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I. AKDEN‹Z ÜLKELER‹ NEONATOLOJ‹ DERNEKLER‹
B‹RL‹⁄‹ (UMENS) VE XII. ULUSAL NEONATOLOJ‹
KONGRES‹ (UNEKO)
Gülay CAN
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Pediatri Profesörü
Türk Neonatoloji Derne¤i ve Kongre Organizasyon Komitesi Baﬂkan›

Bugünkü bilgilerimize göre Eriﬂkin Yaﬂam
Sa¤l›¤› için cins, genetik yap›, sigara, obesite,
hava ve sis kirlili¤i, kötü al›ﬂkanl›klar, stres gibi farkl› etkenlerden çok, fetal-neonatal dönem ve ilk bir yaﬂtaki yaﬂam kalitesi ve sa¤l›k düzeyinin daha etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.
‹lk üç yaﬂta özellikle ilk bir y›ldaki h›zl› beyin
geliﬂimi nedeniyle bu dönemdeki sa¤l›¤›n korunmas›n›n gelecek nesiller için çok önemli
oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu nedenle yenido¤ana hizmet sunan çocuk uzmanlar› olarak
hem yenido¤an, hem de toplum sa¤l›¤› ve gelece¤i yönünden sorumlulu¤umuz yüksektir.
Anne ve yenido¤an›n kalitesi yaﬂam hakk›
sa¤lanmal›d›r. Bunun gerekli oldu¤una ve bu
konuda iyi bir organizasyonla yapabilece¤imiz
çok ﬂeyin oldu¤una inan›yoruz.
Türkiye d›ﬂ›na ç›kmam›z ve farkl› kültür ve bilim disiplinleriyle dayan›ﬂma içine girmemiz
gerekti¤ine inanarak özellikle say›n Dr. Murat
Yurdakök ve say›n Dr. Aytu¤ At›c›’n›n büyük
gayretleriyle UMENS kurulmuﬂtur.
Türk Neonatoloji Derne¤inin öncülü¤ünde ‹srail, M›s›r ve Yunanistan’daki Ulusal Neonatoloji Derneklerinin kat›l›m› ile “Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Dernekleri Birli¤i” (Union of Mediterranean Neonatal Societies: UMENS) 24
ﬁubat 2001’de kurulmuﬂtur.
Birli¤in amac› üye ülke neonatologlar› aras›nda bilgi birikimi ve deneyimleri paylaﬂmak ve
yenido¤anlara en iyi hizmetin sunulmas›n›
sa¤lamakt›r.

Birlik taraf›ndan al›nan karar do¤rultusunda
ilk kongrenin ‹stanbul’da yap›lmas› ve o dönem Türk Neonatoloji Derne¤i Yönetim Kurulu taraf›ndan ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal› Neonatoloji Bilim Dal› taraf›ndan
2003 y›l› içinde yap›lmas› karar› al›nm›ﬂt›r.
Kongre Organizasyon Komitesi olarak Türk
Neonatoloji Derne¤i ad›na, I. Akdeniz Ülkeleri
Neonatoloji Dernekleri Birli¤i (UMENS) ve XII.
Ulusal Neonatoloji Kongresini Cumhuriyetimizin 80. ve ‹stanbul Üniversitesinin 550. Kruluﬂ
y›l›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirmekten mutluluk duydu¤umuzu ifade etmek istiyoruz.
Kongre 3-6 Eylül 2003 tarihlerinde Ç›ra¤an
Saray› Hotel Kempinski’de organize edilmiﬂtir.
Kongre organizasyonunda eme¤i geçen tüm
arkadaﬂlara, Genel Sekreterlik görevini üstlenen bu hizmeti büyük özveri ile yapan çal›ﬂma
arkadaﬂlar›m say›n Dr. Asuman Çoban ve say›n Dr. Zeynep ‹nce’ye, Bilimsel Program Komitesi üyelerine ve özellikle Dan›ﬂmalar Grubundaki ve Sosyal Program Komitesindeki arkadaﬂlar›ma çok teﬂekkür ediyorum.
Kongre program› özenle haz›rlanarak neonatolojide s›k karﬂ›lanan sorunlarla ilgili konular
(Hipotermi, Erken Taburcu Olan Term Yenido¤anlarda Sorunlar, Neonatal Transport Organizasyonu, Sepsis, Sar›l›k, A¤r› Yönetimi,
Solunum Problemleri, Hipoksik - ‹skemik Ensefalopati, Doktorlar Ellerinizi Y›kay›n!, Yenido¤an Ünitelerinde Antibiyotik Kullan›m Politikas›, Neonatal Radyoloji) yan›nda güncel
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önemli konular (Hangi Ventiasyon daha iyi!
Erken CPAP: Evet-Hay›r tart›ﬂmas›, Yenido¤anda Steroid Kullan›m› ve Geç Etkiler, Yenido¤an›n Akci¤er Hastal›klar›nda Kal›tsal Bozukluklar, NIDCAP, Antenatal Enfeksiyon Beyin ve Akci¤er Hasar›na Yol açar? Pretermde
Parenteral ve Enteral Beslenme) program içine al›nm›ﬂt›r.
Programda yedi panel, 14 konferans yer alm›ﬂ
olup bu bilimsel sunumlarda 19’u yabanc›,
18’i Türk olmak üzere 37 konuﬂmac› ve interaktif oturumlar› yöneten oturum baﬂkanlar›da
dahil olmak üzere 76 ö¤retim üyesi yer alm›ﬂ
olup bu grubun neonatolog veya neonatolojiye gönül vermiﬂ akademisyenlerden oluﬂmas›
ayr›ca önemlidir. Kongre süresince kendi konular›nda uzman yabanc› konuﬂmac›lar veya
kat›l›mc›lar›n, ‹ngilizce ve Türkçe oturumlarda
sorular sorarak veya katk›da bulunarak konuﬂmalara kat›lmalar›, konuﬂmalar›n bilimsel
düzeyinin çok iyi oldu¤unu yans›tan bir durum
olarak yorumlanm›ﬂt›r.
Kongrenin Ç›ra¤an Saray› gibi görkemli, tarihi ve kültür zenginli¤imizi yans›tan bir ortamda organizasyonu yan›nda, program içeri¤i,
organizasyonun iﬂleyiﬂindeki düzen, tüm kat›l›mc›lar›n katk› ve destekleriyle ülkemizi iyi
tan›tt›¤›m›za inan›yoruz. Kongre program›
içinde ‹sveç’ten Agneta Kleberg taraf›ndan iki
saat süreli hemﬂireler için NIDCAP (Newborn
Individualized Developmental Care Assesment Programme) semineri düzenlenmiﬂ,
kursa 22 hemﬂire ve bir doktor kat›l›m› olmuﬂtur.
Kongrede 209 poster sunumu yap›lm›ﬂ olup
beklendi¤i ﬂekilde E¤itim Hastanesi ve Üniversite say›s› yüksek olan ‹stanbul, Ankara,
‹zmir’den daha yüksek say›da olmak üzere
Manisa, Erzurum, Edirne, Samsun, Adana,
Malatya, Isparta, Mersin, Sivas, Kocaeli, Antalya, Van, Elaz›¤, Ayd›n gibi yurdumuzun
farkl› bölge illerinden poster sunumlar› yap›lm›ﬂt›r. Posterler incelendi¤inde sunulan konular›n yenido¤an sorunlar›na bak›ﬂ aç›s›n›n çok
olumlu yönde geliﬂti¤ini ve çal›ﬂma alanlar›n›n
bilimsel yönden çok geniﬂ oldu¤unu görmek
mümkündür. Kongrede toplam 36 saat yeni-

do¤an sorunlar› bu konuda deneyimler ve hizmeti daha iyi sunmam›z için yeni bilgiler sunulmuﬂ ve tart›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.
Kongre kat›l›m say›s› 450 olup UMENS üye
ülkeleri yönünden da¤›l›m de¤erlendirildi¤inde konuﬂmac›lar dahil olmak üzere M›s›r (10),
Yunanistan (11), ‹srail (27) ve Türkiye’den
(386) kat›l›m›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca
üye ülkeler d›ﬂ›nda ‹sveç’ten (4), ‹ran (2), Pakistan (1), Belçika (1), Suudi Arabistan (1),
Lübnan (1), ‹spanya (1), ‹talya (2), Avusturya
(1), Fransa (1), Finlandiya’dan (1) kat›l›m›n
oldu¤u belirlenmiﬂtir. Konuﬂmac›lar yönünden durum de¤erlendirildi¤inde UMENS ülkeleri d›ﬂ›nda kendi konular›nda uzman
ABD’den bir, Avusturya’dan bir, Fransa’dan
bir ve ‹sveç’ten üç konuﬂmac›n›n bilimsel
program içinde yer alm›ﬂ olmas› da kongremizin bilimsel ve uluslararas› zenginli¤ini artt›rm›ﬂt›r. UMENS’i yenido¤an bir bebek olarak
düﬂünürsek ilk toplant›y› takip eden kongrelerde özellikle Akdeniz ülkelerinden ve Avrupa
ülkelerinden kat›l›m›n artaca¤›n› ve olumlu
yönde büyümenin olaca¤›n› ümit ediyoruz.
Kongrenin ilk panelinde dört üye ülke Dernek
baﬂkanlar› kendi ülkelerinin neonatoloji yönünden durumunu aktarm›ﬂ son panelde ise
konuﬂmac›lar problemlerin çözümünde ve
hizmette öncelikleri aktarmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Kendi toplumumuzda hizmette önceliklerin
belirlenmesinde 1990 y›l› Çocuklar için Dünya Konferans› önerilerini yeniden hat›rlatman›n yarar›na inan›yorum. Bu konferansta geliﬂmekte olan ülkelerin sa¤l›k verileri ve sorunlar› göz önüne al›narak dört gözlem ve
bunlara dayanan dört öneri üzerinde durulmuﬂtur. Bu önerilerin ülkemizde Neonatoloji
ile ilgili sorunlara bak›ﬂ aç›s›nda yans›tt›¤› düﬂünülebilir.
• Hastaneler sa¤l›k anlam›na gelmez ve tedavi amac›yla hastaneye baﬂvuran çocuklar›n hastal›klar›n›n %80’i birinci basamak
sa¤l›k hizmeti veren kurumlarca önlenebilir.
• Ulusal zenginlik sa¤l›k yaratmaz.
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• Tüm çocuk ölümlerinin dörtte üçü kontrol
edilebilen hastal›k ya da eksikliklerden
olur.
• Ölümleri kontrol etmek için sadece sa¤l›k
kurumlar› de¤il, toplumun tüm sektörlerinin motivasyonu gerekir.
En son verilere göre bebek %0.42, perinatal
%0.38 ve anne ölüm oran› 49:100.000 gibi
yüksek mortalite de¤erlerini azaltmada, çözümü zorlaﬂt›ran nedenleriniz vard›r. Bu nedenler h›zl› nüfus art›ﬂ› (%1.8) kiﬂi baﬂ›na düﬂen
milli gelir azl›¤› (2900 $), sa¤l›k hizmetine
bütçeden ayr›lan miktar›n azl›¤› (%3) ve e¤itim düzeyinin özellikle kad›nlar›m›zda düﬂük
olmas› say›labilir. Fakat ölüm nedenlerine bak›ld›¤›nda ço¤unun önlenebilir nedenlerce
ba¤l› oldu¤unu görmekteyiz. Her y›l yaklaﬂ›k
700 anne, her gün iki anne gebelik, do¤um ve
lohusal›¤a ba¤l› nedenlerle ölmektedir. Antenatal bak›m oran› Türkiye genel ortalamas›
%67.5, olup Do¤u Anadolu’da bu oran %34.4
de¤erine düﬂmektedir. Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas› (TNSA) verilerine göre bebek
ve neonatal ölüm h›z›n›n; anneleri ilkokul bitirmemiﬂ olan çocuklar aras›nda daha yüksek
oldu¤u (bebek ölüm h›z› %0.73) bulunmuﬂtur.
Ülkemizde 2.000 y›l› için bildirilen 63.000 beﬂ
yaﬂ alt› ölümün 50.000’i 1 ay - 1 y›l aras› ve
bu grubun 28.000’inin yenido¤an ölümü oldu¤u bildirilmektedir. Yenido¤an ölümlerinin
%52’si yaﬂam›n ilk gününde olmaktad›r.
Neonatal ölüm nedenlerinde ana sorunlar
araﬂt›r›ld›¤›na; antenatal bak›m eksili¤i, evde
do¤um say›s›n›n fazlal›¤› (%19), yenido¤ana
rutin verilmesi gereken temel sa¤l›k hizmetinde eksiklik ve standardizasyon olmamas›,
yüksek riskli gebelere ve erken neonatal döneme yaklaﬂ›m eksikli¤i, anne e¤itim düzeyinin yetersizli¤i, akraba evlili¤inin yüksek olmas› (TNSA, %21) uygun olmayan ve geri bildirim yap›lmayan sevkler olarak özetlenebilir.
Bu sorunlar›n ço¤u önlenebilir özelliktedir.
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Sorunlar›m›z› biliyoruz. SSYB ve Türk Neonatoloji Derne¤i hizmet dayan›ﬂmas› yan›nda sivil toplum örgütlerinin motivasyonu gereklidir. Yenido¤ana hizmet sunan tüm hekimlerin
“Anne ve yenido¤ana kaliteli yaﬂam ﬂans› sunulmal›d›r” görüﬂünü esas almal›d›r ﬂeklinde
düﬂünüyorum. Bu temel ilke içinde temel yenido¤an sa¤l›k hizmeti; uygun koﬂullarda do¤um, hipotermiden koruma, erken ve s›k anne sütü ile besleme ve emzirme dan›ﬂmanl›¤›
verme (dördüncü ayda sadece anne sütü ile
beslenme oran› ülkemizde %8.4), göbek ve
göz bak›m›, K vitamini 1 mg i.m. uygulanmas›, tarama testlerinin yap›lmas› gibi hizmet
standardizasyonu sa¤lanmal›d›r. Kad›n sa¤l›¤›
ve statüsü düzeltilmelidir. Bu hizmetlerin uygulanmas›, öncelikli para ve teknoloji deste¤ini de¤il, ülkemiz gerçeklerini ve hizmette öncelikleri bilmek esas›na dayanmaktad›r.

Kad›n›n statüsü için
• E¤itim yükseltilmeli,
• Do¤ru beslenme,
• Sa¤l›kl› çevre sa¤lanmal›,
• Akraba evlilikleri azalt›lmal›,
• Aile planlamas›,
• Nitelikli antenatal izlem sa¤lanmal›d›r.
Zamanla yar›ﬂmak ve sorunlar›m›z› azaltmak
ve çözmek için iyi bir organizasyonla çal›ﬂmam›z gerekmektedir. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Türk
Neonatoloji Derne¤i iﬂbirli¤i ile yürütülen neonatal resüsitasyon program› ve emzirme dan›ﬂmanl›k, kurs say›lar›n›n yeni programlar ile
artt›r›lmas› gerekmektedir. Aile planlamas›,
kad›nlar›m›z›n e¤tiim programlar› yan›nda
özellikle gelece¤in anne aday› k›zlar›m›z›n
e¤itiminin yükseltilmesi öncelikli düﬂünülmelidir.
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AKDEN‹Z ÜLKELER‹ NEONATOLOJ‹
DERNEKLER‹ B‹RL‹⁄‹ (UMENS) KONSEY‹’N‹N
‹K‹NC‹ TOPLANTISI
UMENS tüzü¤ü gere¤i iki y›lda bir yap›lmas› gereken Konsey Toplant›s› I. UMENS Kongresi ve XII.
UNEKO s›ras›nda 4 Eylül 2003 tarihinde ‹stanbul’da Ç›ra¤an Saray›’nda yap›ld›. Yine tüzük gere¤i, her
üye ülkenin Neonatoloji Derne¤inin baﬂkan›, genel sekreteri ve bir üyesinin kat›l›m›yla meydana gelen
Konsey aﬂa¤›daki ﬂekilde oluﬂtu:
Egyptian Society for Neonatal and Preterm Care
Gamal Samy Aly
Khalid Taman
Hisham Awad
Hellenic Society of Perinatal Medicine
Styliani Andronikou
Marietta Xanthou
E. Farri-Kostopoulou
Israel Neonatal Society
David Bader
Michael Karplus
Imad Makhoul
Turkish Neonatal Society
Gülay Can
Murat Yurdakök
Aytu¤ At›c›

Konsey oluﬂtuktan sonra yap›lan seçimlerde Birli¤in Yönetim Kurulu aﬂa¤›daki ﬂekilde oluﬂtu:
Baﬂkan

Murat Yurdakök (Türkiye)

Baﬂkan Yard›mc›s› (Seçilmiﬂ Baﬂkan)

David Bader (‹srail)

Baﬂkan Yard›mc›s› (Önceki Dönemin Baﬂkan›) Gamal Samy Aly (M›s›r)
Genel Sekreter

Aytu¤ At›c› (Türkiye)

Sayman

E. Farri-Kostopoulou (Yunanistan)

Üye

Michael Karplus (‹srail)

Üye

Styliani Andronikou (Yunanistan)

Üye

Khalid Taman (M›s›r)
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Yunan Delegasyonu Yunanistan’da Perinatoloji Derne¤inden ayr› olarak, yak›n zamanda Neonatoloji
Derne¤i kurmay› planlad›klar›n› ve 2. UMENS kongresini organize etmek istediklerini bildirdiler. Ancak
kesin karar vermeden önce biraz zaman istediler. Konsey üyeleri de Yunanistan’a en fazla alt› ay süre
tan›yabileceklerini bildirdiler.
‹srail Delegasyonu UMENS kongrelerinin ulusal toplant›larla iç içe de¤il de hemen öncesi veya
hemen sonras›nda yap›lmas›n›n daha yararl› olaca¤›n›, ayr›ca iki kongre aras›nda en az bir küçük çapl›
toplant› (workshop) yap›lmas›n›n birli¤in amaçlar›na önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› bildirdi ve bu
görüﬂler benimsendi.
M›s›r ve ‹srail Delegasyonlar› Ortado¤u’da bar›ﬂ sa¤lan›r sa¤lanmaz UMENS kongresini kendi
ülkelerinde düzenlemek istediklerini bildiriler.
UMENS’in daha da büyümesini sa¤lamak amac›yla di¤er Akdeniz ülkelerine üyelik teklif edilmesi
benimsendi.
Kongreye konuﬂmac› olarak kat›lan ve UMENS’in oluﬂturulmas›nda Türk Neonatoloji Derne¤i’nin
liderli¤inden etkilendi¤ini ifade eden IPOKRaTES baﬂkan› George Simbruner Derne¤imizle iﬂbirli¤i
yapmak istedi¤ini bildirdi.
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“DOKTORLAR ELLER‹N‹Z‹ YIKAYINIZ!”
Nilgün KÜLTÜRSAY
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Profesörü

Perinatolojideki son yenilikler çok düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerdeki yaﬂam oranlar›n›
önemli düzeyde artt›rm›ﬂt›r. Bununla birlikte
nozokomial sepsis bu bebeklerde %25, hatta
daha s›k oranda gözlenmektedir. Birçok yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi daha uzun hastanede kal›ﬂ süresi ve artan maliyet yan› s›ra
büyük oranda morbidite ve mortalite art›ﬂ›na
yol açan nozokomiyal enfeksiyon oranlar›n›
azaltmak için kendi politikalar›n› geliﬂtirmiﬂlerdir.
Nozokomiyal enfeksiyonlar› önlemede el y›kama, antibiyotik dirençlili¤ini ve patojenlerin
yay›l›m›n› önlemek konusunda en önemli
araçt›r. Çünkü patojenlerin en s›k geçiﬂ ﬂekli
eller yoluylad›r. El hijyeni fekal-oral yol ve temas ile patojenlerin geçiﬂini önlemektedir (1).
Vermont Oxford a¤›na ba¤l› alt› merkez el y›kama, kateter bak›m› ve bakteriyemi tan›s›n›n
do¤rulu¤u üzerinde odaklanan iki y›ll›k bir
program gerçekleﬂtirip 1997’de %24.6 olan
koagülaz negatif stafilokoksik bakteriyemi
oran›n› 2000 y›l›nda %16.4’e geriletmeyi baﬂarm›ﬂt›r (1).
Semmelweis nekropsi yapan doktorlara ellerini antiseptik solüsyon ile y›kamalar› için ›srar
ederek, puerperal sepsisi 150 y›l önce %22’
lerden %3’lere azaltabilmiﬂti. Yeni bir çal›ﬂmada el kontaminasyonunu göstermek için 100
sa¤l›k çal›ﬂan› randomize olarak iki gruba ayr›lm›ﬂ; Grup A elle dokunma veya hasta fizik
muayenesi öncesi elini y›kamazken, grup B
ayn› iﬂlemler öncesi ellerini y›kam›ﬂt›r. Direkt
parmak bast›rma örnekleri Colombia agar’da
muayene önce ve sonras›nda de¤erlendirilmiﬂlerdir. Grup A kat›l›mc›lar muayene öncesinde Grup B ile karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda daha
yüksek bakteri koloni say›s› göstermiﬂlerdir.

