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yerinde, 1/3’ü ise ilgili organ ya da boﬂlukta meydana gelmektedir. Nozokomiyal cerrahi alan infeksiyonu geçiren cerrahi hastalar›n ölümlerinin
%77’sinin infeksiyonla iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bunlar›nda büyük ço¤unlu¤unun (%93) ameliyat edilen organ ya da geçilen boﬂluklar›nda ciddi infeksiyonlar oldu¤u tespit edilmiﬂtir (2).

oseph Lister’in 1867 y›l›nda ç›¤›r açan buluﬂundan sonra cerrahi infeksiyonlar ölümü ça¤r›ﬂt›r›r bir tablo olmaktan ç›km›ﬂt›r. Antisepsi kurallar›n›n bu tarihten sonra yayg›n olarak kullan›ma
girmesi cerrahi infeksiyonlar›n morbiditesini
önemli ölçüde azaltm›ﬂt›r.

1980 y›l›nda Cruse, cerrahi alan infeksiyonlar›n›n hastanede yat›ﬂ süresini yaklaﬂ›k 10 gün
uzatt›¤›n› ve yaklaﬂ›k 2000 USD ek masraf getirdi¤ini hesaplam›ﬂt›r (3,4). 1992’de yap›lan bir di¤er çal›ﬂmada ise her cerrahi alan infeksiyonunun hastanede yat›ﬂ süresini 7.3 gün uzatt›¤› ve
3152 USD ek masraf getirdi¤i gösterilmiﬂtir (5).

J

Günümüzde ameliyat tekniklerinde geliﬂmelere, yara infeksiyonlar› patogenezisinin daha iyi
anlaﬂ›l›r olmas›na, profilaktik antibiyotiklerin geniﬂ olarak kullan›lmas›na karﬂ›n cerrahi alan infeksiyonlar› cerrahi giriﬂimlerde morbidite ve
mortalitenin önemli bir nedeni olmaya devam
etmektedirler.
Bugün Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde
her y›l 27 milyon cerrahi iﬂlem uygulanmaktad›r
(1). Bu ülkedeki “National Nosocomial Infections
Surveillance (NNIS)” bölümünün raporlar›na göre cerrahi alan infeksiyonlar›, hastanelerde yatan
hastalar aras›nda tüm nozokomiyal infeksiyonlar›n içinde %14-16 oran› ile 3. s›ray› almaktad›r (2).
Cerrahi hastalarda ise cerrahi alan infeksiyonlar›
%38’lik oran ile en s›k görülen nozokomiyal infeksiyonlard›r. Bu infeksiyonlar›n 2/3’ü insizyon

