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• Orotrakeal entübasyon,
• Uygun hasta pozisyonu,
• Subglottik sekresyon aspirasyonu ve kaf
bas›nc›,
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entilatör iliﬂkili pnömoni (V‹P), mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda s›k görülen,
morbidite ve mortalitesi yüksek bir infeksiyondur. Ayr›ca, antibiyotik tedavi maliyeti ve hastalar›n hastanede yat›ﬂ süresinde uzamaya neden
olarak ülke ekonomisine büyük yük getirmektedir. Bu nedenle son y›llarda V‹P’in önlenmesine
yönelik uygulamalar büyük önem kazanm›ﬂt›r.
Bu konuda pek çok çal›ﬂma yap›larak infeksiyon
kontrolünde kan›ta dayal› uygulamalar getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

V

Kan›t düzeyi 1 uygulamalar›n etkinli¤i randomize, kontrollü çal›ﬂmalarla, kan›t düzeyi 2 uygulamalar›n etkinli¤i ise randomize olmayan, ancak
iyi planlanm›ﬂ kontrollü çal›ﬂmalarla kan›tlanm›ﬂt›r. Kan›t düzeyi 3 uygulamalar ise bu konuda
vaka çal›ﬂmalar› veya uzman görüﬂü olan uygulamalard›r.
V‹P’in önlenmesinde nonfarmakolojik uygulamalar:
• Genel infeksiyon kontrol önlemleri (el hijyeni, bariyer önlemleri vb.),
• Noninvaziv mekanik ventilasyon uygulamas›,

• Ventilatör sistemi,
• Hava yolu nemlendirilmesinde ›s›-nem de¤iﬂtiricileri,
• Endotrakeal aspirasyon yöntemi,
• Beslenme ve çevresel faktörler
olarak s›n›fland›r›labilir.
GENEL ‹NFEKS‹YON KONTROL ÖNLEMLER‹
(KANIT DÜZEY‹ 1)
El Hijyeni
Mikroorganizmalar›n hastadan hastaya ve
çevreden hastaya yay›l›m›nda en s›k sorumlu
tutulan, sa¤l›k personelinin elleridir. Dolay›s›yla
hastaya müdahale öncesi ve sonras› el hijyenine dikkat edilmesi, mikroorganizmalar›n yay›l›m›n›n önlenmesinde alt›n kurald›r. Ellerde gözle görünür kir veya sekresyon bulaﬂ› yoksa, ellerin alkol bazl› el dezenfektan› ile ovalanmas› yeterlidir. Gözle görünür kir veya sekresyon bulaﬂ› olan durumlarda ellerin su ve sabunla y›kanmas› gerekir.
Eldiven Kullan›m›
Hastan›n solunum yolu sekresyonlar›na veya
bu sekresyonla kontamine olmuﬂ eﬂyalara temastan önce eldiven giyilmelidir. Hastadan hastaya geçiﬂte veya ayn› hastada kontamine vücut
bölgesinden di¤er bir anatomik bölgeye temastan önce eldiven de¤iﬂtirilmelidir. Eldiven ç›ka37
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r›ld›ktan sonra mutlaka el hijyenine dikkat edilmelidir. Aspirasyon aseptik teknikle yap›lmal›d›r. Dolay›s›yla aspirasyonda steril eldiven giyilmelidir. El y›kama ve eldiven kullan›m› sa¤l›k
personelinin kendi sa¤l›¤›n› korumas› aç›s›ndan
da büyük önem taﬂ›maktad›r.
‹zolasyon
Çoklu dirençli gram-pozitif ve gram-negatif
mikroorganizmalara ba¤l› infeksiyonu olan hastalarda temas izolasyonu uygulanmal›d›r.
