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Kateter Tipleri

Venöz Kateterler

• Periferik venöz kateter

• Santral venöz kateter

• Tünelsiz

• Tünelli

• Periferik venden 

yerleştirilen SVK (PICC)

• Cilt altına implante edilen 

SVK

Arteriyel Kateterler

• Periferik arteriyel kateter

• Pulmoner arteriyel kateter



Periferik Venöz Kateter



Santral Venöz Kateter



Umbilikal Venöz Kateter



Periferik Venden Yerleştirilen Santral 

Venöz Kateter (PICC)



Cilt Altına Yerleştirilen SVK (Port)



Arteriyel Kateterler



Santral Venöz Kateterler; 
 aort,

 pulmoner arter,

 v. cava superior,

 v. cava inferior,

 brakiosefalik venler,

 internal juguler ven,

 subklavien ven,

 eksternal juguler ven,

 common iliak ven,

 femoral ven ve yenidoğanda umblical vene yerleştirilebilir. 





Santral venöz Kateter;

 Santral venöz Kateterler, yenidoğan bakımının önemli bir parçası haline 

gelmiştir 

 (i) sıvıların verilmesi ve parenteral beslenme;

 (ii) ilaçların uygulanması ve 

 (iii) uzun süreli venöz erişim gerektiğinde

 Daha büyük çaplı Kateterler santral venöz basınç izleme, ekstrakorporeal 

membran oksijenasyonu veya exchange transfüzyonu için de kullanılabilir

 Sağladığı avantajların yanında bu Kateterler komplikasyonsuz değildir ve 

hastane ile ilişkili dolaşım yolu enfeksiyonları için başlıca risktir



Kateter İlişkili Enfeksiyonların Patogenezi

 Kateterle ilişkili enfeksiyonlar, mikroorganizmalar kateterin 

intraluminal veya ekstraluminal yüzeyine adezyonuyla ortaya çıkar.

 Mikroorganizmalar katetere;

 kateter portlarının hublarından ve yerleştirme yerlerinin 

kolonizasyonuyla, 

 kontamine intravenöz sıvılar ve enjeksiyon cihazlarından ve 

 diğer enfeksiyon kaynaklarından hematojen yayılmadan girebilir.





Santral Venöz Kateter Uygulama 

Endikasyonları

 1. Damar duvarını etkiyelecek ilaç uygulamaları 

(vazopressor, kemoterapi, parenteral nütrisyon),

 2. Başarısız venöz girişimler,

 3. Ekstrakorporeal tedaviler: Hemodiyaliz, plazmaferez, 

sürekli renal replasman tedavisi),



 4. Venöz yerleştirilen cihazlar ve venöz girişimler için;

a. Transkütanöz kardiyak pace uygulaması,

b. İnferior vena kava filtresi,

c. Venöz trombolitik tedaviler,

d. Venöz stent amacıyla.

 5. Kan ve kan ürünlerinin masif transfüzyonları,

 6. Hemodinamik monitörizasyon (santral ven basıncı, venöz oksijen 

satürasyonu, kardiyak parametreler (pulmoner arter kateteri 

aracılığıyla)



Kontrendikasyonları

 Santral venöz kateter kontrendikasyonları göreceli olup, 

alternatif venöz giriş ve aciliyet durumuna göre 

değişmektedir.

Ciddi koagülopatisi olan hastalarda santral venöz 

kateter takılması göreceli olarak kontrendikedir. Acil 

ihtiyaç halinde koagülopatiye rağmen kateterizasyonlar 

bildirilmektedir. 

 Pıhtılaşma süresi ve trombositopeninin takibi 

kateterizasyon için önemlidir.



Ciddi koagülopatisi olan hastalarda kanama kontrolü zor 

olacağından dolayı subklavyen ven girişimlerinden 

kaçınılmalıdır.

Ciddi koagülopatisi olan hastalarda mekanik 

komplikasyonların azaltılması için ultrason eşliğinde 

kateterizasyon uygulanmalıdır.

 Kan plazma kökenli ürünler veya trombosit süspansiyonu 

kanama komplikasyonlarını azaltabilmek amacıyla 

kateterizasyon öncesi verilebilir.



Kateter Yerleştirilmesi Öncesi Önlemler

 Sadece endikasyon varlığında SVK takılmalıdır.

