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Primum non nocere
(Önce zarar verme)



Sağlık Bakımı ilişkili enfeksiyonlar
(SBİE)

Hastaya bir sağlık 
kurumunda bakım ya da sağlık 

hizmeti sunulması sırasında 
gelişen ve o kuruma başvuru 
sırasında var olmayan ya da 
kuluçka döneminde olmayan 

enfeksiyonlar



Sağlık Bakımı ilişkili enfeksiyonlar
(SBİE)

Sağlık bakımı ilişkili  enfeksiyon  insidansı,
•Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) kullanılan invaziv 
girişimlerinin artması, 

• Teknoloji ile yaşam sürelerinin uzaması   

• YBÜ'lerde kalış süresinin uzaması 
ile giderek artmakta



SBİE nelere neden olur?

• Mortalite
• Maddi kayıp
• Hastane kalış süresinde uzama 

• Hukuki sorunlar
• Psikolojik sorunlar



Çözüm var mı? /   Önlem paketleri



• 2001 IHI…”bundle concept”
• Amaç: Kritik uygulamalarda güvenlik ve başarıyı 

en üst seviyeye çıkarmak

• YBÜ…İletişimi , takım çalışmasını ve 
disiplinlerarası ilişkiyi geliştirmek

• Özellikle çok riskli, pahalı ve güçlü kanıtların 
olduğu alanlarda yoğunlaşmak



• Bakım paketleri, birlikte uygulandığında daha iyi sonuçlar 
üretir

• Bireysel önlemler büyük bir etkiye sahiptir
• Bir dizi kanıta dayalı önlemi içerir(randomize kontrollü 

çalışma kanıtı)
• Paketler ayrıca basit (üç ila beş öğe), açık ve özlü
• Hastane ortamlarında güvenilir ve tutarlı bakım sistemleri 

oluşturmaya yardımcı olur.



• Paket uygulamasının başarılı olması için, 
paketin her bir unsuru, toplu olarak 
uygulanmalıdır (“ya hep ya hiç” )

• Paket müdahaleler ekip çalışmasını 
teşvik ederek, uyumluluğu ölçerek ve 
bakımı iyileştirmek için hesap verebilirlik 
sağlayarak hasta güvenliği kültürünü 
geliştirmenin etkili bir yoludur.



Enfeksiyon kontrol demetleri neler?

• Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), 
• Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu

(SKİ-KDE), 
• Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (Kİ-ÜSE), 
• Cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) 
• Dirençli Gram-negatif  mikroorganizmaların yayılmasının 

önlenmesi 



VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ (VİP)



VİP önlem paketi 
• Endotrakeal entübasyon ve mekanik 

ventilasyon ihtiyacı 
•Günlük ağız bakımı,
• Aseptik teknikle aspirasyon yapılması,
• Yatak başının 30-45 derece yükseltilmiş olması
• Sedasyon tatili
• Peptik ülser profilaksisi verilmesi,
• DVT profilaksisi verilmesi,
• Ventilatör devrelerinde sıvı birikimi olmaması,
• Subglottik sekresyonların aspire edilmesi,



VİP örnek I
Narang’ın (2018) retrospektif gözlemsel çalışmasında, 

• yatak başı yüksekliği, 
• sedasyon tatili, 
• DVT profilaksisi ve 
• peptik ülser profilaksisi 

Cerrahi YBÜ’lerde VİP hızının %33’ten %9’a gerilediği,

Ortalama ventilatör günü süresi dahili YBÜ’lerde %29, cerrahi 

YBÜ’lerde ise %55 azalmış



VİP örnek II

• Al-Thaqafy ve ark.’nın(2014)VİP önleme demetinde, 
- yatak başı yüksekliğinin 30-45 derece tutulması,
- sedasyona ara verilmesi, 
- peptik ülser ve DVT profilaksisi yer almakta

