
Özel Say›lar›m›z›n Dördüncüsü:

Cerrahi Alan ‹nfeksiyonlar›...

Hat›rlars›n›z, daha önceki y›llarda Nozokomiyal Pnömoni, Nozokomiyal Sepsis ve

Nozokomiyal Üriner Sistem ‹nfeksiyonlar› fleklinde 3 ayr› özel say› yay›nlam›flt›k. Elinizdeki

say› bu özel say› dizisinin dördüncüsü; Cerrahi Alan ‹nfeksiyonlar›.

Bu özel say›n›n gerçekleflmesini sa¤layan baflta konuk editörümüz Prof. Dr. Metin

Çakmakç› olmak üzere tüm yazarlara teflekkür ediyoruz. Bu say›n›n konu ile ilgilenenlere

oldukça faydal› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

Dr. Serhat ÜNAL



Konuk Editör’den

Bafllang›çta herhangi bir yerde, daha do¤rusu hastan›n o anda bulundu¤u ortamda, hasta-

n›n evinde, odas› ya da savafl alan›ndaki bir çad›rda yap›lan cerrahi ifllemler, zaman içerisinde

bir cerrah ofisinde yap›l›r olmaya bafllanm›fl, ancak bulundu¤umuz bu yüzy›lda (bugün için)

“optimal”, kontrollü bir ortama, “ameliyathane”ye tafl›nm›flt›r. Bugünkü anlamda, ça¤dafl cer-

rahi ifllemler ise 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra gittikçe geliflen "anestezi" uygulamalar›

sayesinde yap›l›r olmufltur.

Bafllang›ç dönemlerindeki en büyük sorun -neredeyse her hastada görülen- infeksiyon iken,

baflta Louis Pasteur ve Ignaz Semmelweis'›n gözlemleri ile Joseph Lister'in 1867 tarihindeki de-

vir açan bildirilerinden sonra antiseptik ilkelerin gittikçe yayg›nlaflmas› ve William Halsted (da-

ha do¤rusu, sonraki y›llarda efli olacak ameliyat hemfliresinin nazik elleri) sayesinde 1890'dan

itibaren ameliyatlarda eldiven kullan›lmaya bafllan›lmas›, elektif ameliyatlardan sonra görülen

infeksiyon oran›n› %90’lardan %10’lara kadar düflürmüfltür. Uygun ameliyathane konseptle-

ri, ça¤dafl teknolojik uygulamalar, etkin antibiyotikler ve destek tedavileri de bu oran› daha da

azaltm›fl olmakla birlikte yara ve ameliyatla ilgili organ ve boflluklar›n infeksiyonlar›ndan olu-

flan “cerrahi alan infeksiyonlar›” yok edilememifl, hastalar›n ve hekimlerin en önemli sorunla-

r›ndan biri olmay› sürdürmüfltür.

Bu infeksiyonlar, çok büyük bir ekonomik kay›p yan›nda ciddi bir morbidite, hatta mortali-

te nedenidirler. Cerrahi alan infeksiyonlar›n›n büyük ço¤unlu¤una ameliyat s›ras›ndaki farkl›

boyuttaki süreçler neden olmaktad›r. Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi’nin bu say›s›nda cerrahi

alan infeksiyonlar›n› ve süreçlere etki eden baz› faktörleri gözden geçirdik. T›pta bile “küçük ay-

r›nt›lar›n büyük sonuçlara neden olabilece¤i” konular bu kadar yo¤un de¤ildir.

Eme¤i geçen tüm arkadafllar›ma ve bu say›n›n gerçekleflmesinde yo¤un çaba sarfeden

B‹L‹MSEL TIP YAYINEV‹ yönetici ve çal›flanlar›na teflekkür ederim.

Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI


