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ÖZET

Dr. Siyami Ersek Gö¤üs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Postoperatif Yo¤un Bak›m Ünitesi’nde 1
Ocak 1999-1 Ocak 2000 tarihleri aras›nda gözlenen ventilatörle ilgili pnömoni (V‹P) olgular› de¤erlendirilmifl-
tir. Kardiyotorasik operasyon geçiren ve postoperatif yo¤un bak›m ünitesinde izlenen toplam 1716 hasta ça-
l›flmaya dahil edilmifltir. V‹P olgular›n›n sürveyans›, prospektif, hastaya ve laboratuvara dayal› olarak yap›lm›fl-
t›r. Çal›flma süresi boyunca toplam 26585 hasta gününde 2708 ventilatör günü belirlenmifltir. Binyediyüzonal-
t› hastan›n 36’s›nda toplam 46 pnömoni ata¤› saptanm›flt›r (%2.09, 1.3 pnömoni/hasta). Ünitemizde ventilatör
kullan›m oran› 0.10 olarak hesaplanm›fl, 1000 ventilasyon gününde 16.4 V‹P ata¤› oldu¤u belirlenmifltir. V‹P
ataklar›n›n %38’inde etken mikroorganizma gram-negatif enterik çomaklar (%27 Enterobacter spp., %8 Kleb-
siella spp., %3 Serratia spp.), %34’ünde Pseudomonas aeruginosa ve %17’sinde Staphylococcus aureus olarak
belirlenmifltir. Ataklar›n %9’unda polimikrobiyal etyoloji sözkonusu olup, %2’sinde etken mikroorganizma izo-
le edilememifltir. Olgular›n %22’sinde endotrakeal aspirat kültüründen izole edilen mikroorganizma kan kül-
türünden de izole edilmifltir. V‹P olgular›nda kaba mortalite oran› %30 olarak belirlenmifltir. 

Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilgili pnömoniler, Kardiyotorasik cerrahi

SUMMARY

Ventilator Associated Pneumonia Cases in the Postoperative Intensive 

Care Unit of a Cardiothoracic Surgery Center 

Ventilator associated pneumonia (VAP) cases were investigated in a cardiothoracic surgery postoperati-
ve intensive care unit between 1 January 1999 and 1 January 2000. A total of 1716 patients who undergone
cardiothoracic operations and followed in intensive care unit (ICU) were included in the study. Patient and
laboratory based prospective surveillance study of VAP was done along with other hospital acquired infecti-
ons. During the study period, a total of 26585 patient days with 2708 ventilator days were determined. 46
cases of VAP were founded in 36 of 1716 patients who undergone cardiothoracic operations (2.09%, 1.3 pne-
umonia/patient). Ventilator utilization rate at our institution was found to be 0.10. There were 16.4 VAP’s
per 1000 ventilation days. 



Ventilatörle ilgili pnömoniler (VİP), yoğun bakım
ünitelerinde majör mortalite ve morbidite nedenidir.
Sürveyans çalışmalarının yapılması, hastaneden edi-
nilmiş tüm infeksiyonlarda olduğu gibi VİP’i engelle-
yebilmek için de alınacak en önemli ve ilk basamak
önlemlerden biridir[1]. Bu düşünceden hareketle, Dr.
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Has-
tanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından 1998
yılından itibaren diğer hastane infeksiyonları ile bir-
likte VİP’in de sürveyans çalışmaları başlatılmıştır.
Bu çalışmada Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Da-
mar Cerrahisi Hastanesi, Postoperatif Yoğun Bakım
Ünitesi’nde 1999 yılında gözlenen VİP ataklarının
araç-bağlantılı oranları, VİP etkenlerinin antimikro-
biyal duyarlılıkları ve infeksiyonun sonuçları bildiril-
miş, elde edilen veriler ilgili literatür gözden geçirile-
rek değerlendirilmiştir. 

