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Tanım 

• Toplum kökenli pnömoni (TKP); Hastanede yatmayan veya en az 2 hafta 
boyunca uzun süreli bakım evinde yaşamayan bir kişide akciğer 
parankiminde enfeksiyon 

• Hastanede gelişen pnömoni (HGP); Genellikle hastaneye yatıştan 48 saat 
sonra gelişen ve hastanın yatışında inkübasyon döneminde olmadığı 
bilinen pnömoni olguları ile, hastaneden taburcu olduktan sonraki 48 saat 
içerisinde ortaya çıkan pnömoni 

• Sağlık Bakımı ile İlişkili Pnömoni (SBİP); Aşağıdaki özelliklerden birine 
sahip kişilerde gelişen pnömoniler 
– Son 90 gün içinde iki gün veya daha fazla hastanede yatma 

– Sağlık bakımı için uzun süreli bakım evinde kalma 

– Evde infüzyon tedavisi (antibiyotik dahil) 

– Evde bası yarası bakımı yapılması 

– Son 30 gün içinde hemodiyaliz merkezine tedavi amaçlı devam etme  

– Aile bireylerinde çok ilaca dirençli bakteri infeksiyonu varlığı 



Tanım 

• Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP); Entübasyon 
sırasında pnömonisi olmayan, invaziv mekanik 
ventilasyon desteğindeki hastada 
entübasyondan 48 saat sonra gelişen pnömoni 



Ventilatörle İlişkili Pnömoni 
(VİP)epidemiyolojisi 

• Tüm hastane ilişkili enfeksiyonların% 15'i 

• Tüm YBÜ’nde edinilen enfeksiyonların% 27’si 

• Birincil risk faktörü mekanik ventilasyon (risk 
ventilatöre bağlı olmayanlara göre 6 ila 21 kez 
artmıştır) 

• İnsidans 1000 ventilatör gününe 5.8-24.1 

• Mekanik ventilasyondaki hastaların % 8-28’ i 

• Atfedilen mortalite %33-50 

 CDC Guideline for Prevention of Healthcare Associated 
Pneumonias 2004 
Craven, Chest 2000; 117:186S-187S. 



Tanım 

• Ventilatörle ilişkili olay (VİO)  

1. Ventilatör ile ilişkili durum (VİD) 

2. Enfeksiyona bağlı ventilatör ile ilişkili 
komplikasyon (EİVBK) 

3. Olası veya “Yüksek olasılıklı VİP” 

2011.  Improving surveillance for ventilator-associated events in 
adults. Centers for Disease Control and Prevention 



1. Ventilatörle ilişkili durum 
(VİD) 

• İki gün veya daha fazla süren bir stabilite 
(Minimum pozitif ekspirasyon sonu basınç 
(PEEP) ya da günlük minimum FİO2) 

• Sonra (İki gün veya daha fazla süren): 

• PEEP ≥ 3 cmH2O artış  

• FiO2’de ≥ %20 artış gereksinimi 

2011.  Improving surveillance for ventilator-associated events in 
adults. Centers for Disease Control and Prevention 



2. Enfeksiyona bağlı ventilatörle 
ilişkili komplikasyon (EBVİK) 

• VİD’in başlangıcı ile aynı anda olası enfeksiyon 
göstergelerinin bulunmasıdır. Dört gün veya 
daha uzun süre önce başlanan ve halen devam 
eden bir veya daha fazla antibiyotik 
kullanımıyla birlikte anormal vücut sıcaklığı 
(>38 C° veya <36 C°) veya anormal lökosit 
sayısı (mm3’te 4.000 veya daha az ya da 
12.000 veya daha fazla lökosit sayısı) olması ile 
tanımlanır. 