1. HASTANIN ÖZELL‹KLER‹
a. Diyabet
Diyabetin cerrahi alan infeksiyonlar›na etkisi
tart›ﬂmal›d›r. Çünkü diyabetin cerrahi alan infeksiyonlar›na di¤er potansiyel faktörlerden ba¤›ms›z olarak katk›s› tayin edilememektedir.
b. Nikotin Kullan›m›
Nikotin kullan›m› primer yara iyileﬂmesini
geciktirir. Cerrahi alan infeksiyon riskini artt›rabilir (6). ‹leriye dönük yap›lan geniﬂ bir çal›ﬂmada
sigara içiyor olman›n kalp ameliyatlar›n› takiben
sternal ve/veya mediastinal cerrahi alan infeksiyonlar› için ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤u görülmüﬂtür (6). Di¤er baz› çal›ﬂmalarda da sigara
içilmesinin önemli bir risk faktörü oldu¤unu do¤rulam›ﬂt›r (7,8).
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c. Steroid Kullan›m›
Ameliyat öncesi steroid ve immünsüpresif
ilaçlar› kullanan hastalar cerrahi alan infeksiyonu
geliﬂimine e¤ilimlidirler. Ama bunu destekleyen
veriler tart›ﬂmal›d›r (9,10). Uzun süre steroid kullanan Crohn hastalar›nda yap›lan bir çal›ﬂmada
preoperatif steroid alan hastalar›n almayanlara
nazaran daha fazla cerrahi alan infeksiyonlar›na
yakaland›klar› gösterilmiﬂtir (11).
d. Malnutrisyon
Baz› ameliyat tiplerinde a¤›r protein-kalori
malnutrisyon; ameliyat sonras› nozokomiyal infeksiyonlar, azalm›ﬂ yara iyileﬂme süreci, ya da
ölüm ile iliﬂkili olabilir (12,13). Ancak cerrahi alan
infeksiyonu ile malnutrisyonun epidemiyolojik
iliﬂkisini göstermek zordur. Çok at›fta bulunulan
ve 1987’de yay›nlanm›ﬂ olan 404 yüksek riskli genel cerrahi hastas›nda yap›lan bir çal›ﬂmada Chirostou ve arkadaﬂlar› bir cerrahi alan infeksiyonu
olas›l›k indeksi elde etmiﬂlerdir (13). Çal›ﬂma sonucunda, bu indekse giren en önemli de¤iﬂkenler ﬂunlard›r: Hastan›n yaﬂ›, ameliyat süresi, serum albumin düzeyi, gecikmiﬂ hipersensitivite
testi sonucu, intrensek yara kontaminasyon seviyesini sayabiliriz.
e. Preoperatif Hastanede Kal›ﬂ Süresinin
Uzamas›
Uzam›ﬂ preoperatif süre, cerrahi alan infeksiyonu riskini artt›ran bir faktör olarak yorumlan›r.
Ancak bunun yan›nda preoperatif sürede hastan›n hastal›¤›n›n ﬂiddeti, bak›m› ve tedaviyi gerektiren Comorbid durumlar ve hastal›klar aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r (14,15).
f. Burunda Preoperatif
Staphylococcus aureus Kolonizasyonu
S. aureus, cerrahi alan infeksiyonlar›ndan s›kl›kla izole edilir. Bu patojen %20-30 sa¤l›kl› insanlar›n burun deliklerinde taﬂ›n›r (16). Y›llardan
beri cerrahi hastalarda geliﬂen S. aureus cerrahi
alan infeksiyonlar›n›n burun delikleri yoluyla taﬂ›nd›klar› bilinir. Yak›n zamanda yap›lan çok de¤iﬂkenli bir çal›ﬂmada S. aureus’un kardiyotorasik
ameliyatlar› takiben geliﬂen cerrahi alan infeksiyonlar› için en önemli ba¤›ms›z risk faktörü oldu¤u gösterilmiﬂtir (17).
Kolonize olmuﬂ hastalardan ve hastane çal›ﬂanlar›n›n burun deliklerinden S. aureus eradikasyonu için mupirosinin topikal olarak kullan›lmas› etkilidir. Kluytmans ve arkadaﬂlar› taraf›n234
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dan yap›lan bir çal›ﬂmada burun deliklerinden S.
aureus izole edilsin veya edilmesin kardiyotorasik ameliyat geçirecek olan her hastaya mupirosin verilmesinin cerrahi alan infeksiyon riskini
azaltt›¤›n› öne sürmüﬂlerdir (18).
g. Perioperatif Transfüzyon
Lökosit içeren allojenik kan ürünlerinin perioperatif transfüzyonlar›n›n aralar›nda cerrahi
alan infeksiyonlar›n›n da bulundu¤u ameliyat
sonras› görülen infeksiyonlar için önemli risk faktörü oldu¤u bildirilmiﬂtir (19,20).
Kolon Ca nedeni ile ameliyat edilen hastalardan oluﬂan 5 randomize çal›ﬂman›n üçünde kan
transfüzyonu olan hastalarda cerrahi alan infeksiyonu riski en az 2 kat›na ç›km›ﬂt›r (20,21).
2. AMEL‹YATA A‹T FAKTÖRLER
I. Ameliyat Öncesi
a. Preoperatif antiseptik duﬂ ya da banyo:
Derideki mikrobik koloni say›s›n›n azalmas›n›
sa¤lamaktad›r. ‹ki çeﬂit preoperatif duﬂ alan 700
hastal›k bir seride yap›lan çal›ﬂmada klorhekzidinin bakteriyel kolonileri 9 kat, povidon iyodürün-triklokarbonlu sabunlar›n 1.3 ve 1.9 kat azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (22).
b.Ameliyat öncesi k›llar›n temizlenmesi (t›raﬂ): Ameliyat öncesi k›llar›n bir gece önceden
jiletle t›raﬂ edilmesi, tüy dökücü kremlerin kullan›lmas› veya hiç t›raﬂ edilmemesine göre çok daha fazla cerrahi alan infeksiyonlar› riski taﬂ›maktad›r (23,24).
Bir çal›ﬂmada jiletle t›raﬂ edilmiﬂ hastalarda
cerrahi alan infeksiyonlar› %5.6 iken, tüy dökücü
krem kullananlarda ya da hiç temizlik yap›lmayanlarda bu oran %0.6 olarak bulunmuﬂtur (25).
T›raﬂla cerrahi alan infeksiyon riskinin artmas›na
neden olarak deride daha sonra bakteriyel ço¤alma için odak olarak görev yapan mikroskobik
kesikler gösterilmektedir.