MATERYAL ve METOD

Hastalar

Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahi-
si Hastanesi’nde 1 Ocak 1999-1 Ocak 2000 tarihle-
ri arasında yatarak kardiyotorasik operasyon geçir-
miş ve postoperatif yoğun bakım ünitesinde izlenmiş
toplam 1716 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta-
ne infeksiyonları sürveyans çalışmaları bir infeksiyon
kontrol doktoru tarafından, prospektif, hastaya ve la-
boratuvara dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

VİP Tanısı

VİP tanısı için “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” nozokomiyal pnömoni kriterleri
kullanılmıştır[2]. Etken mikroorganizmayı saptayabil-
mek için VİP olduğundan kuşku duyulan hastaların
tümünden endotrakeal aspirat ve kan kültürü alın-
mıştır. Endotrakeal aspirat kültürü kantitatif olarak
değerlendirilmiş, alındığı gün Gram boyaması yapı-
larak incelenmiştir. Endotrakeal aspirat elde edebil-
mek için, hasta endotrakeal tüpünden steril bir son-
da ile girilerek, lavaj tüpüne derin aspirasyon yapıl-
mıştır. Elde edilen örnek vortekslendikten sonra ko-
yun kanlı, çukulatamsı ve endo agara 0.01 mL’lik

öze ile inoküle edilmiştir. Klinik veya radyolojik ola-
rak VİP’den kuşku duyulan hastalardan alınmış,
100x’lük mikroskop objektifinde 25’den fazla PNL,
10’dan az epitel hücresi bulunan bir endotrakeal as-
piratta 105 koloni oluşturan birim (KOB)/mL üreyen
mikroorganizma, VİP etkeni olarak kabul edilmiştir.
Etken olan mikroorganizmaların identifikasyonu
BBL Enterotubes ve BBL oxi/ferm tüpleri (Roche
dignostics) kullanılarak yapılmıştır. 

VİP Oranının Hesaplanması

Araç-bağlantılı VİP oranının hesaplanmasında
“National Nosocomial Infection Surveillance
(NNIS)” formülleri kullanılmıştır[3]:

Ventilatör kullanım oranı=
Ventilatör günü sayısı

Hasta günü sayısı

VİP oranı=
VİP sayısı x 1000

Ventilatör günü sayısı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri

İzole edilen mikroorganizmaların antimikrobiyal
duyarlılık testleri için “National Committee for Clini-
cal Laboratory Standards (NCCLS)” disk difüzyon
metodu kullanılmıştır[4].

BULGULAR

Çalışma süresince toplam 26585 hasta gününde
2708 ventilatör günü belirlenmiştir. Binyediyüzonal-
tı hastanın toplam 36’sında 46 adet VİP atağı sap-
tanmıştır (%2.09, 1.3 pnömoni/hastada). Yoğun ba-
kım ünitemizde ventilatör kullanım oranı 0.10, VİP
oranı ise 1000 ventilatör gününde 16.4 olarak he-
saplanmıştır. VİP etkeni olan mikroorganizmaların
dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Kırkaltı VİP atağının 10’unda (%22), endotrake-
al aspirattan izole edilen mikroorganizma, kan kültü-
ründen de izole edilmiştir. P. aeruginosa’nın etken
olduğu 17 pnömoni atağının 5’inde (%29), E. agg-
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38% of VAP were caused by gram-negative enteric rods (27% Enterobacter spp., 8% Klebsiella spp., 3%
Serratia spp.), 34% by Pseudomonas aeruginosa, 17% by Staphylococcus aureus. VAP was polymicrobial in
9% of cases. No causative microorganism was identified in 2% of cases. Same bacteria were isolated both in
blood and endotracheal aspirate cultures in 10 of 46 pneumonia cases (22%). Crude mortality rate of VAP
was calculated as 30%. 

Key Words: Ventilator associated pneumonia, Cardiothoracic surgery

# 12. Uluslararası Yoğun Bakım Sempozyumu’nda sunulmuştur. 



lomerans’ın etken olduğu 11 VİP atağının 4’ünde
(%36) ve K. pneumoniae’nın etken olduğu 4 VİP
atağının 1’inde (%25) endotrakeal aspirattan izole
edilen mikroorganizma kan kültüründen de izole
edilmiştir. 

VİP etkeni olarak izole edilmiş P. aeruginosa, E.
agglomerans ve K. pneumoniae suşlarının antimik-
robiyal duyarlılık sonuçları sırasıyla Tablo 2, 3 ve
4’te gösterilmiştir. 