E¤itimli ve Yeterli Personel
‹nfeksiyon kontrolünün temel taﬂlar›ndan biri
e¤itimli ve yeterli personelin çal›ﬂmas›d›r. Çal›ﬂmalarda iﬂ yo¤unlu¤unun art›ﬂ› ile infeksiyon
kontrol önlemlerine uyumun azald›¤› gösterilmiﬂtir. Ayr›ca, e¤itimli personelin infeksiyon
kontrol önlemlerine uyumunun yüksek oldu¤u
ve infeksiyon oranlar›n›n düﬂtü¤ü gösterilmiﬂtir.
NON‹NVAZ‹V MEKAN‹K VENT‹LASYON
UYGULAMASI
Endotrakeal tüp, konak savunma sisteminde
meydana getirdi¤i de¤iﬂiklikler (öksürük refleksinde etkilenme, mukosiliyer klerenste bozulma
vb.), epitel yüzeyindeki travma etkisi ve bakterinin alt solunum yollar›na direkt inokülasyonuna
neden olarak V‹P geliﬂiminde önemli rol oynamaktad›r. Bu nedenle son y›llarda “ventilatör
iliﬂkili pnömoni” tan›m› yerine “endotrakeal tüp
iliﬂkili pnömoni” tan›m›n›n kullan›lmas›n›n daha
do¤ru olaca¤› belirtilmektedir. Endotrakeal tüpün V‹P geliﬂimindeki önemli etkisinin anlaﬂ›lmas›, araﬂt›r›c›lar› noninvaziv ventilasyon uygulamalar›na yönlendirmiﬂtir. Pek çok çal›ﬂmada
noninvaziv ventilasyon uygulamas›nda V‹P geliﬂiminin ve mortalitenin daha düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir (kan›t düzeyi 1).
OROTRAKEAL ENTÜBASYON
Nazotrakeal entübasyon orofarengeal kolonizasyona ve nozokomiyal sinüzit geliﬂimine neden olmas›ndan dolay› V‹P geliﬂim riskini art›racakt›r. Orotrakeal entübasyon V‹P geliﬂiminin önlenmesinde önerilen yöntemdir (kan›t düzeyi 2).
UYGUN HASTA POZ‹SYONU
V‹P patogenezinde orofarenkste kolonize
mikroorganizmalar›n aspirasyonu önemli rol oynamaktad›r. Hastalar s›rtüstü düz bir ﬂekilde yatt›klar›nda (supine pozisyonu) aspirasyon riski artacakt›r. Ayr›ca bu pozisyonda alveollerde kapanma, fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma,
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mukosiliyer klerenste bozulma ve mukus birikimi ve atelektazi geliﬂme riski yüksektir. Bu nedenle V‹P geliﬂiminin önlenmesinde rotasyonel
tedavi, yüzüstü (prone) pozisyonu ve yar› oturur
(semi-recumbent) pozisyonu ile ilgili çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂt›r. Rotasyonel tedavide, hastalar› en az
40° döndüren yataklar ve 40°’den daha az döndüren yataklar (sürekli lateral rotasyonel tedavi)
kullan›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na bak›ld›¤›nda hangi hastalar›n ideal oldu¤u, cerrahi
veya nörolojik problemi olan hastalarda uygulanmal› m›, yataklar›n ne kadar güvenilir oldu¤u,
komplikasyonlar›n neler oldu¤u, yataklar›n etkin
kullan›labilir mi oldu¤u ve bu yataklar›n ne kadar maliyet-etkin oldu¤u sorular› cevaps›z kalmaktad›r. Maliyeti ve uyum problemi nedeniyle
bu yataklar›n rutin kullan›m› önerilmemektedir
(kan›t düzeyi 1).
Yüzüstü (prone) pozisyonun etkinli¤i akut solunum s›k›nt›s› olan hastalarda gösterilmiﬂtir.
Teknik nedenlerden dolay› rutin kullan›m› önerilmemektedir. Bas› yaras› ve endotrakeal tüp
obstrüksiyonu gibi komplikasyon riski yüksektir.