Cerrahi alan infeksiyonu riski: T›raﬂ›n ameliyattan hemen önce yap›ld›¤›nda oran %3.1, ameliyattan 24 saat önce yap›ld›¤›nda %7.1, ameliyattan 24 saatten daha fazla süre önce yap›ld›¤›nda %20 oran›nda oldu¤u bildirilmektedir (25).
c. Ameliyat öncesi insizyon alan›nda derinin
haz›rlanmas›: Bunun için birkaç antiseptik ajan
vard›r. Bunlar›n en baﬂta gelenleri: Povidon iyodürler, alkol içeren ürünler ve klorhekzidin glukonat olarak say›labilir. Ameliyat öncesi kullan›lan deri antiseptiklerinin cerrahi alan infeksiyonHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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lar› riski üzerine etkilerinin farkl›l›klar› hiçbir iyi
kontrollü ve ameliyata özgü çal›ﬂmada, karﬂ›laﬂt›rmal› olarak de¤erlendirilememiﬂtir. Alkol kolayca bulunabilir, ucuzdur ve halen en fazla ve
en h›zl› etki gösteren deri antisepti¤idir. Bir dezavantaj› ise çabuk alev almas›d›r (26).

veya eldiven tak›lmas› s›ras›nda uygulanan teknikler bunlara örnek olarak gösterilebilir. Son yap›lan çal›ﬂmalar en az 2 dakika y›kanman›n eldeki bakteri koloni say›s›n› azaltmada geleneksel
10 dakikal›k y›kanma kadar etkili oldu¤unu göstermiﬂtir (31).

Hem klorhekzidin glukonat›n hem de iyodoforlar›n geniﬂ antimikrobiyal aktiviteleri vard›r.
Bu iki antisepti¤in ameliyat öncesi el temizli¤inde kullan›lmalar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda klorhekzidin glukonat›n povidon-iyodüre göre deri mikrofloras›n› daha fazla azaltt›¤› ve tek uygulamadan sonra daha fazla rezidüel aktivite sa¤lad›¤›
görülmüﬂtür (27,28).

e. ‹nfekte-kolonize cerrahi personel: Aktif
infeksiyonlar› olan ya da belli baz› mikroorganizmalar› taﬂ›yan cerrahi personel cerrahi alan infeksiyonlar› ortaya ç›k›ﬂ›na ya da salg›nlara neden olmuﬂtur (32). Bu nedenle tüm sa¤l›k kuruluﬂlar› hastane personelinden hastalara mikroorganizmalar›n bulaﬂmas›n› önlemek için belirledi¤i bir dizi ilkeleri olmal›d›r. Bu ilkeler; yapt›¤›
iﬂe ba¤l› hastal›klar, iﬂe ba¤l› temaslardan sonra,
temas sonras› profilaksi, gerekli oldu¤unda hasta personelin iﬂten ya da hastadan uzak tutulmas›yla ilgili olmal›d›r.