VİP etkeni olarak izole edilmiş S. aureus suşları-
nın %100’ü vankomisin, teikoplanin ve netilmisine,
%97’si kloramfenikole, %92’si trimetoprim + sulfa-
metoksazole, %38’i amikasine ve %31’i ise oksasi-
lin ve gentamisine duyarlı bulunmuştur.

VİP’de kaba mortalite oranı %30 olarak belirlen-
miştir. 

TARTIŞMA

Ventilatörle ilgili pnömoniler her çeşit yoğun ba-
kım ünitesi (YBÜ) için majör bir problem olup, bu
ünitelerde en sık karşılaşılan hastane infeksiyonudur.
Entübasyon ve mekanik ventilasyonla VİP riskinin 7-
21 kat arttığı bildirilmektedir[5]. Entübasyon ve me-
kanik ventilasyonun dışında YBÜ’de yatan hastala-
rın altta yatan ciddi hastalıklarının olması da VİP ris-
kinin artmasına katkısı olan diğer bir önemli faktör-
dür. Kronik akciğer hastalığı, akciğer hastalığının
şiddeti, yaş, şiddetli kafa travması, mide içeriğinin
bol aspirasyonu, üst abdominal veya torakal cerrahi,
ventilasyon devrelerinin 48 saatten sık aralıklarla de-
ğiştirilmesi, baş pozisyonunun yatar şekilde tutulma-
sı, daha önceden antibiyotik tedavisi uygulanmış ol-
ması ve hastada nazoenterik tüpün bulunması, entü-
be hastalarda VİP riskini arttıran diğer faktörlerdir[5]. 

VİP gelişmesinde risk faktörleri çok çeşitli olduğu
için, YBÜ’lerin türüne (kardiyotorasik, nöroşirürji,
medikal vb.) ve hizmet verdiği hasta grubuna göre
VİP oranları farklılık göstermektedir. Son yıllarda,
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Tablo 1. Ventilatörle ilgili pnömonilerde etken-
ler

Etken mikroorganizma Oran %

• Gram-negatif enterik çomaklar 38

Enterobacter spp. 27

E. agglomerans 21

E. sakazakii 4

E. aerogenes 2

Klebsiella spp. 8

Serratia spp. 3

• Pseudomonas spp. 34

• Staphylococcus aureus 17

• Polimikrobiyal 9

• Etken belirlenemeyen 2

Tablo 2. Ventilatörle ilgili pnömoni etkeni olarak izole edilmiş Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimik-
robiyal duyarlılıkları

Duyarlı Orta duyarlı Dirençli

Antibiyotik % % %

• Piperasilin 81 14 5

• Seftazidim 36 6 58

• Sefepim 46 14 40

• Aztreonam 33 9 48

• Imipenem 87 4 9

• Meropenem 52 15 33

• Sefoperazon + sulbaktam 96 2 2

• Tikarsilin + klavulanat 55 16 29

• Gentamisin 27 4 69

• Amikasin 66 22 12

• Siprofloksasin 76 9 15

• Ofloksasin 51 15 34



karşılaştırma yapabilmek için, her hastane infeksiyo-
nunda olduğu gibi VİP’lerde de oranların araç bağ-

lantılı olarak verilmesi gerektiği konusunda fikir birli-
ğine varılmış; VİP oranının, belli ventilatör gününde
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Tablo 3. Ventilatörle ilgili pnömoni etkeni olarak izole edilmiş Enterobacter agglomerans suşlarının antimik-
robiyal duyarlılıkları

Duyarlı Orta duyarlı Dirençli
Antibiyotik % % %

• AMC 13 9 78

• SAM 79 0 21

• Sefotaksim 9 4 87

• Sefepim 50 9 41

• Aztreonam 13 5 82

• İmipenem 96 0 4

• Meropenem 90 5 5

• SCF 95 5 0

• TIM 62 9 29

• Gentamisin 30 4 66

• Amikasin 68 16 16

• Siprofloksasin 54 4 42

• Ofloksasin 54 0 46

• SXT 50 5 45

AMC: Amoksisilin + klavulanat, SAM: Ampisilin + sulbaktam, SCF: Sefoperazon + sulbaktam, 
TIM: Tikarsilin + klavulanat,  SXT: Trimetoprim + sulfametoksazol.