 SVK takacak, kullanacak ve bakım verecek personel bu 

konuda eğitilmelidir.



Kateter Takılması Sırasında Alınması 

Gereken Önlemler

 El hijyeni

Maksimum steril bariyerler

Cilt dezenfeksiyonu

 Kateter yeri seçimi

 Kateter kiti

 Kateter tespiti

 Pansuman



El Hijyeni

 İşlem öncesinde el hijyeni sağlanmalıdır. 

 El hijyeni, organizmaların hastalara bulaşmasını 

önlemede en basit ve en önemli faktördür.

 El temizliği, sabun ve su kullanılarak en az 15 saniye 

süreyle veya alkol bazlı bir el dezenfektanı ile elin tüm 

yüzeyleri kuruyana kadar ovularak elde edilir.



 Yenidoğan ünitelerinde yapılan çalışmalar, standart el 

hijyeni yönergelerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın, hastane 

kaynaklı enfeksiyonların oluşumunu azalttığını 

göstermiştir.



 Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (doğum ağırlığı <1500 

g) standart bir el hijyeni programının etkisini değerlendiren 

kesitsel (öncesi - sonrası) bir çalışmada, kateterle ilişkili 

enfeksiyon insidansı 1000’de 11'den 1000’de 3,1'e düşmüştür.

 Etkili el hijyeni, yerleştirme bölgelerini palpe etmeden önce ve 

sonra yapılmalıdır.

O’Grady NP, Alexander M, Burns L, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin

Infect Dis 2011;52:1–32.



Maksimum Steril Bariyerler

Maksimum steril bariyerler (MSB), kateter takılması gibi 

invaziv prosedürler sırasında steril önlük, steril eldivenler, 

tam steril örtüler, başlık ve maske kullanılmasını ifade 

eder.





Cilt Dezenfeksiyonu

 Kateterin yerleştirilmesinden önce, ciltten 

mikroorganizmaların girişini önlemek ve daha sonraki 

enfeksiyon riskini azaltmak için cildin uygun şekilde 

dezenfekte edilmesi önemlidir.

 Yetişkin ve pediatrik çalışmalardan, klorheksidin glukonatın 

cilt antisepsisi için en etkili olduğu yaygın olarak kabul 

edilmektedir ve çoklu kılavuzlarda en iyi uygulama olarak 

önerilmektedir. Bununla birlikte, bu kılavuzlar 2 aylıktan 

küçük bebekleri kapsamaz. 



 % 70 alkol içerikli povidon iyot (PI) ile % 0.5 klorheksidin 

glukonatı karşılaştıran ve 1146 bebek üzerinde yapılan 

büyük bir kohort çalışması kateter ilişkili enfeksiyon, pozitif 

kan kültürleri veya kontaminasyonda hiçbir farklılık 

göstermemiştir.



 Çok faktörlü prospektif bir çalışmada, SVK yerleştirilmeden önce cilt hazırlığı 

için kullanılan povidon iyot ve % 70 izopropil alkol içeren solüsyon, % 2’ lik 

klorheksidin'e değiştirildi.

 1500 g'dan küçük bebekler için kateter kolonizasyonu ilişkili bakteriyemide bir 

azalma izlendi.

 Bu çalışmada DA <1000 g olan bebeklerin yüzde 11'i (toplamda dördü), cilt 

yıkımına ve eksüdasyonuna doğru ilerleyen ciddi cilt irritasyonu sergilemiştir.

Anderson C, Hart J, Vemgal P, Harrison C. Prospective evaluation of a multi-factorial prevention strategy on the impact of 

nosocomial infection in very low birthweight infants. J Hosp Infect 2005;61: 162–7.



 Bununla birlikte başka bir kalite geliştirme çalışmasında, 

DA > 1000 g olan 2 haftalıktan büyük bebeklerde 

klorheksidin glukonata karşı olumsuz cilt reaksiyonları 

görülmemiştir.

Curry S, Honeycutt M, Goins G, Gilliam C. Catheter-associated

bloodstream infections in the NICU: getting to zero. Neonatal

Network 2009;28:151–5.