Grup A’n›n 50 kat›l›mc›s›n›n 44’ü potansiyel
patojen bakterinin taﬂ›y›c›s› iken, grup B kat›l›mc›lar›ndan hiçbiri taﬂ›y›c› olarak bulunmam›ﬂt›r. Ancak muayene sonras› Grup B kat›l›mc›lar›n›n ellerinde de koloni say›s›nda ciddi
bir art›ﬂ saptanm›ﬂ ve yaklaﬂ›k üçte biri (16’s›)
dirençli patojenlerle kontamine bulunmuﬂtur.
Bu veriler muayene öncesinde ve sonras›nda
el y›kaman›n son derece önemli oldu¤unu
göstermektedir (1).
ABD’de CDC (Center for Disease Control) taraf›ndan el y›kama için oluﬂturulan öneriler
ﬂunlard›r (2):
-

‹nvaziv giriﬂimlerden önce,

-

Özellikle duyarl› hasta bak›m› öncesi,

-

Cerrahi, travmatik veya invaziv gereçlerle
oluﬂturulan yaralara temastan önce ve
sonra,

-

Ellerin mikrobiyal kontaminasyonuna yol
açacak durumlar›n ard›ndan,

-

Mikroorganizmalarla kolonize oldu¤u düﬂünülen cans›z kaynaklarla temas sonras›,

-

Özel klinik ve epidemiyolojik önemi olan
mikroorganizmalarla kolonize oldu¤u düﬂünülen enfekte bir hastan›n bak›m› sonras›,

-

Yüksek riskli ünitelerdeki farkl› hastalarla
temas aras›nda.

Son çal›ﬂmalarda antiseptik ile el y›kama
uyguland›¤› ve el y›kama ilkelerine ba¤l› kal›nd›¤› zaman nozokomiyal enfeksiyon oranlar›n›n daha düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir (3).
El y›kaman›n önemli oldu¤u bilinmesine ra¤men, sa¤l›k çal›ﬂanlar› özellikle de doktorlar el
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y›kamay› ihmal etmektedir. Yo¤un Bak›m
Ünitelerindeki gözlem çal›ﬂmalar›nda el y›kaman›n düﬂük oranda oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Doktorlar do¤rudan hasta temas› ile hemﬂirelerden daha az zaman geçirdikleri için ellerini
daha az dekontamine etme gereksinimleri oldu¤unu düﬂünmektedirler. Ayn› durum fizyoterapistler, radyoloji teknisyenleri, ultrasonografi çekenler için de geçerlidir. Üstelik soruldu¤unda kendi el y›kama oranlar›n› daha yüksek olarak tahmin etmektedirler. Bir çal›ﬂmada doktorlar hasta ile temas öncesi el y›kama
oranlar›n› %73 olarak bildirmelerine karﬂ›n,
gerçekte gözlemlenen oran %9 gibi oldukça
düﬂük bulunmuﬂtur.

daha az olabilir, lavabolara ulaﬂ›m servis malzemeleri ile engellenmiﬂ olabilir. Temizleyici
ajanlar, antiseptikler, el kremleri zaman zaman temin edilemeyebilir. Malzeme devaml›l›¤›n›n temininde standart kontrol listelerini uygulamak yararl› olabilir (2).

Bununla birlikte yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinin yo¤un tempolar›, acil durumlar, hemﬂirelerin ayn› süreçte iki ya da daha fazla hastaya bakma zorunlulu¤u, unutkanl›k, gereklili¤ine inanmamak, s›k y›kamaya ba¤l› el kurulu¤u, uygun say›da ve yerleﬂimde olmayan lavabolar gibi durumlar zaten nadiren %40’›
aﬂan uyum oran›n› daha da azaltmaktad›r. Yetersiz say›da personel ve aﬂ›r› yo¤unluk uyumu en olumsuz etkileyen faktörlerdir.

Y›kanm›ﬂ ellerin kontaminasyonu di¤er bir
önemli sorundur. Temiz eller bir baﬂka bebe¤e; veya kiﬂinin kendi boynu, burnu, a¤z›, saç› ya da belden aﬂa¤›da bir bölgesine; yüksek
riskli eﬂyalara (aspiratör, nemlendirme hazneleri, kirli bebek bezleri gibi) veya bir di¤er kiﬂiye dokunmakla kontamine olur. El kontaminasyonu hemﬂire temaslar›n›n %75.3’ü, doktorlar›n %68.2’si, solunum terapistlerinin
%79.5’u, anne baba temaslar›n›n %93.4’ünde
gözlenir. Tüm gruplarda el kontaminasyonunun en s›k ﬂekli %91.7 ile kendi kendine dokunmad›r. Hemﬂire ve solunum terapistleri
için ise bir baﬂka bebe¤e dokunma kendi kendini kontamine etmenin en s›k görülen ﬂeklidir
(5). Önemli olan eli y›kad›ktan sonra bebe¤in
çevresinde oluﬂturulan “temiz bölge” (inkübatör ve çok yak›n çevre) d›ﬂ›nda hiçbir yere dokunmadan bebekle ilgilenmeye baﬂlamakt›r.

Servislerde el y›kama olanaklar›n›n yeterli olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Lavabo say›s› ihtiyaçtan

“Kal›c› flora”, derinin kal›c› mikroorganizmalar›ndan oluﬂur. Patojeniteleri düﬂüktür ve yal-

Tablo I. Deri bakterilerinin klinik s›n›fland›r›lmas›.
S›n›fland›rma

Mikroorganizman›n

Tipik örnekler

kökeni

Geçici flora

Mikroorganizmalar›

Hijyenik

Cerrahi

uzaklaﬂt›rma

el y›kaman›n

el y›kaman›n

yöntemi

amac›

amac›

Çevre ve hastayla

E. coli,

Hijyenik el

Geçici floran›n

Geçici floran›n

temas

Pseudomonas,

y›kama, el

eliminasyonu

eliminasyonu

gram-negatif

dezenfeksiyonu

basiller
Kal›c› flora

Derinin kal›c›

Propionibacterium, Cerrahi ovma

Kal›c› florada

Kal›c› floran›n

mikroorganizmalar›

Corrynebacterium,

minimal

azalt›lmas›

koagülaz negatif

de¤iﬂiklik veya

stafilokoklar,

de¤iﬂiklik yok

bazen gramnegatif basiller

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 8 – Güz 2003

n›zca cerrahi uygulamalar öncesinde dezenfektanlarla el f›çalama ve y›kama, ya da alkol
bazl› dezenfektanlarla cerrahi ovma ile azalt›lmas› gereklidir. “Geçici flora” ise çevre veya
hasta ile temas sonras› kazan›l›r. Bunlar kontamine ellerle iliﬂkili salg›nlardan sorumludur.
Hijyenik el y›kama ve hijyenik el dezenfeksiyonu sorumlu mikroorganizmalar›n uzaklaﬂt›r›lmas›na yard›m eder (Tablo I) (2, 6).
El hijyen giriﬂimleri ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›labilri:
1. Hijyenik el y›kama ve ovma
- T›bbi olmayan sabunla el y›kama
- T›bbi (antiseptik aktif maddeler içeren)
sabunla el y›kama
- El ovma (alkol bazl› dezenfektanla el ovma)
2. Cerrahi el y›kama ve ovma
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toksiktir. Kloroksilenol’ün (parachlorometexylenol; PCMX) henüz etkinli¤i tam kan›tlanmam›ﬂt›r (2).
Niçin el y›kamadan alkolle el ovalamaya ge çiyoruz?
Maury ve arkadaﬂlar› (7) taraf›ndan da gösterildi¤i gibi serviste bir alkol solüsyonunun varl›¤› el dezenfeksiyonuna uyumu artt›r›r. El y›kamaya uyum Avrupa ve Amerika’da alkol ile
ovalaman›n kullan›ma giriﬂi ile çarp›c› ﬂekilde
artm›ﬂt›r.
El y›kama ve el ovalaman›n kullan›m›n›n antimikrobiyal etkinli¤i y›kama öncesi ve sonras› log10 CFU (colony forming unit) farkl›l›¤›,
yani koloni say›s›ndaki logaritmik azalma ile
saptan›r. ﬁekil 1’de görüldü¤ü gibi alkol bazl›
dezenfeksiyon elde bakteri say›s›n› ilaçl› sabun ve düz sabundan daha etkin ve daha uzun
süreli olarak azaltmaktad›r.

Cerrahi el hijyeni/antisepsi: Cerrahi personel
taraf›ndan operasyon öncesi alkolle el ovma
veya cerrahi el y›kama (2, 6).

Dezenfektanl› sabunlar için log10 CFU azalma
faktörü 3.2 log10 CFU, kireç kayma¤› için ise
6.1 log10 CFU’dur. Bu bulgular Semmelweis
taraf›ndan 1847’de puerperal sepsisi azaltmak için kullan›lan kireç kayma¤›n›n etkisini
gösterir. Alkol içeren solüsyonla ovalaman›n
etkisi ise 3.2-5.8 log10 CFU olarak (etanol, npropanol, isopropanol) daha düﬂüktür. Ço¤unlukla t›bbi olmayan sabunla el y›kaman›n
öncüsü oldu¤u düﬂünülen Semmelweis’in, asl›nda yüksek etkili bir dezenfektanla el y›kamaya öncelik etti¤i görülmektedir. Kireç kayma¤› deriye zararl› oldu¤u için rutin kullan›m›
önerilemez. Ek olarak bugünün sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerindeki inokülasyonun, dondurulmam›ﬂ insan vücutlar›nda ç›plak elle yapt›klar› otopsilerin ard›ndan do¤uma giren doktorlar›n el deri inokülasyonundan daha düﬂük
olmalar› beklenir. Bu nedenle antimikrobiyal
öldürmenin 6 log10 CFU’dan fazla olmas› elle
bulaﬂ› önlemek için gerekli olmayabilir (8).

S›kl›kla kullan›lan alkol d›ﬂ›ndaki el dezenfektanlar› %2-4 klorhekzidin, iyot veya iyodoforlar (özellikle povidon iyodin %7.5-10), kuaterner amonyum bileﬂikleri (benzalkonyum klorid ve benzetionyum klorid) ile %0.2-2’lik triklosan’d›r. Hekzaklorofen deriden emilir, nöro-

Düz sabunla el y›kaman›n antimikrobiyal etkinli¤i 15 sn’lik el y›kama sonras› 0.6-1.1
log10 cfu ve 30 sn’lik el y›kama ertesi 1.8-2.2
log10 cfu’dur. Bununla birlikte klinik uygulamada el y›kama süresi genellikle 10 sn’nin alt›nda kalmaktad›r (9, 10). Bu nedenle düz sa-

- ‹laçl› dezenfektan sabunla cerrahi el y›kama
- Cerrahi el ovma (alkol bazl› dezenfektanla el ovma) (2, 6).
El y›kama ile ilgili tan›mlar ise ﬂöyledir:

El hijyeni: El y›kama, antiseptik el y›kama, alkolle el ovma, cerrahi el hijyeni/antisepsi uygulamak.
El y›kama: Düz sabun ve su ile elleri y›kamak.
Antiseptik el y›kama: Su ve sabun ile veya antiseptik ajan içeren di¤er deterjanlar (ilaçl› dezenfektan-sabunla) ile elleri y›kamak.
Alkolle el ovalama: Alkol içeren preparat ile
elleri ovalamak.
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ﬁekil 1. El y›kama ﬂekli ve bakteri say›s›nda azalma.

bun ile el y›kama; kontaminasyon a¤›r oldu¤u
zaman bütün geçici mikroorganizmalar› uzaklaﬂt›rmada yetersiz kalabilir. Günlük el y›kama için s›k sabun ve su kullan›m› temiz eldeki bazal bakteri say›s›nda minimal bir azalma,
hatta bazen bir art›ﬂ ile sonuçlanabilir (7).
Otuz saniyelik el y›kama ile ölçülen 1.8-2.2
log10 CFU ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, el ovalay›c›
olarak kullan›lan alkol bazl› el dezenfektanlar›
(etanol, n-propanol, isopropanol) 3.2-5.2
log10 CFU olarak çok daha etkilidir.
Alkollü el dezenfaktanlar› her dezenfeksiyon
iﬂlemine dirençli olan mikobakterilere karﬂ›
yüksek etkinlik gösterirler. Alkol viruslara
karﬂ› da daha etkilidir. Etanol özellikle viruslara karﬂ› en yüksek etkili bir alkoldür. Fakat
yüksek yan›c›l›k riski nedeniyle tercih edilmez. Önerilen uygulama alkolün alev alma
riskini önlemek için uygun ﬂekilde depolanmas› ve ellerin iyice kuruyuncaya kadar ovalanmas›, eldiven giyilecekse bundan sonra giyilmesidir. Alkol sporlar› öldürmez, fakat ticari ürünlerdeki alkol
filtrasyonla veya
%0.125’lik H2O2 eklenmesiyle sporsuz hale
getirilir. Yine de serviste kullan›lan dispenser,
yani alkol depolay›c› ve tek basmal› olarak
da¤›t›c›lar›n yar› yar›ya boﬂal›nca yeniden dol-

durulmamas› ve yeniden dolum öncesi temizlenmesi veya Clostridium difficile sporlar› ile
kontaminasyon riskini elimine etmek için tercihen de¤iﬂtirilmesi gerekir (2, 8).
Do¤ru el y›kama ve lavaboya gidip gelmek
için 1-2 dakika gerekmektedir. Buna karﬂ›n el
ovalama yaln›zca 18-27 saniye gerektirir. Matematiksel olarak bir yo¤un bak›m hemﬂiresi
her sekiz saatlik çal›ﬂmas› için 56 dakikas›n›
el y›kamaya ay›rmak zorundad›r (saatte yedi
tane 60 sn’lik el y›kama epizodu baz al›narak
hesaplanm›ﬂt›r). Fakat el ovalama ile yaln›zca
18 dakika geçirilecektir (saat baﬂ› el ovalama
ile 20 sn’lik yedi epizod).
Alkolle el ovalama ayr›ca ayn› anda röntgen
filmi okuma gibi bir di¤er iﬂ yapmaya da uygundur. Cebe giren boyutlarda temin edilmesi
daha da zaman kazand›r›r.
Havadaki su, lavabo veya musluk ve sabundan s›çramalar ile potansiyel bir kontaminasyon da el y›kama konusunda bir di¤er problemdir (8).
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n sa¤lam derisi nozokomiyal patojenlerden hem hastalar› hem de kendilerini korumaya yard›mc›d›r). Dermatitli el-
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ler Staphylococcos aureus ve di¤er patojen
bakteriler için bir s›¤›nakt›r. El y›kama deriyi
kurutur ve deri eski haline üç saatin üzerinde
bir sürede dönebilir. Alkol bazl› el dezenfektanlar› ise yaln›zca lipidlerin da¤›l›m›n› de¤iﬂtirir. Bununla birlikte her iki uygulama da e¤er
bir yumuﬂat›c› ürün uygulanmazsa deri kurulu¤una neden olabilir. %70 isopropranolol ve
%1-3 gliserinden oluﬂan basit bir formül alkol
bazl› el ovalay›c› olarak önerilebilir. El losyon
ve kremleri ayn› zamanda el y›kama ile deri
bütünlü¤ünü koruma amaçl› kullan›l›r (2).
Losyon ve sabun aras›nda etkileﬂime dikkat
edilmelidir. Çünkü yanl›ﬂ ajanla antimikrobiyal özelliklerin inaktivasyonu olas›d›r. Ticari
ürünlerin bir ço¤u parfüm, renk ve yumuﬂat›c› gibi komponent içerikleriyle deri kurulu¤unu azalt›r ve sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan daha
rahat kullan›l›r. Üretici firmalar içerikteki tüm
maddelerin aktiviteye etkisini test ederler ve
genelde alkol ile etkileﬂimleri önemli bir sorun
de¤ildir. Ayr›ca yumuﬂat›c›lar alkolle karﬂ›laﬂma süresini artt›r›r ve alkolün gecikmiﬂ evaporasyonu ile aktiviteyi artt›rabilirler (7). Baz› ticari alkol preparatlar› ayr›ca klorhekzidin
ve kuarterner amonyum bileﬂikleri gibi di¤er
dezenfektanlar› da içerir (6, 8).
Özetle klasik su ve sabunla y›kama ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda alkol bazl› el dezenfektanlar›n›n
ﬂu avantajlar› vard›r:
-

Daha az zaman al›r.

-

Ulaﬂ›labilirli¤i lavabodan kolayd›r. Ünitelerde tek lavabonun bulundu¤u kalabal›k
servislerde sorunu kolayca çözer.

-

Daha az deri kurulu¤u ve tahriﬂ yapar.

-

Ellerde bakteri say›s›n› azaltmakta daha
etkindir.

-

El hijyeni prati¤inde iyileﬂmeler sa¤lar.

Yeni CDC önerileri alkol bazl› dezenfektanlar›n
daha s›k kullan›lmas›ndan yanad›r (5). Sa¤l›k çal›ﬂanlar› hastalar aras› kontaktlarda elleri kirli olmad›kça alkol bazl› jel, solüsyon, köpük ﬂeklinde olabilen dezenfektanlar› kullanmal›d›rlar. Ancak elleri kanla veya vücut s›v›lar› ile kontamine oldu¤unda ve görünür ﬂekil-
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de kirlendi¤inde, yemekten önce ve tuvalete
gidip geldikten sonra su ve sabunla ellerini y›kamal›d›rlar. Eller su ve düz sabunla y›kan›rken s›cak sudan kaç›n›lmal›, önce su ile ›slat›l›p sonra 3-5 ml sabun alarak ellerin bütün yüzeyleri ve parmaklar en az 15 saniye ve y›kanmal›d›r. Ka¤›t havlu ile kurulanmal› ve musluk
ka¤›t havlu ile kapat›lmal›d›r (2).
Görünür kir yoksa alkol bazl› el dezenfektanlar›yla el ovalamak bakteri say›s›n› azaltmaya
yeterlidir (2, 6). Hasta temas› öncesinde ve
sonras›nda, hastan›n derisi ile do¤rudan temas sonras›nda, vücut s›v›lar›, yara veya deri
s›yr›klar› ile temas sonras›nda, malzeme veya
eﬂyalara dokunduktan sonra, eldivenleri ç›kard›ktan sonra eller alkolle ovalanmal›d›r.
Alkol bazl› el dezenfektan› kullan›ld›¤›nda üretici firman›n önerilerine de dikkat edilerek bir
el avucuna 1.5-3 ml alkol jel veya s›v› al›n›r,
alkol uçuncaya kadar eller birbirine el ve parmaklar›n tüm yüzeyleri, t›rnaklar ve t›rnak yataklar›n› kapsayacak ﬂekilde ovuﬂturulur. Yeterli miktarda alkol ele al›nm›ﬂsa eller kuruyuncaya kadar 15-30 saniye geçer. 5-10 kez
kullan›mdan sonra elde alkollü solüsyondaki
yumuﬂat›c›n›n birikimi rahats›z edici olaca¤›ndan arada bir gene eller su ve sabunla y›kan›r
(2).
Dispenser sistemler bir basmada elin her iki
yüzeyinin tümünü temizlemek için gerekli
miktar› (genellikle 3 ml’nin üzeri) verebilmektedir. F›rçalama antiseptik sabunla y›kamadan daha etkili gözükmemektedirler. Tersine
deriye zarar verir ve cerrahi el hijyeni için saklanmal›d›r.
Servise girince ilk y›kama 15-60 saniye olmal›, eski 3-5 dakikal›k y›kanma ve f›rçalanma
yöntemi terk edilmelidir. Hasta temas öncesi
ve sonras› ara y›kamalarda %2 klorhekzidin
veya %3 triklosan veya %7.5-10 povidon iyodin 10-15 saniye süreli olarak kullan›lmal› veya % 60-95 alkol bazl› dezenfektanla el ovalanmal›d›r (11).
Do¤al t›rnak uçlar› k›sa kesilmeli ve yapay t›rnak tak›lmamal›d›r (2, 6). Tüm tak›lar ç›kar›lmal›d›r (1).
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Eldiven giyme kan ile veya di¤er potansiyel
enfekte materyal ile temas olas›l›¤› oldu¤unda
gereklidir. Eldivenler hastan›n bak›m› sonras›
uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Asla bir di¤er hastaya kullan›lmamal›, y›kan›p yeniden kullan›ma al›nmamal›d›r. Eller eldiven kullan›m› öncesinde
ve sonras›nda y›kanmal›d›r. Eldiven giyme el
y›kaman›n yerine geçmez. Petrol bazl› veya
di¤er ya¤l› yumuﬂat›c›lar eldivenleri zay›flatabilir ve eldiven alt›na bakteri yay›l›m›n› sa¤layacak ﬂekide permeabiliteyi artt›rabilirler (1,
2). Alkol bazl› dezenfektan kullan›m›ndan
sonra eldiven giyiliyorsa ellerin iyice kurumas› beklenmelidir.
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YEN‹DO⁄ANIN TRANSPORTU
Gülsevin TEK‹NALP
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Profesörü

