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komiyal problemler ile baz› spesifik hasta gruplar›nda uygulanmas› önerilmektedir. Çözümlenmemiﬂ konular baﬂl›¤› alt›nda ise etkinli¤i bilimsel veriler ile desteklenememiﬂ ve etkinli¤i konusunda bir uzlaﬂ› oluﬂturulamam›ﬂ öneriler toplanmaktad›r. Bu kategorideki önerilerin uygulanmas›, hekimlerin kendi uygulama alanlar›ndaki
duruma göre karar vermeleri gereken konulard›r.

errahi alan infeksiyonlar› (CA‹)’n›n geliﬂiminde pek çok faktör üzerinde durulmuﬂ, yap›lan çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Bu faktörlerden baz›lar› için kesin sorumlu faktörler terimi kullan›l›rken baz›lar› için etkili faktör olabilir denmektedir (Tablo 1).

CA‹’ler aç›s›ndan risk oluﬂturan faktörler hastaya ba¤l› olanlar ve operatif faktörler olarak iki
ana baﬂl›k alt›nda toplanabilir.

Birçok çal›ﬂman›n birbirleriyle çeliﬂkili sonuçlar›n› tek tek k›yaslay›p bir sonuca ulaﬂmaya çal›ﬂmaktansa, 1999 y›l›nda “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)’s Health Care Infection Control Practices Advisory Committee”
taraf›ndan yay›nlanan “infeksiyonlar›n önlenmesine ait ilkeleri” benimsemek ve uygulamak daha
do¤ru olacakt›r. Bu öneriler bilimsel veriler, teorik bilgiler ve uygulanabilirlikleri üzerine oluﬂturulmuﬂtur ve dayand›¤› bilimsel verilere göre
kategorilere ayr›lm›ﬂt›r (Tablo 2). IA ve IB HICPAC
(ABD Hastane ‹nfeksiyonlar› Kontrol Pratikleri
Öneri Komitesi) taraf›ndan etkili olarak kabul
edilerek tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar› taraf›ndan kesinlikle uygulanmas› önerilmektedir. Kategori II’de
yer alanlar ise kategori I’e göre daha az bilimsel
veri ile desteklenmiﬂ, ancak baz› spesifik nozo-

Diyabetli bir hastan›n preoperatif dönemdeki kan ﬂekeri kontrolünün CA‹ önlenmesine etkisi netlik kazanmam›ﬂ iken özellikle 48 saatlik erken postoperatif dönemde kan ﬂekerinin 200
mg/dL üzerine ç›kmas› CA‹ riskinin artmas›na neden olabilir. Her ne kadar perioperatif kan ﬂekeri düzeyleri ile CA‹ oranlar› aras›ndaki ba¤lant›
için çal›ﬂmalar gerekti¤i belirtilse de bu dönemde kan ﬂekerinin s›k› kontrolü ve hiperglisemiden kaç›n›lmas› önerilmektedir (kategori IB).
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Diyabet

Sigara Al›ﬂkanl›¤›
Sigara kullan›m›n›n primer yara iyileﬂmesini
geciktirdi¤i ve kardiyak cerrahide CA‹ geliﬂimi için
risk faktörü oluﬂturdu¤u gösterilmiﬂtir. Elektif cerrahilerde her türlü nikotin içeren ürünlerin içilmesinin operasyondan bir ay öncesinden itibaren
sonland›r›lmas› önerilmektedir (kategori IB).
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Tablo 1. CA‹ Geliﬂiminde Etkili Faktörler.
Kesin faktörler

Kesin olmayan faktörler

El y›kama, deri temizli¤i

Preoperatif banyo

Uzun preoperatif yat›ﬂ

Maske

K›llar›n temizlenmesi

Cerrahi teknik

Ba¤›rsak haz›rl›¤›

Sütür, klip

Uzun ameliyat

Drenler, drapeler

Nütrisyon deste¤i, erken beslenme

Pansuman malzemesi

Yabanc› cisim
Dehidratasyon

Tablo 2. CA‹ Riskini Azaltmaya Yönelik Önerilerin CDC Taraf›ndan Yap›lan S›n›flamas›.
Kategori IA

‹yi düzenlenmiﬂ deneysel, klinik veya epidemiyolojik çal›ﬂmalarla desteklenmiﬂ, uygulanmas› kesin önerilen

Kategori IB

Baz› deneysel, klinik veya epidemiyolojik çal›ﬂmalarla desteklenmiﬂ, uygulanmas› kesin
önerilen