 CHG ile ilgili potansiyel sorunları değerlendirmek için, 1500 g 

ve 2 haftalıktan büyük bebeklerde % 70 alkoldeki %2 

klorheksidin glukonat ve % 10 PI kıyaslayan cilt dermatiti ve 

CHG emilimini değerlendirmek için yapılan bir çalışmada 

şiddetli dermatit vakası izlenmemiş ancak, serum CHG 

düzeyleri açısından taranan 10 bebekten 7'si ölçülebilir 

düzeydeydi.

Garland JS, Alex CP, Uhing MR, et al. Pilot trial to compare

tolerance of chlorhexidine gluconate to povidone-iodine antisepsis

for central venous catheter placement in neonates. J Perinatol 2009;

29:808–13.



 Uygulamada kısıtlılığa yol açan yüksek kaliteli yenidoğan 

çalışmalarının eksikliği olsa da, ABD'de çoğu birim 

klorheksidin glukonat kullanmaktadır, ancak çoğu 

durumda doğum kilosuna veya kronolojik yaşa bağlı 

olarak kısıtlamalar uygulanmaktadır.

 Yenidoğan döneminde SVK ilişkili enfeksiyonları azaltmak 

için cildini dezenfeksiyonunda uygun çözümü oluşturmak 

için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.



Ülkemizde Türk Hastane Enfeksiyonları ve Konrolü Derneği’nin 2019 yılı 

Ulusal Damar Erişimi Yönetimi rehberinde; yenidoğanlarda venöz 

kateter yerleştirilmesinde cilt anti sepsisi ile ilgili öneriler şu şekildedir;

1. Umbilikal venöz kateterler yerleştirilmeden önce kateter bölgesi povidon-iyodin ile 

silinebilir.

2. Alkol içeren klorheksidin solüsyonu veya tek başına klorheksidin kullanılabilirse de 

potansiyel yan etkileri nedeniyle kullanımı ile ilgili kesin öneri bulunmamaktadır.

3. Neonatal hipotiroididen kaçınmak için tentürdiyot uygulamasından kaçınılmalıdır.

4. Kateterizasyon bölgesinin en az 30 saniye boyunca antiseptik solüsyon ile teması 

sağlanmalıdır.

5. Kateterizasyon öncesi en az 1.5-2 dakika süre ile bölgenin kuruması beklenmelidir.



Kateter Uygulama Yerinin Seçimi

 Yetişkin çalışmaları femoral bölge kullanılırken enfeksiyon riskinde 

artış olduğunu göstermektedir ve yetişkin hastalarda 

bu bölgeden kaçınmaları önerilmektedir.

 Femoral ven kateteri takılan yenidoğanlarda yapılan bir çalışmada, 

kateterlerin % 21'inde (9/42) iki pozitif kan kültüründen kateterle ilişkili 

enfeksiyonu saptamıştır.

Wardle SP, Kellsall AWR, Yoxall CW, Subhedar NV. Percutaneous

femoral arterial and venous catheterisation during neonatal intensive

care. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001;85:F119–22.



 Benzer şekilde, femoral bölgeleri femoral olmayan bölgeleri 

karşılaştıran retrospektif bir çalışma, femoral bölgede kateterle ilişkili 

daha fazla enfeksiyon olduğunu göstermiştir (% 22.5'e karşı % 

12.2, p = 0.002).

 Bu nedenle, yenidoğanlarda da femoral kateterler daha yüksek 

enfeksiyon risklerine sahip olabilir.

Tsai M-H, Lien R, Wang J-W, et al. Complication rates with central

venous catheters inserted at femoral and non-femoral sites in very

low birth weight infants. Pediatr Infect Dis J 2009;28:966–70.



 Retrospektif bir çalışmada, total parenteral nütrisyon için kullanıldığında 

periferik venden yerleştirilen santral venöz Kateter bölgelerinin 

(yukarıdan aşağıya) komplikasyon oranları araştırılmıştır.

 Araştırmacılar, üst ekstremitelere yerleştirilen 370 kateter ve alt 

ekstremitelere yerleştirilen 107 kateter analiz etmiş ve alt ekstremitelere 

yerleştirmenin daha az komplikasyonla ilişkili olduğu sonucuna 

varmışlardır.