21 yataklı bu üçüncü basamak sağlık kuruluşunda 2010 ve 2013 
yılları arasında demet uyum oranları %90’dan %97’ye yükselmiş; 
Bununla birlikte VİP hızı ise 1000 ventilatör gününde 3,6’dan 1’e 

gerilemiş



VİP örnek III

• Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde VİP 
önleme demeti

• yatak başı yüksekliğinin 30 derece üzerinde tutulması, 
• subglottik aspirasyon, 
• endotrakeal tüp kaf basıncının 20-30 cmH2O arasında tutulması,
• DVT ve stres ülser profilaksisi yer almakta

VİP hızlarının 1000 ventilatör gününde 31’den 24’e 
gerilediği bildirilmiştir 

(Alp E,2014) 



• Ventilatör bakım paketlerinin VİP hızını azaltmanın yanında bu 
enfeksiyonların neden olduğu potansiyel maliyeti, hastaların 
mekanik ventilatöre bağlı kaldıkları gün sayısını ve antibiyotik 
kullanımını azalttığı belirlenmiştir

• VİP’nin önlenmesinde bakım paketi uygulamasının kanıta dayalı, 
güvenli ve multidisipliner bir yaklaşım sağlayarak daha iyi hasta ve 
klinik sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 

• Sonuç olarak VİP’nin önlenmesi konusunda etkinliği bilimsel olarak 
kanıtlanmış girişimlerin teker teker uygulanmasının yerine bir bakım 
paketi halinde uygulanması ile bu enfeksiyonları önlemenin 
mümkün olabileceği söylenebilir.

Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesi: Bakım paketi yaklaşımı 
Okgün ve ark. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi Okgun at al. Izmir University Medical Journal İzm Üniv Tıp Derg 

2015; 3: 38-47





SANTRAL KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI 
ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ (SKİ-KDE)



Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon kontrol demetinde 
seçilen uygulamalar (2015) 

• Kateter palpasyonu öncesinde ve sonrasında, kateter 
takılmasından, pansuman değiştirilmesinden ve kateterle 
ilgili her tür temastan önce ve sonra el hijyeninin 
sağlanması,

• Hastanın ihtiyacına göre lümen sayısı en az olan 
kateterin tercih edilmesi, 

• Femoral bölgeye kateter uygulanmasından kaçınılması, 
• Kateter uygulaması sırasında palpasyon öncesi cilt 

temizliği
• Kateter uygulaması sırasında eldiven, önlük, maske ve 

bone gibi maksimal bariyer önlemlerinin alınması, 



• Antisepsi için öncelikli olarak %0,5- 2 klorheksidin 
içeren alkol  solüsyonu ve ya povidon iyot ve ya 
%70’lik alkol tercih edilmesi, 

• Antisepsi sağlanan  alan çapının erişkinde 20, 
çocukta 8 cm üzerinde olmasına dikkat edilmesi, 

• Kateter uygulaması sırasında steril tekniğe 
uyulmamış ise 48 saat içinde kateterin değiştirilmesi, 

• Kuru spançlı kapama örtülerinin 48 saat, yarı 
geçirgen jelli kapama örtülerinin 7 günde bir 
değiştirilmesi, 



• Kapama örtüleri açıldığında, kirlendiğinde 
veya ıslandığında hemen değiştirilmesi, 

• Kateter uygulanması ve bakımı konusunda 
personele devamlı eğitim verilmesi, 

• Kateter gereksiniminin günlük kontrol 
edilmesi ve gereksiz kateterlerin kısa 
sürede çıkarılması

• Setlerin standart sürede değişmesi

• Antiseptiğin kurumasının beklenmesi



Kİ-KDİ'yi sıfırlamayı hedefleyen bu çalışmada
lPersonel eğitimi, 
lSantral kateter kiti
lKateter gerekliliğinin günlük olarak değerlendirilmesi,
lKateter takılırken enfeksiyon kontrol önlemlerine uyumun

gözlenmesi
lAcil durumlar dışında uyumsuzluk saptanması halinde
hemşireye işlemi durdurma yetkisi verilmesi 



Önlem Paketlerinin Daha Güvenilir Uygulanabilmesi İçin;

Tüm malzemeler hazır olmalı
Takılma sırasında uyumsuzluk saptanması halinde 
hemşireye işlemi durdurma yetkisi verilmeli



Müdahale öncesi dönemde hekimlerin kateter takma 
işlemlerinin sadece %62'sinde enfeksiyon kontrol 
önlemlerine uyum gösterirken, hemşirelerin 
yetkilendirilmesi ile uyum %100'e çıkarılmıştır.