Kategori II

Anlaml› klinik veya epidemiyolojik çal›ﬂmalar ve teorik bilgilerle desteklenen ve uygulanmas› önerilen

Çözümlenmemiﬂ
sorun/öneri yok

Yeterli kan›t olmamas› veya etkinli¤i konusunda uzlaﬂ› olmayan

Steroid Kullan›m›
Steroidler gibi di¤er immünsüpresan ajanlar›n kullan›m› CA‹ geliﬂimi için predispozan olabilir. Ancak, iliﬂkisi olmad›¤›n› savunan çal›ﬂmalar
da mevcuttur. Elektif cerrahi öncesi steroid tedavisinin tamamen kesilmesi veya ilaç dozlar›n›n azalt›lmas› konusunda bile öneri yoktur. Halen çözüm bekleyen bir konudur.
Malnütrisyon
Günümüzde nütrisyon deste¤inin özellikle
malnütrisyondaki hastalarda sonuçlar› olumlu
etkiledi¤i cerrahlar ve yo¤un bak›m hekimleri taraf›ndan yayg›n kabul görmüﬂtür. Ancak, tüm cerrahi prosedürler için insizyonel infeksiyonlar ile
malnütrisyonun epidemiyolojik birlikteli¤ini
göstermek güçtür. Büyük merkezler taraf›ndan
genel kabul gören yaklaﬂ›m, majör elektif cerrahi
prosedür uygulanacak ciddi malnütrisyonlu hastalarda, CA‹’lerin de içinde potansiyel kompli-
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kasyonlar›n önlenmesi için preoperatif ve postoperatif nütrisyon deste¤inin uygulanmas› ﬂeklindedir. Ancak, CDC’nin CA‹’lerin önlenmesi amac›yla nütrisyon deste¤i yap›lmas›na yönelik bir
önerisi yoktur.
Preoperatif Dönemde Hastane Kal›ﬂ Süresi
Operasyon öncesi hastanede yat›ﬂ süresi primer hastal›k ve yandaﬂ problemler ile iliﬂkili olsa da önerilen, preoperatif yat›ﬂ süresini mümkün oldu¤u kadar k›sa tutmakt›r. Uzun yat›ﬂlarda
metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve koagülaz-negatif stafilokoklar ile kolonizasyon riski artmaktad›r. Özellikle prostetik materyallerin kullan›laca¤› operasyonlarda hastalar hastaneye
ameliyat sabah› kabul edilmelidir (kategori II).
Preoperatif Nazal Kolonizasyon
S. aureus’a ba¤l› CA‹ geliﬂiminin preoperatif
dönemdeki nazal kolonizasyon ile iliﬂkisi oldu¤u
ve topikal ajanlar ile eradikasyonun CA‹ geliﬂi-
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mini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak, CDC’nin topikal ajanlar›n preoperatif dönemde kullan›lmas›
yönünde bir önerisi yoktur.
Perioperatif Transfüzyon
Lökosit içeren allojenik kan ürünlerinin perioperatif transfüzyonun CA‹ riskini artt›rd›¤›na ait
bilgilerin meta-analizler ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu görüﬂü savunan CDC’nin kan
ürünlerinin verilmemesi yönünde bir önerisi
yoktur.
PER‹OPERAT‹F FAKTÖRLER
A. Preoperatif Dönem
Antiseptik duﬂ: Antiseptik solüsyonlar ile
duﬂ alman›n derideki mikrobiyal koloni say›lar›n› azaltt›¤› bilinmektedir. Bu konuda en etkili
ajan klorheksidin olarak saptanm›ﬂt›r. Klorheksidin ile duﬂ yapanlarda bakteriyel kolonizasyonun dokuz kat azald›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak,
maksimum antimikrobiyal etkiyi almak için tekrarlayan uygulamalar gerekmektedir. Özellikle
uzun süredir hastanede yatanlarda, aﬂ›r› ﬂiﬂman
ve intertrigolu cilt katlant›lar› olanlarda, ostomili
hastalarda klorheksidin sabun veya povidoniyodin sabun ile temizlik faydal› olacakt›r. Hastalara en az›ndan operasyondan önceki akﬂam antiseptik solüsyonlar ile duﬂ ald›r›lmas› önerilmektedir (kategori IB).
K›llar›n temizli¤i: Pratikte s›kl›kla kullan›lan
yöntem keskin jiletlerle temizliktir. Bu yöntem
kullan›lacaksa derhal operasyon öncesi uygulanmas› gerekir. Bu sayede oluﬂacak s›yr›klarda
bakteri proliferasyonuna vakit kalmayacakt›r.
Cerrahiden 24 saat önce uyguland›¤› taktirde temiz cerrahide bile infeksiyon oranlar› ikiye katlanmaktad›r. Operasyondan hemen önce tüy dökücü kremler ve elektrikli makinelerle temizlik
ile daha düﬂük infeksiyon oranlar› elde edilmiﬂtir. Ancak tüy dökücü kremler ile hipersensitivite reaksiyonlar› olabilece¤i unutulmamal›d›r.
