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Altta yatan ciddi hastalıklar ve yapılan invaziv gi-
rişimler nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki hasta-
larda hastane infeksiyonu gelişme riski oldukça yük-
sektir[1-6]. Yoğun bakım ünitelerinde en sık rastlanan
hastane infeksiyonu pnömonilerdir ve bunu baktere-
mi ve üriner sistem infeksiyonları izlemektedir[7,8]. 

Yoğun bakım ünitesinde hastanın ateşinin yük-
selmesi infeksiyon hastalıkları konsültasyonu iste-
mek için ilk sırada yer alan bir nedendir. Ateş tanımı
için vücut ısısı eşik değeri 38-38.3°C arasında değiş-
mektedir. Yoğun bakım ünitesinde genel olarak ka-
bul edilen eşik değer 38.3°C’dir ve koltuk altı yolu
ile vücut ısısı ölçülmesi gövde (core) ısısı ile ilişki gös-
termemesinden dolayı tavsiye edilmez. Ateşi olan bir
hasta ile karşılaşıldığında ateşin infeksiyon dışı ne-
denlere bağlı olabileceği de düşünülmekle birlikte
öncelikle infeksiyon odağı aranmalıdır, çünkü tedavi
edilmeyen infeksiyon hastalığının klinik tablosu ve
seyri ağırlaşır. Şekil 1’de ateşli hastaya yaklaşım gös-
terilmiştir. İnfeksiyon ortaya konmadan, hastanın
durumunda herhangi bir bozulma olmadıkça antibi-
yotik kullanılmamalıdır. İnfeksiyon dışı ateş nedenle-
rinin de farkında olunması uygunsuz antibiyotik kul-
lanımını önleyecektir. Her ne kadar en sık konsültas-
yon istenme nedeni ateş olsa da, infeksiyonu olan
bazı hastalarda ateş olmayabileceği de gözden kaçı-
rılmamalıdır. Böyle hastalarda vücut sıcaklığı normal
veya hipotermik olabilir. Bu durum özellikle yaşlı,
açık batın yarası veya geniş yanığı olan, antiinflama-
tuvar veya antipiretik kullanan, hemodiyaliz uygu-
lanan, ekstrakorporal membran oksijenizasyonu ya-

pılan hastalarda dikkatle değerlendirilmelidir. Hipo-
tansiyon, taşikardi, taşipne, mental konfüzyon, titre-
me, deri lezyonları, solunum sıkıntısı, oligüri, laktik
asidoz, lökositoz, lökopeni veya trombositopeni gibi
belirti ve bulgular eğer infeksiyon dışı bir nedene
bağlanamıyor veya açıklanamıyorsa, olası bir infek-
siyon açısından dikkatle üzerinde durulmalıdır. Ate-
şin amplitüdü, süresi, nabızla ilişkisi, yapılan tanı ve
tedavi girişimleri ile ilişkisi yoğun bakım ünitesinde
ateşin değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır. Teda-
visiz kendiliğinden düşen bir ateş genellikle klinik
olarak anlam taşımaz ve o sırada hastaya yapılan en-
dotrakeal aspirasyon, yara bakımı, idrar sondası ba-
kımı gibi geçici olarak bakteremi oluşturan işlemlere
bağlı olabilir. İnfeksiyon dışı nedenlere bağlı ateş ile
karşılaştırıldığında infeksiyona bağlı ateş devamlılık
gösterir. Postoperatif dönemdeki hastalarda sıklıkla
ateş saptanır, ancak ateş kaynağı olarak infeksiyon
saptanamaz. İlk iki gündeki ateş sıklıkla infeksiyon
dışıdır. Atelektaziler post-operatif dönemde ateşe yol
açabilirler. Genellikle operasyondan 4 gün sonrasın-
da çıkan ateş infeksiyona bağlıdır. Ateş amplitüdü ile
genel durum arasındaki uygunsuzluk, rölatif bradi-
kardi, döküntü ve eozinofili varlığında ilaç ateşi mut-
laka düşünülmelidir. Tablo 1’de yoğun bakım ünite-
sinde infeksiyon dışı ateş nedenleri görülmektedir[9-

11].
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ATEŞ

Hastayı değerlendir
fizik muayene yap

Laboratuvar (lökosit-formül, Hb, Hct, trombosit, AST, ALT,
üre, glikoz, AC grafisi, idrar incelemesi, kan gazları)

İnfeksiyon dışı ateş İnfeksiyona bağlı
(bakınız Tablo 1) (Kültür al)

İntrakraniyal cihaz

Entübasyon

Mekanik ventilasyon

Pnömoni riski

Solunum sistemi

Trakeal sekresyon

Gram preparatı incelemesi Kateter giriş yerinde inflamasyon

Kızarıklık

Pürülan akıntı

Endürasyon

Filebit
Kateteri çek ve antibiyotik başla

İshal Önceden antibiyotik kullanımı C. difficile?