% 62 % 100
Müdahale öncesi Müdahale sonrası



• Kaynakları kısıtlı ülkelerde ve KDİ önlenmesinde çok 
daha başarılı sonuçlar 

• En etkili programlar, güçlü liderliğe sahip olanları, sıkı 
protokolleri, mevcut sağlık ekibinin tüm üyelerinin 
katılımını, güvenilir uyumun ölçülmesini, sonuçların 
müteakip geri bildirimini ve gerekli protokoller diğer ekip 
üyeleri tarafından uygun şekilde izlenmezse hemşirelik 
personelinin uygulamayı durdurmasını sağlamayı içerir !



Örnek I

Pronovost ve ark. tarafından Michigan eyaletindeki 103
YBÜ'yü kapsayan bir çalışmada, 

•El hijyeni, 
•Santral kateter takarken maksimum bariyer önlemlerine uyum, 
•klorheksidinle cilt antisepsisi sağlanması,
•Femoral kateter kullanımından kaçınılması 
•Gereksiz kateterlerin hemen çekilmesi

santral Kİ-KDİ hızlarında çok ciddi (%66) ve kalıcı bir azalma 
sağlanmıştır 
(bazal santral Kİ-KDİ hızı 7.7/1000 kateter günü, 18 ay sonunda santral Kİ-KDİ hızı 1.4/1000 kateter günü, p< 0.002) 



İnsidans, demet uygulamalarından sonra 1000 kateter günü başına 6,4 den 2,5 
gerilemiş





KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU
(Kİ-ÜSE)



Üriner Kateter önlem demetleri

Ø Üriner kateter  gerekliliğinin değerlendirilmesi, 
Ø Alternatif olabilecek kondom kateter ya da  aralıklı kateter gibi 

uygulamaların  değerlendirilmesi, 
Ø Üriner kateter ve kapalı drenaj sisteminin   uygunluğunun 

değerlendirilmesi, 
Ø Hastanın yaşına, alt hastalığına göre en dar   lümenli kateterin 

seçilmesi, 



Ø Kateter uygulamasının el hijyeni ve aseptik   tekniklere uyumla 
birlikte iki sağlık çalışanı   tarafından uygulaması, 

Ø Üriner kateter uygulamalarının eğitimli personel tarafından
yapılması, 

Ø Kateterin hastanın uyluk veya karın bölgesine sabitlenmesi, 
Ø Kateter uygulama gününün kaydedilmesidir



Bakım ve Takip
• Kateter gerekliliğinin günlük değerlendirilmesi, 
• Her defekasyon sonrası kateter çevresi bakımının uygun şekilde 

yapılması, 
• Kateter drenaj sistemi ve torbasının mesane seviyesinin altında ve 

yerden yüksekte tutulması, 
• Drenaj setinin kıvrılmamasına ve iki saatten uzun klempli 

kalmamasına dikkat edilmesi, 
• İdrar örneğinin doğru alınıp alınmadığı 



Örnek I
Amine ve ark.(2014) Mısır’da altı aylık sürede Kİ-ÜSE’de demet 
uygulamalarının etkinliğini değerlendirmiş
Bu çalışmada uygulanan demet maddelerinde 

•El hijyeni,
•Koruyucu ekipman giyilmesi 
•Uygulama öncesi üretral meatusun steril salin ile temizlenmesi,
• Kateter gerekliliğinin günlük değerlendirilmesi,
• Üriner örnekleme sırasında aseptik teknik kullanılması
• Drenaj torbası pozisyonu uygunluğu yer almakta

Çalışma sonunda Kİ-ÜSE hızının 1000 kateter gününde 90’dan 
66’ya gerilediği rapor edilmiştir. 



Örnek II

• Erciyes Üniversitesi Hastanesi dahil 10 merkezin ve 13 
YBÜ’nün katıldığı çok merkezli bir çalışmada Kİ-ÜSE’nin 
önlenmesinde demet uygulaması iki dönemde 
değerlendirilmiştir.