Tablo 4. Ventilatörle ilgili pnömoni etkeni olarak izole edilmiş Klebsiella pneumoniae suşlarının antimikro-
biyal duyarlılıkları

Duyarlı Orta duyarlı Dirençli
Antibiyotik % % %

• AMC 50 30 20

• SAM 33 9 48

• Sefotaksim 40 0 60

• Sefepim 68 21 11

• Aztreonam 64 18 18

• İmipenem 100 0 0

• Meropenem 100 0 0

• SCF 89 11 0

• TIM 50 15 35

• Gentamisin 30 0 70

• Amikasin 100 0 0

• Siprofloksasin 75 25 0

• Ofloksasin 72 22 6

• SXT 15 5 80

AMC: Amoksisilin + klavulanat, SAM: Ampisilin + sulbaktam, SCF: Sefoperazon + sulbaktam, 
TIM: Tikarsilin + klavulanat, SXT: Trimetoprim + sulfametoksazol.



saptanmış VİP sayısı olarak belirtilmesi gerektiği bil-
dirilmiştir[3]. Bu çalışmada VİP oranı bu şekilde he-
saplanmış olup, 1000 ventilasyon gününde 16.4
olarak belirlenmiştir. NNIS’in 1998 raporuna göre,
her türlü YBÜ birlikte değerlendirildiğinde VİP oranı
1000 ventilasyon gününde ortalama 15 (sınırlar
5.6-21.1) olarak bildirilmiştir. Aynı raporda toplam
45 kardiyotorasik cerrahi YBÜ’de VİP oranı 1000
ventilasyon gününde 3.4-18.6 arasında bildirilmiş-
tir[3]. Ünitemizden bildirilen oran, bu sınırlar içinde-
dir. Ulaşılabilen kaynaklarda ventilatörle ilgili pnö-
monilerin araç bağlantılı oranları ile ilgili olarak ülke-
mizden yapılmış bildirimlere rastlanmamış ve bu ne-
denle karşılaştırma yapılamamıştır. 

VİP olgularının sürveyans çalışmalarının yapılma-
sı ve sonuçlarının ilgili personele bildirilmesi, bu in-
feksiyonları önlemek için kullanılabilecek diğer bir
önemli yöntemdir[1]. Ancak VİP tanısının konulması
oldukça güç olup, yalnızca laboratuvar veya kliniğe
dayalı olarak yapılan sürveyans çalışmaları sıklıkla
hatalı tanıların konulmasına yol açabilmektedir[5]. Bu
nedenle VİP olgularının sürveyans çalışmalarında
hasta ve laboratuvar bulgularının birlikte değerlendi-
rilmesi ve çalışmaların prospektif yapılması, hatalı
tanıların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu çalışma-
da da VİP olgularının sürveyansı, prospektif olarak,
hastaya ve laboratuvara dayalı yöntemle gerçekleşti-
rilmiştir. Olguların tümünde son VİP tanısı, infeksi-
yon hastalıkları uzmanı ve anesteziyoloji ve reani-
masyon uzmanının ortak görüşü ile konulmuştur.
VİP tanısı koymadan önce, klinik ve/veya radyolojik
olarak pnömoni olduğundan kuşku duyulan hastala-
rın tümünde, CDC nozokomiyal pnömoni kriterleri
aranmıştır. Bronkoskopik yöntemlerle örnek almak
güç olduğu ve her zaman sağlanabilir bir yöntem ol-
madığı için, yoğun bakım ünitesinde VİP geliştiğin-
den kuşku duyulan hastaların tümünden, antibiyotik
tedavisine başlamadan önce endotrakeal aspirat ve
kan kültürleri alınmıştır. Eşik değer 105 KOB/mL
alındığında, kantitatif endotrakeal aspirat kültürünün
VİP tanısındaki duyarlılığı %68-83, özgüllüğü ise
%72-84 arasında bildirilmektedir[6]. Ancak, endotra-
keal aspirat kültüründe üreyen mikroorganizmanın
kan kültüründe de üremesi halinde nozokomiyal
pnömoni tanısının kesin olarak konulabileceği konu-
sunda fikir birliği oluşmuştur[6]. Bu nedenle VİP ge-
liştiğinden kuşku duyulan olgularda kan kültürü al-
mak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, VİP
olgularının %22’sinde endotrakeal aspirattan izole
edilen mikroorganizma kan kültüründen de izole
edilmiştir. Bu oran Pseudomonas aeruginosa’nın
etken olduğu olgularda %30’lara ulaşmış ve VİP ta-

nısında kan kültürünün önemini bir kez daha vurgu-
lamıştır. 