2011.  Improving surveillance for ventilator-associated events in 
adults. Centers for Disease Control and Prevention 



3A. Olası ventilatörle ilişkili 
pnömoni (OVİP) 
• EBVİK’i olan bir hastada (mekanik ventilatördeki 3.takvim gününde 

veya sonrasında, oksijenizasyonun bozulmasından önceki ve sonraki 
2 gün içinde) aşağıdakilerin bulunmasıyla tanımlanır: 

a) Akciğer, bronş veya trakeadan alınan bir veya daha fazla örnekte 
Gram boyama kanıtı olan pürülan pulmoner sekresyonlar 
(solunum sekresyonlarının incelenmesinde her düşük güçlü alanda 
>25 nötrofil ve ≤ 10 yassı epitel hücresi olması) veya buna uyan 
semikantitatif kültür sonuçları 

b) Balgam*, endotrakeal aspirat*, bronkoalveoler lavaj*, akciğer 
dokusu veya korunmuş fırça* örneklemesinde pozitif kültür 
(kalitatif, semikantitatif veya kantitatif) 

* Normal respiratuvar/oral flora, karışık respiratuvar/oral flora veya 
eşdeğeri, spesifik olmayan kandida ve maya türleri, koagülaz negatif 
stafilokok türleri ve enterekok türleri dışlanır. 

2011.  Improving surveillance for ventilator-associated events in 
adults. Centers for Disease Control and Prevention 



3B. Yüksek olasılıklı VİP (YOVİP) 

• EBVİK’i olan bir hastada mekanik ventilatördeki 3.takvim gününde veya sonrasında, 
oksijenizasyonun bozulmasından önceki ve sonraki 2 gün içinde aşağıdakilerden 
birinin olmasıyla tanımlanır: 

a) Bir veya birkaç örnekte pürülan sekresyonun OVİP gibi olmasına ek olarak : 
– Endotrakeal aspiratta pozitif kültür*, ≥106 CFU/mL veya eşdeğer semikantitatif sonuç 
– Bronkoalveoler lavajda pozitif kültür*, ≥104 CFU/mL veya eşdeğer semikantitatif sonuç 
– Akciğer dokusunda pozitif kültür, ≥104 CFU/mL veya eşdeğer semikantitatif sonuç 
– Korunmuş fırça örneklemesinde pozitif kültür*, ≥103 CFU/mL veya eşdeğer semikantitatif 

sonuç 
*OVİP için sözü edilen aynı mikroorganizmalar dışlanacak. 

b) Pürülan sekresyon olmasına gerek olmadan aşağıdakilerden bir tanesinin varlığı 
aranır: 
– Pozitif plöral sıvı kültürü (torasentez veya göğüs tüpünün ilk yerleştirilmesi sırasında alınması 

gerekli, daha önce takılmış göğüs tüpünden alınmayacak) 
– Pozitif akciğer histopatolojisi 
– Legionella spp. için pozitif tanı testi 
– İnfluenza virüsü, respiratuvar sinsital virüs, adenovirüs, parainfluenza virüsü, rinovirüs, human 

metapnömovirüs ve koronavirüs için pozitif diagnostik test 

2011.  Improving surveillance for ventilator-associated events in 
adults. Centers for Disease Control and Prevention 



Ventilatörle ilişkili olay (VİO) algoritmi 

Mekanik ventilatöre 2 günden fazla bağlı 

hasta 

İki gün veya daha fazla süren bir stabilite 

sonrası bozulma 

Ventilatörle ilişkili durum (VİD) 

Enfeksiyon /enflamasyon kanıtları 

Enfeksiyona bağlı ventilatörle ilişkili 

komplikasyon (EBVİK) 

Mikrobiyolojik test sonuçlarının pozitif 

gelmesi 

Olası veya “Yüksek olasılıklı VİP” 

Solunum 
bileşenleri 

Enfeksiyon 
/enflamasyon 
bileşenleri 

Ek kanıtlar 

İki gün veya daha fazla süren: 
PEEP ≥ 3 cmH2O artış  
FiO2’de ≥ %20 artış gereksinimi 

Yeni göğüs 
grafisi 

gereksiz 

S >38C; <36C; veya BK >12B veya <4B 
ve yeni AB başlanıp 4 günden uzun 
kullanılması 

2011.  Improving surveillance for ventilator-associated events in 
adults. Centers for Disease Control and Prevention 



Önemli Uyarı!!! 

•  VİO tanım algoritması sürveyansta kullanım için 
geliştirilmiştir.  

  
• Klinik tanımlama algoritması değildir ve bu nedenle 

klinik yönetimde kullanılmamalıdır.  
  
•  Bu algoritma 18 yaş üzeri için düzenlenmiştir.  
  
• VİO diyebilmek için 2 günden uzun süren ventilasyon 

gerek, VİP  tanısı en erken 4.gün konulabilir.  