Son y›llarda yo¤un bak›m ünitelerindeki h›zl›
geliﬂmeler ve bu konuda uzmanlar›n yetiﬂmesi, neonatal mortalite ve morbiditenin önemli
ölçüde azalmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ancak neonatal mortalite ve morbiditede azalma sadece
teknolojik ilerlemelere ba¤l› olmay›p, perinatal bak›m›n iyi bir ﬂekilde sa¤lanmas› ve organizasyonu ile mümkündür. Bu hizmetler toplumun ihtiyaçlar›na cevap verecek ﬂekilde koordine edilmelidir. E¤er gebe kad›n ve bebe¤i
için bulunduklar› bölgede yeterli olanaklar
yoksa, annenin antepartum olarak veya bebe¤inin üçüncü düzey bir merkeze (perinatal
merkez) nakli gerekebilir. Bu merkezlerde
yüksek riskli obstetri servisi ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi (NICU) birlikte bulunur.
Son y›llarda perinatal ve neonatal yo¤un bak›m ünitelerinin merkezileﬂtirilmesinde büyük
geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir. Perinatal sa¤l›k ile
ilgili bölgeselleﬂtirme tasla¤› 1977’de “Toward
improving the outcome of pregnancy”de yay›nlanm›ﬂt›r. Bu merkezileﬂtirme sistemi, do¤umdan önce annenin veya do¤umdan sonra
bebe¤in transport edilme gereksinimini ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Bu küçük ve problemli bebeklerin
transportunda oluﬂabilecek zararlar› en az düzeye indirmek amac›yla t›p ve t›bbi mühendislik dallar› ayr› bir bilim dal› ﬂeklinde çal›ﬂmaktad›r. Bölgesel perinatal servislerin baﬂar›s›nda, etkili ve uygun maternal-fetal ve neonatal
transport anahtar rol oynamaktad›r.
Prematüre ve hasta bebeklerin taﬂ›nmas›
için ilk mobil küvöz 1900 y›l›nda Dr. Joseph
De Lee taraf›ndan ﬁikago’da geliﬂtirilmiﬂ, ﬂehrin di¤er k›s›mlar›ndan ve çevre bölgelerden
bebeklerin taﬂ›nmas›nda kullan›lm›ﬂt›r. Amaç
hastanede do¤muﬂ bir bebe¤in çevre ﬂartlar›na benzer kontrollü çevre ﬂartlar›n›n oluﬂturulmas›d›r. ‹lk organize transport program›
1950’de Amerika’da geliﬂtirilmiﬂ, ancak birkaç büyük merkezin d›ﬂ›nda geniﬂ bir ﬂekilde

kullan›lmam›ﬂt›r. Perinatal merkezlerin bölgeselleﬂtirilmesiyle organize transport programlar› geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bölgesel perinatal
merkezlerin geliﬂmesine ve prenatal risk faktörlerinin rutin olarak çal›ﬂ›lmas›na ra¤men,
yüksek riskli gebeliklerin %50’sinde antenatal
transfer mümkün olmamaktad›r ve bebe¤in
transportu gerekmektedir. Prematüre ve düﬂük do¤um a¤›rl›kl› (LBW) do¤um, I ve II. düzey hastanelerde olmuﬂsa %24 daha yüksek
ölüm riski oldu¤u bildirilmiﬂtir. ‹deal olarak 32
haftadan küçük ve 1500 gr’›n alt›ndaki bebeklerin perinatal merkezlerde do¤malar› gerekir.
Hastaneler aras› üç çeﬂit transport söz konusudur. Hasta yenido¤anlar ya bölgesel acil
t›bbi servisler ile, ya hekim ve hemﬂire eﬂli¤inde ambulans ya da uzmanlaﬂm›ﬂ yo¤un bak›m transport ekibi ile gönderilir. Neonatal
transportta tek yönlü hastay› gönderen hastane taraf›ndan veya iki yönlü yenido¤an› kabul
eden merkez, gönderen hastaneden bebe¤i
bizzat al›r. ‹kinci yol; bebeklerin yaﬂam ﬂans›
aç›s›ndan ve ekonomik aç›dan daha avantajl›d›r. Bu iﬂi genellikle III. düzey bir hastane veya perinatal merkez üstlenir. Bu sistem Amerikan Pediatri Akademisi taraf›ndan da önerilmektedir. Transport ekibi bu konuda özel e¤itim ve sertifikaya sahip olmal›d›r. Transport
edilecek hastan›n transporttan önce stabilizasyonu ve transport s›ras›nda oluﬂabilecek
komplikasyonlar› tedavi edebilecek deneyime
sahip olmal›d›r. Deneyimsiz neonatal transport ekibiyle yap›lan transportlarda mortalite
h›z›n›n %60 daha fazla oldu¤unu, hipotermi ve
asidozun deneyimsiz transport ekibiyle yap›lanlarda daha yüksek oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Son y›llarda transport sistemi “marketing”
haline gelmiﬂtir. Maliyet çal›ﬂmalar›nda transport edilen hasta say›s› artt›¤›nda bu yol tercih
edilmektedir.
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Transport organizasyonu ve yönetimi
Transport program›nda, t›bbi ekip, transport ekibi, iletiﬂim ve finans gruplar› yer al›r.
Neonatal transport program›n›n yönetim yap›s› ﬁekil 1’de görülmektedir.
Dan›ﬂma kurulu: Transport program›nda esas
amaç hastane içindeki gibi bir ortam›n trans-

gönderilen hastan›n doktoru ile hastan›n durumunu tart›ﬂ›r. Hem transport ekibine hem de
gönderen doktora konsültan görevi yapar. Bu
kiﬂi 24 saat çal›ﬂan bir neonatolog olmal›d›r.
Hastanede son 24 saat içinde do¤abilecek bebek say›s› ve boﬂ yatak say›s›n› belirleyip hasta naklinde yo¤un bak›m baﬂ hemﬂiresi ile bu
konuda irtibat kurar.

ﬁekil 1. Neonatal transport program›n›n yönetimsel yap›s›.

Hastane Yönetimi

T›bbi Direktör

Dan›ﬂma Kurulu
T›bbi olmayan
bölümler

Transport

Hareket

Hava: Baﬂ
pilot

Kara: Baﬂ
sürücü

T›bbi bölümler

Maliyet

Pazarlama

Hemﬂirelik
yönetimi

Doktor
olmayan
personel
yönetimi

Transport
hemﬂiresi

Doktor
olmayan
personel

Ekipman

E¤itim

Hareket
memuru

port s›ras›nda sa¤lanabilmesidir. Bu nedenle
bu ekipte yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin
t›bbi direktörü, yenido¤an bölüm baﬂkan›, respiratuvar tedavi yöneticisi, hemﬂire yöneticisi,
e¤itim koordinatörü, halk sa¤l›¤› direktörü,
transport eden hastane temsilcisi bulunmal›d›r. Bu gruplar periodik olarak toplant›lar yaparak program›n geliﬂtirilmesi ve aksakl›klar›n giderilmesine çal›ﬂmal›d›rlar.
T›bbi direktör: Genellikle transportta e¤itimli
ve deneyimli bir neonatolog olmal›d›r. Transport ekibinin kalitesi, program›n geliﬂtirilmesi,
tedavi protokollerinin oluﬂturulmas›ndan hekim ve hekim d›ﬂ› personelin koordinasyonundan ve e¤itimden sorumludur.
Konsültan neonatolog: Transport ekibinde kanunen bir doktor konsültan görevini yüklenir,

Doktor olmayan personelin koordinasyonu:
Hemﬂire, respiratuvar terapist, t›bbi teknisyen
gibi personelin koordinasyonundan sorumludur. Bunlar›n nöbet çizelgeleri ve ihtiyaçlar›n›
ayarlar. Genellikle bu konuda deneyimli bir
hemﬂire bu görevi yürütür ve t›bbi direktör ile
iﬂbirli¤i içindedir.
Hastane yöneticisi: Maliyet ve yarar analizleri
ve pazarlamadan sorumludur. Transport koordinasyonunu sa¤lar (pilot, ﬂoför, hareket
memuru gibi).
Transport ekibi: Yo¤un bak›m ünitesinde görev yapan ekibe çok benzemektedir. Burada
neonatolog, neonatoloji “fellow“u, “nurse
practitioner”, transport hemﬂiresi, NICU baﬂ
hemﬂiresi, respiratuvar terapistin görev alma-
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s› ideal olan›d›r. Ancak her zaman neonatolo¤un bu görevde bulunmas› mümkün olmayabilir; “nurse practitioner” bu görevi alabilir,
ancak transport konusunda deneyimli ve e¤itimli olmal›d›r. “Nurse practitioner” yerine NICU baﬂhemﬂiresi de bu görevi yapabilir. Ancak doktor olmayan bir ekibe hastan›n b›rak›lmas› sorun yaratabilir. Doktor olarak en az›ndan k›demli bir pediatri asistan› olmal›; entübasyon yapabilmeli, umbilikal kateterizasyon
ve gö¤üs tüpü takabilmelidir.
‹letiﬂim: Transport program›n›n baﬂar›s›nda iyi
bir iletiﬂim sistemi önemli rol oynar. Hasta refere eden doktor ile yo¤un bak›m ünitesi aras›nda direkt iliﬂki sa¤lanabilmeli, yer temin
edildi¤inde transport ekibi ve hareket memurlu¤u ile direkt iletiﬂim kurulabilmelidir. Hastan›n ayr›l›ﬂ ve tahmini var›ﬂ zamanlar› bildirilmeli, ayr›ca transport ekibi ile konsültan doktor aras›nda iletiﬂim sa¤lanabilmelidir. Zaman
kayb›n› önlemek amac›yla tersiyer hastanelerde maternal ve neonatal boﬂ yatak say›s›
telekomünikasyon sistemi ile iki saat aral›klar
ile belirtilmelidir.
Finans: Maliyet ve yarar hesaplar› yap›lmal›,
personel ücretleri, aletler ve transport arac› giderleri de¤erlendirilmelidir. Hava yolu ile
transport maliyet aç›s›ndan yüksektir. Yaln›zca transport hizmeti veren kuruluﬂlar, transport say›s›n›n yüksek oldu¤u durumlarda tercih edilebilir, ancak gerekti¤i zaman temin
edilmesinde güçlük olabilir. Tersiyer merkezlerin bu görevi yüklendi¤i durumlarda personel giderleri daha az oldu¤undan az say›da
transport gerekti¤inde tercih edilir.
Transport araçlar› ve teknik özellikler
Transport araçlar›n›n h›zl› ve emniyetli olmas›
önem taﬂ›r. Transport s›ras›nda ilke hastanedeki ortam› sa¤lamakt›r. Ancak gürültü, vibrasyon, ›ﬂ›k sisteminin yetersizli¤i ve nem
farkl›l›klar›, barometrik bas›nç farkl›l›klar›,
alan darl›¤› ve destekleyici servisin k›s›tl›l›¤›
en büyük farkl›l›¤› oluﬂturur. Yüksek gürültü,
hasta oskültasyonunda problem yarat›r. Bu
nedenle elektronik kalp ve respiratuvar monitörler tercih edilir. Ancak bunlarda da artefaktlar oluﬂabilir. Transportta standart ambu-
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lanslar, özel olarak haz›rlanm›ﬂ yer ambulanslar›, helikopter ve uçak kullan›lmaktad›r.
Ambulansla transport ucuz olmas›na ra¤men
uzun mesafelerde hastan›n transportu zaman
al›r. Bu nedenle gerekli cihazlar› üzerinde bulunduran modüler küvözler tercih edilmelidir.
Helikopter, 150 mil kadar olan mesafelerde
tercih edilmelidir. Maliyeti yüksektir. Gürültü,
vibrasyon, bas›nç ayarlanmas› en büyük dezavantaj›d›r. Büyük merkezlerde helikopter
pisti vard›r.
Uçak, helikoptere göre daha h›zl› ve daha az
gürültülüdür. 150 milin üzerindeki mesafelerde tercih edilir. Hava alan›ndan hastaneye kadar ilave transport arac›na gereksinim vard›r.
Kay›t sistemi: Transport s›ras›nda kay›t sistemi önemli bir yer tutar. Gönderen hastane ve
doktor ismi, hastaya ait prenatal, natal ve
postnatal öykü tan› ve tedavi giriﬂimleri, hastaya ait hemﬂire ve doktor kay›tlar›, transport
s›ras›ndaki iﬂlemler, aile izin formu kay›tlar›
al›nmal›d›r.
Psikolojik yaklaﬂ›m: Yenido¤an transportunda
ailenin ruhsal durumu göz önünde bulundurulmal›, transport ekibi çocu¤un hastal›¤›, tedavisi, NICU’da kullan›lacak aletler hakk›nda
bilgi vermelidir. Gidece¤i NICU’ya ait resim ve
video kasetleri aileye gösterilmelidir. Transporttan önce bebek aileye gösterilmeli ve bebe¤in bir resmi b›rak›lmal›d›r. Tersiyer merkeze gelindi¤inde aileye ve refere eden doktora
bebe¤in sorunsuz olarak ulaﬂt›r›ld›¤› bildirilmelidir.
Ayr›ca refere eden hastanede münakaﬂadan
kaç›n›lmal›, sayg›ya dayal› iliﬂki kurulmal›,
problemler daha sonra ortaya konularak giderilmelidir.
Aletler: Yo¤un bak›m ünitelerinde kullan›lanlardan farkl› olarak transport için spesifik olarak haz›rlanm›ﬂ aletler kullan›lmal›d›r: Portabl
küvöz, mekanik ventilatör, kardiyorespiratuvar monitör, kan bas›nc› monitörü, transkutan
oksijen monitörü ve pulse oksimetre, intravasküler infüzyon pompalar›, hava-oksijen
kar›ﬂt›r›c›s›. Ayr›ca; ›s› monitörü, transkütan

16

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 8 – Güz 2003

karbondioksit monitörü, aspiratör. Bu aletlerin
modüler transport küvözü üzerinde bulunmas›
tercih edilir. Transportta gerekli di¤er aletler
ve ilaçlar Tablo I’de görülmektedir. Yola ç›kmadan önce bu aletlerin çal›ﬂmas› ve eksiklikler mutlaka kontrol edilmelidir.
Prenatal transport
‹yi perinatal mortalite ve morbidite istatistiklerine sahip olan ülkelerin hamileler için organize primer sa¤l›k hizmetlerine sahip olduklar›
görülür. Birçok merkezde riskli fetus ve yenido¤anlarda %60-80 oran›nda problemler önceden belirlenebilir. Annenin konsepsiyondan
önce (diyabet ve metabolik hastal›klar gibi)
veya gebelikte nakledilmesi gerekebilir. Anne
nakledilmeden önce durumunun transfer edilmesi aç›s›ndan uygun olup olmad›¤› de¤erlendirilmelidir. Servikal dilatasyon, plasenta dekolman›, biyofizik skorlama, dekompanzasyon yaratan vajinal kanamalar, annede kardiyopulmoner yetmezlik, kord prolapsusu durumlar›nda transportu kontrendikedir.
Prenatal dönemde transport endikasyonlar›:
-

32. gebelik haftas›ndan önce baﬂlayan
durdurulamayan eylem
Prematür erken membran rüptürü (%85’inde yedi gün içinde do¤um olabilir)
Prematür eylem baﬂlam›ﬂ ço¤ul gebelikler,
intrauterin büyüme gerili¤i
Acil tedavi gerektiren fetal konjenital anomaliler.
Prenatal tan› konulmuﬂ metabolik hastal›klar

-

Fetal hidrops

-

Ciddi preeklampsi, HELLP sendromu

-

Maternal hastal›klar; diyabet, kalp-akci¤er
hastal›klar›, renal yetmezlik.

Birçok çal›ﬂmada prenatal transportta bebeklerde görülen mortalite, morbidite, hastanede
kal›ﬂ süresinin, periventriküler lökomalazi ve
evre III-IV intrakranial kanamalar›n; neonatal
transporta göre daha düﬂük oldu¤u saptan-

Tablo I. Yenido¤an transportu için gerekli alet
ve malzemeler.
Temel aletler
- Hava veya yer ambulans›
- Ventilatör içeren transport küvözü
- Oksijen tüpü
- ‹ntravasküler infüzyon pompalar›
- Taﬂ›nabilir aspirasyon aleti
Monitörler
- Oksijen analizörü
- Kalp h›z› monitörü
- Satürasyon monitörü
- Kan bas›nc› monitörü
Di¤er aletler
- ‹ki laringoskop
- ‹kiﬂer adet endotrakeal tüp (2.5, 3.0 and 3.5 no.lu)
- Kese-valv-maske ventilasyon sistemi
- Aspirasyon sondalar› (5, 6, 8, 10 no.)
- ‹ntravenöz kanüller, ﬂ›r›ngalar, uzatma setleri,
T-ba¤lant›lar, üçlü musluklar
- Toraks tüpü
- Steteskop
- Neonatal kan bas›nc› manﬂonlar›
- Flaster
- Umbilikal bant
- Makaslar
- Bistüri
- Umbilikal klemp
- Bez, örtü, battaniye
- EKG elektrotlar›
- Glukoz sti¤i, lanset
- Mobil telefon
‹laçlar
- Serum fizyolojik
- Adrenalin 1:10 000, 1:1000
- Bikarbonat %8.4, THAM
- Glukoz %10, %5
- Pankuronium
- Furosemid
- Glukagon
- Dopamin
- Diazepam
- Kalsiyum glukonat %10
- Surfaktan
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m›ﬂt›r. Bu nedenlerle mümkünse anne transportu tercih edilmelidir.
Yenido¤an›n transport endikasyonlar›
Do¤umu yapan hastanenin özelliklerine göre
de¤iﬂebilir.
-

Prematürelik, 32 haftadan küçük ve 1500
gr alt›ndaki bebekler,

-

Do¤um asfiksisi,

-

Tekrarlayan apne nöbetleri,

-

Cerrahi giriﬂim gerektiren hastal›klar,

-

Malformasyonlar, konjenital kalp hastal›klar›,

-

Metabolik hastal›klar, koagülopatiler, nörolojik sendromlar,

-

Artrit, osteomiyelit, kandida sepsisi, sepsis.

