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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ   

ANTĠBĠYOTĠK DĠRENÇ GLOBAL RAPORU 

• Ana Yaklaşım stratejisi:  

– Antibiyotik kullanımını düşürmek  

– EL HĠJYENĠ  

– Uygun ve erken başlanan ĠZOLASYON Önlemleri  

– Bundle Bakım Demetleri 

• Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları 

• Ventilatör ilişkili pnömoni 

– Sağlık çalışanı ve toplum EĞĠTĠMĠ  

Antimicrobial resistance: global report on surveillance. 2014 



 

YOĞUN BAKIMDA  

ANTĠMĠKROBĠYAL DĠRENÇ 

 • Yoğun Bakım Ünitesi Tasarımı  

• Hasta bakım alanları 

• El Hijyeni 

•  Skorlamaların/kılavuzların kullanılması 

• "Bundle" Bakım Demetleri 

• Hekim (24 saat) (Multidisipliner ekip) 

• Sağlık çalışanları 

• Fizik Tedavi Uzmanı ve Fizyoterapistler 

• Girişimsel ve tedavi standardizasyonu 

•  Doğru ve hedefinde konsültasyon 

•  Erken uyarı sistemleri 

 

 



YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ TASARIMI  

• Yoğun bakım ünitesi yarı özerk bir 
mini-hastane mahiyetindedir. 

• YBÜ’lerin diğer YBÜ’lerle ve 
hastane destek hizmetleri ile uyumlu 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Tercih edilecek tasarım ile  
– Ġnovasyon  

– Ġşlevsellik, 

– Mekân - fiziksel kısıtlamalar 

– Maliyet 

– Güvenlik ve tedavi hizmetleri arasında 
denge sağlanmalıdır. 

• Uzun vadeli bir işlevsellik hesaba 
katılmalıdır. 

• Kanıta Dayalı Dizayn (Evidence Based 
Design -EBD) benimsenmelidir.  



YOĞUN BAKIM ÜNĠTESĠ ÇALIġMA 

SĠSTEMĠ 
• Açık yoğun bakım sistemi;  

– Geleneksel her hekimin kendi hastasını yatırıp çıkardığı, tedavisini, 
izlemini yaptığı ve hastası hakkında son kararı verdiği çalışma 
düzenidir.  

• Yarı kapalı veya hibrid yoğun bakım sistemi;  
– Hasta başka bir uzman tarafından yoğun bakıma alınması için sevk 

edilir. Final kararı yoğun bakım ünitesinin sorumlu doktoru verir.  

• Kapalı yoğun bakım sistemi;  
– Yoğun bakım ünitesinin sorumlusu yoğun bakım uzmanıdır. Bu 

çalışma sistemi, tıbbi yöneticinin yoğun bakım deneyimi  olması ve 
yoğun bakım ünitesinde 24 saat nöbet tutan bir yoğun bakım 
doktorunun bulunması nedeniyle en uygun olandır. 

 



HASTA BAKIM ALANI 

• Tek kişilik oda olmalıdır. 

– Hem Avrupa hem de Amerikan Yoğun Bakım Derneği ve 

kılavuzlar, hasta güvenliğini ve mahremiyetini artırmak için 

çok yataklı odalardan ziyade tek kişilik odaları 

önermektedirler. 

• Her girişte en az 3 m2’lik  

– El yıkama yeri 

– Giyinme yeri 

Crit Care Med, 2012;40:1586-600 

Intensive Care Med, 1994;20: 163-4. 



EL HĠJYENĠ 

• Basit  

• Ucuz 

• En kolay uygulanabilen  

Ancak; 

• Yaptırılması en zor  

 

   ÇÖZÜM EĞĠTĠM  



"BUNDLE" 
BAKIM DEMETLERĠ 



HEKĠM  

• Yoğun bakım Uzmanı 

– Eğitim 

– 10 yoğun bakım hastasına 1 yoğun bakım uzmanı olmalı 

•  Madde 6 b)Yatak sayısı on ve altında olan yoğun bakım 

servisleri tek servis olarak düzenlenebilir. On’dan fazla 

yatağı olan yoğun bakım servisleri ise en fazla altı ila on 

yataktan oluşan birden fazla birime ayrılır. 

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ 22/3/2017 RG:30015 



SAĞLIK ÇALIġANLARI 

• Hemşire 
– Eğitim (Sertifikalı, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği) 

–  Yoğun bakım düzeyine göre her vardiya için yeterli sayı (III. Basamak için 2 
hastaya / 1hemşire) 

 

• Yardımcı Personel 
– Eğitim 

– Yoğun bakım düzeyine göre her vardiya için yeterli sayı (III. basamak için 4-5 
yatağa 1 personel) 

• Temizlik personeli  
– Eğitim 

– Yoğun bakım düzeyine göre her vardiya için yeterli sayı (III. basamak için 8 
yatağa 1 personel) 

 
 

22/3/2017 RG:30015   



FĠZĠK TEDAVĠ UZMANI VE 

FĠZYOTERAPĠSTLER 

• Erken mobilizasyon 

N Engl J Med 2014, 370:1626-1635. 





• Diğer servislerden’ gelen konsultasyon sorumlusu  7/ 24  

ve 30 dakika içinde yoğun bakım ünitesine gelmeli ve 

gerekirse bunu günde 2 kez yapmalı 

• Tedavi planı yoğun bakım sorumlusu ve  konsultasyon 

sorumlusu ile beraber değerlendirilir 

• Hızlı yapılan konsultasyon ve beraber değerlendirme kritik 

hastanın mortalite ve kalışını azaltır 



Intensive Care Med (2018) 44:1115–1129 



Int J Antimicrob Agents. 2007;29:494-500 

Uygunsuz Antibiyotik Tedavisini Azaltmak için Yapılması Gerekenler  



N Engl J Med 2011;365:139-46 
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