15/01/2016 11 



Bu da önemli !!! 
• Akciğer dokusu veya plevral sıvı kültürlerinden 

izole edilen HERHANGİ bir mikroorganizma «Olası 
veya Yüksek Olası VİP» olarak rapor edilebilir  
(Candida türleri, KNS ve enterokoklar dahil)  

  
• Balgam, ET aspirat, BAL veya korunmuş fırça 

örneğinde   
– “Normal solunum yolu florası”, “normal oral flora”, 

“miks solunum yolu florası”, “miks oral flora”, 
“değişmiş oral flora”  

–  Candida türleri veya mayalar; KNS ve enterokok spp 
izole edildiğinde «Olası ve Yüksek Olası VİP» tanımları 
için kullanılamazlar  

15/01/2016 12 



Risk Faktörleri / Endojen 
• KOAH 

• > 60 yaş 

• Diabetes mellitus  

• ARDS  

• APACHE  II skoru > 16   

• Glasgow koma skoru <9  

• Maksiller sinüzit  
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Risk Faktörleri / Ekzojen 
• Supin pozisyon 

• Plansız entübasyon / reentübasyon 

• MV>2 gün 

• Önceden antibiyotik kullanımı (Geç VIP) 

• Histamin reseptör blokeri ve/veya antiasit 
kullanımı 

• Orofaringeal / gastrik kolonizasyon 

• Ciddi sedasyon  
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Risk Faktörleri / Ekzojen 

• Nazogastrik tüp  

• Sık ventilatör değiştirme  

• Trakeostomi, bronkoskopi  

• YBÜ dışına hasta transportu  

• Düşük endotrakeal tüp kaf basıncı  

• Torakoabdominal cerrahi  

• Aerosol tedavisi  

 
15/01/2016 15 



Ventilatörle İlişkili Pnömoni 
(VİP) Duyarlılık 

Entübasyon 

Konak 

Savunmasının 

Bozulması 

Trakeal 

Kolonizasyon 

 

Artmış 

Ventilatörle 

İlişkili 

Pnömoni 



VİP patogenezi 

1) Mide, orofarenks ve trakeada bakteri 
kolonizasyonu 

2) Sonrasında kontamine sekresyonun 
pulmoner aspirasonu 



VİP patogenezi 

Mide ve orofarenkste bakteri kolonizasyonu 

• Mekanik ventilatördeki hastalarda mide 
ülserini önlemek için histamin (H2) bloker 
ve proton pompa inhibitörlerinin yaygın 
kullanımı gastrik bakteriyel kolonizasyona 
yatkınlık sağlar. 

• Nazogastrik ve nazoenterik beslenme 
tüpleri özofagus alt uç sfinkterinin 
koruyucu fonksiyonunu bozar. 

• Aspirasyon. 



Alt solunum yolu içine bakteriyel giriş 
için başlıca yol 
• Orofarengeal 

patojenlerin mikro 
veya makro 
aspirasyonu 

• ET kaf yetersizliği ile 
etrafındaki bakteri 
içeren salgıların 
aşağıya kaçması 



Etkenler 

15/01/2016 20 

ERKEN (4 GÜN) 
S. pneumoniae   
H.influenzae  
M.catarrhalis   
MSSA  
E. Coli 
Klebsiella spp 

GEÇ (≥ 5 GÜN) 
P. aeruginosa   
A.baumannii   
MRSA 
GSBL (+) 
bakteriler 



Yüksek Olası VİP Kantitatif Kültür  
Eşik Değerleri 

15/01/2016 21 



Tanı 

15/01/2016 22 

Altın standart tanı kriteri 
yok 

Radyolojik değerlendirme 
?????  



Tanı 

• Akciğer grafisinde yeni/ilerleyici infiltrasyon 

• Ateş 

• Pürülan trakeobronşial sekresyon 

• Kan kültürü 

• Oksijenizasyon (PEEP/FiO2) 

• Lökositoz/lökopeni 
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 -Konjestif Kalp Yetmezliği 
 -Atelektezi 
 -ARDS 
 -İlaç reaksiyonları 
 -Akciğer embolisi 
 



Mikrobiyolojik Tanı 

15/01/2016 24 

  
Yöntem    Eşik Değer(cfu/ml)  Duyarlılık(%)   Özgüllük(%) 

  

 ETA     105-106                38-100           14-100 

 BAL        104                 42-93         45-100 

 PSB        103                          33-95         50-100 

  

 Koenig MS, Clin Microbiol Rev 2006;19(4):637-57 



15/01/2016 25 

Kan kültürünün duyarlılığı  
< %25 

Ekstrapulmoner ateş odağı !!! 