Gastrointestinal sistem Barsak sesleri yok,

distansiyon İntraabdominal infeksiyon, apse?

Cerrahi yara, kırıklar, bası yarası

Kardiyovasküler sistem SONUÇ: Odak yok

Sinüzit? Kateter giriş yeri temiz

Beklemek risksiz

kateteri çek ve kültür Beklemek riskli

sonuçlarını bekle kateteri çek ve antibiyotik başla

> 38.3°C
Aksiller ölçüm uygun değil
İnfeksiyona bağlı ateş süreklilik gösterir

Şekil 1. Yoğun bakım ünitesinde ateşli hastaya yaklaşım

Menenjit?

İdrar sondası

Üriner sistem

Piyüri

Ürosepsis?
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bazı güçlükler gösterir. Ventilatör tedavisi alan hasta-
lar uyutuldukları için mental durumdaki değişiklikler
veya kullanılan kas gevşeticilerden dolayı ense sertli-
ği değerlendirilemez. Böyle hastalarda solunum sayı-
sını değerlendirmek mümkün değildir. Steroid teda-
visi alan bir hastada ateş ve lökositozu değerlendir-
mek ya da nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde hipo-
termi protokolü uygulanan bir hastayı ateş yönün-
den değerlendirmek oldukça güçtür. 

Yoğun bakım ünitesinde sık görülen infeksi-
yonlarda tanı yaklaşımı nasıl olmalıdır ve tanıda-
ki sorunlar nelerdir? Burada tanı kriterleri ve so-
runları tartışılırken Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) hastane infeksiyonları kriterleri te-
mel alınmıştır[12]. 

Pnömoni

Yoğun bakım ünitelerine yatan hastalarda %10-
25 oranında pnömoni gelişmektedir. Hastane kö-
kenli pnömonilerin ise yaklaşık %50’si yoğun bakım
ünitelerinde görülmektedir. Entübasyonla birlikte
mekanik ventilasyon pnömoni riskini 10-21 kat art-
tırmaktadır[2,13-15].

Günümüzde hastane kökenli pnömoni tanısında
kullanılan birçok kriter mevcuttur. CDC tarafından
1988 yılında tanımlanan nozokomiyal pnömoni kri-
terlerine bakıldığında; fizik muayene bulguları veya
radyolojik bulgulara ilave olarak aşağıdakilerden biri-
nin olması tanı için yeterlidir:

• Yeni ortaya çıkan pürülan balgam veya balgam
karakterinde değişiklik,

• Kan kültüründe üreme (pnömonili hastalarda
%20-25 oranında),

• Transtrakeal aspirat, bronşiyal fırçalama veya
biyopsi ile elde edilmiş örnekte üreme[12]. 

Bu kriterlerin oldukça duyarlı olmakla birlikte öz-
güllüğünün düşük olduğunu görmekteyiz. 

Ventilatörle ilişkili pnömonide radyolojik incele-
me çok değerlidir fakat özellikle ventilatör tedavisi
alan hastalarda akciğerlerde infiltrasyona yol açan
birçok infeksiyon dışı neden mevcuttur (Tablo 2)
[13,16]. 

Ventilatörle ilişkili pnömonilerde mikrobiyolojik
olarak en sık endotrakeal aspirat (ETA) örneği ince-
lenir. Korunmuş fırça yöntemi (KF) ve bronkoalve-

Tablo 1. Yoğun bakım ünitesinde infeksiyon dışı ateş nedenleri

• Postoperatif ateş

• Yapılan işlemlere bağlı ateş

• Atelektaziler (ateş nedeni olduğu hakkında görüş birliği yoktur)

• İlaç ateşi

• Merkezi sinir sistemi hastalıkları (kanamalar, infarkt, konvülsiyon)

• Yanıklar

• Neoplaziler

• Kardiyovasküler sistem (miyokard infarktüsü, Dressler sendromu, disekan aort anevrizması, perikardit)

• Metabolik/endokrinolojik (hipertiroidi, adrenal yetmezlik, sıcak  çarpması, malign hipertermi)

