
veya salgın 
şüphesi var

Dizanterik (Kanlı) İshal 

Test sonuçlarında herhangi bir bakteri ya da parazit 
saptanırsa gerekirse etkene yönelik antimikrobiyal 

tedavi başlanmalı 

◊ Hidrasyon;  su ve tuz içeren oral veya parenteral sıvı 
alımı ile sağlanır. Yiyecek olarak hasta çorba, et suyu, 
kraker, kavrulmuş ve pişmiş gıdalar, şeftali, muz, yağsız 
pirinçgibi besinler tüketebilir. 

Loperamid tedavisi: 
§ İlk doz 4 mg , devam dozu; her sulu dışkılama için 2 mg 

olacak şekilde tedavi sürdürülür.
§ Günlük maksimum doz 16 mg' dır. 
§ Tedavi en fazla 2 gün devam ettirilebilir.  

Önerilerin dışında bir antibiyotik başlandı ise;

Başlanan Antibiyotik: ...........................................
...............................................................................

Nedeni: ................................................................. 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................   

Hasta Kimlik Etiketi
(Hasta Barkodu)

Solunum sayısı ≥ 22/dakika Ateş > 38.0 ◦C veya < 36.0 ◦C
Hastanın bilinç durumunda kötüleşme Kalp atım hızı > 90/dk
Sistolik kan basıncı ≤ 100 mmHg

Hekim adı-soyadı:  

Bildirim saati:

 Hekim adı-soyadı:  
Bildirim saati:

Kan gazı, kan kültürü al, Prokalsitonin bakılmasını sağla 

İlk doz antibiyotiği hemen başla (Enfeksiyon Hastalıkları)

O2 desteği sağla (SPO2 değerine göre)

IV sıvı resüsitasyonu

Aldığı - çıkardığı sıvı takibi
IV sıvı  ve O2 desteğine rağmen hemodinami düzelmiyorsa 
YBÜ'ne haber ver YBÜ hekimi:  

Kültür İle Doğrulanmış Sepsis 

Septik Şok

Tarih: 

İmza:

* Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi  
Form no:6494.040     Rev:02

Sepsis şüphesi yok.

SE
PS

İS
 6

 

Sepsis şüphesi var.

**Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment

Sepsis Düşünülmedi
      

Saat:

Hasta Kimlik Etiketi

Hekim

H
EK

İM

Klinik Tanı Sepsis

 Hemşire 

K
ay

na
k 

1. Seymour CW, Liu VX, Iw ashyna TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Scherag A, Rubenfeld G, Kahn JM, Shankar-Hari M, Singer M, Deutschman CS, Escobar GJ, Angus DC. 
"Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)". JAMA. 2016;315(8):762-74. 

2. Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML, Seymour CW, Liu VX, Deutschman CS, Angus DC, Rubenfeld GD, Singer Mh; "Sepsis Definitions Task Force. Developing a New  
Definition and Assessing New  Clinical Criteria for Septic Shock: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)". JAMA. 2016 
Feb;315(8):775-87.

PRİMER HEKİM ya da KAT HEKİMİNE haber ver!

Saat:

H
EK

İM
H

EM
Şİ

R
E

Not: Sepsis 6 Uygulamaları Hekim direktifi ile uygulanır.

Enfeksiyon Hastalıkları Hekimini ara!

SEPSİS ŞÜPHESİ

Primer Hekim ve / veya 

     SEPSİS ERKEN TANI KLİNİK YOLU - YETİŞKİN          Tarih:

H
EM

Şİ
R

E

Saat:

Saat:

SIRS* kriterlerinden en az 2’sinin ya da qSOFA** kriterlerinden en az 2’sinin pozitif olduğu ve
başka bir sebeple açıklanamayan durumda hastada sepsis olasılığı ortaya çıkar. 

SIRS (Sistemik Inflamatuar Yanıt Sendromu) KriterleriqSOFA**  Kriterleri

Solunum sayısı ≥ 22/dakika veya arteriyel karbondioksit 
basıncı (PaCO2) < 32 mmHg

Kanda beyaz küre sayısı > 12.000/mcL veya  < 4000/mcL 
veya > %10 band formasyonu

Hekim değerlendirme: Bulgular enfeksiyonla ilgili olabilir mi? 
Öksürük, Balgam, Karın ağrısı, Batında gerginlik, Diyare, İdrar yapma güçlüğü, Ense sertliği ve Baş ağrısı, Yumuşak doku 

enfeksiyonu, Kateter enfeksiyonu, Endokardit.

Takip

HAYIR

EVET
Hastanın klinik durumunu takip et. 

Gerekirse kriterleri tekrar gözden geçir. EVET

HAYIR

    Kl inik tabloya aşağıdaki  semptomlardan en az bi ri  eşl ik etmel idi r.    