CDC taraf›ndan önerilen e¤er operasyon sahas›
için bir engel teﬂkil etmeyecekse k›llar›n temizlenmemesidir (kategori IA).
Operasyon sahas›nda cilt temizli¤i: Povidoniyodin, alkol içeren ürünler ve klorheksidin glukonat en s›k kullan›lan ajanlard›r. Her bir ürünün
CA‹ geliﬂim riski üzerine etkilerinin k›yaslanabilece¤i kontrollü çal›ﬂmalar yoktur. Önce insizyon
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sahas›ndaki kontamine materyalin temizlenmesi
ard›ndan uygun antiseptik solüsyonlarla insizyon sahas›ndan baﬂlayarak dairesel hareket ﬂeklinde muhtemel dren yerleri ve büyüyebilecek
insizyonu hesaba katarak cilt temizli¤i önerilmektedir (kategori IB).
Ellerin temizli¤i: Yak›n zamana kadar s›v› veya kat› sabun ile el ve ön kol dirse¤e kadar 10
dakika süreyle f›rçalanarak y›kan›ld›. Art›k t›rnak
ve parmak aralar›n›n, dirse¤e kadar tüm önkolun
iyice f›rçaland›¤› iki-beﬂ dakikal›k süre yeterli
olarak kabul edilmektedir. T›rnaklar›n f›rçalanmas›n›n, ilk ameliyattan önce yap›lmas› ve ard›ﬂ›k operasyonlarda gerekli olmad›¤› belirtilmektedir. Y›kanma s›ras›nda ve sonras›nda dikkat
edilmesi gereken husus ön kolun fleksiyonda tutulup, köpü¤ün ve suyun elden dirse¤e do¤ru
akmas› ve ard›ndan steril havlular ile kurulanmakt›r. Herhangi bir tak› tak›lmamas›, t›rnaklar›n
k›sa tutulmas›, takma t›rnak kullan›lmamas› önerilse de, t›rnak cilalar› için halen bir aç›kl›k getirilmemiﬂtir. Kullan›lacak ajanlar, cilt temizli¤i
için kullan›lan ajanlar ile ayn›d›r. Ancak bu ajanlar›n her birinin ayr› ayr› CA‹ riskleri ile ilgili bir
çal›ﬂma mevcut de¤ildir.
Antimikrobiyal profilaksi: Profilaktik antibiyotik kullan›m› gerekti¤i taktirde uygulanan cerrahi prosedüre göre olas› etken mikroorganizmalara yönelik antibiyotiklerin kullan›lmas› gerekmektedir (kategori 1A). Seçilen ilaç güvenli, ucuz
ve ameliyat s›ras›nda olas› tüm etkenleri kapsayacak ﬂekilde olmal›d›r. Kullan›lan doz, asla ilac›n standart terapötik dozundan daha az olmamal›d›r. Serum ve dokulardaki antibiyotik konsantrasyonu tüm ameliyat boyunca ve en az›ndan insizyon kapat›ld›ktan birkaç saat sonras›na
kadar terapötik dozlarda devam etmelidir (kategori 1A). Ameliyat süresi seçilen ajan›n terapötik
seviyesinin devam etmesinden daha uzun sürüyorsa doz tekrarlanmal›d›r. Tekrarlanacak dozun
zamanlamas›, normal hastalarda ilac›n doku seviyelerine, serumdaki ortalama yar› ömrüne ve
beklenen CA‹ etkenlerinin yaklaﬂ›k minimal inhibitör konsantrasyon (M‹K90) de¤erlerine ba¤l›d›r. Genellikle önerilen yabanc› cisim (dren,
stapler, greft) kullan›lan temiz yaral› prosedürler
ile temiz kontamine yaral› prosedürlerde intravenöz (IV) yolla tek doz birinci kuﬂak sefalosporin kullan›lmas›d›r (sefazolin 1 -2 g). E¤er hastaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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da penisilin allerjisi varsa, gram-pozitif bakterileri kapsayan klindamisin kullan›labilir. Pratik
uygulamada operasyondan veya insizyondan
hemen önce uygulanmaktad›r. Ameliyathane ortam›nda cilt temizli¤i, örtülerin yerleﬂtirilmesi ve
anestezi indüksiyonu esnas›nda unutulabilece¤i
düﬂünülerek önceden uygulanmas› gündeme
gelmektedir. Galandiuk ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da infeksiyon oranlar›nda en iyi düﬂüﬂün antibiyoti¤in insizyondan önceki 15-60 dakikal›k dönemde yap›lmas› ile elde edilebilece¤i
saptam›ﬂt›r. CDC elektif kolorektal cerrahilerde,
IV profilaktik antibiyoti¤e ek olarak enema ve
katartikler ile kolonun mekanik temizli¤i ve
emilmeyen oral antimikrobiyal ajanlar›n operasyondan bir gün öncesinden uygulanmas›n› önermektedir (kategori IA). Ayr›ca preoperatif uygulanacak IV profilaktik antibiyotikte olas› etkenler
olan gram-negatif enterik ve anaeroplara yönelik
bir ilaç olmal›d›r (sefoksitin 1-2 g). Sefoksitin,