d. Preoperatif el-kol antisepsisi: Steril ameliyat alan› ya da cerrahi aletlerle direkt temas
edecek olan cerrahi ekibi steril eldivenleri ve
önlükleri giymeden önce ameliyat öncesi y›kanma ad› verilen geleneksel bir yöntemle ellerini
ve ön kollar›n› temizlerler. Y›kanma için kullan›lacak ideal antisepti¤in özellikleri : Geniﬂ spektrumlu bir aktiviteye sahip olmal›, süratli etki
göstermeli ve kal›c› etki sa¤lanmal›d›r.
ABD’de bu amaçla piyasada bulunan ürünler:
1. Alkol,
2. Klorhekzidin iyodür/iyodofor,
3. Parakloro-meta-ksilenol,
4. Triklosan içerirler.
Avrupa Birli¤i’nde ise alkol (alt›n standart)
kabul edilir.
Alkol içeren ürünler ABD’de Avrupaya göre
büyük bir ihtimalle çabuk alev almas› ve deri irritasyonlar›na sebep olmas› nedeni ile daha az
kullan›lmaktad›r. ABD’de pek çok cerrahi ekip
povidon iyodür ve klorhekzidin glukonat› seçmektedir (29). Her durum için ideal bir ajan yoktur ve kullan›lan ürünün etkinli¤inin yan›nda çok
etkili bir di¤er faktörde tekrarlanan kullan›mlar
sonras›nda ajan›n ameliyathane personeli taraf›ndan kabul edilebilir olmas›d›r. Bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤u ellerdeki bakteri kolonilerinin say›s› üzerine odaklanm›ﬂt›r. Hiçbir klinik
çal›ﬂma, kullan›lan antiseptik seçiminin cerrahi
alan riskini nas›l etkiledi¤ini de¤erlendirmemiﬂtir (30).
Cerrahi olarak elleri ve ön kollar› y›kaman›n
etkinli¤i antiseptik ajan›n seçiminin d›ﬂ›nda baﬂka faktörlerden de etkilenmektedir. Y›kanma
tekni¤i, y›kanman›n süresi, ellerin kurulanmas›
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4

f. Antimikrobiyal profilaksi: Son derece
önemli bir konudur.
II. Ameliyat Esnas›nda (‹ntraoperatif)
a. Ameliyathane ortam›:

1. Havaland›rma: Ameliyathane havas›nda
mikrop taﬂ›yan; toz, tiftik, deri kal›nt›lar› ve damlac›klar bulunabilir. Ameliyathanedeki mikrobiyal seviye burada dolaﬂan insanlar›n say›s› ile
do¤ru orant›l›d›r. Bu nedenle ameliyat s›ras›nda
ameliyathane personel trafi¤i en aza indirilmeye
çal›ﬂmal›d›r (33). Grup A beta-hemolitik streptokoklara ba¤l› cerrahi alan infeksiyonu salg›nlar›
kolonize olmuﬂ ameliyathane personelinden
hastalara bulaﬂmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r (34).
Bu durumlarda buna neden olan mikroorganizma suﬂlar› bulunmuﬂtur (35). Ameliyathanelerde
koridor ve komﬂu alanlara göre pozitif bas›nç
sa¤lanmal›d›r. Bu pozitif bas›nç daha az temiz
alanlardan daha fazla temiz alanlara hava ak›m›n› önler. Hastanelerdeki tüm havaland›rma sistemlerinde ve klimalarda ikiﬂer tane filtre bulunmaktad›r. ‹lk filtrenin etkinli¤i %30’dan, ikincisinin ki %90’dan fazla olmal›d›r (36). Konvansiyonel ameliyathane havaland›rma sistemleri:
1. En az 15 filtre edilmiﬂ hava de¤iﬂimi/saat,
2. Bunlardan en az 3 tanesi (%20) temiz hava
içermelidir,
3. Hava tavandan verilmelidir.
4. Hava yerden ç›kar›lmal›d›r (36,37).
• Laminer hava ak›m›: Laminer hava ak›m›n›n esas› sabit bir h›zla (0.3-0.5 πm/saniye) par235
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çac›klardan ar›nd›r›lm›ﬂ ultratemiz havan›n aseptik ameliyat ortam› üzerinden ak›m› sa¤lamak
üzere tasarlanm›ﬂt›r.
Bu hava ak›m› dikey ya da yatay olarak yönlendirilmiﬂ olabilir ve yeniden odaya verilen hava genelde yüksek etkinli¤e sahip HEPA filtresinden geçirilir. HEPA filtreler 0.3 πm3 daha büyük parçac›klar› %99.97 oran›nda temizler (38).
Sekizbin total + diz protezi ameliyatlar›n›n
de¤erlendirilmesinde; ultratemiz hava uygulamas› ile cerrahi alan infeksiyonlar› oran›
%3.4’den %1.6’ya, antibiyotik profilaksi uygulamas›yla %3.4’den %0.8’e, ultratemiz hava ve antibiyotik profilaksisi uygulamas›yla %3.4’den
%0.7’ye düﬂmüﬂtür (39).