Hoang V, Sills J, Chandler M, et al. Percutaneously inserted central

catheter for total parenteral nutrition in neonates: complications

rates related to upper versus lower extremity insertion. Pediatrics

2008;121:e1152–9.



 Genel olarak kateter ilişkili enfeksiyon iki grupta istatistiksel olarak farklı 

değildi; bununla birlikte, koagülaz negatif stafilokok üst ekstremitede daha 

yüksekti ( p <0.05).

 Kateter yerleştirilmesi için tercih edilen bir yeri belirlemek için çok az kanıt 

vardır ve uygulamayı yönlendirmek için randomize kontrollü çalışmalar 

gereklidir.

Hoang V, Sills J, Chandler M, et al. Percutaneously inserted central

catheter for total parenteral nutrition in neonates: complications

rates related to upper versus lower extremity insertion. Pediatrics

2008;121:e1152–9.



Kateter Kiti

 Gerekli tüm ekipmanı içeren kateter takma kiti kullanılmalıdır



Sütür Yerine Tespit Bandı Kullanımı 

mı tercih edilmeli?



Pansuman

 Yaygın kullanılan pansumanlar yarı geçirgen, şeffaf, 

poliüretan veya steril gazlı bez ve banttır ve kateter bölgesini 

kaplamak için kullanılması önerilir.

 Saydam sargılar, yerleştirme bölgesinin sürekli gözle muayene 

edilmesini sağladığı için avantajlıdır; bununla birlikte, bölgede 

kan sızmaya devam ederse, emme özellikleri nedeniyle gazlı 

bez tercih edilir.

 Yenidoğan hastalarda pansumanlar kateter yerinden çıkma 

riski nedeniyle gevşek veya kirli olduklarında değiştirilmelidir



 Yenidoğanlarda yapılan; şeffaf, yarı geçirgen, 

poliüretan pansumanların ortalama 17 gün kullanıldığı 

ve sadece gerekli olduğunda pansuman değiştirildiği 

küçük bir çalışmada enfeksiyon riskinde artış 

saptanmamıştır.

 Yenidoğan Hemşireler Derneği; stratum corneumun 

zarar görmesi nedeniyle pansuman değişiminin 

sadece gerektiği durumlarda yapılmasını 

önermektedir.

Zenk KE, Gerbasi JB, Summerl EC, et al. Central venous catheterization in neonates: 

pilot evaluation of long-term transparent dressings. Neonatal Pharmacol Q 1993;2:25–

30.

Pettit J, Wyckoff MM. National Association of Neonatal Nurses (NANN): peripherally 

inserted central catheters: guideline for practice, 2nd ed. Glenview (IL): National 

Association of Neonatal Nurses; 2007.



Pansuman

 Yenidoğan birimlerinde yapılan kalite geliştirme çalışmaları çeşitli 

pansuman değişim rejimleri incelenmiştir.

 Bunlar işlem sonrası 24 saat sonra, haftada bir, 2 haftada bir, gazlı 

bez örtüleri her 2 günde bir ve şeffaf pansumanların haftada bir 

kez ve kirli veya gevşek olduğunda değiştirilmesi gibi farklı 

prosedürleri içermekteydi.

 Tüm bu çalışmalarda enfeksiyonda azalma görülmesine rağmen, 

hiçbiri doğrudan pansuman tipine veya rejimine atfedilemez ve 

yenidoğan birimleri arasındaki tutarsızlıkları vurgular.



Pansuman
 705 bebekle yapılan standart bakıma karşı klorheksidin emdirilmiş sargıyla 

pansuman yapılması şeklinde randomize eden büyük bir yenidoğan çalışması, 

klorheksidin grubunda istatistiksel olarak daha az kateter kolonizasyonu gösterdi. 

Ancak kateter ilişkili enfeksiyonda azalma bulunmadı.

 Ayrıca, <1000 g %15 ve  ≥ 1000 g bebeklerin % 1,5'i klorheksidin içeren pansuman 

altında, basınç nekrozu geliştiren kontakt dermatit geliştirmiştir.

Garland J, Alex C, Mueller C, et al. A randomized trial comparing povidone-iodine to a chlorhexidine gluconate-impregnated 

dressing for prevention of central venous catheter infections in neonates. Pediatrics 2001;107:1431–6



 Son zamanlarda, gümüş aljinat sargıları, daha az komplikasyonla kateter ilişkili 

enfeksiyonu azaltmada etkili olup olmadıkları araştırılmıştır.