• Hematolojik (derin venöz tromboz, pulmoner emboli, kanamalar, orak hücre anemisi)

• Gastrointestinal sistem (pankreatit, kolesistit, iskemik kolit, inflamatuvar barsak hastalıkları, viral olmayan hepatitler)

• İnflamatuvar (kollajen doku hastalıkları, intramusküler injeksiyona yanıt, vaskülit, gut)

Tablo 2. Pnömoni ile karışabilecek durumlar

• Pulmoner emboli ve infarkt

• Konjestif kalp yetmezliği

• Pulmoner ödem

• Oksijen intoksikasyonu

• İlaç reaksiyonu

• Akciğerlerde malignite

• Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu (ARDS)

• Atelektazi

• Plevral efüzyon

• Pulmoner hemoraji

• Kimyasal aspirasyon



olar lavaj (BAL) gibi bronkoskopik yöntem ile alınan
örnekler ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında daha
yardımcıdır. Tüm bu örnekler kantitatif kültür ile de-
ğerlendirilmelidir. Bronkoskopik yöntemler, endotra-
keal aspirat yönteminden daha üstün olmakla birlik-
te, bunların rutin kullanımı konusunda fikir birliği
yoktur. Bronkoskopik yöntemlerin daha invaziv ve
pahalı olmaları önemli dezavantajlarıdır. Endotrake-
al aspiratın kalitatif kültüründe mikroorganizma var-
lığı kolonizasyon veya infeksiyonu gösterir. Kantita-
tif kültüründe 105 cfu/mL ve üzerinde üreme olma-
sının mikrobiyolojik tanıda duyarlılığı %67-91 ara-
sında, özgüllüğü ise %59-92 arasındadır. Endotrake-
al aspiratın Gram boyama ile değerlendirilmesi ve
kalitatif kültürü, pnömoni varlığında antibiyoterapiyi
yönlendirebilir fakat özgüllüğünün düşük oluşu gö-
zardı edilmemelidir. Önceden antibiyotik kullanımı-
nın yukarıda anlatılan yöntemlerin sonuçlarını etkile-
yebileceği unutulmamalıdır. Endotrakeal aspiratın
Gram yöntemiyle boyanan preparatında her alanda
yassı epitel hücre (SEC) sayısının 10’un üzerinde ve
polimorf nüveli lökosit (PNL) sayısının 25’in altında
olması alınan örneğin uygunsuzluğu açısından de-
ğerli bir kriterdir. Pnömoni düşünülen hastada mut-
laka kan kültürü alınmalıdır[13,17-20]. 

BAL sıvısında PNL oranının %50’den az olması
ile pnömoni yokluğu arasındaki ilişki yapılan bir ça-
lışmada gösterilmiştir. BAL sıvısı veya KF ile alınan
örnekte üreme olmaması da akciğer parankiminin
steril olduğunu destekler[21].

Üriner Sistem İnfeksiyonları 

Yoğun bakım ünitesinde üriner sistem infeksiyo-
nu açısından değerlendirilen bir hastada öncelikle
aşağıdaki noktaların unutulmaması gereklidir:

• Sonda takılması en önemli hazırlayıcı faktör-
dür,

• Yoğun bakım ünitelerinde hastalar genellikle
üriner yakınmalarını şuur durumları ya da sonda do-
layısıyla ifade edemezler. 

Ateş ve lökositoz varlığında, kültür ve piyüri ile
tanı desteklenmelidir. Asemptomatik bakteriüri teda-
vi edilmemelidir. Piyürinin varlığı, bakteriürinin öne-
minin saptanmasına yardımcı olabilir. Sondaya bağ-
lı piyüri olabilir[22,23].

Yoğun bakım ünitesinde idrar sondası olan ve
kandidüri gelişen bir hastada kandidüri sıklıkla kate-
terle ilişkili kolonizasyonu yansıtır ve kateter değişi-
mi sonrası kendiliğinden kaybolur. Koloni sayısı
(cfu/mL) tanıda yardımcı değildir. Genel durumu bo-

zuk, stabil olmayan veya durumu gittikçe bozulan
hastalarda kandidürinin, kandideminin erken bulgu-
su olabileceği gözden kaçmamalı ve kan kültürü alın-
dıktan sonra tedaviye başlanmalıdır[24]. 