Transportta stabilizasyon
Tüm do¤um hastanelerinde neonatal resüsitasyon ve bebek transfer edilinceye kadar yeterli ventilasyon ve acil tedavi giriﬂimleri yap›labilmeli ve bebek mümkün oldu¤u kadar erken dönemde transfer edilmelidir. Transporttan önce bebek stabilize edilmeli, transport
karar› hafife al›nmamal›, ventilasyon, kan bas›nc›, perfüzyon, s›v› dengesi, hematolojik ve
biyokimyasal sonuçlar kontrol edilmelidir.
Transport s›ras›nda hedef, hayat› tehdit eden
problemler üzerinde yo¤unlaﬂmal›, vital bulgular; ABC (Airway, Breathing, Circulation),
kan ﬂekeri, hipovolemi, ﬂok, enfeksiyon aç›s›ndan de¤erlendirilmeli, trasnport protokolü
ve acil giriﬂimler, entübasyon, gö¤üs tüpü
yerleﬂtirme, ›s› kontrolü (gerekti¤inde termal
yatak mikroprimlerde plastik örtü) dikkatli
uygulanmal›, hipotermi, hipoksemi, hipoglisemi, asidoz önlenmelidir. Bebek ventilatöre
ba¤l› veya ba¤lanmadan durumuna göre
transport edilebilir. Baz› durumlarda elektif
olarak entübasyon gerekebilir. Bebek 28 haftadan küçük ve 12 saat önceden apne nöbetleri olmuﬂsa ve %40’dan fazla oksijen ihtiyac›
olmuﬂsa transport için entübe edilebilir, ancak
bu karar› verirken entübasyon komplikasyon-

lar› aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r. Yüzde 30
olan oksijen ihtiyac› 8000-10.000 feet yükseklikte %40-50’ye yükselebilir. Ayr›ca yüksek irtifada pnömotoraks, barsak lümeninde
geniﬂleme, distansiyon geliﬂebilir. Nazogastrik
tüp tak›lmas› gerekebilir. Bebek transport küvöze nakledilirken hava yolu ve ba¤lant›lar›,
intravenöz setlere dikkat edilmelidir. Bebe¤in
izlemi aç›s›ndan s›rtüstü veya semilateral pozisyon uygundur. Ancak s›rtta kitle oldu¤unda
yüzüstü pozisyon tercih edilir. Diyafram hernisinde bebek herni taraf›na yat›r›lmal›d›r. Hastaneden ayr›lmadan önce yolda sorun olabilecek durumlar önceden düﬂünülüp gereken
önlemler al›nmal›d›r.
Her transportta, yenido¤an transport öncesi
ve sonras› skorlanmal›d›r. Özellikle vital bulgular, kan ﬂekeri, hipotermi aç›s›ndan de¤erlendirilmeli; bunun için TRIPS (Transport Risk
Index of Physiologic Stability) TRIPS skoru
kullan›lmaktad›r ve transport kalitesini gösterir.
Geri transport
Üçüncü düzey merkezlerin aﬂ›r› dolulu¤u nedeniyle daha fazla ventilatör deste¤ine ihtiyac› olmayan, apneik ataklar› bulunmayan, gavajla beslenebilen bebekler veya kronik akci¤er hastal›¤› olan akut problemleri giderilmiﬂ
bebekler, I. veya II. düzey ünitelere geri gönderilebilir. Böylece III. düzey hastanedeki yo¤unluk azal›r. ‹kinci düzey hastaneyle iliﬂkiyi
ve bak›m kalitesini artt›r›r ve hastaneler aras›nda iliﬂki kurulmas›n› ve e¤itimlerini sa¤lar,
daha ekonomiktir. Eve yak›nl›k aile aç›s›ndan
avantajl›d›r. Ancak hastan›n daha düﬂük bir
düzeyde hastaneye nakli ailede anksiete yaratabilir; III. düzeye tekrar gereksinim olabilir.
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TÜRK‹YE’DE NEONATAL TRANSPORT
DURUMU - 2003
Y›ld›z PERK
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Pediatri Profesörü

Neonatal morbidite ve mortaliteyi etkileyen
nedenlerden biri de yenido¤anlar›n bir sa¤l›k
kuruluﬂuna transportu s›ras›nda gösterilen
özendir. Türk Neonatoloji Derne¤i'nin çok
merkezli çal›ﬂma verileri ayn› hastanede do¤an bebeklerdeki mortalite oranlar›n›n baﬂka
merkezlerde do¤anlarla göre daha düﬂük oldu¤unu göstermektedir (1).
Yo¤un bak›m hizmetlerinin verildi¤i merkezlerde do¤anlara yap›lan yard›mda teknik donan›m ve deneyimli ekibin bulunmas› yaﬂam
kalitesini etkileyen parametrelerdendir.
Ülkemizde, sa¤l›k hizmetlerinin da¤›l›m› homojen de¤ildir. Nüfus say›s›, co¤rafi koﬂullar,
sosyal güvencedeki yetersizlikler, al›ﬂkanl›klar
hastalar›n sa¤l›k birimlerine baﬂvuru s›kl›¤›n›
etkilemektedir. Neonatal yo¤un bak›m hizmetlerinin belirli merkezlerde verilebilmesine
karﬂ›n, yenido¤an transportunun yetersiz oldu¤u bilinmektedir. Bu amaçla, XII. Ulusal
Neonatoloji Kongresi'nde sunmak üzere,
Türkiye'de yo¤un bak›m hizmeti veren üniversite, e¤itim hastaneleri ve özel hastanelere
transport koﬂullar›n› belirlemeye yönelik sorular› içeren bir anket çal›ﬂmas› yapt›k.
Otuz merkezden yan›t alabildik; Gülhane Askeri T›p Akademisi (GATA), Kocaeli, Atatürk, Karadeniz Teknik, Hacettepe, Çukurova,
Adnan Menderes, Gazi, Ankara, Celal Bayar,
‹stanbul , Uluda¤, Mersin, Trakya, Akdeniz,
Ege, Dokuz Eylül, F›rat, Marmara, Yüzüncü
Y›l, Pamukkale, ‹nönü, Ondokuz May›s, Cerrahpaﬂa T›p Fakülteleri, SSK Bak›rköy Do¤umevi Kad›n ve Çouck Hastal›klar› E¤itim ve
Behçet Uz Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim, VKV Amerikan , Metropolitan Florance
Nightingale Hastaneleri, ‹zmir 112 Yenido¤an

Ambulans Birimi ve ‹stanbul 112 Acil Yard›m
Birimi.
Organizasyon
‹zmir ili 112 Yenido¤an Transport Birimi'ne
sahip olan tek bölge idi. Ege ve Dokuz Eylül
T›p Fakülteleri ile Behçet Uz E¤itim Hastanesi, önceden organize edilmiﬂ ekip ve donan›m›
olan 112 Yenido¤an Transport Birimi ile yenido¤an transportu yapmaktayd›.
Ankara, Akdeniz ve F›rat T›p Fakülteleri ile
Bak›rköy SSK E¤itim Hastanesi ve VKV
Amerikan Hastanesi düzenli transport sistemlerini kulland›klar›n› bildirdiler.
Di¤er merkezler 112 Acil Yard›m Birimi ile veya kendi kuruluﬂlar››n ya da özel koﬂullarda
sa¤lanan ambulanslar ile "bazen" hasta alabildiklerini, ço¤unun ise hastalar›n kendi olanaklar› ile geldiklerini belirttiler.
Personel durumu
‹zmir'deki 112 Yenido¤an Transport Birimi ile
Manisa'daki 112 Acil Yard›m Birimi doktorlar›n tümünün, Ayd›n ve Adana'daki 112 Acil
Birimi'nin baz›lar›n›n neonatal resüsitasyon
program›ndan sertifika ald›klar›, ancak deneyim eksikliklerinin oldu¤u bildirildi. ‹stanbul
112 Birimi'inden il içinde 58 ambulans ile hizmet verildi¤i, ancak burada çal›ﬂan doktorlar›n hiçbirinin neonatal resüsitasyon program›na kat›lmad›klar› ö¤renildi.
Di¤er merkezlerin 15'inde transport, entübasyon yapabilen bir asistan eﬂli¤inde gerçekleﬂmekte iken, Ankara, Gazi T›p, VKV
Amerikan ve Metropolitan Florance Nightingale Hastaneleri'nde neonatolog veya uzman
ile olmaktayd›. Bir merkez yaln›z hemﬂire ile

20

yollarken, bir merkez de intörn eﬂlik etmekteydi.
Arac›n donan›m›
‹zmir 112 Yenido¤an Transport Birimi'nde
kuvöz, aspiratör, oksijen, monitör ve “pulse”
oksimetre vard›. 18 merkez transportu kuvöz
ile yap›yordu. Oksijen araçlar›n tümünde vard› ve aspiratör 20 merkezin, monitör ise alt›
merkezin arac›nda bulunmakta idi. Kuvözler
yenido¤an servislerinden sa¤lanmakta idi.
Merkezlerden üçü transport s›ras›nda ventilatör kullanma olana¤›na sahipti.
Güvenlik ve yard›mc› personel
Küvözlerin tümünün araç içinde fikse edilebildi¤i ve transport s›ras›nda gerek araç içi, gerek ise araç d›ﬂ› kazan›n olmad›¤› ö¤renildi.
Küvözlerin genellikle doktorlar ve araç ﬂöförü
ile aileler taraf›ndan taﬂ›nd›¤› bildirildi.
Transport süresi
Süre, bebe¤in il içi veya d›ﬂ› merkezden al›nmas›na ba¤l› olarak oldukça de¤iﬂkendi. ‹l içi
transport genellikle 30-60 dakikada olurken,
il d›ﬂ› durumlarda 24 saat gibi uzun süreler de
bildirildi.
Transport istemine yan›t süresi
Verilen yan›tlar›n yedisi "hemen" ﬂeklinde
iken, ço¤u 10-60 dakikada yan›tlad›klar›n›
belirttiler. Üniversite hastanelerinde "uzmana
dan›ﬂ›lma" süresinin daha uzun oldu¤u gözlendi.
Transfer say›lar›
Merkezlerin büyük ço¤unlu¤unda transportla
al›nan veya geri transport yap›lan hastalarla
ilgili kay›t yoktu. ‹zmir 112 Yenido¤an Transport Birimi'nin 2002 y›l› dokuz ayl›k süre için
olan kay›tlar›nda, bölgelerinde 42.325 canl›
do¤um oldu¤unu ve 596 neonatal transport
gerçekleﬂtirdiklerini bildirdiler.
Bak›rköy SSK E¤itim Hastanesi, 2002 y›l›nda
kendi transport sistemleri ile 142 bebe¤i baﬂka hastanelere yollad›klar›n› ve 40 bebe¤i de
gidip ald›klar›n› belirttiler.
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Ankara T›p Fakültesi'ne 1999-2002 y›llar›
aras›nda %58'i Ankara içinden olmak üzere
130 bebe¤in al›nd›¤› bildirildi.
Çukurova T›p Fakültesi'ne 112 sistemi ile 55
bebek getirilirken, 136 bebe¤in yolland›¤›, 10
bebe¤in kendileri taraf›ndan gidip ald›klar›, 68
bebe¤i de geri transport yapt›klar› ö¤renildi.
Gazi T›p Fakültesi kendi olanaklar› ile gelen
48 bebe¤i al›rken, üç bebe¤i transport sistemleri ile yollad›klar›n› bildirdiler.
Celal Bayar T›p Fakültesi'ne son bir y›lda 25
bebek yolland›¤›, bir bebek kendileri taraf›ndan gidip al›nd›¤› ve beﬂ bebe¤in gönderildi¤i
bildirildi.
Mersin T›p Fakültesi'ne 112 Acil Servisi ile 80
bebe¤in geldi¤i, beﬂ bebe¤in ise yolland›¤› bildirildi.
Di¤er hastanelerin bildirdikleri say›lar y›lda 515 aras›nda de¤iﬂmekteydi ve 14 merkezin
bu konuda kay›t sistemi olmad›¤› ortaya ç›kt›.
Epikriz
‹zmir 112 Acil Birimi'nin formlar›n›n doldurularak hastan›n transportu yap›ld›¤›ndan, bu
bölgedeki merkezlerde bilgi sorunu yoktu. Di¤er merkezlerde, transport ekiplerinin giderek
ald›klar› hastalarda bile, bütün merkezlerin
yak›nd›¤› sorunlardan biri, bebeklere iliﬂkin
bilgilerin yetersizli¤i idi. Yine, bütün merkezlerin belirtti¤i bir özellik, hiç haber verilmeden, aileler taraf›ndan getirilen ve t›bbi bilginin
olmad›¤› hastalar›n oran›n›nn fazlal›¤› idi.
“Bazen” bir reçete ka¤›d›na hasta ile iliﬂkili bilgilerin oldu¤u belirtiliyordu. Yedi merkez
“evet”, iki merkez “hay›r”, 13 merkez “bazen”
yan›t›n› verdi,
Giden hastaya verilen epikriz verilmesinde de
benzer yan›tlar al›nd›. 14 merkez eve giden
veya geri transport yap›lan bebeklerin tümüne
epikriz verirken, "bazen/istenirse" yan›t›n› veren yedi merkez vard›. Alt› merkez epikriz
vermediklerini belirtti, di¤er merkezler de bu
soruya yan›t vermemiﬂti.
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Bebe¤in durumu

Sonuç

Bebe¤in durumu ile ilgili bilgiler soruldu¤unda, en uzun yan›tlar›n bu soruya verildi¤i gözlendi. Hipoksi/asidoz yaklaﬂ›k %80 oran›nda
ilk s›rada bildirilirken, hipotermi %30 oran›nda
idi ve hastalar›n %30'unda yetersiz perfüzyon
tan›mlan›yordu. Yeterli kay›t olmad›¤› için, bu
veriler daha çok gözleme dayal› olarak bildiriliyordu ve ambulans, hatta doktor eﬂli¤inde
getirilen bebeklerde bile bu sorunlar›n olmas›
dikkat çekici idi.

‹zmir bölgesi d›ﬂ›nda, bölgeler aras›nda iﬂbölümü ve uyumun olmay›ﬂ› gözlendi. Bölgeselleﬂme olmad›¤› gibi, sa¤l›k personeli aras›nda
bilgi aktar›m›nda da aksakl›klar vard›. Transportun yap›ld›¤› araçlar›n teknik ekibinin ve
donan›m›n›n yetersiz oldu¤u , deneyim eksikli¤inin bebeklerin stabilizasyonunu olumsuz
etkiledi¤i, hipoksi ve hipotermi ile s›k karﬂ›laﬂ›ld›¤› gözlendi.

Maliyet
Transferin maliyeti soruldu¤unda, 13 merkezden "bilmedikleri" yan›t› al›nd›. GATA ve SSK
Bak›rköy E¤itim Hastanesi'nde ücretsiz, 112
Acil Yard› Birimi'nde ücretsiz veya ba¤›ﬂ karﬂ›l›¤›nda oldu¤u ö¤renildi. Di¤er merkezlerden
10.000.000 - 400.000.000 TL. aras›nda ücret
al›nd›¤› bildirildi.
Yorumlar
Ankete yan›t veren tüm merkezlerde gözlenen
ortak özellik, transport koﬂullar›n›n yetersizli¤ini tan›mlarken, kulland›klar› "çaresizlik"
cümleleriydi. Tümü, hastalar›n kötü koﬂullarda geldiklerini, organizasyondaki bozukluklar›
uzun cümlelerle gözlemlerine dayanarak aç›klamak istiyordu.

Bu anket s›ras›nda yine, kay›t sisteminin birçok merkezde yetersiz oldu¤u ve bebe¤in yaﬂam kalitesini yak›ndan etkileyen faktörlerden
biri olmas›na karﬂ›n, transport hizmetine yo¤un bak›m hizmetine verildi¤i kadar "ilgi" duyulmad›¤› fark edildi.

Teﬂekkür
Ankete kat›lan merkezlerdeki ünite görevlilerine teﬂekkür ederim.

KAYNAK
1. Çok Merkezli Çal›ﬂmalar-III, Türkiye'de Yenido¤an Bak›m Ünitelerinde Mortalite-2002. Türk
Neonatoloji Derne¤i Bülteni Bahar-2003 (7).
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TÜRK‹YE’DE NEONATAL TRANSPORT
ORGAN‹ZASYONU ‹Ç‹N NELER YAPILAB‹L‹R?
Ebru ERGENEKON
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Doçenti

Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne (DSÖ) göre her y›l
7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunlar›n
3.5 milyonu do¤umdan sonraki ilk 28 günde,
%40’› ilk 24 saatte ve %75’i de ilk yedi günde
gerçekleﬂmektedir. Düﬂük do¤um a¤›rl›¤›
%40-70 oran›nda neonatal ölümlere yol açmaktad›r. Ölüm nedenleri asfiksi, do¤um
travmalar›, enfeksiyon, konjenital anomaliler
ve prematürite olarak bildirilmektedir.
Ülkemizde yap›lan perinatal mortalite çal›ﬂmas›nda da ölüm nedeni olarak prematürite
sorunlar› (%26), asfiksi (%11) ve konjenital
anomaliler (%13.2) ön s›ralarda bulunmuﬂtur.
Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmalar› (TNSA)
verilerine göre ülkemizde neonatal ölüm h›z› %
0.258 olarak bildirilmiﬂtir. Neonatal ölümlerin
azalt›lmas›nda; uygun resüsitasyon, annenin
tetanoz aﬂ›s›, bebekte ›s›n›n korunmas›, bebekte hipogliseminin önlenmesi, hijyenik koﬂullara dikkat edilmesi, anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi, bebe¤in sa¤l›k durumu
gerektiriyorsa ileri bir merkeze nakli önemli
rol oynamaktad›r. Bir bebe¤in ileri düzey bak›m gerektirece¤i do¤umdan önce saptand›ysa en ideali annenin do¤um öncesi ileri bir
merkeze transportudur, ancak ne yaz›k ki her
zaman mümkün olamamakta ve bebek do¤duktan sonra nakledilmek zorunda kal›nabilmektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde perinatal bak›m›n bölgeselleﬂtirilmesi ve neonatal transport sistemlerinin geliﬂtirilmesi ile neonatal
mortalite önemli oranda azalm›ﬂt›r. Günümüzde neonatal transport bölgeselleﬂtirilmiﬂ perinatal bak›m kavram›yla birlikte giden bir süreçtir. Perinatal bak›m›n bölgeselleﬂtirilmesi
anneler ve yenido¤anlara bak›m veren merkezlerin verdikleri bak›m›n özelliklerine göre
derecelendirilmesidir.

Bebekler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde;
I. Düzey Merkez: Sa¤l›kl› bebek bak›m› verir,
ancak yüksek riskli bebekleri tan›y›p transporta haz›rlayabilecek koﬂullar› vard›r.
II. Düzey Merkez: I. Düzey merkeze ek olarak
intravenöz s›v› tedavisi, serbest oksijen ve
nazal CPAP tedavisi yapabilir, büyüme sürecine girmiﬂ sa¤l›kl› prematüreye bakabilir.
III. Düzey Merkez: Yenido¤an yo¤un bak›m
hizmeti ve cerrahisini sa¤layabilen merkezdir. Ventilatör tedavisi, surfaktan uygulamalar› yapabilir.
IV. Düzey Merkez: Yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesidir; ancak ECMO, nitrik oksit, yüksek frekansl› ventilasyon gibi ileri teknoloji
gerektiren tedavileri de uygulayabilir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde neonatal transport denince
ço¤unlukla I. ya da II. düzey bir merkezden
ileri inceleme ve tedavi için III. ya da IV. düzey
bir merkeze bebe¤in nakli; tedavi tamamlan›nca da bu merkezlerden geri, geldi¤i merkeze nakli anlaﬂ›l›r. Bu amaçla genellikle III. ya
da IV. düzey merkezlerce ya da bölgesel olarak oluﬂturulmuﬂ bir neonatologun koordinasyonunda iﬂleyen transport ve neonatal resüsitasyon e¤itimi alm›ﬂ, doktor, hemﬂire, ve solunum terapistlerinden oluﬂan transport ekipleri kurulmuﬂtur. Bu ekipler kara yolu ile
(ambulans) ya da hava yolu ile (helikopter/uçak) transportu ve daha sonra da geri
transportu sa¤lar. Hasta göndermek isteyen
merkez kendi bölgesindeki III. ya da IV. düzey
merkezle temasa geçer ve uygun koﬂullarda
transport gerçekleﬂir. ‹deal olarak 30-35
km’den yak›n mesafeler kara yolu ile, daha
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uzak mesafeler ise hava yolu ile gidilmesi ve
transport talebi geldikten sonra transport ekibinin en geç 30 dakika içinde yola koyulmas›
önerilmektedir. Transport ekibinin malzemeleri yenido¤an ünitesinden tümüyle ayr› ve
transport ekibinin sorumlulu¤undad›r. Ekibin
e¤itimi ise ba¤l› oldu¤u III. ya da IV. düzey
merkezlerdeki neonatologun koordinasyonunda sürdürülmektedir.
Sa¤l›kl› anne ve bebekler için bu konuyla ilgilenen kurumlar›n baz› önerileri vard›r:
-

DSÖ’ye göre her 500.000 nüfus için dört
adet temel obstetrik acil merkez, ve bir
adet ileri obstetrik acil merkez kurulmal›d›r.

-

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre her
1000 do¤um için bir adet III. düzey neonatal yatak, 4-6 adet II. düzey neonatal yatak
bulunmal›d›r.

-

Her 2569 canl› do¤um için bir adet neonatolog bulunmal›d›r.

Bu durumda y›lda yaklaﬂ›k 1.5 milyon do¤um
olan ülkemizde ideal koﬂullarda ;
-

1500 adet III. düzey neonatal yatak

-

6000-10000 II. düzey neonatal yatak

-

583 adet neonatolog olmas› gerekmektedir.

-

Türkiye’de 2000 y›l› verilerine göre ülkemizdeki yatakl› tedavi kurumlar›nda çocuklar için ayr›lm›ﬂ olan yatak say›s›
14.322’dür.