Endotrakeal kültür pozitifliği 
kolonizasyon / etken ayrımı 

yaptırmaz !!! 



Histopatolojik İnceleme 

• VİP tanısında oldukça özgül  

– Hücre sayısı,   

– Farklılaşmış hücre miktarı,   

– Enfekte hücre (bakteri fagosite etmiş hücreler) 
oranı  

  

15/01/2016 26 



ÇİD Mikroorganizma Risk Faktörleri 

• 90 gün içinde AB tedavisi  
• ≥ 5 gün hastanede yatış 
•  Toplumda  ya  da  hastanın  tedavi  edildiği  

birimde  
• yüksek antibiyotik direnci olması 
• Sağlık bakımı ilişkili pnömoni risk 

faktörlerinin varlığı 
– Diyaliz hastası 
– Kronik yara 
– İmmunsupresif hastalık ve/veya tedavi 
– MDR enfekte bakımevi sakini 

15/01/2016 27 



Klinik Pulmoner Enfeksiyon Skoru* 

15/01/2016 28 

 *Pugin J, Am Rev Respir Dis 1991;143(5Pt 1):1121-9. 

Toplam 12 puan, ≥ 6 puan duyarlılığı % 93, özgüllüğü % 100 
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•Öykü / fizik bakı 
•Akciğer grafisi 
•Endotrakeal aspirasyon 
•AKG 
•Kan kültürü 
•Torasentez 
•AB değiştirmeden önce ETA 
 

ARDS ‘de radyolojik tanı güçlüğü 
•Hemodinamik instabilite 
•AKG  
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VIP ŞÜPHESİ 

Endotrakeal aspirat kültür & 
mikroskopi 

Negatif ETA & düşük klinik şüphe  

2-3. gün kültür ve klinik yanıtı 
değerlendir 

48-72 saatte klinik düzelme 

Var Yok 

Kültür - Kültür + Kültür - Kültür + 

Başka patojen 
tanı, odak, 
komplikasyon 

AB tedavisini 
düzenle 

AB lerin 
kesilmesini 
değerlendir 

AB 
deeskalasyonu
7-8 gün 
tedavi ve 
tekrar 
değerlendirme 

Empirik Tedavi 



Tedavi 
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Erken Başlangıç / ÇİD Riski Yok 

15/01/2016 32 



Geç Başlangıç / ÇİD Risk Faktörü Var 

15/01/2016 33 
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• Yeni kinolonlar ilk seçenek ajan değil, alternatif  

– Yüksek  tedavi maliyeti 

– Daha geniş spektrum 

– MDR tüberkülozda potansiyel etkinlik 

• Birimde / hastanede   duyarlılık oranları dikkate 
alınmalı 
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• Kolistin; tedaviye yanıt ve yan etkiler açısından 
yakın gözlem 

– Acinetobacter türlerinde kolistine “heterodirenç” 
/tedavi esnasında direnç gelişimi 

• Linezolid ampirik tedavide kullanılmamalıdır. 
Etken kanıtlanınca kullanılmalıdır.  

– Kemik iliği supresyonu 

15/01/2016 37 



Maliyet 

• Hastane maliyetlerini 4-5 kat arttığı 

– VIP gelişmesi mekanik  ventilasyon  süresini  
ortalama  10  gün,  yoğun bakım biriminde kalış 
süresini ise 6.5 gün uzatmaktadır  

• VİP atağı maliyeti: Yaklaşık 5.000-40.000 dolar  

15/01/2016 38 



VİP önlenmesi 



VİP Demeti 



VİP Demetine kısa bakış 

1. Yatak başı 30-45° arasına yükseltilir. 
2. Günlük sedasyon kesintisi ve ekstübasyona 

hazırlık için günlük değerlendirme 
3. Subglottik salgı drenajı için özel endotrakeal 

tüplerin kullanımı 
4. Stres ülseri profilaksisi- YBÜ yatış  sonrası 24-48 

saat içinde enteral beslenme başlatılması da 
dahil 

5. Klorheksidin ile günlük ağız bakımı ve 
dekontaminasyon     
  
 Crit.Care 2012 vol.40, no.1 



ET Tüp bakımı 

• Kaf basıncı 20–30 cmH2O 
arasında tutulmalıdır. 