 Gümüş aljinatın güvenliğini belirlemeyi amaçlayan 50 bebekte yapılan bir 

çalışmada, serumda gümüş seviyelerinin arttığı kaydedildi, ancak bunlar 

toksisiteye neden olması beklenen seviyelerin altındaydı ve 28 gün boyunca 

seviyelerde artış eğilimi yoktu.

 Ayrıca ciltte renk değişikliği veya dermatit görülmedi.



 Her ne kadar bu çalışma enfeksiyondaki azalmayı tespit etmek için güçlü 

olmasa da, gümüş aljinat grubunda % 45,8 daha az enfeksiyon kaydedildi.

 100 bebeği içeren benzer bir çalışma, pansumanın > 340 g ağırlığındaki 

bebeklerde cilt renk değişikliği veya dermatit açısından güvenli olduğunu 

buldu. Bu çalışmada, gümüş aljinata atanan grupta daha düşük enfeksiyon 

oranları vardı; ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu tip pansuman 

güvenli görünür ve bu pansumanın kateterle ilişkili enfeksiyonu azaltma 

potansiyelini araştırmak için daha büyük bir deneme gereklidir.

Khattak AZ, Ross R, Ngo T, Shoemaker CT. A randomized controlled evaluation of absorption of silver with the use of

silver alginate (Algidex) patches in very low birth weight (VLBW) infants with central lines. J Perinatol 2010;30:337–42



Hasta bakımı süresince enfeksiyonun 

önlenmesi

 Aseptik dokunmasız teknik

 Kateter hublarının / portlarının dezenfeksiyonu

 İnfüzyon setlerinin yönetimi

CVC isteminin kaldırılması

 Antibiyotik kilidi

 Sistemik antibiyotik profilaksisi

 Klorheksidin banyosu





Aseptik Dokunmasız Teknik

 Aseptik dokunmasız teknik el hijyeni, steril alan seçimi, eldiven kullanımı, 

göbek dezenfektanı, dokunmasız teknik kullanılarak ekipman hazırlanması, 

eğitim ve değerlendirme için aseptik tekniğe standart bir yaklaşımdır.

 Enfeksiyonun önlenmesi ve CVC yönetimi kılavuzlarında 

desteklenmektedir.

 Birleşik Krallık'taki hastaneler, uygulama öncesi ve sonrası çalışıldığında 

enfeksiyon oranlarını azaltmada iyileşmeler göstermiştir. Bu teknik henüz 

kontrollü bir çalışmada incelenmemiştir; ancak, enfeksiyonu azaltmak için 

personelin dokunmasız bir teknikte yetkin olmasını sağlamanın faydaları 

tartışılmaz.



Kateter Giriş Yerinin (Hub) ve Bağlantı  

Portlarının Dezenfeksiyonu 

 Sağlık çalışanlarının ilaç, sıvı uygulamak ve 

kan örnekleri almak için CVC'lere erişmesi 

gerekir.

 Bu erişim sırasında kateter bağlantı kısmı, 

hubların gram pozitif, gram negatif ve 

maya organizmalarının bir kombinasyonu ile 

yoğun bir şekilde kolonize edilebilir. Ayrıca, 

hub kolonizasyonu ile kateter ilişkili sepsis 

arasında açık bir bağlantı olduğu 

gösterilmiştir.



 Bu nedenle, katetere giriş yapılan kısım tüm potansiyel patojenleri 

uzaklaştırmak için uygun şekilde temizlenmesi zorunludur. Birden 

fazla klinik kılavuz , klorheksidin glukonat veya povidon iyot, bir 

iyodofor veya % 70 alkol; ancak asepsi elde etmek için temizleme 

çözeltisinin ne kadar süre uygulanması gerektiği açık değildir.



 İn vitro bir çalışmada 3, 10 ve 15 saniye boyunca % 70 

izopropil kullanarak ovma süresi araştırıldı ve 

dezenfekte etme süresi uzadıkça bakteriyel aktarım 

azalsa da bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

 Bunun olduğunu ve potansiyel olarak alkolün aksine, 

SVK hubun üzerindeki floresan tozunun incelenmesi, 5, 

10 ve 15 s'lik temizleme süresiyle toz 

kontaminasyonunun azaldığını kaydetti.