-

Küvöz say›s› 1500 civar›nda olup, tümü III.
düzey bak›m için elveriﬂli de¤ildir.

-

Neonatolog say›s› 70 civar›ndad›r (kesin
say› bilinmiyor).

TNSA 1998 verilerine göre Türkiye’deki do¤umlar›n %72.5’i bir sa¤l›k kuruluﬂunda %
26.7’si evde gerçekleﬂmektedir. Öte yandan
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde
evde do¤um oran› Türkiye ortalamas›n›n çok
üzerinde olarak belirlenmiﬂtir. Do¤umlar›n
%9’unda sa¤l›k personeli hiç bulunmamaktad›r.

TNSA 1998 verilerine göre bebeklerin
%7.9’unda do¤um a¤›rl›klar› 2500 gr’›n alt›nda, %56.2’sinde 2500 gr’›n üzerinde olup, bebeklerin %35.9’unda do¤um a¤›rl›¤› bilinmemektedir. Ailenin ifadesine göre do¤an bebeklerin %10’u çok küçük, %16.2’si normalden
küçük, %72.6’s› normaldir; %1.3’ü ise bilmemektedir.
Yukar›daki verilerden de anlaﬂ›laca¤› gibi ülkemizde neonatal transport geliﬂmiﬂ ülkelerdeki gibi I. ya da II. düzey merkezlerden daha
ileri merkezlere olaca¤› gibi belki de daha
a¤›rl›kl› olarak evden I. ya da II. düzey merkezlere do¤ru da olacakt›r. Henüz ülkemizde
do¤an bebeklerin tümünün dökümantasyonu
yap›lamamakta, postnatal özellikleri (örn. vücut a¤›rl›¤›) ve akut sorunlar› (örn. asfiksi, hipotermi, hipoglisemi) kesin olarak saptanamamaktad›r.
Öneriler
1- Güvenilir dökümantasyon ve kay›t yöntemlerinin öneminin anlaﬂ›larak her do¤umun mutlaka kaydedilmesi, ne koﬂullarda
geliﬂti¤inin bebe¤in hangi özelliklerle do¤du¤unun belirlenmesi. Bunun için en
önemli sorular› içeren basit bir kay›t formu
haz›rlanabilir ve tüm ülkeye da¤›t›larak anne ve bebek sa¤l›¤›ndan sorumlu kiﬂilerce
doldurulmas› sa¤lanabilir. Her bölgede bilgisayar sistemi oluﬂturulmas› mümkün olmayabilir; bu nedenle kay›t formlar›n›n elle
doldurulmas› halinde de iﬂe yarayacak bir
formatta olmas› gereklidir. Bu konuda üniversitelerden yard›m istenebilir ve bir komite oluﬂturulabilir.
2- Yenido¤an sa¤l›¤› ile ilgili olarak her düzeyde sa¤l›k personelinin h›zla e¤itilmesi
gerekmektedir. Bunu sa¤lamak için özendirici yöntemler kullan›labilir. E¤itimin çekirde¤ini yenido¤an resüsitasyonu, bebe¤in hipotermiden korunmas›, enfeksiyondan korunmas›, hipoglisemiden korunmas›, erken emzirmenin sa¤lanmas› ve özellikle hasta yenido¤an›n tan›nmas› gibi konular oluﬂturabilir ve bu konular h›zland›r›lm›ﬂ olarak verilebilir. Ayn› ﬂekilde bu konuda da üniversitelerden yard›m istenebilir
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ve oluﬂturulan bir komite bu e¤itimin konular›n› ve içeri¤ini belirleyerek önce bir
çekirdek e¤itim kadrosu oluﬂturabilir ve ard›ndan e¤itim yayg›nlaﬂt›r›l›r. Sa¤l›k bakanl›¤› benzer bir uygulamay› halen yenido¤an resüsitasyonu konusunda yapmaktad›r.
3- E¤itilmiﬂ sa¤l›k personelinin art›r›lmas›
özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimiz gibi do¤umlar›n s›kl›kla evde ve
sa¤l›k personeli yard›m› olmaks›z›n yap›ld›¤› bölgelerimizde neonatal ölümleri
önemli ölçüde azaltabilir.
4- Yenido¤an yo¤un bak›m üniteleriyle birlikte özellikle I. ve II. düzey bebek bak›m› veren merkezlerin ve neonatoloji bilen ve ilgilenen çocuk doktorlar›n›n say›s›n›n art›r›lmas› için uzun vadeli projeler oluﬂturulmas› uzun vadede neonatal ölümlerin azalt›lmas›n› sa¤layacakt›r.
5- Bölgelerimize ve illerimize göre meydana
gelen do¤um say›lar› bilindi¤i takdirde her
bölgenin ihtiyac›na göre yatak say›s›n›
sa¤layacak ﬂekilde neonatal bak›m›n bölgeselleﬂtirilmesi sa¤lanabilir. Her bölgeye
kendisine gereken say›da yenido¤an üniteleri ve daha düﬂük düzeyde bak›m veren
merkezler aç›labilir.
6- Neonatal transport kadar annenin transportunun da önem taﬂ›d›¤› ve gerçekte
riskli do¤umlar III. ya da IV. düzey merkezlerde gerçekleﬂebildi¤i takdirde sa¤ kal›m
oran›n›n daha yüksek oldu¤u unutulmamal›d›r.
7- Neonatal transport organizasyonu için her
bölgenin önceliklerine göre sistemlerin ku-

rulmas› daha do¤ru olacakt›r. Örne¤in sa¤l›k göstergeleri geliﬂmiﬂ ülkeler standardlar›nda olan Ege bölgesinde neonatal transport ileri teknoloji ve yo¤un bak›m hizmetleri için gerekli olacakken, kalk›nmada öncelikli bölgelerimizde daha temel yenido¤an bak›m›n›n verilebilmesi için neonatal
transport gerekecektir. Bat› Anadolu’da
neonatal transport için entübasyon, portabl
ventilatör hatta belki de inhale nitrik oksit
sa¤lanmas› söz konusu olabilecekken, Do¤u ya da Güneydo¤u Anadolu’da yenido¤an›n uygun resüsitasyonu , hipotermiden
korunmas›, nazal oksijen ya da CPAP uygulamas› sa¤layabilen , intravenöz s›v› takarak hipoglisemiyi önleyebilen bir transport sistemi daha öncelikli olacakt›r.
Transport ekibinin e¤itimi kendi bölgesindeki III. ya da IV. düzey merkezler arac›l›¤›yla bölgeye göre ﬂekillendirilebilir.

Sonuç
Türkiye’de neonatal transport organizasyonu
için öncelikli olarak sa¤lanmas› gereken koﬂul
sa¤lam bir kay›t sistemi ve bunun ard›ndan
gelecek neonatal bak›m›n bölgeselleﬂtirilmesi
sistemidir. Yeterli e¤itilmiﬂ personel yard›m›yla ülkemizde do¤an her yenido¤an›n standart
bir bak›m almas›, ayn› parametrelere dikkat
eden gözler taraf›ndan de¤erlendirilmesi, ve
tedavisinin planlanmas› sa¤lanmal›d›r. Yenido¤an bak›m›nda gerçek bir standardizasyon
ve dökümantasyon sa¤lanana
kadar ise
transport ekip ve materyali oluﬂturulurken
bölgelerin gerçek sorunlar›na ve önceliklerine
e¤ilecek bir sistem kurulmas› daha gerçekçi
olacak gibi görünmektedir.
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AVRUPA PER‹NATAL TIP B‹RL‹⁄‹’NDEN ÖNER‹LER:
Perinatal Bak›m›n Bölgeselleﬂtirilmesi ve Perinatal Nakil
Endikasyonlar› için Yeni Kararlar
Çeviri ve uyarlama: Saadet ARSAN
Prenat Neonat Med 1999; 4(Supp1): 104-117

Perinatal bak›m hizmetlerinin bölgeselleﬂtirilmesi perinatal sa¤l›k hizmeti sunucular›n›n organize bir a¤ oluﬂturmas› temeline dayan›r.
Bu a¤, gebeler ve yenido¤anlara de¤iﬂik düzeylerde bak›m veren merkezleri birbirine
ba¤lar.

-

Sa¤l›kl› yenido¤anlar›n ve annelerinin bak›m›,

-

Temel resüsitasyon,

-

Daha üst düzey merkezlere nakil edilmek
üzere bekleyen yenido¤anlar›n bak›m›,

Sistem sa¤l›k personeli ve kurum idarecilerinin iﬂbirli¤i ve eﬂgüdümü ilkesine dayan›r.
Bölgesel bir a¤›n amaçlar› ﬂunlard›r:

-

Sa¤l›¤›n korunmas›.

-

Tüm gebelerin ve yenido¤anlar›n gereksinimlerine uygun sa¤l›k hizmeti almalar›,

-

Yüksek riskli perinatal bak›m için bu konuda özel e¤itilmiﬂ sa¤l›k personelinin kullan›m›,

‹kinci düzey bak›m orta derecede riskli gebelik ve do¤um izlemi ile üçüncü düzey bak›m
gerektirmeyen tüm hasta yenido¤anlar›n bak›m›ndan sorumludur. Bu düzeydeki merkezler birinci ve üçüncü düzeyler aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lar. Birinci düzey bak›ma ek olarak
iﬂlevleri ﬂunlard›r:

-

Sa¤l›k göstergelerinin düzeltilmesi,

-

-

Mant›kl› bir maliyet/etkinlik düzeyine ulaﬂ›lmas›.

Eriﬂkin yo¤un bak›m› olanaklar›yla riskli
gebelik izlemi ve do¤umlar›n gerçekleﬂtirilmesi,

-

Birinci düzey merkezlere dan›ﬂma verme,

-

Birinci düzey merkezlerle telekomünikasyon ve oradan nakillerin gerçekleﬂtirilmesi,

-

Yenido¤anlar için üçüncü düzey bak›m gereksiniminin de¤erlendirilmesi ve bu tür
hastalar›n sevki,

-

Üçüncü düzey bak›m gerektirmeyen hasta
yenido¤anlar›n bak›m›,

-

Üçüncü düzeyde yo¤un bak›m› yap›lm›ﬂ,
ancak hâlâ hastane bak›m› gerektiren yenido¤anlar›n “geri naklinin” kabulü.

Bak›m düzeyleri
Bölgeselleﬂmiﬂ bir a¤ de¤iﬂik düzeylerde
bak›m› bünyesinde bar›nd›r›r. Birinci düzey
bak›m normal gebeliklere ve sa¤l›kl› yenido¤anlara hizmet verir. Gebeliklerin bu düzeydeki izlemleri s›ras›nda ortaya bir risk durumu
ç›karsa, gebe, fetus veya daha sonra yenido¤an›n bak›m› gereksinim düzeyine ba¤l› olarak daha üst düzeydeki merkezlere aktar›l›r.

Birinci düzey bak›m’›n iﬂlevleri ﬂunlard›r:
-

Normal gebelerin izlemi,

-

Perinatal risk faktörlerinin tan›nmas› ve zaman›nda sevk,

-

Eylem ve do¤uma yard›mc› olmak,

Üçüncü düzey merkez veya perinatal merkez,
do¤um ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerine
sahip bölgesel referans noktas›d›r. Y›lda
10.000 kadar gebelik, do¤um ve sonucunda
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dünyaya gelen yenido¤anlar›n oluﬂturdu¤u bir
bölgeden sorumludur. Bu tür merkezler teknolojik olanaklar, donan›mlar› ve özel e¤itimli
personellerine göre akredite edilirler. ‹ﬂlevleri
ﬂunlard›r:
-

Yüksek riskli gebelik ve do¤umlar›n izlemi,

-

Gebelik yaﬂ› 32 haftan›n veya do¤um a¤›rl›¤› 1500 gr’›n alt›nda olan prematüreler ve
kritik hastal›¤› olan, yaﬂamsal bulgular› bozulmuﬂ tan› ve tedavi için ileri teknikler gerektiren yenido¤anlar›n bak›m›,

-

Neonatal cerrahi gerektiren olgular›n preve postoperatif bak›m›,

-

Daha alt düzey tüm merkezlere dan›ﬂ›m,

-

Neonatal nakil,

-

‹kinci düzey ve di¤er üçüncü düzey merkezlerle telekomünikasyon,

-

Hizmet içi e¤itim,

-

Yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin denenip sunulmas›,

-

Perinatal bak›m ve bu alandaki bilimsel
araﬂt›rmalar›n süpervizyonu,

-

de¤ildir. Bu nedenle prenatal ve neonatal nakil endikasyonlar› ayr› ayr› tan›mlanm›ﬂt›r.
Prenatal ve neonatal nakil için geçerli olan genel ilke, oluﬂmas› olas› veya oluﬂmuﬂ risk durumunun gebelik ve do¤umu izleyen merkezde yeterli tedavi edilemeyece¤ine karar veriliyorsa bir ileri merkezle iliﬂkiye geçilip naklin
en elektif koﬂullarda gerçekleﬂtirilmesidir.
Prenatal nakil endikasyonlar ﬂunlard›r:
-

Eﬂlik eden erken membran rüptürü olsun
veya olmas›n 32. gebelik haftas›ndan önce
durdurulamayan do¤um eylemi,

-

34. gebelik haftas›ndan önce eylem baﬂlam›ﬂ ço¤ul gebelikler,

-

34. gebelik haftas›ndan küçük intrauterin
geliﬂme gerili¤i,

-

Acil postnatal giriﬂim gerektiren fetal konjenital anomaliler,

-

Ciddi izoimmünizasyon,

-

Fetal hidrops,

-

Ciddi poli- veya oligohidramnioz

-

Ciddi preeklampsi veya HELLP (hemoliz,
karaci¤er enzimlerinde art›ﬂ,düﬂük trombosit say›s›) sendromu,

-

Prenatal tan› konmuﬂ fetal metabolik hastal›k,

-

Ciddi maternal hastal›k veya gebelik
komplikasyonu (insülin ba¤›ml› diyabet,
kalp hastal›¤› gibi).

Anneler ve yenido¤anlar›n uzun süreli izlemi.

Yönetsel olarak üçüncü düzey bak›m ile sevk
ve nakil endikasyonlar›n›n yasal çerçeveye
oturtulmam›ﬂ olsa da, uzmanl›k dernekleri taraf›ndan belirlenmiﬂ oldu¤u ülkelerde, en az›ndan yüksek riskli durumlarda perinatal bak›m›n bölgesel olarak organize edilmiﬂ oldu¤u
var say›labilir.
Son y›llarda üçüncü düzey perinatal bak›m
merkezlerinin önemi anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Yaz›l› transfer ve nakil önerileri olmadan, nakli organize
etmeden; maternal ve neonatal transfere aç›k
olmayan çok geliﬂmiﬂ üçüncü düzey merkezler oluﬂturup, üstelik de rekabet halinde bunlar›n say›s›n› artt›rman›n anlam› yoktur.

Plasenta dekolman›, kaç›n›lmaz fetal kay›p,
akut maternal dekompansasyon yaratan ciddi
vajinal kanama veya annenin acil giriﬂim gerektirdi¤i kardiyovasküler dengesizli¤e neden
olan ciddi hipertansiyon veya preeklampsi gibi durumlarda nakil kontrendikedir.
Neonatal nakil endikasyonlar›
-

A¤›r solunum yetmezli¤i (uzun süreli mekanik ventilasyon gereksinimi, persistan
pulmoner hipertansiyon),

-

Ciddi yineleyen apne ve/veya bradikardi,

-

A¤›r konjenital anomaliler,

Perinatal nakil endikasyonlar›
Yenido¤an›n prenatal nakli, neonatal nakle
göre daha avantajl› ve istenen durum olmas›na karﬂ›n her zaman gerçekleﬂebilmesi olas›
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-

A¤›r perinatal asfiksi,

-

Gebelik haftas› 30 haftan›n veya do¤um
a¤›rl›¤› 1000 gr’›n alt›nda prematürelik,

-

Kan de¤iﬂimi gereksinimi olan durumlar ve
ciddi hematolojik bozukluklar (ciddi trombositopeni, ciddi hemolitik hastal›k)

-

Yo¤un bak›m ve kompleks tedavi gerektiren di¤er durumlar (metabolik hastal›k,
intrakranial kanama).

Neonatal nakil durumlar›nda e¤er durumu
stabilse annenin de birlikte veya bir an önce
transferi gerçekleﬂtirilmelidir.
Yenido¤an›n nakli s›ras›nda stabilizasyonu
Nakil s›ras›nda yenido¤anda hipoterminin, hipokseminin ve hipogliseminin önlenmesi ve
s›v› gereksiniminin karﬂ›lanmas› için gerekli
önlemler al›nmal›d›r. Etkin nakil sistemleri bu
önlemlerin al›nabilmesi için mobil yo¤un bak›m koﬂullar›na sahiptir. Ancak her durumda
nakil s›ras›nda yenido¤an için nakil küvöz
yoksa bile en az›ndan deri deriye temas ve taﬂ›y›c› kiﬂi ile birlikte sarmalama yoluyla (kanguru yöntemi) termonötral bir çevre sa¤lanmal›, hipoglisemi ve dehidratasyonun engellenmesi için a¤›zdan alabilecek durumdaysa,
anne yan›ndaysa yol boyunca emzirilmeli, anne eﬂlik etmiyorsa kaﬂ›kla sa¤›lm›ﬂ anne sütü
verilmelidir. A¤›zdan alamayacak durumdaki
bebeklerin damar yolu aç›l›p gününe uygun
s›v› ve dekstroz hesaplanarak intravenöz yoldan verilerek nakilleri gerçekleﬂtirilmelidir.
Nakil endikasyonu konan ço¤u yenido¤an›n
solunum s›k›nt›s› vard›r ve belli bir düzeyde
solunum deste¤i gereksinimi gösterir. Yol boyunca mekanik ventilasyon gereksinimi sa¤lanam›yorsa bile burnuna ek oksijen tutularak
nakil sa¤lanmal›d›r.
Geri nakil kavram›
Üçüncü düzey yenido¤an sa¤l›¤› hizmeti veren yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinin en
önemli sorunlar›ndan biri aﬂ›r› ve devaml› doluluktur. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, yo¤un bak›m süreci tamamlanm›ﬂ ama hala
hastanede yatmas› gereken yenido¤anlar›n
geldikleri merkezlere veya daha alt düzeydeki

bak›m merkezlerine gönderilmeleridir. Buna
geri nakil denir ve aﬂa¤›da s›ralanan yararlar›
gösterilmiﬂtir:
-

Gerçek yo¤un bak›m gerektiren yenido¤anlar için yatak aç›l›r.

-

Daha alt düzey merkezlerin akut hastalar›n
bak›m› konusunda deneyimlerini artt›r›r.

-

Merkezler aras›ndaki iliﬂkiyi geliﬂtirir.

-

Sa¤l›k hizmetinin maliyetini azalt›r.

Neonatal nakil sistemleri
‹ki tür neonatal nakil sistemi tan›mlanm›ﬂt›r:
tam zamanl› ekipler ve ça¤r›l› ekipler. Tam zamanl› ekipler yaln›zca nakil hizmeti veren, 24
saat bu hizmet için haz›r ambulans, araç-gereç ve personelin haz›r bekledi¤i sistemlerdir.
Ça¤r›l› ekipler, ço¤unlukla yenido¤an yo¤un
bak›m ünitesinde olmak üzere sa¤l›k kurumunda di¤er hizmetleri de gören ve ça¤r› üzerine toplan›p, haz›rda bekleyen araç-gereç
setlerini alarak genel amaçl› ambulanslar› kullanan ekiplerdir. Ekip seçimi bir bölgeki bir y›l
içinde gerçekleﬂen tüm neonatal nakillerin say›s›na göre yap›l›r. Bir bölgede y›lda 400-600
neonatal nakil gerçekleﬂiyorsa, tam zamanl›
ekipler, 400’den az neonatal nakil gerçekleﬂiyorsa ça¤r›l› ekipler uygundur. Tam zamanl›
ekipler y›lda 400, ça¤r›l› ekipler y›lda 150200 neonatal nakilde maliyet-etkin olarak çal›ﬂ›rlar. Her iki ekip türü de de¤iﬂik ﬂekillerde
organize edilebilir:
Tam zamanl› ekipler
-

Bölgedeki bir üçüncü düzey yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine ba¤l› tam zamanl›
ekip.

-

Bölge sa¤l›k örgütü acil yard›m ve ambulans servisine ba¤l› tam zamanl› ekip.

-

Bölgedeki tüm üçüncü düzey yo¤un bak›m
ünitelerine ba¤l› birer tam zamanl› ekip ve
bunlar›n rotasyonla çal›ﬂmalar›.