Bakteremi ve Sepsis

Ateşi olan bir hastada klinik değerlendirme, in-
feksiyon dışı bir nedeni açık olarak desteklemedikçe
kan kültürü mutlaka alınmalıdır. Yoğun bakım ünite-
lerinde özellikle kan kültürlerinde üreyen mikroorga-
nizmaların değerlendirilmesi ayrı önem taşımaktadır.
Genellikle bu hastalarda bir santral kateter bulundu-
ğu için normal deri florası elemanlarının yorumu so-
run olabilir. Değerlendirmede ayrıca şu noktalara
dikkat edilmelidir: 

• Mikroorganizmanın cinsi,

• Klinikle uyum,

• Üreme zamanı,

• Kaç kan kültüründe ürediği,

• Kan kültürünün etkili antibiyoterapi sırasında
alınıp alınmadığı.

Genellikle kontaminant bakteriler uzun bir inkü-
basyon sonrası elde edilir ve takip eden kan kültür-
lerinde üremezler. Koagülaz-negatif stafilokoklar gibi
deri flora elemanlarının yorumunda pozitif kültür sa-
yısına bağlı kalmak da bazen yanıltıcı olabilmekte-
dir[25].
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Tablo 3. Sepsis klinik tablosu ile karışan hastalık-
lar

• Şiddetli kanamalar

• Akciğer embolileri

• Miyokard infarktüsü

• Akut pankreatit

• Diyabetik ketoasidoz

• Sistemik lupus eritematosus

• Ventriküler psödo-anevrizma

• Masif aspirasyon/atelektazi

• Sistemik vaskülit

• Hipovolemi

• Adrenal yetmezliği

• Medülla spinalis yaralanmaları

• Anafilaksi

• Çoğul travma

• Yanıklar



Yoğun bakım ünitesinde sistemik inflamatuvar
yanıt sendromuna yol açarak sepsis ile karışabilecek
birçok hastalık bulunmakla birlikte öncelikle bu klinik
tablonun infeksiyona bağlı olabileceği olasılığı dik-
katle değerlendirilmelidir (Tablo 3).

Ateş, hipotansiyon veya oligüri gelişimi başka bir
nedene açık olarak bağlanamıyorsa sepsis açısından
dikkatli olmak gerekir[12,26,27]. 

Kandidemi gelişimine zemin hazırlayan birçok
risk faktörünü de yoğun bakım hastalarında sıklıkla
saptayabiliriz (Tablo 4). Özellikle hematojen kandidi-
yaz için karakteristik bir klinik tablonun olmaması
nedeniyle endoftalmit, süpüratif filebit veya idrar
sondası yokluğunda kandidüri bu yönden uyarıcı ol-
malıdır[28,29].

İntravasküler Kateter İnfeksiyonları

İntravasküler kateterler lokal olarak kateter giriş
yerinde infeksiyon, sistemik infeksiyon veya allerjik
reaksiyona neden olarak ateşe yol açabilir. Fizik mu-
ayenede kateter giriş yeri mutlaka gözden geçirilme-
li ve eritem, endürasyon, pürülan akıntı ve hassasi-
yet varlığı değerlendirilmelidir. Kateter giriş yerinde-
ki pürülan akıntı veya eksüda, Gram boyama ile in-
celenmeli ve kültür yapılmalıdır. Buradaki inflamas-
yonun irritasyona bağlı olabileceği de unutulmamalı-
dır. Kateterle ilişkisi kesin olarak saptanmış sepsiste
kateter giriş yerinde inflamasyon olmayabilir. Kate-
terle ilişkili sepsis düşünülen olgularda kateter ve pe-
riferden olmak üzere iki kan kültürü alınmalıdır. Ka-
teter ucunun kalitatif kültürünün doğruluk değeri ol-
dukça azdır. Tanı için Maki’nin yarı kantitatif yönte-
mi ile kateter ucunun kültürü (maliyet-yarar en uy-
gun yöntem) veya kateter ucunun kantitatif sıvı kül-
türü (doğruluk değeri oldukça yüksek) yapılmalıdır.
Gram boyama sadece kateterin dışındaki mikroorga-
nizmayı gösterir. Uzun süre kalan kateterlerde mik-
roorganizmanın sıklıkla kateter içinde bulunacağı
unutulmamalıdır. Böyle durumlarda kantitatif sıvı
kültürü veya kantitatif periferik/santral kan kültürle-
ri tanıda yararlıdır. Aynı anda periferik olarak ve ka-
teterden alınan kan kültürlerinde, üremenin kateter-
den alınan kan kültüründe daha erken olması kate-
terle ilişkili sepsis lehinedir. Epidemiler dışında, veri-
len sıvının kültürünün yapılmasına gerek yoktur. Ka-
teter ucunda Staphylococcus aureus, Pseudomo-
nas aeruginosa veya Candida spp. üremesi %37-
57 oranında kateterle ilişkili bakteremi riski taşır.
Ani yükselen ateş (> 38.5°C) ve titreme diğer infek-
siyonlara göre daha sıktır. Kateter giriş yerinde infla-
masyon, ateş, emboli veya sepsis varlığında kateter
çekilmeli ve gerekiyorsa yeni bir kateter başka bir gi-