elektif kolorektal cerrahi d›ﬂ›nda apendektomi
ve abdominal travma cerrahisinde de önerilen
ilaçt›r. Apendektomi ve gastrointestinal sistem
yaralanmas› olmayan abdominal travma olgular›nda tek doz yeterli iken, yaralanma neticesinde gastrointestinal s›v›lar›n kar›n içine yay›ld›¤›
vakalarda antibiyoterapiye bir-üç gün süreyle
devam edilmesi önerilmektedir. Di¤er kardiyak,
ortopedik (gerek prostetik gerekse aç›k cerrahiler) ve nonkardiyak torasik temiz cerrahi prosedürlerde tek doz 1-2 g sefazolin yeterlidir. Sezaryen ameliyatlar›nda yüksek riskli hastalarda antibiyoterapinin kordon klempe edildikten hemen sonra uygulanmas› önerilmektedir (kategori 1A).
Olas› etkenler s›kl›kla gram-negatif enterikler
ve stafilokok ve streptokoklar olsa da aminoglikozidlerin ve glikopeptidlerin rutin olarak profilaktik olarak kullan›lmas› metisiline dirençli S.
aureus infeksiyonlar›na yol açabilece¤inden önerilmemektedir (kategori 1B). Ancak, metisiline
direnç oran›n›n çok yüksek oldu¤u hastanelerde
özellikle yüksek riskli hasta gruplar›nda profilakside teikoplanin veya vankomisin gibi glikopeptidler kullan›labilir.
Uygun CA‹ antibiyotik profilaksisi, immünsüpresif hastalarda bile en fazla 24 saat içinde
sonland›r›lmal›d›r. Uzam›ﬂ profilaksi uygulanan
durumlarda, hem anlaml› olarak fazla infeksiyon
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2
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görülmüﬂ ve gereksiz antibiyotik kullan›lm›ﬂ
hem de bu grup hastalar hastanede daha fazla
yatarak ekonomik kayba sebep olmuﬂlard›r.
B. ‹ntraoperatif Dönem
Ameliyathane: Ameliyathane ile ilgili sorunlar›n baﬂ›nda, ortam›n havaland›r›lmas› gelmektedir. Havada bakteri taﬂ›yabilecek toz parçac›klar›, tekstil parçalar›, deri döküntüleri ve solunumsal partiküller olabilir. Hatta kolonize personelden hava yoluyla özellikle streptokoksik infeksiyon bulaﬂlar› olabilmektedir.
Ameliyathanede pozitif bas›nç yarat›larak,
daha az temiz kabul edilebilecek koridor ve
komﬂu bölgelerden ameliyat salonuna hava ak›m› engellenebilir. Filtre edilen havan›n en az
üçü temiz, taze hava olmak kayd› ile saatte 15
kez sirkülasyonu sa¤lanmal›d›r. Sirkülasyon, havan›n tavandan verilip zemine yak›n bir bölümden tahliyesi ﬂeklinde olmal›d›r (kategori IB).
Ameliyat salon kap›lar›n›n sadece gerekli hallerde aç›lmak kayd›yla kapal› tutulmas› gerekmektedir. Bu da salona giren ç›kan cerrahi personel
trafi¤ini minimumda tutmaya yard›mc› olacakt›r
(kategori II). Ortamdaki havan›n partiküllerden
ar›nd›r›lmas›n› sa¤layan “Hepa-Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtrelerin kullan›m› sadece ortopedik prosedürler uygulanan salonlar için gereklidir (kategori II).
Salonlar›n iki ameliyat aras›nda rutin dezenfeksiyonu halen çözümlenmemiﬂ bir konudur.
Kontamine veya kirli s›n›f›ndaki operasyonlar
sonras› salonun özel temizli¤i veya kapat›lmas›
önerilmese de kan ve vücut s›v›lar› ile kontaminasyonun varl›¤›nda bir sonraki operasyon öncesi salonun bir hastane dezenfektan› ile temizli¤i
gerekmektedir (kategori IB). Son ameliyat›n arkas›ndan salonun ›slak vakumlu temizli¤i önerilmektedir (kategori II).
Epidemiyolojik çal›ﬂmalar d›ﬂ›nda ameliyathane ortam›ndan rutin örneklemelere gerek yoktur (kategori IB).
Ameliyathane giysileri: Ameliyat salonuna girerken ve tüm ameliyat boyunca kep maske kullan›lmas›, eldivenlerin steril ameliyat gömle¤i
giyildikten sonra tak›lmas›, gömle¤in kan veya
di¤er vücut s›v›lar› ile ›slanmas› ve eldivenlerin
delinmesi halinde en k›sa zamanda de¤iﬂtiril-
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mesi kesinlikle önerilirken galoﬂ giyilmesi zorunlu tutulmamaktad›r (kategori IB). Ancak galoﬂlar›n, cerrahi ekibin kan ve vücut s›v›lar› ile
kontaminasyonunu engelleyece¤i unutulmamal›d›r.