Yar› oturur (semi-recumbent) pozisyonun maliyeti düﬂüktür ve yan etki izlenmemiﬂtir. Bu nedenle kontrendikasyon olmad›¤› sürece hasta
yata¤›n›n baﬂ› 30-45°’lik aç› ile yükseltilmelidir
(kan›t düzeyi 1).
SUBGLOTT‹K SEKRESYON ASP‹RASYONU ve
KAF BASINCI
V‹P patogenezinde orofarengeal sekresyonun aspirasyonu önemli rol oynar. Entübe hastalarda orofarengeal sekresyonun aspirasyonu,
özellikle sedatize hastalarda s›k izlenir. Endotrakeal tüpün balonu ise aspirasyonu önlememekte, ayr›ca bu balon üzerinde biriken s›v› sürekli
olarak alt solunum yollar›na s›zmaktad›r. Bu s›v›n›n sürekli aspirasyonu V‹P geliﬂiminin önlenmesinde önemlidir. Yap›lan çal›ﬂmalarda herhangi bir yan etki izlenmemiﬂ, ancak maliyeti
yüksek bulunmuﬂtur. Uzun süre (> 3 gün) mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda önerilmektedir (kan›t düzeyi 1). Ayr›ca, kaf etraf›ndaki bakteriyel patojenlerin aspirasyonunun önlenmesi
için kaf bas›nc› 20 cm H2O üstünde olmal›d›r (kan›t düzeyi 2).
VENT‹LATÖR S‹STEM‹
Ventilatör Devreleri
Ventilatörün iç devreleri V‹P geliﬂiminde rol
oynamamaktad›r. Bu nedenle inspiratör devreye
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bakteri filtresi yerleﬂtirilmesi gerekli de¤ildir.
Çapraz bulaﬂ›n önlenmesi için ekspiratör devreye bakteri filtresinin yerleﬂtirilmesinin ise önemi
bilinmemektedir.
Ventilatör hortumlar› ve hasta mukozalar› ile
temas eden ventilatör ekipmanlar›nda ise ön temizlik sonras› yüksek düzey dezenfeksiyon
(75°C’de 30 dakika) uygulanmal› veya tek kullan›ml›k olmal›d›r. Resüsitasyon torbalar›, spirometreler ve oksijen devreleri çapraz geçiﬂin önlenmesi için her hastadan sonra temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir.
Ventilatör hortumlar›n›n s›k de¤iﬂtirilmesinin
V‹P geliﬂiminin önlenmesinde bir etkisinin olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Bu nedenle hortumlar›n
rutin de¤iﬂimi önerilmemektedir (kan›t düzeyi 1).
Hortumlarda gözle görünür kirlenme ve fonksiyon kayb› oldu¤unda de¤iﬂtirilmelidir. Ventilatör hortumlar› içindeki s›v› patojenik bakterilerle kolayl›kla kolonize olmaktad›r. Bu s›v›n›n alt
solunum yollar›na aspirasyonu V‹P geliﬂiminde
önemlidir (kan›t düzeyi 2). Bu nedenle s›v›n›n
hastan›n alt solunum yollar›na aspirasyonu önlenmeli ve biriken s›v› çevreyi kontamine etmeden boﬂalt›lmal›d›r.
NEMLEND‹R‹C‹LER
Ventilatör devresinde solunan havan›n nemlendirilmesi önemlidir. Nemlendirme s›ras›nda
oluﬂan s›v›da mikroorganizma kolonizasyonu ve
bu s›v›n›n aspirasyonu V‹P geliﬂiminde önemli
bir risk faktörüdür. Is›t›c› nemlendiricilerle (heated humidifiers) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ›s›-nem
de¤iﬂtiricilerde (heat and moisture exchaangers)
s›v› oluﬂumunun daha az olmas› avantajd›r. Bu
ﬂekilde sistem daha az bozulacak ve çevre kontaminasyonu önlenmiﬂ olacakt›r. Ancak ›s›-nem
de¤iﬂtiricilerinin V‹P geliﬂimini önledi¤i gösterilememiﬂtir ve rutin kullan›m› önerilmemektedir
(kan›t düzeyi 1). Ventilatör hortumlar› gibi nemlendiricilerin rutin de¤iﬂimi gerekli de¤ildir (kan›t düzeyi 2).