Yoğun bakım üniteleri arasında VİP etkenleri
farklılık göstermekle birlikte, sözkonusu infeksiyo-
nun önde gelen nedenleri gram-negatif enterik ço-
maklar, P. aeruginosa ve S. aureus olarak bildiril-
mektedir[5]. Weber ve arkadaşlarının bir çalışmasın-
da da ilk üç VİP etkeni, P. aeruginosa, S. aureus ve
Enterobacter spp. olarak belirlenmiştir[7]. VİP atak-
larında ilk üç etken bizim ünitemizde de aynıdır. Ül-
kemizden Uzel ve arkadaşlarının 1994 yılında yaptı-
ğı bir çalışmada VİP etkeni olan ilk üç mikroorganiz-
ma P. aeruginosa, K. pneumoniae ve Acinetobac-
ter spp. olarak bildirilmiştir[8]. Akalın ve arkadaşları-
nın 1997 yılında yaptığı çalışmada ise hastane kö-
kenli pnömonilerde en sık etken olan ilk üç mikroor-
ganizma, Acinetobacter baumannii, P. aeruginosa
ve K. pneumoniae’dır[9]. Her iki bildirimde de yer
alan Acinetobacter spp., ünitemizde henüz sorun
olan bir mikroorganizma değildir. 

VİP’e neden olan mikroorganizmalarda çoğul di-
renç diğer bir sorundur[10]. Yoğun bakım ünitelerinin
her çeşidinde antibiyotik kullanımı oldukça yaygın
olduğu için, çoğul dirençli mikroorganizmaların se-
çilme olasılığı yüksektir[6]. Ünitemizde VİP etkeni
olarak izole edilmiş mikroorganizmaların tümünde
çoğul direnç belirlenmiştir. Antimikrobiyal kullanımı
ile mikroorganizmaların direnç artışları arasında di-
rekt bir bağlantı olduğu için, tüm yoğun bakım üni-
telerinde akılcı antibiyotik kullanım politikalarının
geliştirilmesi hem çoğul dirençli mikroorganizmala-
rın yayılmasını hem de tüm hastane infeksiyonların-
da olduğu gibi VİP’leri de önlemede yapılacak en
önemli ve ilk basamak işlemlerden biridir[6,11]. Bir-
çok çalışmada, bakteriyel direnci azaltmak için her
türlü yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kontrol
programlarının acil olarak gerekliliği vurgulanmış-
tır[11]. Bu nedenlerle, ünitemizde 2 yıldan beri bir an-
tibiyotik kontrol programı uygulamaya konulmuştur.
Yoğun bakım ünitemizde antimikrobiyal kullanımını
kontrol etmek için uygulanan yöntemler; antimikro-
biyal duyarlılık sürveyansı, rotasyonel antibiyotik kul-
lanımı, uygun durumlarda kombinasyon antibiyote-
rapinin tercihi, bazı antibiyotiklerin kullanılabilmesi
için eczaneden uzman onayının istenmesi ve mikro-
biyoloji laboratuvarından sınırlı antibiyogram bildiri-
midir. 