 Bu çalışmalar zamanın önemli bir faktör olduğunu ve 

potansiyel olarak alkolün optimum temizleme çözeltisi 

olmadığını düşündürmektedir.

Lockman JL, Heitmiller ES, Ascenzi JA, Berkowitz I. Scrub the Hub! Catheter needleless 

port decontamination. Anesthesiology 2011;114:958.



 Kaler'in alkolün etkinliğini gösteren in vitro çalışmasında, 

göbeğin 15 saniye boyunca temizlendiğinde ve kurumaya 

bırakıldığında alkolün de CHG kadar eşit derecede etkin 

olduğu gösterilmiştir.

 Bu in vitro çalışmaların önemine rağmen, bu bulguların klinik 

pratiğe dönüştürülmesi ve klinik ortamdaki etkinliğinin 

belirlenmesi gerekmektedir.

Kaler W, Chinn R. Successful disinfection of needleless access ports: a matter of time and friction. JAVA 2007;12:140–7.



 Yapılan çalışmalara dayanarak, erişim noktalarının 15 

saniye boyunca alkolik klorheksidin veya PI ile yıkanması 

gerektiği anlaşılmaktadır.

 Bununla birlikte, özellikle yenidoğan popülasyonunda 

yüksek kaliteli çalışmaların eksikliği vardır, bu nedenle 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.



İnfüzyon Setlerinin Yönetimi

 En iyi uygulamayı belirlemek için sıvı infüzyon setlerinin optimal değişim sıklığı 

araştırılmıştır.

 Meta analizlerde; kan, kan ürünü veya lipit içermeyen intravenöz sıvı setlerini 

96 saatten daha sık değiştirmenin yararı olduğuna dair bir kanıt olmadığı 

görülmüştür. Lipit setlerini 24 saatten daha sık değiştirmenin avantajlı 

olduğuna dairde kanıt yoktu.

 Bu kanıtlara dayanarak, lipid veya kan içermeyen infüzyon setlerinin, 96 

saatte bir ve lipit içerikli sıvıların kullanıldığı infüzyon setlerinin 24 saatte bir 

değiştirilmesi önerilmektedir.



SVK Sisteminin Kaldırılması

 Santral venöz kateterin kaldığı her gün kateter ilişkili bir enfeksiyon gelişme 

riski artar.

 Yenidoğan yoğun bakımdaki hastalarda yapılan retrospektif bir kohort 

çalışması, kateter ilişkili enfeksiyon insidansının ilk 18 gün boyunca günde % 14 

arttığını göstermiştir ve 36. günden 60. güne kadar insidans oranı günde % 33 

artmıştır.

Sengupta A, Lehmann C, Diener-West M, et al. Catheter duration and risk of CLA-BSI in neonates with PICCs. Pediatrics 2010;125:

648–53



 Benzer sonuçlar, geç başlangıçlı sepsis gelişme riskinin, kateterlerin 

tutulmakta olduğu 22 günden uzun süreler boyunca önemli ölçüde arttığı 

NICHD Yenidoğan Araştırma Ağı tarafından da bulunmuştur.

 Bu nedenle, artık gerekli olmayan kateterlerin derhal çıkarılması 

zorunludur. CVC'nin günlük olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir ve 

klinisyenler santral venöz girişin risk-yarar değerlendirmesini yapmalıdır.

Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHD 

Neonatal Research Network. Pediatrics 2002;110:285–91.



Antibiyotik Kilidi

 Bir antibiyotik kilidi, bir antibiyotiğin kateter lümenine verilmesi ve 

önceden belirlenmiş bir süre boyunca ölü boşluğun doldurulması 

anlamına gelir.

 Bebeklerde, farklı antibiyotiklerin (vankomisin, amikasin ve fusidik 

asit) kullanıldığı birkaç çalışma vardır.



 Garland ve diğ., 20-60 dakika süreyle vankomisin kilidi ve 

heparinize salini karşılaştırdıkları çalışmada vankomisin kilidi 

grubundaki bebeklerde kateter ilişkili enfeksiyon anlamlı 

derecede düşüktü ve vankomisin direnci saptanmadı.