riş yerinden takılmalıdır. Ateşli bir hastada kateter gi-
riş yeri temiz ve başka infeksiyon odağı yoksa kate-
ter çıkarılır ve durumu stabil olmayan hastada antibi-
yotik tedavisi başlanır. Kateterle kesin ilişkili sepsis
ve kateter kolonizasyonu kriterleri Tablo 5’te göste-
rilmiştir[9,11,30-32].

Sinüzit

Paranazal sinüzitler yoğun bakım ünitelerinde ar-
tan bir şekilde tanınmaya başlanan infeksiyonlardır.
Ateş nedeninin değerlendirilmesinde ilk aşamada si-
nüzite yönelik incelemelerin yapılmaması, ancak
ateş nedeni olan ve sık rastlanılan klinik tablolar bu-
lunamadığı zaman ele alınması önerilmektedir. No-
zokomiyal sinüzit için 5 önemli risk faktörü mevcut-
tur:

• Nazotrakeal tüp,

• Nazogastrik sonda,

• İntranazal tüpün kalış süresi,

• Yüz kırıkları,
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Tablo 4. Kandidemi için risk faktörleri

• Üç veya daha fazla antibiyotik kullanımı

• Hickman kateteri

• Hemodiyaliz

• Total parenteral beslenme

• Maligniteler

• Nötropeni

• İmmünosüpresif tedaviler

• İdrar sondası

• Komplike gastrointestinal sistem cerrahisi

Tablo 5. Kateterle ilişkili sepsis kriterleri

Kateterle kesin ilişkili sepsis:

• Ateş (> 38°C),

• Kan ve kateter ucundan aynı mikroorganizmanın 
üremesi,

• Başka infeksiyon odağının olmaması.

Kateter kolonizasyonu:

• Negatif kan kültürü varlığında kateter kültüründe 
15 cfu bakteri üremesi,

• Kateter kolonizasyonu her zaman bakteremi ile 
birlikte değildir.



• Steroid tedavisi.

Sıklıkla gram negatif çomaklar etkendir ve %50
oranında birden fazla etkenle karşılaşılır. Ateş ve lö-
kositoz sıklıkla mevcut olmakla birlikte nazal pürülan
akıntı genellikle yoktur. Tanıda paranazal sinüslerin
yeterince değerlendirilebilmesi için bu hastaların di-
rekt grafilerle incelenmesi mümkün olmadığından,
orbital, frontal ve inferior maksiller planları içeren
bilgisayarlı tomografiye ihtiyaç vardır. Radyolojik si-
nüzitle infeksiyöz sinüzitin aynı olmadığı yapılan ça-
lışmalarda gösterilmiştir. Bu ikisini birbirinden ayırd
etmek için, bilgisayarlı tomografilerde hava-sıvı sevi-
yesi veya total opaklaşma görülen hastalarda sinüs
ponksiyonu yapmak gerekebilir. Burun boşluğunda-
ki mikroorganizmalar sinüsleri kontamine edebilir ve
bundan dolayı sinüs ponksiyon örneği burun boşlu-
ğunun steril olup olmamasına göre değerlendirilir.
Eğer burun boşluğu sterilse, sinüs içeriğinin mikros-
kobik muayenesi sırasında her alanda (x 40) 5 tane-
den daha fazla sayıda PNL görülmesi, kültürün pozi-
tif sonuçlanması (veya intravenöz antibiyotik kullan-
makta olan hastalarda kültür sonucunun negatif gel-
mesi), burun boşluğu steril değilse yüksek konsant-
rasyonda PNL ve kültürde 1000 cfu/mL bakteri var-
lığı tanı için yeterlidir. Sinüzitlerin özellikle pnömoni-
ler için risk faktörü olduğu unutulmamalıdır[9,33].