Ça¤r›l› ekipler
-

Sevk edilen merkeze ba¤l› ça¤r›l› ekip.

-

Bölge sa¤l›k örgütü acil yard›m ve ambulans servisine ba¤l› ça¤r›l› ekip.
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Sevk eden merkeze ba¤l› ça¤r›l› ekip.

Perinatal nakile iliﬂkin anlat›lan modeller, ülkemiz gerçekleri göz önüne al›nd›¤›nda gerçek d›ﬂ› ve ulaﬂ›lmaz olarak alg›lanabilir. Ancak unutulmamal›d›r ki; do¤ru yönde geliﬂme
ülke gerçekleri ile birlikte do¤ru modellerin bilinmesi ve ülke koﬂullar›na göre uyarlanmas›
ile gerçekleﬂir. Do¤ru bilgiler bireysel deneyimlerimize ›ﬂ›k tutar ve yerinde uyarlamalar›
gerçekleﬂtirmemize yol açabilirse, bunlar birikerek ulusal ilkeler haline gelecektir.
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YEN‹DO⁄AN YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹ D‹ZAYNINDA
ÖNER‹LEN STANDARTLAR
Çeviri ve uyarlama: Tu¤ba GÜRSOY
J Perinatol 2003; 23: S8-21

Bir yenido¤an yo¤un bak›m ünitesini neyin
oluﬂturdu¤unu belirleyen ulusal bir standart
bulunmamaktad›r. Baz› ülkeler düzeyler belirlemiﬂ ve bunlar› hastanelere ay›rm›ﬂlard›r; baz›lar›n›n ise s›n›fland›rma için ya hiç sistemleri yoktur, ya da resmi olmayan sistemleri vard›r. “American Academy of Pediatrics”in perinatal bölümü son dönemlerde, teknoloji üzerine odaklanan bak›m›n düzeyi ve özel ameliyat
yöntemi için ihtiyac› yeniden belirlemektedir.
“Office of Technology Assessment” taraf›ndan yay›nlanan bir rapor, bak›m düzeyinin
özel kadrolaﬂma ve donat›m yeterlili¤inden
çok, tedavi edilen hastalar›n tipi ve hastal›klar›n ciddiyeti ile belirlenmesi gerekti¤ini önerilmektedir.
Aﬂa¤›daki öneriler bu yaklaﬂ›m› yans›t›r ve
yo¤un bak›m› geniﬂ olarak tan›mlar. Genel tan›mlama yenido¤an t›p ve teknolojisinin h›zl›
geliﬂimi s›ras›nda uygulanabilir kalmaya daha
yatk›nd›r.
Bu raporda; yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi,
devaml› hemﬂire bak›m›n›, komplike ameliyat
yöntemlerini, sürekli solunum deste¤ini ve di¤er yo¤un bak›m giriﬂimlerini gerektiren kritik
hastalar›n veya t›bbi olarak düzene girmemiﬂ
yenido¤anlar›n bak›m› olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Orta derecede bak›m daha az hemﬂire bak›m›
gerektiren fakat solunum deste¤ini de kapsayan hasta bebeklerin bak›m›n› kapsar. Yo¤un
bak›m ünitesi varl›¤›nda, orta dereceli bak›m
odas› yo¤un bak›m alan›ndan bir alt basamak
olarak görev yapar. Hastaneler de¤iﬂik ciddiyetteki hastalar› birleﬂtirdi¤inde, yo¤un bak›m
plan standartlar› en üst düzeyde klinik esnekli¤i sa¤lamal›d›r.

Standart 1: Ünitenin Plan›
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi plan›nda ünitenin amac›n›, servis koﬂullar›n›, alan kullan›m›n›, tasarlanm›ﬂ yatak alan› gereksinimini,
kadro ihtiyaçlar›n› ve ünitenin misyonu ile ilgili di¤er temel ihtiyaçlar›n› tan›mlayan sistemli
bir ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂ program ilke ve hedefleri ile iﬂlenmelidir. Program ilke ve hedeflerine ulaﬂmak için plan stratejileri bebeklerin, ailelerin ve çal›ﬂan elemanlar›n t›bbi, geliﬂimsel,
e¤itimsel, duygusal ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmelidir. Plan belirlenmiﬂ amaca ulaﬂmak için
esnekli¤e ve yarat›c›l›¤a izin vermelidir. Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi her bebek ve aile
için hizmetleri ve bak›m veren çevreyi kiﬂiselleﬂtirmek üzere ﬂekillendirilmelidir. Bu, aç›k
alandan kiﬂisel olarak bölünmüﬂ alanlara kadar de¤iﬂen planlar ile baﬂar›labilinir.

Aç›klamas›
Program ilke ve hedefleri di¤erlerinin yan› s›ra, sa¤l›k bak›m çal›ﬂanlar›, aileler (hastane
ile ilgili esas deneyimi sa¤l›k bak›m› almak
olan), idareciler ve tasar›mc›lar› kapsayan
planlama tak›m› taraf›ndan geliﬂtirilmelidir.
Program ilke ve hedefleri ünitenin tam çal›ﬂmas› için gerekli hizmetlerin tan›m›n› kapsamal› ve artan ihtiyac› karﬂ›lamaya yönelik hizmetleri geniﬂletmek için potansiyel ihtiyaca
cevap vermelidir.
Kiﬂiselleﬂtirilmiﬂ çevrelere ulaﬂmak için özel
yaklaﬂ›mlara ilerleyen bölümlerde de¤inilmiﬂtir.
Standart 2: Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi nin hastane içindeki yeri
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi hastanelerde
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kontrollü çevre ve giriﬂi olan ayr› bir alanda
yer almal›d›r.
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi bu amaçla inﬂa edilmiﬂ alanda yer almal›d›r. Bebeklerin iyi
gözlenebilmesini ve ekibin, ailenin ve ekipman›n rahat dolanabilmesini sa¤lamal›d›r. Di¤er
servislere geçiﬂ ünitenin içinden olmamal›d›r.
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi do¤umlar›n
oldu¤u hastane bölgesine yak›n olmal›d›r. Perinatal ve neonatal servislerin hastanenin farkl› katlar›nda olmas› gerekti¤i zaman, ünitelerin
hemen yan›na yerleﬂtirilmiﬂ anahtarla kontrollü giriﬂi ve öncelikli ça¤r› özelli¤i olan asansör,
do¤um ve yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri
aras›nda servise sunulmal›d›r.
Baﬂka hastanelerden bebek kabul eden ünitelerin transportu kabul etti¤i bölgede haz›r giriﬂi olmal›d›r.

Aç›klamas›
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi, istisnalar d›ﬂ›nda (tek baﬂ›na çocuk hastanesi gibi), perinatal servisin hemen yan›nda kontrollü, ayr›
bir alan olmal›d›r.
Standart 3: Bebek bak›m alan› için minimum
alan, temizlik ve özerklik ihtiyaçlar›
Her bebek bak›m alan› lavabo ve geçitler d›2
ﬂ›nda en az 11.2 m olmal›d›r. Çok yatakl›
odalar› olan ünitelerde her bebek bak›m alan›
yan›nda en az 1.2 m geniﬂli¤inde geçit bulunmal›d›r. Planda tek hasta odalar› ve sabit kübik bölmeler kullan›ld›¤›nda, eﬂli¤inde, ekipman ve personelin geçiﬂine izin verecek ﬂekilde aç›k ve engeli olmayan geniﬂlikte 2.4
m’den küçük olmayan bir geçit bulunmal›d›r.
Çok yatakl› odalarda bebek yataklar› aras›nda
en az›ndan 2.4 m bulunmal›d›r. Her bebek bak›m alan› bebek ve aileye özerklik sa¤layacak
ﬂekilde tasarlanmal›d›r.
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Özellikle özel odaya yerleﬂtirilmiﬂ yo¤un bak›m bebek yataklar›na ekipman ve aileler için
yeterli alan› sa¤lamak üzere, bebek baﬂ›na 14
2
m gerekebilir; kronik bak›m alanlar›ndakiler
ise daha fazla alana ihtiyaç duyabilir. Çok yatakl› odalarda geçitlerin geniﬂli¤i bebe¤in yata¤›n›n kenar›na getirilebilecek ekipmanlar›n
rahat hareket etmesine ve ayn› zamanda anne
yata¤›n›n girmesine izin vermelidir. Sabit kübik bölmeler ﬂeklinde tasarlanm›ﬂ hasta alanlar› veya tek yatakl› odalar›n d›ﬂ›ndaki koridor
veya geçitlerin geniﬂlikleri devlet mimari ve itfaiye yönetmeliklerinde belirnen kadar olmal›d›r.
Bebek ve aileleri için özerklik ihtiyac› sadece
her yatak alan›n›n tasar›m›nda de¤il (örne¤in
her yata¤›n yan›ndan geçen trafi¤i en aza indirgeyerek), tüm ünitenin tasar›m›nda da hesaba kat›lmal›d›r.
Standart 4: Elektrik, gaz teçhizat›, mekanik
ihtiyaçlar
Elektrik ve gaz ç›k›ﬂlar› gibi her bebek yata¤›
baﬂ›ndaki mekanik ihtiyaçlar güvenirlilik, kolay geçiﬂ ve idameyi garanti edecek ﬂekilde
organize edilmelidir.
Ayn› anda kullan›labilinecek en az›ndan 20
elektrik ç›k›ﬂ› olmal›d›r.
Ayn› anda kullan›labilinen gaz ç›k›ﬂlar›n›n en
az say›s›:
Hava için

3

Oksijen için

3

Vakum için

3

En son "National Fire Protection Association"
önerilerine göre tüm elektrik ç›k›ﬂlar› için acil
ve normal güç kar›ﬂ›m› bulunmal›d›r.
Her yatak baﬂ›nda belirli bir bölgeye veri geçiﬂini sa¤layacak haz›rl›k bulunmal›d›r.

Aç›klamas›

Aç›klamas›

Bu say›lar en düﬂük say›lard›r, s›kl›kla verilen
bak›m›n güçlü¤ünü, anne babal›k ve bak›mda
aile kat›l›m›n› sa¤lamak için gerekli alan› ve
aile özerkli¤ini karﬂ›lamak için art›r›lmalar›
gerekir.

Yeterli elektrik aksam› ve gaz ç›k›ﬂlar› olan,
ayr›ca alet yerleﬂtirilmesini sa¤layan raflar›
olan yatak baﬂ› sistemi önerilmektedir. Bu düzen mekanik özellikleri geliﬂtirme veya modifiye etmek için esnekli¤e izin verir. Tüm ç›k›ﬂlar esneklik ve ulaﬂ›labilmeyi en üst düzeye
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getirecek ﬂekilde yerleﬂtirilmelidir. Standart,
çiftli elektrik ç›k›ﬂlar› uygun olmayabilir, çünkü ç›k›ﬂlar büyükçe olan alet pirizleri için ayn›
anda kullan›lamaz. Belirlenen elektrik, gaz ve
aspiratör ç›k›ﬂ say›lar› en düﬂük say›lard›r; kritik hasta olan bebeklerde daha fazlas›na ihtiyaç olabilir.
Rayl› raflar›n kullan›m›, aleti hastal›¤›n ciddiyetindeki, kal›ﬂ süresindeki, say›mdaki ve uygulama modelindeki de¤iﬂikliklere uyarlamak
için, alete pozisyon vererek esnekli¤e izin verir.
‹deal olarak, yatak baﬂ› ayn› zamanda bebe¤in etraf›nda etkili, organize ve baﬂl› baﬂ›na
çal›ﬂma alan› sa¤lamak için iletiﬂim cihazlar›n›, teçhizat depolanmas›n› ve gözlem bölümünü de içermelidir.
Standart 5: Hava kaynakl› enfeksiyon izolas yon odalar›
Hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon odas› yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde bulunmal›d›r. El y›kama, giyinme, temizlik ve kirli maddelerin depolanmas› için alan odan›n giriﬂinde
ayarlanmal›d›r. Hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon odalar›n›n ventilasyon sistemi %100
d›ﬂar›ya al›nm›ﬂ hava ile negatif hava bas›nc›na sahip olmal›d›r.
Hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon odas›n›
geçiﬂler dahil çevreleyen duvarlar, tavanlar ve
tabanlar d›ﬂar›dan veya di¤er hava kapsayan
alanlardan içeriye hava almayacak ﬂekilde s›k›ca kapanmal›d›r.
Hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon odalar›nda oda ç›k›ﬂ kap›lar›n›n kendili¤inden kapanan mekanizmalar› olmal›d›r. Oda içinde acil
iletiﬂim sistemi bulunmal›d›r.

Aç›klamas›
Hasta bebeklerin bak›m› için yeterli olarak tasarlanm›ﬂ hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon
odas› yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi olan her
hastanede bulunmal›d›r. Ço¤u kez ideal olarak yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi içinde yer
al›r, fakat baz› durumlarda çocuk yo¤un bak›m gibi hastanenin baﬂka bir bölgesinde de
bulunabilir.

Hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon odalar›
giriﬂteki çal›ﬂma alan› d›ﬂ›nda minumum 14
2
m olmal›d›r. Tek ve çok yatakl› seçenekler
kullan›ma ba¤l› olarak uygun olur.
Hava kaynakl› enfeksiyon izolasyon odalar›n›n gizlili¤i de sa¤layabilecek storlu gözlem
pencereleri olmal›d›r. Stor, pencere ve di¤er
yap›sal malzemelerin yerleﬂtirilmesi ve seçimi
kolay iﬂleve ve temizli¤e izin vermelidir.
‹zole bebe¤i uzaktan izleyebilecek monitörizasyon sistemi düﬂünülmelidir.
‹zolasyon için kullan›lmad›¤›nda bu odalar enfeksiyonu olmayan bebeklerin bak›m› ve di¤er
klinik amaçlar için kullan›labilinir.
Standart 6: Aile giriﬂi ve resepsiyon alan›
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin aileler için
aç›kça tan›mlanm›ﬂ giriﬂ ve resepsiyon alan›
olmal›d›r. Aileler, bu giriﬂ ve resepsiyon alan›na geldiklerinde görevliyle hemen ve direkt irtibat sa¤layabilmelidir.

Aç›klamas›
Bu alan›n tasar›m› pozitif ilk intiba sa¤lamal›d›r. Görevliyle kolay irtibat yenido¤an yo¤un
bak›m ünitesindeki bebekler için de güvenli¤i
art›r›r.
Bu alanda ailelerin kiﬂisel eﬂyalar› için (baﬂka
yerde bulunmuyorsa) kilitli dolaplar ve el y›kama alan› bulunmal›d›r.
Standart 7: Temizlik alan›
Kiﬂisel odalar kullan›ld›¤›nda, her bebek odas› içinde el de¤meden çal›ﬂan el y›kama lavabolar› bulunmal›d›r. Çok yatakl› odalarda, her
yatak lavabolar›n çevresindeki 6 m’lik alan
içinde yer almal›d›r.
El y›kama lavabolar› s›çramalar› engelleyecek
kadar büyük olmal› ve suyun içinde birikmesini engelleyecek ﬂekilde yap›lmal›d›r. Havluluk, sabunluk ve çöp kutular› için uygun alan
bulunmal›d›r. Biyoyararl›l›¤› olan ve olmayan
çöpler için ayr› kaplar sa¤lanmal›d›r.
Çocuklar ve tekerlekli sandalyeli kiﬂilerin kullan›m› için el y›kama olanaklar› yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesinde bulunmal›d›r.
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Aç›klamas›
El y›kama lavabolar› di¤er amaçlar için kullan›lan bölümlerde bulunmamal›d›r. Bu lavabolar için en düﬂük ölçümler 61 cm geniﬂlik x 41
cm ön-arka uzunluk x 25 cm derinlik ﬂeklinde
olmal›d›r. Her lavabonun baﬂ›nda resimli el y›kama talimatlar› bulunmal›d›r.
Lavabo yerleﬂimi, yap› aletleri ve ilgili madeni
eﬂyalar (ka¤›t havluluk ve sabunluk) dayan›kl›l›¤a, iﬂlev kolayl›¤›na ve sessiz yap›ya sahip
olmal›d›r.
Belediye ve di¤er kuruluﬂlar, hastane art›klar›ndan neyin biyozararl› olup neyin olmad›¤›n›
ve at›klar›n tipine göre uygun at›m yöntemlerini bildirirler. E¤er çöp bidonlar› gerekliyse,
bunlar her gün veya e¤er gözle görülür ﬂekilde kirlenirse daha s›k temizlenmelidir.
Standart 8: Genel destek alanlar›
Kirli ve temiz maddeler, t›bbi alet depolanmas› ve ünite yönetim servisleri için ayr› olanaklar sa¤lanmal›d›r.

Temiz malzeme depolama alanlar›: Yenido¤anlar›n bak›m› için s›kça kullan›lan malzemelerin depolanmas› için. Gerekli temiz malzeme alan› ayn› zamanda ilaçlar›n, mamalar›n
ve anne sütünün depolanmas› için de kullan›labilinir. Bu kullan›m özelleﬂti¤inde, lavabo,
say›m yap›lan alan ve direkt ›ﬂ›ktan korunan
depolama alan› sa¤lanmal›d›r.
Kirli at›k depolama odas›: Bak›m ünitesinden
at›lmadan önce kullan›lm›ﬂ ve kirli maddelerin
depolanmas› için gereklidir. Sadece depo
odas› olarak kullan›lmad›kça, el de¤meden
aç›l›p kapanabilen, s›cak ve so¤uk suyu olan
musluk, sabunluk, ka¤›t havluluk ve ayakla
kontrol edilebilen kapakl› çöp kutusu içermelidir.
Kirli at›k odas›n›n ventilasyon sistemi havay›
%100 d›ﬂar›ya atan negatif hava bas›nc›na sahip olacak ﬂekilde tasarlanmal›d›r. At›k maddelerin kirli at›k odas›na nakli bebek bak›m
alan›ndan geçmemelidir.

Gözlem çizelge alanlar›: Her yatak baﬂ›nda
gözlem çizelgeleri için yere ihtiyaç vard›r. Ek
olarak daha ayr›nt›l› kay›t toplanmas›, taleple-
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rin tamamlanmas› ve telefon gibi iﬂler için gerekti¤inde ayr› bir yer veya masa bulunmal›d›r.

Aç›klamas›
Depolama alanlar›: Üç seviyeli depolama sistemi tercih edilir. ‹lk depolama alan› hastanenin merkezi tedarik departman› olmal›d›r.
‹kinci depolama alan› standartta tan›mlanan
temiz malzemelerin depoland›¤› alan›d›r; bu
alan bebek bak›m alan›n›n içinde veya hemen
yan›nda bulunmal›d›r. Bebek bezleri, mama,
çarﬂaf, önlük, gözlem çizelgeleri ve bilgi kitapç›klar› gibi rutin olarak kullan›lan eﬂyalar bu
alanda depolanabilir. ‹¤nelerin, ﬂ›r›ngalar›n,
intravenöz infüzyon setlerinin ve steril tepsilerin depolanmas›na yönelik her bebek için en
3
az›ndan 0.22 m alan olmal›d›r.
Alet depolanmas› için tahsis edilecek zemin
alan›, orta dereceli bak›mdaki her bebek için
2
en az›ndan 1.7 m , yo¤un bak›mdaki bebek
2
için ise 2.8 m olmal›d›r. Toplam depolama
alan› ünitenin büyüklü¤ü ve depolama sistemi
ile de¤iﬂebilir.
Bu alanda ﬂarj edilebilen cihazlar için kolayca
ulaﬂ›labilen elektrik ç›k›ﬂlar› bulunabilir.
Üçüncü depolama alan› bebek yata¤› yan›nda
s›kl›kla kullan›lan aletler içindir. Yatak baﬂ›
kabin depolamas› orta dereceli bak›mdaki her
3
bebek için en az›ndan 0.45 m , yo¤un bak›m3
daki bebek için ise 0.67 m olmal›d›r.