Puan 
1

Üre > 42 mg/dL    1
Solunum > 30/dk 1
Sistolik kan basıncı < 90 mmHg veya 
diyastolik kan basıncı < 60 mmHg  1
Yaş > 65    1

Risk Sınıflaması 

Semptomlar 
Bilinç bulanıklığı              

                  Toplam ......

Değerlendirme sonucunda; tek majör veya en az üç minör ölçüt tespit edildi mi?

Hasta YOĞUN BAKIM'da takip 
edilmelidir

Hasta SERVİS' te takip edilebilir

Ayaktan Tedavi Yatarak İzlenmesi Planlanmalıdır. 

Evet Hayır 

ERİŞKİN HASTALARDA TOPLUM 
KÖKENLİ PNÖMONİ KLİNİK YOLU                                                                       

(J12-18)

Majör Ölçütler;
q İnvazif mekanik ventilasyon destek ihtiyacı,
qVazopresör gerektiren septik şok tablosu,            

(Kan gazı tetkik sonuçları değerlendirmeye 
dahil edilmelidir)

Minör Ölçütler;
qSolunum sayısı > 30/dk, 
qSPO2 < % 90 ,
qAkciğer radyogramında multilober infiltratlar, 
qKonfüzyon / oryantasyon bozukluğu,
qÜre > 42 mg/dl,
q Lökopeni (Lökosit <4000/mm3),
qTrombositopeni (Trombosit < 100 000 /mm3),
qHipotermi ( < 36 oC),
qYoğun sıvı yüklemesi gerektiren hipotansiyon

Hastanın Yeniden Değerlendirilmesi

Grup 2                                       
Toplam Puan = 2                                 

(Mortalite riski %9.2)

Grup 3                                       
Toplam Puan = 3-5                                 

(Mortalite riski %22)

Grup 1                                       
Toplam Puan = 0-1                                 

(Mortalite riski %1.5)

Akciğer parankim dokusunun akut enfeksiyonu ve akut                           
enfeksiyon ile uyumlu semptomun bulunması. 

Radyolojik olarak kanıtlanmış akut infiltrasyon

Pnömoni ile uyumlu akciğer dinleme bulgusu 

Hasta Barkodu 

Pn
öm

on
i T

an
ım

ı

Önerilen Tanı Testleri;                                                                                        
• Akciğer grafisi / tomografisi, 
• Tam kan sayımı,                      
• Üre, Kreatinin, Sodyum     
• CRP1, PCT2, 
• Kan, balgam kültürü,
• SYVP3 / İnfluenza PCR4

        + / -
ya da 

       

         +
ya da 

        +

Değerlendirme notu; 

Kısaltmalar: 
CRP1: C Reaktif Protein 
PCT2: Prokalsitonin Testi
SYVP3: Solunum Yolları Virüs Paneli 
PCR4: Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

Not: Aspirasyon pnömonis i  ve dış transfer olarak gelen  hasta lar kl inik yol  kapsam dışında değerlendiri l i r. 

1.KGS / 0296 no'lu "Türk Thoraks  Derneği : Erişkinlerde Toplumda Gel işen Pnömoni  Tanı ve Tedavi  Uzlaşı Raporu, 2009"  

 Form No: 6494.053, Rev No: 00

Kaynak: 1 KGS / 0295 no'lu "Infectious  Diseases  Society of America/American Thoracic Society Consensus  Guidel ines  on the 
Management of Community-Acquired Pneumonia  İn Adults , 2007" 

Sefuroksim tb 500 mg 2 x 1 PO
Seftriakson flk 1000 mg 1 x2 IV

Moksifloksasin tb /flk 400 mg 1 x 1 PO / IV
Piperasil in tazobaktam flk 4,5 gr 3 x 1 IV

Levofloksasin tb / flk 750 mg 1 x 1 PO / IV
Meropenem flk 1000 mg 3 x 1 IV

Azitromisin flk 500 mg 1 x 1 IV
Klaritromisin flk 500 mg 2 x 1 IV

Amoksisil in Klavunat tb 1000 mg 2 x 1 PO
Ampisil in sulbaktam flk 1,5 - 3 gr 4 x 1 IV

1- Toplum kökenli metisil in dirençli  S.aureus (MRSA) enfeksiyonlarında tedavi planına  Teikoplanin ya da Linezolid 
eklenmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2- SYVP / İnfluenza PCR test sonucunun negatif olması durumunda viral etkenler ekarte edilemez. Hastanın kliniği influenza 
i le uyumlu ise antiviral tedavi başlanmalıdır.                                                                                                                                                                                                             
3- SYVP / İnfluenza PCR test sonucunun pozitif olması durumunda hekim bakteriyel bir etken düşünmüyorsa tedavi planına 
antibiyotik eklenmemelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4- Kliniği stabil  olan ve taburcu edilen hastaların bir hafta sonra poliklinik şartlarında yeniden değerlendirilmesi öneril ir. 