Gastrointestinal Sistem İnfeksiyonları

Yoğun bakım hastalarında ishal sık karşılaşılan
bir klinik tablodur ve genellikle enteral beslenme ve-
ya kullanılan ilaçlara bağlıdır. Ateş ve ishali olan has-
tada; şikayetlerin başlamasından önceki 3 hafta için-
de antibiyotik kullanımı varsa psödomembranöz ko-
lit yönünden inceleme yapılmalıdır. Tanı dışkıda
Clostridium difficile toksininin saptanmasına daya-

nır ve eğer tablo ciddi ise sonuçlar beklenirken am-
pirik metronidazol günde 4x250 mg 10 gün veril-
melidir. Bu tedaviyi tolere edemeyen veya yanıt ver-
meyen hastalarda ya da kontrendike olduğu durum-
larda vankomisin kullanılmalıdır[11,34]. 

İntraabdominal apseler özellikle abdominal cer-
rahi sonrası uzun süre ateşi olan hastalarda düşünül-
melidir. Batın muayenesinde, batında distansiyon,
özellikle travma veya laparotomi sonrası barsak ses-
lerinin olmaması intraabdominal apse ve abdominal
sepsis yönünden uyarıcı olmalıdır. Bu durumda ön-
celikle ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile
radyolojik inceleme yapılmalıdır[9,10].

Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları

Nöroşirürjikal girişim yapılan ICP, EVDS gibi int-
rakraniyal cihaz takılan hastalarda fokal nörolojik
bulgular veya şuurdaki değişiklikler açıklanamazsa
mutlaka beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi yapıl-
malıdır[11]. Kullanılan kas gevşeticilerin ense sertliği-
ni maskeleyebileceği akılda tutulmalıdır. Ciddi kafa
travmalı bir hastada klinik tanı güç olabilir veya sub-
araknoid kanama ya da kraniyotomi sonrası BOS
bulguları tanıda zorluklar yaratabilir. Bu tip olguların
tipik bir pürülan menenjit olgusu gibi karşımıza çık-
mayabileceği unutulmamalıdır[35]. 

ANTİBİYOTERAPİDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN NOKTALAR

Yoğun bakım ünitelerinde izole edilen bakterile-
rin ve antibiyotik duyarlılıklarının izlenmesi ampirik
tedavi başlanmasında ve antibiyotik kullanım politi-
kalarının gözden geçirilmesinde oldukça önem taşır.
Ampirik antibiyotik tedavisinde, sözkonusu yoğun
bakım ünitesindeki sık görülen infeksiyonların bilin-
mesi de önemlidir.
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Resim 1. S. aureus’un neden olduğu ventilatörle ilişki-
li bir pnömoni olgusunun akciğer radyografisi

Resim 2. Ventilatörle ilişkili bir pnömoni olgusunun
akciğer radyografisi



Yoğun bakım ünitesinde ampirik antibiyotik teda-
visi diğer ünitelerden farklılıklar gösterir:

• İnfeksiyon varlığında ampirik tedavi mümkün
olduğunca çabuk başlanmalıdır,

• Başlangıç rejimi olası patojenlere etkili olmalı-
dır,

• Bazı bakteriler için kombinasyon tedavisi ge-
reklidir,

• Altta yatan fizyolojik değişikliklerden dolayı far-
makokinetik özellikler genellikle bozulur,

• İlaç etkileşimleri ve toksisite problemi daha sık
karşımıza çıkar.

Kültür ve antibiyogram sonucu varsa mümkün
olduğunca dar spektrumlu antibiyotik kullanılmalı-
dır[36].

Özellikle yetersiz antibiyotik tedavisinin önemli
bir mortalite nedeni olduğu ve önceden antibiyotik
alımının yetersiz antibiyotik tedavisi için önemli bir
risk faktörü olduğu unutulmamalıdır[37].

Her yoğun bakım ünitesi ünitede sık görülen in-
feksiyon dağılımına göre ateşli hastaya kendi yakla-
şım protokolünü oluşturmalıdır. Bakterilerin dağılımı
ve antibiyotik duyarlılık durumları periyodik olarak
izlenmelidir. Sadece konsültasyon istendiği zaman
hastayı konsülte etmek yerine, multidisipliner bir
yaklaşımla hergün klinik vizitlere katılarak tüm has-
taların konsülte edilmesinin ve aynı konsültanın kısa
olmayacak zaman sürelerinde devamlı olarak hasta-
ları değerlendirmesinin oldukça yararlı olacağı unu-
tulmamalıdır. 
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