• Çalışma süreci sonrasında Kİ-ÜSE hızı, 1000 kateter 
gününde 10,6’dan 5,6’ya gerilemiştir

(Leblebicioğlu ve ark.2013) 





27.08.2021 tarih ve 170635 sayılı Halk Sağlığı 
Müdürlüğü yazısı

Ekim 2021 de başlanması istendi.





TÜM HASTANELERDE UYGULAMALAR 
BAŞLADI !!!



Bütün bileşenler eş zamanlı uygulanmalı

Kontrol listeleri aylık bazda EKH’ne iletilmeli

www.ekuzep.org

Her bir bileşene tüm sağlık çalışanları maksimum uymalı

Bileşenlerin uygulanması ve izlemi sürekli olmalı

Bileşenler tüm hastaları kapsamalı

Kontrol listeleri hastanın hemşiresi tarafından doldurulmalı

Uyum sorumlu hemşire sorumluluğunda günlük olarak izlenmeli

Ölçütlerin hesaplanması ve geri bildirim EKH tarafından yapılmalı









İnfline veri giriş sisteminin isteklerine göre;
-MV uygulanan toplam hasta sayısını  hesaplayamayız

- Yenidoğan hastaları eksik
- Ağız bakımı verilen hasta sayısını bulamayız
- Ağız bakımı 3x1 verilemediyse ‘hayır’ kabul edilecek



-Katetere her erişim öncesi ve sonrası el hijyeni takibi zor
-Toplam erişim sağlanan kateter sayısının takibi çok zor
-Aylık invaziv araç izlem formundaki sayıları  giriş yaparken  hasta 
sayısından çok kateter sayısını sistem kabul etmiyor
-Uygulanan infüzyon set sayısı !!!!



GERÇEKÇİ SONUÇLARA  NASIL 
ULAŞILIR ???





Enfeksiyonlardan korunma kontrol demetlerinin etkin kullanımı
ve uygulama başarısına etkileri

• Demet içinde yer alan elemanların kanıta dayalı 4-5 bileşenden oluşması,
• Uyumun gündüz /gece ölçülmesi ve geri bildirimde bulunulması,
• Kavram haritaları oluşturulması,
• Mekanik aletlerin çeşitliliklerinden dolayı cihaz setleri ve malzemelerinin değişim  sürelerinin yazılı 

hale getirilmesi,
• Değişim süresi gereken tüm uygulamalarda etiketleme ile son kullanım sürelerinin  belirtilmesi, 

• Yapılan çalışmada, kontrol demetlerinin eksiksiz doldurulmasının 
uygulamanın doğru ve zamanında yapıldığı anlamını taşımadığı, 
formların kanıt düzeyinde tutulması gerektiği,

• Çalışanların farkındalığının yüksek olmasının enfeksiyon oranlarının aşağı 
çekilmesinde veya “0” enfeksiyon hedefine ulaşılmasında etkin olduğu 
tespit edildi.

Uzm. N.Şebnem Çakın, Uzm. Hem. Satı Kalkan
Özel Acıbadem İnternational hastanesi 



• Sorun belirleyin ! Ekip belirleyin!
• Hedef hasta grubunuz olsun
• Standart veri toplama araçlarını oluşturun
• Sarf malzemeleri veya ürünler  uygun şekilde tedarik edilmeli
• Öğelerinin özlü, basit ve kuralcı olduğundan emin olun
• Tüm ekibin onayını alın !
• Ortalama uyum puanı değil «ya hep ya hiç»! 
• Paket uyum yüzdesi hedefi belirlenmelidir (%95 paket uyumu 

önerilir )
• Uyumun izlenmesi mümkün ve standart olmalı!!!