Kay›t alanlar›: Bu alan yenido¤an bak›m aktiviteleri için kontrol noktas›d›r. Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin giriﬂinde yer almal›d›r,
böylece personel trafi¤i denetleyebilir ve bu
alanlara lüzumsuz giriﬂleri engelleyebilir. Bebeklerin gözlemleri, bilgisayar ba¤lant›lar› ve
hastane formlar› bu alanda yer alabilir.
Hasta bak›m alanlar›n›n içinde elektronik t›bbi
kay›t sistemi için alan tahsis edilmelidir, çünkü son dönemde planlanan tüm yenido¤an
yo¤un bak›m üniteleri beklenen hizmet süreleri içinde büyük ihtimalle bir elektronik t›bbi
kay›t sistemi kullanacakt›r. Yenido¤an yo¤un
bak›m ünitesinin tasar›m› k›sa dönemde kullan›lmayacak olsa bile, elektronik t›bbi kay›t

33

Türk Neonatoloji Derne¤i Bülteni • Say›: 8 – Güz 2003

sistem aletlerini öngörmelidir ve bu aletlerin
kullan›ma sokulmalar› ünitenin fonksiyonunu
çok engellememeli veya baﬂka amaçlar için
tasarlanan alanlar› etkilememelidir. Elektronik t›bbi kay›t sistemi için tasar›mlar ekibe kolay ulaﬂ›m›, hasta güvenli¤ini, enfeksiyon
kontrolünü ve hem aletlerin, hem de etraflar›ndaki trafi¤in oluﬂturdu¤u sesin kontrolünü
sa¤lamal›d›r.
Standart 9: Ekip destek alan›
Bu alan yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi içinde ekibin profesyönel, kiﬂisel ve idari ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için sa¤lanmal›d›r. Odalar
gizlili¤i sa¤layacak ve amaçlanan fonksiyonu
yerine getirebilecek büyüklükte olmal›d›r. En
az›ndan kilitli dolap, dinlenme yeri, özel tuvalet imkanlar› ve nöbet odalar›na ihtiyaç vard›r.

Aç›klamas›
Destek elemanlar› bebek bak›m›n› kolaylaﬂt›r›c›lar olarak tan›mlanabilir; tüm ünite alan›n›n
en az›ndan üçte birinden, hatta yar›s›ndan fazlas›na kadar kapsayabilir.

Anne-bebek odalar› yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesinde annelerin bebekleri ile geceyi geçirmelerini sa¤lar. Odalar bebek veya annebabalar› ile özel görüﬂme yapmas› gerekebilecek doktor, hemﬂire sosyal eleman, din adam›
veya di¤er kiﬂilerin yan›nda anne ve babalar›
de bar›nd›racak kadar yeterli ekipman ve geniﬂli¤e sahip olmal›d›r.
Güvenlik aç›s›ndan, anne-bebek odalar› kontrollü, halka aç›k giriﬂ alanlar›nda yer almal›d›r.
Elektrik, t›bbi gaz ve aspiratör ç›k›ﬂlar›n›n belirlenen say›s› bu alan›n amaçlanan fonksiyonuna ba¤l› olacakt›r.
Yeterli anne-bebek odalar› bebekleri ile birlikte kalmak isteyen anneve babalara bu imkan›
tan›mal›d›r. Odalar›n uygun say›s› her hastanenin çal›ﬂma ﬂekline, di¤er odalar›n yan›nda
sa¤lanabilmesine, hizmet veren alan›n büyüklü¤üne ve di¤er baz› de¤iﬂkenlere ba¤l›d›r.
Standart 11: Aile destek alan›

Ekip alanlar› sadece ekip elemanlar›n›n kiﬂisel, profesyönel ve idari ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için ayr›lm›ﬂ alanlard›r. Bu alanlar kilitli
dolaplar›, dinlenme yerlerini, konsültasyonu,
e¤itimi, konferans salonunu ve gizlili¤i sa¤layan ve amaçlanan fonksiyonu yerine getiren
icap odalar›n› kapsar.

Alan yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin içinde veya hemen yan›nda aﬂa¤›daki fonksiyonlar için bulunmal›d›r: aile dinlenme odas›, kilitlenebilen dolaplar, emzirme deste¤i, aile
e¤itim alan›, telefon ve tuvalet. Sadece konsültasyon için ayr›lm›ﬂ izole bir oda da yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin içinde veya hemen yan›nda ayarlanmal›d›r.

Standart 10: Anne(baba)-bebek odalar›

Aç›klamas›

Anne-bebek odalar› anneler ve bebeklerin birlikte özel vakit geçirmelerini sa¤layan, yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin ya içinde ya da
hemen yan›nda yer alan odalard›r.

Aile dinlenme alan›: Bu odan›n çocuklar için
e¤lence materyalleri ile doldurulmuﬂ oyun
alan›n›n yan›nda rahat oturulacak yerleri olmal›d›r. Emzirme alan› da göz önünde tutulmal›d›r.

Odalar›n lavabo ve tuvalete direkt ve özel giriﬂi, yenido¤an yo¤un bak›m elemanlar› ile interkom veya telefon ba¤lant›s›, en az›ndan anne veya babadan biri için uyuma imkanlar› ve
bebe¤in yata¤› ve aletler için yeterli alan› olmal›d›r.

Kilitlenebilen dolaplar: Yata¤›n kenar›na
mümkün oldu¤u kadar yak›n, kiﬂisel eﬂyalar›n
güvenle saklanmas›n› sa¤lamal›d›r.

Aç›klamas›

Emzirme deste¤i: Rahat oturma yeri, el y›kama lavabosu ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi ile bir ﬂekilde iletiﬂimi bulunmal›d›r.

Bu odalar boﬂ olduklar›nda aile e¤itimi, konsültasyon veya demonstrasyon gibi di¤er
amaçlar için kullan›labilir.

Aile e¤itim alan›: Ailelerin sa¤l›k durumlar›,
çocuk geliﬂimi, anababal›k konular› ve birbirlerine destek ile ilgili e¤itim alabilmeleri için
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yay›nlar, iﬂitsel-görsel kaynaklar ve internet
giriﬂi bulunmal›d›r. Bu alan ayn› zamanda bak›m verme tekniklerini uygulamak ve ö¤renmek için yer ve kaynaklar› kapsamal›d›r.

Telefonlar: Gizlilik sunan ve konuﬂurken kiﬂinin oturmas›na olanak veren telefonlar bulunmal›d›r.
Konsültasyon odas›: Rahat oturma yerleri olmal› ve tam gizlili¤e izin vermelidir.
Standart 12: ‹kinci derece ihtiyaçlar
‹zole destek alan›, ünitede rutin olarak uyguland›¤›nda solunum terapisi, geliﬂimsel terapi,
sosyal iﬂ, laboratuar, eczane, radyoloji ve di¤er ikinci derece hizmetler için sa¤lanmal›d›r.

Aç›klamas›
‹kincil personel ve klinik aktiviteler yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesinde s›kt›r. Bu fonksiyonlar›n her biri için alan tasarlan›rken, uzakl›k,
büyüklük ve giriﬂ, önemli noktalard›r. Bu hizmetlerin zaman›nda verilebilmesi için ek olanaklara ihtiyaç olabilir.
Standart 13: Yönetim alan›
Yönetim alan› yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde yenido¤an bak›m› ile direkt iliﬂkili veya
yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde rutin olarak uygulanan aktiviteler için sa¤lanmal›d›r.

Aç›klamas›
Ço¤unlu¤u ofis veya yönetim alan›na ihtiyaç
duyan geniﬂ spektrumda personel yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesine ayr›lm›ﬂt›r. Yenido¤an
yo¤un bak›m ünitesini planlarken, yönetim
alan› kiﬂinin baﬂka yerde ek olarak ofisi olsa
bile, üniteye günlük hizmet veren ve sorumluluklar›n› yerine getirebilmek için ayr› alana ihtiyaç duyan her bölüm için düﬂünülmelidir.
Standart 14: Bebek bak›m alanlar›nda çevre
›ﬂ›kland›rmas›
Bebek bak›m odalar›nda çevre ›ﬂ›kland›rmas›,
her yata¤›n baﬂ›nda ölçüldü¤ü gibi en az›ndan
10-600 lux aras›nda (yaklaﬂ›k 1-61 ft mumluk) ayarlanmal›d›r. Hem do¤al hem de elektrikli ›ﬂ›k kaynaklar›n›n ihtiyaç duyuldu¤unda,
herhangi bir yatak pozisyonunu transilümi-
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nasyon için yeterli olacak ﬂekilde an›nda karartmaya izin verecek kontrolleri olmal›d›r.
Elektrikli ›ﬂ›k kaynaklar›n›n 80 veya daha üzerinde renk de¤iﬂtirici indeksleri olmal›d›r, uygun lambalar, lens veya filtreler kullan›larak
gereksiz ultraviyole ve infrared radyasyondan
kaç›n›lmal›d›r.
Bebek bak›m odas›nda direkt ›ﬂ›kland›rmaya
hiç izin verilmemelidir (Standart 3’te belirtildi¤i gibi); bu Standart 15’te tan›mland›¤› gibi iﬂlem s›ras›nda direkt ›ﬂ›kland›rmay› ay›rt etmez. Bebek bak›m alan› d›ﬂ›nda kullan›lan
herhangi bir direkt ›ﬂ›kland›rma bebe¤in direkt
görüﬂ alan›n› sak›nacak ﬂekilde yerleﬂtirilmeli
veya çerçevelendirilmelidir.
Iﬂ›kland›rma aletleri kolayca temizlenebilinmelidir.

Aç›klamas›
Yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri için uygun
genel ›ﬂ›kland›rma henüz belirlenmemiﬂtir.
Son kan›tlar baz› bebekler için en az›ndan günün bir bölümü çok loﬂ olmas› gerekirken, görevlerini yerine getirebilmeleri aç›s›ndan çal›ﬂanlar için ve daha matür bebeklerde diurnal
siklus geliﬂimini sa¤lamak için orta derecede
›ﬂ›kland›rman›n daha uygun oldu¤unu önermiﬂlerdir. Iﬂ›kland›rma düzeylerinde önemli
esneklik, geliﬂimin de¤iﬂik basamaklar›nda ve
günün de¤iﬂik zamanlar›nda bebeklerin ve onlara bak›m verenlerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde gerekmektedir. Ayd›nlatman›n
kontrolü yatak etraf›nda çal›ﬂan görevliler taraf›ndan kolay ulaﬂ›labilinir ve önerilen ›ﬂ›kland›rma düzeyi aral›¤›nda ayarlanabilir olmal›d›r. Ayd›nlatman›n de¤iﬂik düzeylerini sa¤lamak için birden fazla elektrik dü¤mesinin kullan›m›, bu konuda yard›mc› olabilecek bir
yöntemdir, fakat transilüminasyon için bir
odan›n h›zla karart›lmas› gerekti¤inde ciddi
zorluklara yol açabilir, bu yüzden bir ana
elektrik dü¤mesi de sa¤lanmal›d›r.
Deri tonusunun alg›lanmas› yenido¤an yo¤un
bak›m ünitelerinde önemlidir, bu yüzden ›ﬂ›k
kaynaklar› ayarlanmal› ve mümkün oldu¤unca göz kamaﬂt›r›c› ›ﬂ›k ve maskelenmiﬂ yans›malardan ar›nd›r›lmal›d›r.
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Standart 15: Bebek bak›m alanlar›nda iﬂlem
s›ras›nda ayd›nlatma

du¤u ölçüde yerine getirilebilmesi sa¤lanmal›d›r.

‹ﬂlem s›ras›nda ayr› bir ayd›nlatma her bebek
bak›m istasyonunda bulunmal›d›r. Bu ayd›nlatma gölgeleri ve göz kamaﬂt›r›c› ›ﬂ›klar› en
aza indirgemeli; mümkün oldu¤u sürece
düzeylerde en yüksek düzeylerden daha alt
düzeylerde ›ﬂ›kland›rma sa¤lanabilecek ﬂekilde ayarlanabilmeli; ›ﬂ›k yüksekçe çerçevelenebilmeli; böylece yan yatakta yatan bebeklerin ayd›nlatmadan etkilenmeleri önlenmelidir.

Standart 17: Gün›ﬂ›¤›

Aç›klamas›
‹ﬂlem s›ras›nda veya bebe¤in incelenmesi s›ras›nda ihtiyaç duyulan ayd›nlatmadaki geçici
art›ﬂlar ayn› odada yer alan di¤er bebeklerin
›ﬂ›kland›rma düzeylerini art›rmadan mümkün
olabilmelidir.
Geliﬂen retinaya yo¤un ›ﬂ›k tehlike arz edebilir. Güvenlik standartlar›n›n yoklu¤unda, iﬂlem
ayd›nlatmas› kullan›m› s›ras›nda bebeklerin
gözlerinden uza¤a yönlendirilebilindi¤i zaman,
direkt ›ﬂ›kland›rman›n tasar›m› sak›ncal› olabilir.
Standart 16: Destek alanlar›n›n ayd›nlat›lmas›
Gözlem çizelge alanlar›n›, ilaç haz›rlama alan›n›, resepsiyon masas›n› ve el y›kama alan›n› kapsayan yenido¤an yo¤un bak›m ünitesindeki destek alanlar›n›n ayd›nlat›lmas› IES
(ABD Ayd›nlatma Mühendisli¤i Derne¤i) aç›klamalar›na uymal›d›r.

Aç›klamas›
Çal›ﬂanlar›n önemli ve kritik görevleri yerine
getirdi¤i yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi alanlar›nda ayd›nlatma yeterli olmal›d›r; bu alanlardaki IES aç›klamalar› AAP/ACOG (Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Obstetri
ve Jinekoloji Derne¤i) taraf›ndan önerilen genel kurallara benzer olmakla birlikte daha
spesifiktir.
Bu fonksiyonlar›n bebek bak›m alanlar› ile üst
üste geldi¤i alanlarda (hemﬂire bebek gözlem
alanlar›n›n bebek yataklar›na yak›nl›¤› gibi),
tasar›m farkl› kontrollü ayr› ›ﬂ›k kaynaklar›na
izin verilerek uyuyan bebeklerin ve çal›ﬂan
hemﬂirelerin çok farkl› ihtiyaçlar› mümkün ol-

Gün›ﬂ›¤›n›n en az›ndan bir kayna¤› bebek bak›m alanlar›ndan görülebilmelidir. Bebek bak›m odalar›nda d›ﬂar›ya bakan pencereler ›s›
kazanç veya kayb›n› en aza indirgeyecek ﬂekilde yal›tkan cam ile camland›r›lmal› ve bebekten radyant ›s› kayb›n› en aza indirgeyebilmek için bebe¤in yata¤›n›n herhangi bir yerinden en az 61 cm uza¤a yerleﬂtirilmelidir. D›ﬂar›ya bakan tüm pencereler geçen ›ﬂ›kta renk
de¤iﬂimini en aza indirgeyebilmek için nötr
veya opak renkte gölgelendirme aletleri ile
donat›lmal›d›r.

Aç›klamas›
Pencereler yenido¤an yo¤un bak›m ünitesindeki çal›ﬂanlar ve aileler için önemli bir psikolojik yarar sa¤lar. Uygun olarak tasarlanm›ﬂ
gün ›ﬂ›¤› gözlem doldurma ve bebek deri tonusunu de¤erlendirme dahil neredeyse tüm
bak›m verme iﬂleri için en tercih edilen ayd›nlatmad›r.
Bununla birlikte, bebekleri pencerelere çok
yak›n yerleﬂtirmek radyant ›s› kayb› veya kazanc› ve göz kamaﬂt›r›c› ›ﬂ›k ile ciddi problemlere yol açabilir, bu yüzden yo¤un bak›m ünitesindeki pencerelerin yap›m› dikkatli planlama ve tasar›m gerektirir.
Gölgelendirme aletleri günün herhangi bir zaman›nda esnekli¤e izin verebilecek ﬂekilde
kolayca kontrol edilebilmeli ve ya pencerenin
içinde yer almal› ya da kolayca temizlenebilinmelidir. Bunlar bebe¤e, intravenöz s›v›ya ve
monitör ekranlar›na direkt gün ›ﬂ›¤›n›n çarpmas›n› engelleyecek ﬂekilde tasarlanmal›d›r.
Standart 18: Taban yüzeyleri
Taban yüzeyleri kolayca temizlenebilmeli ve
mikroorganizmalar›n üremesini en aza indirgemelidir. Tabanlar s›k temizlenmeye ve yo¤un trafi¤e dayanabilecek kadar dayan›kl› olmal›d›r.

Aç›klamas›
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinin yüzeylerinin dayan›kl›l›¤› ve kolay temizlenebilirli¤inin
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primer önemi olsa da gürültü ve rahatl›k aç›s›ndan kullan›lan malzemelerin yo¤unlu¤u ve
akustik özelliklerine de önem verilmelidir.
Malzemeler zararl› olabilecek kimyasal maddeler kullan›lmadan temizlenebilinmelidir,
çünkü temizlik s›ras›nda bölge boﬂalt›lamayabilir.
Bu kriterlere uyan malzemeler geçirgen olmayan arkal›kl›, kimyasal olarak kaynak yap›larak birleﬂtirilmiﬂ ve antimikrobiyal ve antistatik özellikleri olan elastiki tabakal› döﬂeme
(t›bbi kullan›ma uygun) ve hal› kaplamay›
kapsar. Hal› kaplama hastanede ve yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde kabul edilebilinir
bir yer döﬂemesidir ve belirgin ses azalt›c› ve
estetik görünümü vard›r, fakat tüm alanlarda
uygun de¤ildir (lavabolar›n kenarlar›, izolasyon alanlar›, veya depolama alanlar› gibi).
Hem hal› hem de elastik döﬂemeler kullan›ld›¤›nda hareketi engellemeyen, dayan›kl› olan,
aletlerin sesini ve titreﬂimini en aza indirgeyen
geçiﬂ yüzeyleri sa¤lanmal›d›r.
Standart 19: Duvar yüzeyleri
Duvar yüzeyleri kolay temizlenebilmeli ve hareketli aletler ile temas›n mümkün oldu¤u
noktalarda korunma sa¤lanmal›d›r.

Aç›klamas›
Tabanlarda oldu¤u gibi, duvar yüzeylerinin temizlenme kolayl›¤›, dayan›kl›l›k ve akustik
özellikleri göz önüne al›nmal›d›r. Kabul edilebilinir malzemeler f›rçalanabilinir boya, vinil
duvar kaplamas›, vinil kapl› sesi emen paneller ve eklem sistemlerini kaynaﬂt›ran levha
malzemelerini kapsar.
Standart 20: Tezgah üstleri, dolaplar ve raflar
Tezgah üstleri, dolaplar ve raflar, özellikle bebek bak›m alanlar›nda, iç yap›s›nda mümkün
olan en az ba¤lant› yerleri ile kolay temizlenebilir olmal›d›r.
D›ﬂa bakan yüzeylerdeki ba¤lant› yerleri doldurulmal›d›r. Dolap ve raflar›n belirgin hasar
olmaks›z›n hareket eden aletlerin çarpmalar›na karﬂ› koyacak sa¤lam yap›s› olmal›d›r. Bozulmas›n› engellemek için yeterli nem dirençlili¤i olmal›d›r.
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Aç›klamas›
Tezgah üstleri mümkün olan en az say›da
ba¤lant› yerine sahip olmal›d›r. Çarpmalara
maruz kalan köﬂeler sivri olmamal›d›r. Duvarda ba¤lant› yerlerinde oluﬂturulmuﬂ köﬂeler
kaplanmal›d›r. Lavabo veya di¤er aksamlarla
olan ba¤lant› yerleri doldurulmal› veya yüzeyle bütünleﬂtirilmelidir. Raf yap›lar› normal rutin hasta bak›m›nda kullan›lan malzemelerle
dolduruldu¤unda yontulmamal› ve ufalanmamal›d›r. Tabandan uzakta tutulan raflar taban/duvar kesiﬂmelerinin oluﬂmas›n› en aza
indirgeyecektir.
Standart 21: Tavan
Tavanlar kolayca temizlenebilmeli ve tavan
düzleminin üzerindeki boﬂluktan klini¤in içine
partiküllerin geçiﬂini engelleyecek ﬂekilde yap›land›r›lmal›d›r.
Tavan yap›land›rmas› kolay ezilebilinir olmamal› ve ses azalt›c› katsay›s› en az›ndan 0.9
olmal›d›r.

Aç›klamas›
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde ses azalt›lmas› çok önemli oldu¤undan, akustik duvar
sistemleri tercih edilir ve bu standard› karﬂ›layabilmesi için dikkatlice tasarlan›r.
Standart 22: Çevre ›s›s› ve havaland›rma
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde duvar ve
pencere yüzeylerinde bu¤ulanmadan sak›nacak ﬂekilde, %30 ile %60 aras›nda nem ve 2226°C aras›nda hava ›s›s› sa¤lanmal›d›r.
En az›ndan saatte ikisi d›ﬂardaki hava olmak
üzere alt› kez hava de¤iﬂimine ihtiyaç vard›r.
Havaland›rma ﬂekli partiküllü maddelerin havada serbestçe hareket etmelerini engellemeli ve giriﬂ ve ç›k›ﬂ yerleri hasta yataklar›n›n
üzerinde veya yak›n›nda cereyan› en aza indirgeyecek ﬂekilde yerleﬂtirilmelidir. Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesine ulaﬂan hava en
az›ndan %90 etkinlikle filtre edilmelidir.
Taze hava giriﬂi havaland›rma sisteminin d›ﬂar›ya aç›lan ç›k›ﬂ›ndan, alet tutuﬂma bacas›ndan, t›bbi/cerrahi vakum sistemlerinden,
tesisat ç›k›ﬂ yerinden veya vakumla tozu d›ﬂa-
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r› atan veya baﬂka zararl› dumanlar› toplayan
alanlardan en az›ndan 7.6 m uza¤a yerleﬂtirilmelidir. S›k esen rüzgar veya di¤er yap›lara
yak›nl›k daha fazla temizlik gerektirebilir.