2. Ortamdaki yüzeyler: ABD’de, masalar, yerler, duvarlar, tavanlar ve ›ﬂ›k kaynaklar› nadiren
cerrahi alan infeksiyon nedeni olarak gösterilirler. Gene de her ameliyat sonras›nda rutin temizlik son derece önemlidir. Ameliyat s›ras›nda
yüzeylerde yada cihazlarda görülebilir bir kirlenme gerçekleﬂirse “Environmental Protection
Agency (EPA)” taraf›ndan onaylanm›ﬂ bir hastane dezenfektan›yla bir sonraki ameliyattan önce
dekontaminasyon yap›lmal›d›r (40).
3. Mikrobiyolojik örnekleme: Havadan veya
yüzeylerden al›nan numunelerin de¤erlendirildi¤i standar ölçütler yoktur. Bu çal›ﬂmalar epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n bir parças› olarak uygulanmaktad›r.
4. Cerrahi aletlerin sterilizasyonu: Cerrahi
aletlerin yetersiz sterilizasyonu cerrahi alan infeksiyonu salg›nlar›na neden olmuﬂtur. Bu aletler bas›nçl› buharla, kuru s›cakla, etilen oksitle
ve di¤er onaylanm›ﬂ metodlarla sterilize edilebilir. Buhar otoklav›n›n mikrobiyal ölçümleri gereklidir ve biyolojik bir gösterge yard›m›yla bu
iﬂlem yap›l›r.
Cerrahi aletlerin acil sterilizasyonu ile ilgili
öneriler detayl› bir ﬂekilde yay›nlanm›ﬂt›r (41).
b.Cerrahi k›yafet ve örgütler:

1. Y›kanma giysileri: Cerrahi ekibin üyeleri
genelde "y›kanma giysileri" olarak tan›mlanan
bir pantolon ve gömlekten oluﬂan bir tak›m giyerler. Bu tak›mlar›n y›kanmas›, giyilmesi, örtülmesi ve de¤iﬂtirilmesiyle ilgili ilkeler büyük farkl›l›klar gösterir. Y›kanma giysilerinin temizli¤ini
cerrahi alan infeksiyonlar›n›n bir risk faktörü olarak de¤erlendiren iyi kontrol edilmiﬂ bir çal›ﬂma
yoktur.
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2. Maskeler: Ameliyat s›ras›nda insizyonu
olas› mikrobiyal kontaminasyonlardan korumak
için cerrahi maske tak›lmas› çok uzun süreden
beri uygulanan bir uygulamad›r. Ancak yap›lan
baz› çal›ﬂmalar maskelerin cerrahi alan infeksiyonlar› riskini azaltmas› konusundaki yararlar› ve
maliyet-yarar iliﬂkisi hakk›nda soru iﬂaretleri
oluﬂturmuﬂtur (42). Gene de maske takmak kiﬂinin burun ve a¤z›ndan aks›rma ve öksürme gibi
beklenmeyen temaslardan korumas› aç›s›ndan
önemlidir.
3. Cerrahi kepler/baﬂl›klar/ ve galoﬂlar: Cerrahi kepler ve baﬂl›klar ucuzdur. Saç ve saç derisinden yay›lan mikroorganizmalar›n cerrahi alan›
kontamine etmesini engellerler. Galoﬂ giyilmesinin hiçbir zaman cerrahi alan infeksiyonlar› riskini ya da ameliyat odas›n›n taban›ndaki bakteri
say›s›n› azaltt›¤› gösterilmemiﬂtir (43). Fakat galoﬂlar, cerrahi ekibini ameliyat s›ras›nda etrafa
saç›lan kan ve di¤er vücut s›v›lar›ndan koruyabilir.
4. Steril eldivenler: Steril eldivenler ellerin
ve ön kollar›n y›kanmas›ndan, steril gömleklerin
giyilmesinden sonra tak›lmal›d›r. Steril eldivenler ameliyat ekibinin ellerinden hastalara mikroorganizmalar›n bulaﬂmas›n› en aza indirmek ve
ekip üyelerinin ellerinin kan ve di¤er vücut s›v›lar› ile kontamine olmas›n› engellemek amac›yla
kullan›lmal›d›r. E¤er eldiven delinir veya parçalan›rsa hemen de¤iﬂtirilmelidir (44). ‹ki kat eldiven takman›n tek eldivene göre hastan›n kan ve
vücut s›v›lar› ile temas›n› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir
(45).
5. Önlük ve örtüler: Steril cerrahi önlükler ve
örtüler cerrahi alan ile potansiyel bakteri kaynaklar› aras›nda bir engel oluﬂturmak amac›yla
kullan›l›rlar. Önlükler y›kanan tüm cerrahi ekibi
taraf›ndan giyilmelidir ve daha sonra hastan›n
üzeri steril örtülerle örtülmelidir. Önlüklerin ve
örtülerin özellikleriyle cerrahi alan infeksiyonlar›
aras›ndaki iliﬂkiyi aç›klayan s›n›rl› say›da çal›ﬂmalar vard›r. Bu çal›ﬂmalarda ürünlerin ve tasar›mlar›n büyük de¤iﬂkenlikler göstermesi kaynaklar›n yorumlanmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. Önlük ve örtüler tek kullan›ml›k ya da tekrar kullan›ml›k olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Kullan›lan malzeme ne olursa olsun önlük ve örtüler s›v› ve virüslere karﬂ› geçirmez olmal›d›r (46).
c. Asepsi ve cerrahi teknik:

1. Asepsi: Cerrahi alan infeksiyonlar›n›n önlenmesinin temelinde yatan esas faktör iyi y›Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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kanm›ﬂ sa¤l›k personeli taraf›ndan asepsi kurallar›n›n tam ve mutlak uygulanmas›d›r. Cerrahi
alandan bir örtü ile ayr›lan anestezistler ve ameliyathanede çal›ﬂan tüm personel bu kurallara titizlikle uymal›d›r. Anestezi personelinden kaynaklanan cerrahi alan infeksiyonlar› bildirilmiﬂtir
(47). Anesteziyologlar ve anestezi hemﬂireleri
intravasküler kateterler ve endotrakeal tüp uygulamalar› gibi invaziv yöntemler kullanmakta
ve intravenöz olarak ilaç ve çeﬂitli solüsyonlar›
hastalara vermektedirler. Bu iﬂlemler s›ras›nda
asepsi kurallar›na uymamak cerrahi alan infeksiyonlar› da dahil olmak üzere postoperatif infeksiyon salg›nlar›na yol açmaktad›r (48). Anesteziyoloji ile ilgili infeksiyon kontrol önlemleri önerileri yay›nlanm›ﬂt›r (49).