• Oral entübasyon ve 
orogastrik tüp tercih 
edilmelidir. 

• Subglottik bölge sürekli 
veya aralıklı olarak aspire 
edilmelidir. 



Sekresyonların mikro-aspirasyonunu 
önlemek 
• Hastanın ağzında 24 saatte 

100-150mL sekresyon 
birikebilir 

• Yatış sonrası 24 saatte ağızda 
hızlı kolonizasyon olabilir 

• Aralıklı ve sürekli subglottik 
aspirasyon 

• Pozisyon değişikliğinden önce 
ağız aspirasyonu yapılmalıdır 



Ağız sekresyonlarının aspirasyonu 

• Orofarengeal salgıların aspirasyonu 2 saatte 
bir, pozisyon vermeden, ETT aspirasyonundan 
ve mobilizasyondan önce yapılmalı gerektikçe 
tekrarlanmalıdır. 

 





Sürekli Subglottik (Kaf Üstü) Aspirasyon İle 
Sekresyonların Uzaklaştırılması 

Drenaj birikmesini önlemek 
için kaf üzerindeki dorsal 
lümen yoluyla sürekli 
aspirasyon yapılabilen ET 
tüpü kullanılmalıdır. 

CDC Guideline for Prevention of 

Healthcare Associated 

Pneumonias 2004 ATS / IDSA 

Guidelines for VAP 2005 



Subglottik (Kaf üstü)aspirasyon ile 
VİP sıklığında azalma 
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Aspirasyon yok Aspirasyon var
Smulders et al. 
Chest;121:858-862 



Yatak başının yükseltilmesi 

Yatak başı 30-45º 

CDC Guideline for Prevention of Healthcare Associated Pneumonias 
2004 ATS / IDSA Guidelines for VAP 2005 



Yatak başının yükseltilmesinin VİP üzerine etkisi 

0

5

10

15

20

25

%
 V

İP
 

Sırtüstü düz Yatak başı yüksek

Dravulovic et al. Lancet  

1999;354:1851-1858 



Yatak başı yükseltiliyor mu? 

Belirgin etkisine karşın 
yatak başı 
yükseltilmesi halen 
yapılmıyor! 

 
• Grap et al. Am J Crit Care 

1999;8:475-480 

• Grap et al. Am J Crit Care 
2005;14:325-332 
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Ekipmanın kontaminasyonunu 
önlemek 

• Ventilatör devreleri 

• Isı ve nem tutucu filtreler diğer 
nemlendiricilere tercih edilir. 

• Aspirasyon steril olmalıdır. 

• Devreler rutin olarak değil kirlendikçe 
değiştirilmelidir. 



Ekipman değişim sıklığı 

CDC Guideline for  Prevention of Healthcare Associated 
Pneumonias 2004 

Ventilatör 

devresi 

Ambu 
Traketomi 

iç kanülü 

Rutin 

değiştirilmez 

Yeterli veri 
yok 

Hastalar 
arasında 



El yıkama 

Hastanede gelişen pnömonide el 
yıkamanın rolü nedir? 

Albert, NEJM 1981; Preston, AJM 1981;  

CDC Guideline for  Prevention of Healthcare Associated  

Pneumonias 2004 

 



VİP önlenmesi 

Aspirasyona başlamadan, 
ventilatöre 
dokunmadan ve / veya 
solunum salgıları ile 
temas etmeden ya 
ellerinizi yıkayın ya da 
alkol bazlı susuz 
antiseptik ajan kullanın. 
İşiniz bitince tekrar 
edin. 

CDC Guideline for Prevention of Healthcare Associated 

Pneumonias 2004 

AACN Practice Alert for VAP, 2007 



Bu stratejileri destekleyen veri yok 

• Büyük ya da küçük mide tüpleri 

• Bolus ya da sürekli besleme  

• Mide ya da ince bağırsağa konulan tüpler 

• Açık ya da kapalı aspirasyon yöntemleri  

• Kinetik yataklar 

CDC Guideline for Prevention of Healthcare Associated 

Pneumonias 2004 



Ağız bakımı 

• Orofarinksin kolonizasyonu ve dental plakların 
rezervuar olma olasılığına karşın VİP önlenmesinde 
ağız bakımının rolü belirsizdir. 