VİP’lerde mortalite yüksek olup, %50-60 dolay-
larında bildirilmektedir[5]. Günümüzde, VİP olgula-
rında uygunsuz başlangıç ampirik antibiyotik tedavi-
si ile artmış mortalite arasında bağlantı olduğu açık
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bir şekilde gösterilmiştir[12]. Ayrıca VİP olgularında
antibiyotik tedavisinin geç kalınmadan erken dö-
nemde başlanmasının ve her ünitenin yerel verileri-
ne göre nozokomiyal pnömoni antibiyotik tedavi
rehberlerinin hazırlanarak düzenli aralarla gözden
geçirilmesinin gerekliliği net olarak vurgulanmış-
tır[13,14]. Kollef ve arkadaşlarının bir çalışmasında,
nozokomiyal pnömonili olgularda uygun ampirik an-
tibiyotik tedavisi başlanması halinde kaba mortalite
oranı %26.7 olarak belirlenmişken, uygunsuz ampi-
rik antibiyotik tedavisi başlanan hastalarda bu oran
%60.8 olarak saptanmıştır[15]. Bizim çalışmamızda
VİP olgularında kaba mortalite oranı %30 olarak be-
lirlenmiştir. Ünitemizdeki VİP olgularında gözlenen
göreceli düşük mortalite oranının, kısmen, VİP olgu-
larının ve etken mikroorganizma antimikrobiyal du-
yarlılıklarının iki yıldan beri süren sürveyans çalışma-
larına ve bunların bir sonucu olarak hastalara uygun
ampirik antibiyotik tedavisi başlanmasına bağlı olabi-
leceği düşünülmüştür. 

KAYNAKLAR
1. CDC, Guidelines for prevention of nosocomial pneumo-

niae. MMWR 1997;46(RR-1):1-79.
2. Garner J, Jarwis W, Emori G, et al. CDC definitions for

nosocomial infections, 1988. Am J Infect Control 1988;
3:128-40.

3. CDC, NNIS System Report, data summary from October
1986-April 1997. AJIC Am J Infect Control 1997;25:
477-87.

4. National Committee for Clinical Laboratory Standards:
Performance Standards for Antimicrobial Disk Suscepti-
bility Tests (Approved Standard, M2-A5). Villanova, PA,
National Committee for Clinical Laboratory Standards,
1993.

5. Wiblin T. Nosocomial pneumoniae. In: Wenzel R (ed).
Prevention and Control of Nosocomial Infections. 3rd

ed, Baltimore: Williams-Wilkins, 1997:807-20.

6. Mayhall G. Nosocomial pneumoniae. Infect Dis Clin
North America 1997;11:427-57.

7. Weber D, Raasch R, Rutala W. Nosocomial infections in
the ICU. Chest 1999;115:34-41.

8. Uzel S, Özsüt Ö, Eraksoy H ve ark. Yoğun bakım biri-
minde ventilatörle ilişkili pnömoni etkeni olabilecek bak-
terilerin dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Klimik
Derg 1996;9:6-9.

9. Akalın H, Özakın C, Kahveci F. Hastane kökenli pnömo-
niler. Flora 1999;4:253-7.

10. Snydman D. Clinical implications of multi-drug resistance
in the ICU. Scand J Infect Dis 1991;Suppl 78(-HD-):54-
63.

11. Chastre J, Fagon JY, Trouillet JL. Diagnosis and treat-
ment of nosocomial pneumoniae in patients in intensive
care units. Clin Infect Dis 1995;21:226-37.

12. Kollef MH. Empiric antibiotic selection and outcome in
patients with suspected nosocomial pneumoniae. Vete-
rans Health System Journal 1999, January. 

13. Rello J, Gallego M, Mariscal D, et al. The value of routi-
ne microbial investigation in ventilator-associated pne-
umonia. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:196-
200.

14. Rello J, Sa-Borges M, Correa H, et al. Am J Respir Crit
Care Med 1999;160:608-13.

15. Kollef MH, Ward S. The influence of mini-BAL cultures
on patient outcomes: Implications for the antibiotic ma-
nagement of ventilator-associated pneumonia. Chest
1998;113:412-20.

Yazışma Adresi:

Dr. Serap ŞİMŞEK

Çamlıköşk Sokak 

Lokman Apartmanı No: 16/16

81080 Erenköy - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 24.06.2000 Kabul Tarihi: 14.08.2000

Flora 2000;5(3):183-188188

Şimşek S, Yurtseven N, Gerçekoğlu H, Sohtorik Ü, Canik S, Özler A.
Kardiyotorasik Cerrahi Postoperatif Yoğun Bakım

Ünitesinde İzlenen Ventilatörle İlgili Pnömoniler

FLORA
İnfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi’nin

Düzenli Olarak Elinize Ulaşmas›n› İstiyorsan›z

LÜTFEN ABONE OLUNUZ!..