Garland J, Alex C, Henrickson K, et al. A vancomycin-heparin lock solution for prevention of nosocomial bloodstream 

infection in critically ill neonates with peripherally inserted central venous catheters: a prospective, randomized trial. 

Pediatrics 2005;116: e198–205.



 Seliem ve diğ., amikasin’le yaptıkları benzer çalışmada 

amikasin kilidi uygulanan bebeklerde enfeksiyon anlamlı 

derecede düşük bulunmuştur.

Seliem W, Hesham A, El Nady G. Amikacin heparin lock for the prevention of catheter related 

bloodstream infections in neonates with extended umbilical venous catheters: a randomised 

controlled trial. J Neonatal Perinat Med 2010;3:33–41.



 Fusidik asidi heparinize salin ile karşılaştıran yarı 

randomize neonatal bir çalışma, fusidik asit grubunda 

daha düşük kateter ilişkili enfeksiyon göstermiştir ve 

direnç saptanmamıştır.

Filippi L, Pezzati M, Di Amario S, et al. Fusidic acid and heparin lock solution for the prevention of catheter-

related bloodstream infections in critically ill neonates: a retrospective study and a prospective, radomized

trial. Pediatr Crit Care Med 2007;8:556–62.



Çalışmaların hiçbiri antimikrobiyal direnç tespit etmese 

de, bunu tespit etmek için çok daha büyük çalışmalara 

ihtiyaç duyulacaktır.

 Yenidoğanlardaki antibiyotik kilitleri, ancak diğer önleme 

stratejileri uygun şekilde getirildikten ve enfeksiyon 

oranları yüksek kaldıktan sonra düşünülmelidir.



Sistemik Antibiyotik Profilaksisi

 Profilaktik antibiyotikler bebeklerde kateter ilişkili enfeksiyonu önleme 

potansiyeline sahiptir; ancak bu antibiyotiğe dirençli enfeksiyonları 

destekleyebilir.

 Bebeklerde kateter ilişkili enfeksiyonu önlemek için profilaktik antibiyotikler 

üzerine yapılan iki bağımsız sistematik derlemede bakteriyel septisemide 

ve sepsis insidansında azalma görülmektedir.

 Bununla birlikte, her iki derlemede de, genel mortalite ve morbiditede 

farklılık olmaması ve antibiyotiğe dirençli organizmaların meydana 

gelmesi konusundaki temel endişe nedeniyle rutin uygulama olarak 

kabul edilmesi önerilmemektedir.



Klorheksidin Banyosu

 Yetişkinlerde kateter enfeksiyonunu azaltmak için klorheksidin 

glukonat ile günlük banyo kullanılır.

 12 çalışmanın bir meta-analizinde kateter ilişkili enfeksiyonda 

anlamlı bir azalma bulundu.

Quach C, Milstone AM, Perpete C, et al. Chlorhexidine bathing in a tertiary care neonatal intensive care unit: impact 
on central lineassociated bloodstream infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35:158–63



 Yakın zamanda yapılan bir çalışma öncesi ve sonrası 

bebekler, doğum ağırlığı > 1000 g veya doğum ağırlığı 

<1000 g ve ≥28 günlük, % 2 CHG'de yıkanmıştır.

Quach C, Milstone AM, Perpete C, et al. Chlorhexidine bathing in a tertiary care neonatal intensive 

care unit: impact on central lineassociated bloodstream infections. Infect Control Hosp Epidemiol 

2014;35:158–63



 Bebekler doğum kilosu, gebelik yaşı veya kronolojik yaşa 

bağlı olarak haftada iki kez, alternatif günler veya günlük 

olarak yıkandı. Kateterle ilişkili enfeksiyon oranları, doğum 

ağırlığı > 1000 g olan bebekler için 1000 kateter günde 

4.92'den 1.28'e ve doğum ağırlığı <1000 g olan bebekler 

için en az 28 gün olan 1000 kateter günü başına 8.97'den 

5.73'e düşmüştür. Ayrıca, çalışma sırasında dermatit veya 

yan etki bildirilmemiştir.



 Bu, kateter enfeksiyonunu azaltmak için umut verici bir 

yöntem olabilir ve güvenliği ve etkinliği belirlemek için 

daha fazla araştırma gerektirir.