• Web bazlı bir sisteme kayıt  (VİP sonuçlarını bildirmek koşul)

• Sağlık Çalışanları on-line iki farklı eğitim modülünü 
tamamlayıp testleri geçecek

• Üç kalite indikatörü izlenecek:
* Oral hijyen öncesi “cuff” basıncı ölçümü
* Oral hijyende klorheksidin kullanımı
* Aylık proje konusunda toplantı ve aktivite verileri



Nasıl daha iyi olabiliriz?
Çalışanı soruna ortak et, işin 
içinde olduğunu bilsin 

Nasıl yaparız? 
Eğitim ver, öğret 
Kanıta dayalı rehber kullan 

Farkı nasıl anlayacağız?
Değerlendir 
Verileri paylaş

Enfeksiyon oranlarını azaltmak 
için  ne yapmam lazım?

Uygula, gerçekleştir

johns hopkıns qualıty and safety research group (qsrg) on the cusp: stop bsı central 
lıne-assocıated blood stream ınfectıon toolkıt: 
https://cdn.community360.net/app/jh/csts/clabsi/clabsı_toolkit.docx 



Sağlık çalışanını soruna ortak etmek

Sağlık alanında çalışanları, gerçekten işin içinde olduğuna 
inandırmak gerekli….. 

•Doktor, 
•Hemşire, 
•Yardımcı personel, 
•Nütrisyon ekibi,…        ilgili tüm sağlık çalışanlarının,  hastanın sağlığı 
ve  güvenliği  konusunda sorumluluğu olduğunu bilmesi gerekir. 

Takım olmak ! 
•Karar vericiler
•Diğer uygulayıcılar 
•Hasta yakınları

Şen S. ve ark. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 
2019;23(1):27-35



Etkili iletişim

• Sağlık hizmeti, 
- Çalışanın bir aile bireyine verilseydi, daha önce belirttiği 

görüşleri nasıl etkilenirdi?
- Hasta başında sorunlu durum tartışılabilir, fikri alınır.
- Çalışanın, kendisine değer verildiğini, çözüm üretimine 

katılacağını/dışlanmayacağını hissetmesi önemli



İşbirliği, paylaşım

• Eğitim ve uygulamaların sonuç çıktıları paylaşılmalıdır.

- Eğitim ve Önlem paketi önceki aylar ve yıllar arasında
enfeksiyon  hızları nasıl değişti?

- Olumlu, objektif ve gerekçeleriyle açıkça paylaşılmalı
- Bu verilerin kuruluşun tüm birimleri, yönetim  

tarafından da görülebileceği bilgisi verilmeli



Uygula-Değerlendir
• Sağlık çalışanı, uygulamada 

etkin olmalı
• Kontrol listeleri oluşturulmalı, 
• Sorumlu kişi dikkatle gözden 

geçirmeli
• Aksayan durumlar hemen not 

edilerek, gerekli düzeltmeler 
yapılmalı

• Uygulamaların her aşaması 
kontrol edilebilir ve 
sorgulanabilir olmalı 

• Uygulama konusunda isteksiz 
mi? 

• Ne yapacağını bilemez 
durumda mı? 

özdeğerlendirme yapılmalı



Genel Sorunlar

• İş yükü!!!
• Formlarda çok ayrın2 olması, gereksiz olduğu düşünülen 

veriler !!!
• Formların aylık olarak toplu halde EKH’ye verilmesi (kağıt 

israD, enfeksiyon kaynağı)
• Online kayıt sisteminin kurulamaması
• Bir önceki gün hastanın hemşiresi farklı olabilir
• Dolduran taraDndan her soruya ‘evet’ işaretlenebilir
• Toplanan verilerin doğruluğu??? 



SONUÇ
• İnfeksiyon kontrol önlem paketlerinin uygulamaya 

konulmasıyla hastalara kanıta dayalı, güvenli sağlık 
hizmetinin multidisipliner bir yaklaşımla sunulması için 
önemli bir fırsat yaratılmakta 

• İstenen sonuç veya çıktılara ulaşabilmek için paket 
içinde yer alan maddelerin kanıta dayalı, kolay 
uygulanabilir olması ve uyumun takip edilerek ilgililere 
geri bildirim verilmesi önemli



Önemli!!!!!
• Malzeme eksiği olmamalı
• Malzemenin kalitesi iyi olmalı
• Çalışan personel (hemşire, hekim,  diğer ) 

standartlara uygun sayıda olmalı
• Yönetim desteği olmalı





TEŞEKKÜR EDERİM