Aç›klamas›
D›ﬂa bakan duvarlardaki ›s› kaynaklar›, e¤er
uygulanabilinirse, ›s› kayb›n›n kayna¤› olabilecek "so¤uk duvar" durumunu iyileﬂtirmek
için düﬂünülebilinir. Is›n›n bu ﬂekilde uygulanmas› bu duvarlarda yo¤unlaﬂt›rmaya yol açacak durumlar› hafifletebilir.
Hava ak›m ﬂekli düﬂük h›zda olmal› ve gürültü seviyelerini ve hava kaynakl› partiküllü
maddeleri en aza indirgeyecek ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Sistemlerin yerleﬂtirildikten sonra
tasarland›¤› gibi iﬂlev görmeye devam etmesini sa¤lamak için düzenli bir idame program›
gerekli oldu¤undan, yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesi tasar›m› bedelini en aza indirgerken,
idamenin kolayl›¤›n› en üst düzeye ç›karmaya
çal›ﬂabilmelidir.
Standart 23: Gürültü kontrolü
Bebek yatak yerleri ve onlara aç›lan alanlar
en az arka plan gürültüsü oluﬂturacak ve bak›m alan›nda oluﬂan gürültünün ço¤unu emecek ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Herhangi bir bebek yatak alan› veya hasta bak›m yerindeki
geçici ses ve devaml› arka plan sesinin birleﬂiminde her ikiside A-a¤›rl›kl› yavaﬂ cevap
olan Leq-50 dB ve L10-55 dB’yi geçmemelidir.
Lmax (geçici sesler) 70 dB, A-a¤›rl›kl› yavaﬂ
cevab› geçmemelidir.

Aç›klamas›
Faaliyette olan yenido¤an yo¤un bak›m ünitesindeki gürültü seviyeleri bebekleri, çal›ﬂanlar› ve aileleri etkiler. Gürültünün düzeyi ünitenin çal›ﬂma politikas›n›n, ünite için seçilen
aletlerin ve ünitenin tasar›m ve son halinin
ana akustik kalitesinin sonucudur.
Hastane binas›n›n kendisi ›s›tma, havaland›rma ve klima sistemi, tesisat, iletiﬂim, bilgisayar/yaz›c› sistemleri ve vibrasyon ile arka

plan gürültüsü oluﬂturur. Ek olarak, bina tasar›m› trafik ve sanayiye ba¤l› gürültünün içeriye girmesine izin verebilir. Geçici sesler personel veya aletler taraf›ndan oluﬂturulur. Bina
tasar›m› geçiﬂ yollar›n› dikkatlice yerleﬂtirerek, yatak alanlar›n›n yerleri ve büyüklüklerini, her yatak grubunun içinde ses içeriklerini
ayarlayarak, aletlerin, iletiﬂim sisteminin ve
yüzeylerin ses emici özelliklerini dikkatlice seçerek baz› geçici sesleri kontrol edebilir. Yine
de ünite çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda, geçici ses
kontrolünün ço¤u personelin elindedir.
K›rk veya daha az gürültü kriteri olan aletler
seçilmelidir.
Gürültü düzeylerini odaklayacak veya art›racak ﬂekilde yap›land›r›lm›ﬂ alanlardan sak›nmaya dikkat edilmelidir.
Standart 24: Emniyet/bebek güvenli¤i
Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi burada bulunan bebeklerin, ailelerinin ve çal›ﬂanlar›n fiziksel emniyetini korumak için genel güvenlik
program›n›n bir parças› olarak tasarlanmal›d›r. Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi bebek kaç›r›lma riskini en aza indirgeyecek ﬂekilde
tasarlanmal›d›r.

Aç›klamas›
Ünite tasar›m› güvenli¤i belirgin olarak etkiledi¤i için, yeni bir ünitenin veya varolan bir
ünitenin yenilenme plan›nda öncülü¤ü almal›d›r. Ünitenin giriﬂ ve ç›k›ﬂ say›s› s›n›rland›r›lmal›d›r.
Kontrol noktalar› yenido¤an bak›m alan›
giriﬂinin çok yak›n›nda ve görüﬂ alan›n›n içinde yer almal›d›r. Üniteye giren tüm ziyaretçiler
kontrol noktas›n›n önünden geçmelidir.
Tasar›m bu noktadan bak›m alan›n›n maksimum gözlemini sa¤lamal›d›r. Yine de,
güvenlik önlemleri yenido¤an yo¤un bak›m
ünitesindeki ailelere ayr›lm›ﬂ alanlar›n
kalitesini kötü yönde etkilememelidir. Güvenlik ihtiyac› aileler ve bebekleri için rahatl›k ve
gizlilik ihtiyaçlar› ile dengelenmelidir.
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YEN‹DO⁄AN SERV‹SLER‹NDE SUNULAN H‹ZMETLER‹N
KAL‹TES‹ VE KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEMLER‹:
ISO 9001:2000 KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEM‹
Koray BODURO⁄LU
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Doçenti
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Yönetim Koordinatörü

Günümüzde, insanlar ald›klar› ürün ve hizmetin kalitesini eskiye k›yasla daha çok önemsemektedir. Bu nedenle, a¤›rl›kl› olarak üretim
sektöründe olmakla birlikte hizmet sektöründe de faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluﬂ müﬂterilerini daha çok tatmin edecek nitelikte hizmet ve ürün sunma çabas› içindedir.
Sa¤l›k sektöründe de bu genel e¤ilime paralel
olarak kalite artt›rma ve sürekli iyileﬂme çal›ﬂmalar› son zamanlarda h›z kazanm›ﬂt›r.
Yenido¤an Özel Bak›m ve Yo¤un Bak›m Servisleri hizmet verdikleri hastalar›n özellikleri
ve hizmeti verirken çok hassas t›bbi cihazlardan faydalanmalar›n›n gereklili¤i nedeniyle,
belki de Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulmas›na en çok ihtiyaç duyulan birimlerdir. Yap›lacak olan hatalar›n kötü sonuç do¤urma
olas›l›¤› ne kadar yüksek olursa, o sistemde
hastaya yönelik hizmet süreçlerinin o kadar
s›k› kontrol alt›nda olmas›; ilk seferde ve her
seferde do¤ru uygulamalar›n yap›lmas› gereklili¤i vard›r. Yenido¤an yaﬂ grubundaki hastalar bu gereklili¤in en çok hissedildi¤i hasta kesitini oluﬂturmaktad›r.
Toplam Kalite Yönetimi uygulamalar›n›n hayata geçirilmesinde faydalan›lan de¤iﬂik sistemler vard›r. Bu sistemlerin tümü güçlü bir liderlik iradesinin varl›¤›nda, insan kaynaklar›n›n ve mali kaynaklar›n belirlenmiﬂ politikalar
ve stratejilere göre verimli bir ﬂekilde yönetildi¤i, süreçlerin tümüyle belirlenmiﬂ oldu¤u ve
performanslar›n›n ölçüldü¤ü bir yap›y› ön görmektedir. Bu yap›da, ayr›ca, hizmeti alanlar›n

istek ve önerilerinin dikkate al›nmas›n›n yan›s›ra, faaliyet alan›ndaki performans ölçümlerinden elde edilen verilerin de¤erlendirilerek
gerekli önlemlerin al›nmas› ve iyileﬂtirme etkinliklerinin yap›lmas› sistemin temelini oluﬂturmaktad›r.
Kurulmuﬂ olan Kalite Yönetim Sisteminin belirlenmiﬂ uluslararas› standartlara uygunlu¤unu belgelendirmek için de de¤iﬂik sertifikaland›rma kuruluﬂlar› oluﬂmuﬂtur. Sa¤l›k alan›na
özgü standartlar› belirleyen kuruluﬂlar (Joint
Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations-JCAHO) oldu¤u gibi, tüm sektörlere uyarlanabilen yönetim standartlar›
oluﬂturan ve daha yayg›n olarak tan›nan kuruluﬂlar da vard›r. Uluslaras› Standartlar Örgütü
(International Organization for Standardization - ISO) bunlar›n en çok bilinenidir. JCAHO
ve ISO hem Kalite Yönetim Sistemi standartlar›n› belirleyen, hem de denetimler yaparak
belgelendirme hizmeti sunan yap›lar oluﬂturmuﬂtur.
Hangi sistem esas al›n›rsa al›ns›n, hizmet kalitesini sa¤lamak için kurulan yönetim sisteminde hedeflenen müﬂteri ve çal›ﬂan memnuniyetini sa¤larken, kendi faaliyet alan›n›zda
elde etti¤iniz sonuçlar›n baﬂar›l› olmas› ve sistematik olarak sürekli iyileﬂmesidir. Bunlardan birinin eksik oldu¤u bir sistemde hizmet
kalitesinden bahsetmek söz konusu olamaz.
ISO de¤iﬂik alanlarda çeﬂitli standartlar oluﬂturmuﬂtur. Hizmet alan›nda uygulad›¤› standart›n en son sürümü ISO 9001:2000 Kalite
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Yönetim Sistemi Standartlar›’d›r.
Yaz›n›n bundan sonraki bölümünde bu standarta göre Kalite Yönetim Sistemi kurmuﬂ
olan bir Yenido¤an Servisi’nin yap›s› ve uygulamalar› konusuna de¤inilecektir. Hacettepe
Üniversitesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk Hastanesi Yenido¤an Servisi ve Yenido¤an Yo¤un Bak›m Servisi’nin Alman TÜV-Rheinland Belgelendirme Kuruluﬂu taraf›ndan belgelendirilmesi sürecindeki tecrübelerimizi, Kalite Yönetim
Sistemi kurmak üzere yola ç›kacak di¤er kuruluﬂlarla paylaﬂman›n faydal› olaca¤›na inan›yoruz.
Tüm Kalite Yönetim Sistemleri’nde oldu¤u gibi ISO 9001:2000 sisteminde de bir süreç yönetimi sistemi ve stratejik yönetim sistemi
kurmak esast›r. Süreç yönetim sistemi ile o
kuruluﬂta verilen tüm hizmetlerin nas›l, kimler
taraf›ndan verildi¤inin ve kay›tlar›n›n hangi ortamlarda tutuldu¤unun dökümante edilmesi
sa¤lan›r. Ayr›ca, bu süreçte tan›mlanan hizmetin hangi performans ölçülerine göre de¤erlendirilece¤i, hangi durumlarda baﬂar›l›,
hangi durumlarda baﬂar›s›z say›laca¤› tan›mlanmal›d›r. Bu çal›ﬂma, çal›ﬂanlar›n hizmetlerin gerçekleﬂtirilme ﬂeklini her istedi¤inde inceleme ﬂans›na sahip olmalar›n› sa¤laman›n
yan› s›ra, ileride yap›lacak iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› için de temel teﬂkil edecektir. Stratejik
Yönetim Sistemi, üst yönetimin liderlik etti¤i
fakat mümkün oldu¤unca çok çal›ﬂan›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas› gereken etkinlikler sonucunda oluﬂturulabilir. Bu etkinliklerde, o kuruluﬂun misyonu, vizyonu, de¤erleri, stratejileri
ve politikalar› belirlenir. Bunlar, bir kuruluﬂun
kendi faaliyet alan›n› tan›mlamas›n›, bu alanda hangi de¤erlere ba¤l› kalarak nas›l bir gelecek hedefledi¤ini ve hangi somut ad›mlar›
atarak ve politikalar› izleyerek o gelece¤e
ulaﬂmay› düﬂündü¤ünü yans›tan temel ifadelerdir. Bu ifadelerin, kurum içinde yay›l›m›n›n
sa¤lanmas› ve tüm çal›ﬂanlar taraf›ndan benimsenmesi, kurumun bütün çal›ﬂanlar› ile
birlikte ayn› yöne yürümesini sa¤layan en
önemli etkendir. Belirlenmiﬂ hedeflere ne kadar yaklaﬂ›ld›¤›n›n uygun aral›klarla kontrol
edilmesini sa¤layayacak gözden geçirmelerin
planlanmas› da önemlidir.
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Oluﬂturulan ve kullan›lan dokümanlar›n yönetimi için bir sistem kurulmas› ISO 9001:2000
Yönetim Sisteminin en önemli ﬂartlar›ndan biridir. Yaz›l› olarak bulunan tüm prosedür, talimat, formlar vb. dokümanlar›n güncel olmas›n›n sa¤lanmas›, yap›lan revizyonlar tüm ilgililere duyurulurken eski bask›lar›n›n da kullan›mdan tümüyle kald›r›lmas›n› sa¤layan bir
sistemin kurulmas› gerekmektedir.
Bir Yenido¤an Servisi’nde tan› ve tedavi süreci içinde yer alan faaliyetler için prosedür ve
talimatlar›n haz›rlanmas› gerekmektedir.
Özellikle, hastaya yönelik iﬂlemler ve giriﬂimlerin ayr›nt›l› olarak tan›mlanmas› sorumlu kiﬂilerin belirlenmesi, tüm çal›ﬂanlar için oldu¤u
gibi, özellikle iﬂe yeni baﬂlayanlar için önemli
bir kaynak oluﬂturacakt›r. Ayr›ca, hasta kay›tlar›n›n tutulmas› üzerinde önemle durulmas›
gereken bir konudur. Hasta dosyalar›n›n eksiksiz olmas›, doktor ve hemﬂire gözlem notlar›n›n içeri¤i, hastaya kald›¤› süre içinde uygulanan tan› ve tedavi giriﬂimlerini ve hastal›¤›n seyrini yans›t›r nitelikte olmal›d›r. Bunun
yan›nda, hastanenin arﬂiv sistemi dosyalar›n
istendi¤inde kolay ulaﬂ›l›r olmas›n› sa¤layacak ﬂekilde düzenlenmelidir.
ISO 9001:2000 standart›n›n öngördü¤ü ﬂekilde doküman yönetimini kolaylaﬂt›rmak amac›yla de¤iﬂik yaz›l›m firmalar› taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ bilgisayar programlar› vard›r. Bir a¤
yap›s›na sahip olan hastanelerde doküman
kontrolunun bu tip programlar arac›l›¤› ile yap›lmas› büyük bir kolayl›k sa¤lamaktad›r. Ayr›ca zaman ve ka¤›t israf›n› önlemektedir.
‹nsan kaynaklar›n›n ve di¤er kaynaklar›n yönetimi ISO 9001:2000 sisteminin önemli bir
baﬂl›¤›d›r. Çal›ﬂan personelin hem hizmet verdi¤i alanla ilgili konularda sürekli geliﬂimini,
hem de kurumun genel kalite politikalar›n› benimseyerek kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla e¤itimini planlamak gerekmektedir. Bunun için
yönetim taraf›ndan hangi konularda e¤itim ihtiyac›n›n oldu¤unu belirlemeye ve bu e¤itimleri önceden belirlenmiﬂ bir takvim dahilinde
gerçekleﬂtirmeye yönelik bir sistem kurulmas› gerekmektedir. Binalar, makine, teçhizat
(t›bbi cihaz d›ﬂ› donan›m, örne¤in asansörler,
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klimalar, jeneratörler vb.) gibi altyap› elemanlar›n›n periyodik olarak bak›m›, gerekti¤inde
onar›m› ile ilgili önceden belirlenmiﬂ bir sistem kurulmal›d›r.
Kullan›lan t›bbi cihazlar›n durumu verdi¤imiz
hizmetin kalitesini ve performans› do¤rudan
etkileyen bir faktördür. Yanl›ﬂ de¤erler gösteren bir monitör, bas›nç ayar› bozuk bir ventilatörün sebep olaca¤› hatalar ciddi sonuçlar
do¤urabilir. Bazen yanl›ﬂ ölçen bir aletin varl›¤›, onun hiç olmamas›ndan daha kötü etkilere
sahip olabilir. Bu tip olaylara engel olabilmek
için Yenido¤an Servislerindeki tüm t›bbi cihazlar için bir Bak›m, Onar›m ve Kalibrasyon
Sistemi kurulmal›d›r. Tüm cihazlar›n üretici
firman›n öngördü¤ü aral›klarla ve belirtti¤i
ﬂartlarda koruyucu ve genel bak›mlar›n›n yap›lmas› ve kay›t alt›na al›nmas› gerekmektedir. Bir cihaz›n bak›ml› olmas› onun do¤ru de¤er gösterdi¤i anlam›na gelmez. Do¤ru çal›ﬂt›¤›ndan, do¤ru de¤er gösterdi¤inden emin
olabilmek için bir cihaz›n de¤iﬂik parametrelere göre di¤er referans cihazlar taraf›ndan test
edilmesi gerekir. Bu iﬂleme kalibrasyon denmektedir. Hastaya hizmet verirken kullan›lan
tüm cihazlar kalibrasyon ölçümü yap›lmas›
gereken cihazlar kapsam›na girer. Monitörler,
respiratörler, kuvözler, içinde ilaç saklanan
buzdolaplar› ve bebe¤in tart›ld›¤› teraziler hep
bu kapsamdad›r. Kalite Yönetim Sistemi kurmak üzere haz›rlanan bir Yenido¤an Servisinde öncelikli olarak oluﬂturulmas› ve üzerinde
çal›ﬂ›lmas› gereken sistem bence T›bbi Cihazlar Bak›m, Onar›m ve Kalibrasyon Sistemi’dir.
Çünkü bu sistem için birçok kalibrasyon test
cihaz› gerekti¤inden, ilk baﬂlarda hizmeti bir
dan›ﬂman kuruluﬂtan almak gerekecektir. Fakat, h›zla kurumun kendi bünyesinde bir “Biyomedikal Mühendislik Birimi” kurarak k›smen de olsa t›bbi cihaz kalibrasyon ölçümlerini kendisinin gerçekleﬂtirmesi gerekecektir.
Kalabal›k bir t›bbi cihaz park›na sahip olan
Yenido¤an Bölümlerinde bak›m, onar›m ve
kalibrasyon iﬂlemlerinin uzun zaman alaca¤›
da unutulmamal›d›r.
Hizmet sunumu s›ras›nda ortaya ç›kan uygunsuzluklar›n saptanmas› ve bunlar›n düzeltil-
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mesi veya tekrar etmesini engellemek için önlemler al›nmas›n› belli kurallara ba¤layan bir
sistem kurulmas› gerekmektedir. Kalite Yönetim Sistemlerinde hatalar ceza mekanizmalar›n› iﬂletmek için bir vesile olarak de¤il, iyileﬂtirmeye aç›k yönlerimizi belirlemek aç›s›ndan
bir f›sat olarak de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle, hatalar›n gizlenmesinden çok aç›kça
ortaya konmas›n› ve üzerinde tart›ﬂ›larak düzeltilmesini sa¤layacak bir sistem idealdir.
Özet olarak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi bir kuruluﬂta hizmetlerin PUKÖ döngüsünde belirtildi¤i ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesini istemektedir. Önce Planla (hizmeti nas›l sunaca¤›n›, süreci tasarla, baﬂar›y› nas›l ölçece¤ini ve sorumlular› belirle), Uygula (hizmeti
sun ve gerekli kay›tlar› tut), Kontrol et (hizmetin etkilerini ölç, performans› de¤erlendir,
beklenen etkinin gerçekleﬂip, gerçekleﬂmedi¤ini kontrol et) ve en sonunda Önlem al (gerekli düzeltmeleri, iyileﬂtirmeleri yap) ve döngüye devam et.
Kalite Yönetim Sitemi kurma ve belgelendirme çal›ﬂmalar› bir kuruma çok büyük faydas›
olan çal›ﬂmalard›r. Çal›ﬂanlar›n ortak bir amaca do¤ru belirlenmiﬂ prosedürler yoluyla kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bir sistem içinde hizmet vermesini sa¤larken, yönetim veriye ve bilgiye dayal›
karar vermesine olanak sa¤lar. Ayr›ca, sistemin merkezinde hizmet alanlar oldu¤u için
hasta memnuniyetinin artmas› ve sürekli iyileﬂme mant›¤› sayesinde kurumun faaliyet
alan›ndaki baﬂar›s›n›n yükselmesi mümkün
olur.
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