rol komitesi ve cerrahi bölümlerce birlikte de¤erlendirilmesi CA‹ riskinin azalmas›na katk›da
bulunacakt›r.

Asepsi ve cerrahi teknik: Asepsi kurallar›na
dikkat sadece cerrahi ekibi de¤il ayn› zamanda
anestezistler ve anestezi teknisyenlerini de ilgilendirmektedir. Ameliyat salonunda tak›lan
santral kateter, spinal/epidural anestezi kateterleri ve IV ilaç uygulamalar› esnas›nda asepsi
prensiplerine dikkat edilmelidir (kategori IA).
Gerek kateterizasyonlar gerek cerrahi saha için
aç›lacak materyallerin sterilizasyona dikkat edilerek aç›lmas› gerekir (kategori II). Kusursuz cerrahi tekni¤in CA‹ riskini azaltt›¤› yayg›n kabul gören bir düﬂüncedir. Kusursuz tekniklerin baﬂl›calar›; uygun kanlanmay› temin ederek etkili hemostaz›n sa¤lanmas›, hipoterminin önlenmesi,
dokulara nazik davran›lmas›, canl›l›¤›n› yitirmiﬂ
dokular›n ortamdan uzaklaﬂt›r›lmas›, dren ve dikiﬂ materyalinin uygun kullan›m›, ölü boﬂluklar›n
ortadan kald›r›lmas› ve iyi postoperatif cerrahi
alan bak›m›d›r. Kontamine ve kirli yaralar›n sekonder kapama iﬂlemine tabi tutulmas› da CA‹’yi
azaltabilecektir. Operasyon sahas›na konacak
drenlerin kapal› drenaj sistemi ﬂeklinde, mümkün oldu¤u kadar insizyondan uzak lokalizasyondan koyup mümkün oldu¤u kadar da erken
çekilmesi gerekmektedir (kategori IB).
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C. Postoperatif Dönem
Postoperatif yara bak›m›: Yara bak›m›n›n
özellikleri, insizyonun primer veya sekonder kapat›lmas›na ya da sekonder iyileﬂmeye b›rak›lmas›na ba¤l›d›r. Primer kapat›lan insizyonlar›n
24-48 saat süreyle steril yara örtüleri ile kapal›
tutulmas› yeterlidir (kategori IB). Bu süre sonras›nda insizyonun kapal› tutulmas› ve kapat›lmayan insizyon ile banyo yap›lmas› konusu halen
netlik kazanmam›ﬂt›r. Yara bak›m›n›n steril eldiven ve cerrahi aletler yap›lmas› gerekmektedir
(kategori II).
Son y›llarda yatan cerrahi hasta anlay›ﬂ›ndan,
ayaktan cerrahi hasta yaklaﬂ›m›na do¤ru bir de¤iﬂim vard›r. Bu yaklaﬂ›m preoperatif süreyi çok
k›saltaca¤› için her iki hasta grubunun ayr› kriterlerle izlenmesi ve sonuçlar›n›n infeksiyon kont-
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