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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

 

Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 

1. AMAÇ 

Nazokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarından korunma ve takip için gerekli olan işlem basamaklarını belirlemek. 

2. KAPSAM 

Bu talimat Nazokomiyal Üriner Sistem enfeksiyonlarından korunmada dikkat edilmesi geeken hususları, Üriner 

kateter uygulayan ve bakım yapan tüm sağlık personelini  kapsar.  

3.TANIMLAR  

Nazokomiyal enfeksiyon:Hasta hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde 

olmayan veya hastane de gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır. 

4.UYGULAMA 

4.1.Gerekli olmadıkça üriner kateterizasyondan kaçınılır veya kateter uygulanan hastalarda en kısa zamanda 

kateterin çıkarılır. 

4.1.2.Kateter kesin endikasyonlar olduğu zaman takılır. 

4.1.3.Kateter takılması gerektiğinde dikkat edilecek hususlar: 

4.1.4.İşlem öncesi ve sonrası eller ''El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı''na uygun olarak yıkanır 

4.1.5.Perine ve meatüs bölgesi kateter takılırken povidon iyotla  ıslatılmış steril spançla kadın hastada önden 

arkaya, erkek hastada üretral meatus çevresi dairesel hareketlerle silinir. 

4.1.6 Uygulama esnasında aseptik tekniklere uyulur ve steril ekipman kullanılır. 

4.1.7.Kateter takılırken hasar verilmeden takılır.Bunun için tek kullanımlık steril jel kullanılır ve sondanın ucuna 

steril olarak sürülür.Takılacak kateterin seçiminde en az travmaya yol açan, serbest idrar akışının sağlayacak en 

küçük kateter seçilir. 

4.1.8 Kateter bu konuda eğitimli personel tarafından uygulanır ve izlenir. 

41.9.Kateter ve idrar torbası mesane seviyesinin altında tutulur ve torba yerle temas ettirilmez. 

6.1.10.İdrar çıkışı izlenmek isteniyorsa özel miktar belirleyici torbalar (ürofiks vb.) tercih edilir. 

4.1.11 İdrar toplama torbaları rutin olarak değiştirilmez ve idrar boşaltım işlemi gerektikçe,mümkün olan en az 

sıklıkta yapılır. 

4.3.5.Kateter ve idrar toplama torbasının arasındaki bağlantı bozulmaz.idrar toplama torbası mutlaka musluklu  

sistem olmalıdır ve mutlaka musluk bölümünden idrar boşaltılır. 

4.3.6.İşlem öncesi ve sonrasında''El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı''na uygun olarak eller yıkanır 

veeldiven giyilir. 

4.3.7.Mikrobiyolojik inceleme için idrar örneği mutlaka  kateterin hastaya en yakın bölümünden steril aspirasyon 

yöntemiyle aseptik teknik kurallarına uyularak alınır. 

4.3.8.Kateter lokal ve sistemik enfeksiyon bulguları varlığında, endikasyon durumlarında değiştirilir 
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4.4.Kateter bakımında temel olarak dikkat edilecek noktalar: 

4.4.1.Kateter bakımı ve idrar boşaltılması sırasında mutlaka eldiven giyilir, işlem öncesi ve sonrasında ''El Hijyeni 

ve Eldiven Kullanım Talimatı''na  göre eller mutlaka yıkanır. 

4.4.2.Rutin olarak sonda ve perine bakımı yapılmaz.Üretra bölgesi kirlenme durumlarında serum fizyolojik (SF) ile 

meatal bölge temizliği yapılır. 

4.4.3.Sistemik antibiyotik profilaksisi katetere bağlı üriner enfeksiyonları önleyememektedir. Bu nedenle üriner 

sistem enfeksiyonu belirti ve bulguları gösteren hastalardan kültür alınır ve izole edilen mikroorganizmaya özel 

antimikrobiyal tedavi başlanır. 

4.4.4.Mikroorganizma izole edilen hastalar ''İzolasyon Prosedürü''ne uygun olarak izole edilir ve izolasyon 

kurallarına uyulur. 

4.4.5.Hastaya takılan üriner kateter tarihi,günlük kontrol çekleri ve herhangi bir sorun yaşandığında notlar 

''Hemşire notları''na kaydedilir.Enfeksiyon geliştiğinde ise Enfeksiyon kontrol hemşiresine bildirilir. 

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı 

ENF.PR.03 İzolasyon Prosedürü 

 