2. Cerrahi teknik: Kusursuz bir tekni¤in uygulanmas›n›n cerrahi alan infeksiyon riskini azaltt›¤› günümüzde yayg›n olarak kabul gören bir görüﬂtür (50). Bu tekniklerin baﬂl›calar›:
• Uygun kanlanmay› koruyarak hemostaz
yapmak,
• Hipoterminin önlenmesi,
• Dokular›n h›rpalanmamas›,
• Boﬂ bir organa hiçbir maddenin girmesine
müsaade etmemek,
• Ölü dokular›n ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas›,
• Dren ve dikiﬂ materyalinin uygun kullan›m›,
• Ölü boﬂluklar›n ortadan kald›r›lmas›,
• ‹yi postoperatif bak›m (yara) olarak say›labilir.
Dikiﬂ materyalleri protez veya drenler gibi
yabanc› cisimler cerrahi alanda inflamasyonu
baﬂlatabilir ve masum say›labilecek düzeylerde
doku kontaminasyonu sonras›nda cerrahi alan
infeksiyon riskini artt›rabilir (51). De¤iﬂik dikiﬂ
materyalleri türlerinin cerrahi alan infeksiyonlar›
riski ile iliﬂkilerini ortaya koyan pek çok çal›ﬂma
bulunmaktad›r (52). Genel olarak monoflaman
materyalin infeksiyonu baﬂlat›c› etkisi en az düzeylerde kabul edilmektedir (53).
Uygun cerrahi dren kullan›m› ve drenlerin
yerleﬂimi bir di¤er önemli konu olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Cerrahi kesilerin içinden geçirilen
drenler insizyonel cerrahi alan infeksiyon riskini
artt›rmaktad›r (54). Pek çok araﬂt›r›c› drenlerin
cerrahi kesiden uzak bölgelerden yap›lacak ayr›
bir ufak kesiden d›ﬂar› ç›kar›lmas›n› önermektedirler (55). Aç›k drenlere nazaran negatif bas›nçHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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l› kapal› drenlerin cerrahi alan infeksiyonu riskini daha fazla azaltt›¤› düﬂünülmektedir (56). Baﬂlang›çta steril olarak konulan dren bölgelerindeki bakteriyel kolonizasyonun drenin vücutta kald›¤› süre ile iliﬂkili olarak artt›¤› gösterilmiﬂtir
(57).
3. CERRAH‹ ÖZELL‹KLER
Postoperatif Konular
a. Yara yerinin bak›m›: Uygulanacak yara bak›m› primer kapatma, daha sonra kapatmak üzere aç›k b›rakmak veya sekonder iyileﬂmeye b›rakma yöntemlerinden hangisinin uyguland›¤›na
ba¤l› olarak de¤iﬂir. Gene de cerrahi kesi primer
olarak kapat›lm›ﬂ ise üstü steril ﬂartlarda 24-48
saat süreyle kapal› tutulur. K›rksekiz saatten
sonra yara yerinin kapal› tutulmas›n›n gerekli
olup olmad›¤›, duﬂ veya banyo almas›n›n yara
iyileﬂmesini olumsuz yönde etkileyip etkilemedi¤i günümüzde halen tart›ﬂmal›d›r. Yara sekonder iyileﬂmeye b›rak›ld›¤›nda üzeri nemli steril
bir gaz ile örtülüp, bunun üzeri de steril bir pet
ile kapat›l›r. “The American College of Surgeons,
Center for Disease Control (CDC)” ve baﬂka kuruluﬂlar tüm cerrahi insizyon tiplerinde ped de¤iﬂtirirken steril eldiven tak›lmas›n› ve steril alet
kullan›lmas›n› (steril teknik) önermektedir (58).
b. Taburcu etmenin planlanmas›: Günümüzde hastalar›n ço¤u yaralar› tam olarak iyileﬂmeden ameliyattan hemen sonra taburcu edilmektedir (59). Taburcu etmenin planlanmas›ndaki
esas hedefler iyileﬂen yara yerinin bütünlü¤ünün korunmas› hastan›n yaras›nda oluﬂabilecek
infeksiyon belirtileri ve bulgular› hakk›nda e¤itilmesi ve ortaya ç›kacak sorunlar için kime baﬂvurmas› gerekti¤inin anlat›lmas›d›r.
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