• VİP üzerindeki etkisi belirsiz - Titiz bir ağız bakımının 
VİP oranları değiştirme etkisini inceleyen araştırmalar 
azdır. 

• Ağız bakım seti yerine diş fırçası tercih eden 
hemşireler çoktur. 

 CDC Guideline for Prevention of Healthcare Associated 

Pneumonias 2004 

Grap M.  Amer J of Critical Care 2003;12:113-119. 

 

 

 



Günlük ağız bakımı 

• Her vardiyada ağız değerlendirilmeli 

• (Günde en az iki kez) yumuşak bir diş 
fırçası ile dişler, dil ve diş etleri 
fırçalama 

• Ağız için nemlendirici ajan 

• Antiseptik durulama 

• Spançla temizleme plakları kaldırmada 
etkili değildir 

• Klorheksidinle ağız dekontaminasyonu 

• Oral salgıları uzaklaştırıp aspirasyon 
riskini en aza indirmek için rutin ağız 
aspirasyonu 



 Ağız bakım ürünleri 

http://www.youtube.com/watch?v=MYO_MddtYNs 

http://www.youtube.com/watch?v=MYO_MddtYNs


Ağız bakımı 

• Klorheksidin glukonatlı (% 
0,12) ağız bakımı, sadece 
kardiyovasküler cerrahi 
hastalarına ameliyattan iki 
gün önce ve ameliyat 
sonrasında önerilmekte, 
diğer yoğun bakım 
hastalarına rutin olarak 
önerilmemektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Dergisi (2014) 99–110 



Sedasyon Uygulaması 

• Öksürük ve diğer koruyucu refleksleri baskılayan 
kas gevşetici ilaç kullanımı ve derin sedasyon 
uygulamalarından kaçınılmalıdır. 

• Sedasyon uygulamasına günlük ara vermenin 
mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda yatış 
süresini azalttığı gösterilmiştir. Her gün hastanın 
uyanmasını sağlayacak şekilde sedasyona ara 
verilmelidir.  

• Sedasyon uygulaması ölçek kullanılarak 
yapılmalıdır. 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
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Günlük sedasyona ara verilme ve 
ventilatörden ayırma denemesi 
uygulamaları 

Aşırı sedasyon: 

• Tromboemboli 

• Basınç ülserleri 

• Gastrik regürjitasyon ve aspirasyon 

• VİP 

• Sepsis 

 



Günlük sedasyona ara verilme ve 
ventilatörden ayırma denemesi 
uygulamaları 

Aşırı sedasyon : 

• Nörolojik durumun izlenmesini zorlaştırır 

• Tanı yöntemlerinın kullanımını artırır 

• Ventilatöre bağlı kalma süresini uzatır 

• YBÜ ve hastane kalış süresini uzatır 



Günlük uyandırma 

• Kontrendike olmadıkça her 
hasta gündüzleri 
uyandırılmalı. 

• Günlük ventilatörden ayırma 
değerlendirmeleri MV 
süresini azaltır  

• Hasta semptomatik hale 
gelirse daha düşük dozda 
rebolus ve yeniden infüzyon 
başlanabilir. 

• Amaç sedasyonu azaltmak! 



Stres ülser profilaksisi 

• Sükralfat, H2 reseptör 
blokürleri ve proton pompa 
inhibitörleri 



Enteral beslenme 

• YBÜ yatış sonrası 24-48 
saat içinde enteral 
beslenme başlatılması 
güvenlidir 

• Erken başlanması bakteriyel 
kolonizasyonu azaltır 

• Yatak başı 30-45 ° yükseltilir 

• Tüpün yeri rutin olarak ve 
gerektikçe kontrol 
edilmelidir 



Kanıta dayalı ek bakımlar 

• Derin ven trombozu (DVT) 
profilaksisi (KE değilse)  

– Basınç çorapları 

– Pnömatik makineler 

– Heparin S/C 

 



Derin ven trombozu (DVT) profilaksisi 
ve erken mobilizasyon denemeleri 

• Hastaların 2 saatte bir 
döndürülmesi pulmoner 
drenajı artırıp VİP riskini 
azaltır 

• Erken mobilizasyon 