Erişkin Hastalar İçin Önerilen Antibiyotik Dozları ve Uygulama Yolları
Antibiyotik İsmi Önerilen Doz Uygulama Sıklığı Uygulama Yolu 

              tedavi seçenekleri ile izlenmelidir. 

Tedavi planı dışına çıkıldı ise order edilen antibiyotik ismi;  
Bu antibiyotiğin seçilme nedeni;

TEDAVİ SÜRESİ 

Önerilen ampirik antibiyotik tedavi süresi ortalama  5 - 10 gün .                                                                                                                  
Antibiyotik tedavisi kesilmeden önce;                                                                                                                                                      
Ӿ Hasta en az 72 saattir ateşsiz izlenmiş olmalı,                                                                                                                                        
Ӿ Hasta desteksiz soluyabilmeli,                                                                                                                                                                           
Ӿ Hastanın kliniği stabil olmalıdır. (Solunum < 24/dk, nabız < 100/dk, sistolik kan basıncı > 90 mmHg)

Önemli Notlar; 

Gr
up

 1 

Ay
ak

ta
    

    
    

   
Ta

kip

Gr
up

 2 

Ka
tta

    
    

    
    

    
    

 
Ta

kip
 

Gr
up

 3 

 Yo
ğu

n B
ak

ım
da

 
Ta

kip
    

    
    

    

Ayrıca; Pseudomonas etkeninin tespit edilmesi/şüphesi durumunda hasta hastane şartlarında, 

TEDAVİ PLANI

Levofloksasin / Moksifloksasin tb 

Levofloksasin / Moksifloksasin flk

Azitromisin / Klaritromisin /
Levofloksasin veya Moksifloksasin flk

Azitromisin / Klaritromisin flkSeftriakson / Ampicilin sulbactam flk 

Seftriakson / Ampicilin sulbactam flk 

Seftriakson flk / Amoksisilin klavulanat 

Piperasilin tazobaktam / Meropenem flk 

Klaritromisin  / Azitromisin tb 

Hastayı Değerlendiren Hekim                                                    
İMZA





Klinik yolların hazırlanma sürecinde enfeksiyon kontrol hemşirelerin rolleri:

• İhtiyacın tespit edilmesi,
• Uluslararası rehberlerin taranması,
• Taslak bir klinik yol oluşturulması,
• Ekip toplantısı 
• Taslak formun revizyonu,
• SKG ve yönetim ile klinik yol toplantısı,



• Gelen önerilere göre tekrar revizyon,
• İlgili klinik yol ile bölüm toplantısı,
• Bir kaç aylık deneme süreci,
• Gelen önerilere yönelik yeniden revizyon,
• Taslak klinik yolun ve uygulama dökümanının sisteme kaydı,

Klinik yolların hazırlanma sürecinde enfeksiyon kontrol hemşirelerin rolleri:



• Formun tüm bölümlere duyurulması,
• İhtiyaç halinde bilgilendirme toplantısı organizasyonu, 
• Uyumun takip edilmesi,
• Uygunsuz tespit edilen uygulamalarda geri bildirimlerin yapılması,

Klinik yolların hazırlanma sürecinde enfeksiyon kontrol hemşirelerin rolleri:



• Sonuçların yönetime raporlanması, AMS toplantılarında gündem 
yapılması 
• Uyumu artırmaya yönelik yeni stratejiler belirleme, 
• Klinik yola uyum oranının aylık takibine ve raporlamanın sürdürülmesi,

Klinik yolların hazırlanma sürecinde enfeksiyon kontrol hemşirelerin rolleri:





Online Antimikrobiyal Yönetim Kursu: 

• https://med.stanford.edu/cme/courses/online/AntimicrobialReboot.html

https://med.stanford.edu/cme/courses/online/AntimicrobialReboot.html




Enfeksiyon kontrol hemşireleri olarak;
• Antimikrobiyal direnç gelişimi hakkında hastane içinde farkındalığı artırmak,
• Direnç gelişimini önlemeye yönelik girişimlerde bulunmak, 
• Antibiyotik çalışma gruplarında aktif olarak rol almak,
• Antibiyotik tüketimini yakından izlemek, artış tespit edilmesi durumunda yönetimin de 

desteğini alarak etkin projeler ve stratejiler planlamak, 
• Ulusal ve uluslararası rehberleri yakından takip etmek, yenilikler hakkında ilgili 

bölümleri bilgilendirmek,

görev ve sorumluluklarımız arasında.

Özetle



Teşekkür ederiz.