Nebülizatör
Nebülizatörler havan›n nemlendirilmesinde
ve ilaç uygulanmas› için kullan›l›r. Ventilatör
devresinin inspiratör k›sm›na eklenir. Endotrakeal tüp içindeki s›v›dan veya kontamine solüsyon kullan›lmas› ile kontamine olabilmektedir.
Nebülizatörlerin kontaminasyonunun engellenmesi için steril su ve ilaçlar kullan›lmal›, kullan›lmadan hemen önce doldurulmal›, yar›m kalan
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s›v› üzerine tekrar doldurulmamal›, günlük olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli, durulamada steril su kullan›lmal›, kullan›lan malzemeler hastaya özel olmal› ve di¤er hastaya kullan›lacaksa dezenfekte edilmelidir.
Aspirasyon
Aç›k aspirasyon sisteminde hastaya hiperoksijenizasyon uygulanarak, ventilatör devresi ayr›lmakta ve steril, tek kullan›ml›k sonda ile aspire edilmektedir. Kapal› aspirasyon sisteminde
ise sistem bozulmamakta, ventilasyon ve oksijenizasyon devam ederken aspirasyon yap›lmaktad›r. Kapal› aspirasyon sisteminin avantaj› sistemin bozulmamas›, çevre ve sa¤l›k personelinin kontaminasyonunun önlenmesidir, ancak V‹P
geliﬂimini önledi¤i kan›tlanmam›ﬂt›r. Kapal› aspirasyon sistemi kullan›lacaksa rutin de¤iﬂimi
gerekmemekte, sadece fonksiyon kayb› geliﬂti¤inde de¤iﬂtirilmelidir.
BESLENME
Hipoalbuminemi ve beslenme bozuklu¤u
V‹P geliﬂimi için önemli bir risk faktörüdür. Parenteral beslenmenin komplikasyon, kateter infeksiyon riski, intestinal villus yap›s›n›n bozulmas› ve bakteriyel translokasyon ve yüksek maliyet gibi dezavantajlar› olmas› nedeniyle enteral beslenme tercih edilmelidir (kan›t düzeyi 1).
Enteral beslenmeye erken baﬂlanmas›, gastrointestinal epitel bütünlü¤ünün korunmas›nda
ve stres ülser kanamalar›n›n önlenmesi için de
önemlidir. Enteral beslenmenin en önemli dezavantaj›, gastrik içeri¤in aspirasyonudur. Bu da,
aral›kl› beslenme ve postpilorik beslenme ile
önlenebilir.
ÇEVRESEL FAKTÖRLER
Hastan›n çevresindeki eﬂyalar dirençli mikroorganizmalar [Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter,
metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA),
vankomisine dirençli Enterococcus (VRE) vb.] ile
kolonize olmaktad›r. Çevresel kontaminasyonun
V‹P geliﬂimi üzerinde direkt etkisi olmamakla
birlikte, sa¤l›k personelinin ellerinin kontaminasyonu mikroorganizmalar›n hastadan hastaya
yay›l›m›na neden olacakt›r.
Sa¤l›k personelinin giysileri, stetoskop,
elektrokardiyografi (EKG) kablolar› ve uçlar›,
tansiyon aletleri de çevre gibi kontamine olmakla birlikte, bunlar›n V‹P geliﬂimindeki etkisi
bilinmemektedir.
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Hastane sular›ndan pek çok gram-negatif basil, mikobakteri, mantar ve parazit izole edilmektedir, ancak su kaynakl› nozokomiyal infeksiyonda en önemli patojen, Legionella grubudur.
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