Quach C, Milstone AM, Perpete C, et al. Chlorhexidine bathing in a tertiary care neonatal intensive care unit: impact 

on central lineassociated bloodstream infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35:158–63



Enfeksiyonları Önlemek İçin Kullanılan 

Hastane Girişimleri

Kalite iyileştirme programları / paketleri / kontrol 

listeleri

Eğitim

SVK ekipleri



Kalite İyileştirme Programları / Paketleri 

/ Kontrol listeleri

 Kalite iyileştirmeleri genellikle “bakım demetleri” olarak tanıtılır ve çok sayıda 

yenidoğan çalışması bakım demetleri (Bundle) uygulamaları ile kateter ilişkili 

enfeksiyonda bir azalma olduğunu göstermiştir.

 Kateter takılması sırasında eksiksiz yapılması gerekenleri içeren kateter bundle

(demet) yaklaşımı, maksimum steril bariyer önlemi, el hijyeni standartları, 

uygun cilt dezenfektanı, özel ekipler, özel ekipman arabaları, kateter yeri 

değerlendirmesi, kontrol listeleri ve prosedürü durdurmak için personel 

yetkilendirmesinin çeşitli bir kombinasyonunu içerir.





 Bununla birlikte, tüm kalite iyileştirme stratejilerindeki ortak 

konu klinik uygulamada standardizasyon, müdahaleler için 

liderlik desteği, eğitim ve klinik personel katılımıdır.

 Bu dört temel unsur olmadan, bu stratejilerin başarılı olması 

daha az olasıdır, bu da “hangi müdahale grubunun en iyi 

sonucu verdiğini” değil “nasıl uygulandıklarını” 

düşündürmektedir. Bununla birlikte, “bakım paketini” 

oluşturmak için seçilen müdahalelerin mevcut en iyi kanıtlara 

dayanması gerekmektedir.



Eğitim

 Kateter ilişkili enfeksiyonları azaltmak için eğitim programlarının 

kullanımının yetişkin popülasyondaki çeşitli ortamlarda enfeksiyonu 

azalttığı gösterilmiştir.

 Çok sayıda yenidoğan çalışması, hepsi bakımdan önce ve uygulama 

sırasında ortak bir yoğun eğitim programına sahip olan “bakım 

paketleri” sunulduğunda enfeksiyonda azalma olduğunu göstermiştir.

 Tüm yenidoğan birimlerinin, merkezi yönetimin tüm yönleri hakkında 

tüm personel için düzenli eğitime sahip olması ve yüksek bakım 

standartlarının sağlanması ve sürdürülmesini sağlamak için birlikte 

işbirliği içinde çalışması zorunludur.



SVK Ekipleri

 Çalışmalar, SVK'lerin yerleştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda 

uzmanlaşmış ekiplerin enfeksiyonu azalttığını göstermiştir.

 Bu ekipler, kateterlerin son derece uzmanlaşmış sağlık uzmanları 

tarafından yerleştirilmesini ve bakımının yapılmasını sağlar.

 Uzman ekipler, kateter uygulanması ve bakımı sırasında uygulanan 

tekniğin standardizasyonuna ve enfeksiyonu azaltmaya yardımcı 

olabilir. Uzman ekiplerden bağımsız olarak, SVK'lere bakım yapan 

tüm personelin uygun şekilde eğitilmesi ve yeterlilik göstermesi 

gerekir.



Sonuç

 Kateter ilişkili enfeksiyonlar SVK'lerin en ciddi komplikasyonu ve 

yenidoğan ünitesinde hastane enfeksiyonunun önde gelen nedenidir.

 Enfeksiyon, kateter yerleştirildiği sırada sterilite eksikliğinden, zayıf 

pansuman yönetiminden, kateter balantı bölgeleri ve hublarının 

kontaminasyonundan ilaç uygulaması sırasında veya sıvı hattı 

değişiklikleri sırasında asepsi eksikliğinden kaynaklanabilir.

 Hemşirelik ve sağlık personelinin SVK'lerin yerleştirilmesi ve bakımı ve 

enfeksiyonun önlenmesine bağlı kalınması konusunda uygun şekilde 

eğitilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.
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