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Özet
Hastane EnfeksiyonlarÕ (HE) içinde Cerrahi Alan
EnfeksiyonlarÕ (CAE), CAE içinde ise, ameliyathane
kaynaklÕ enfeksiyonlar önemli yer tutar. Ameliyathane
kaynaklÕ Cerrahi Alan EnfeksiyonlarÕ tüm hastalarÕ
etkilemekle birlikte, bazÕ özellikler hastalarÕ bu enfeksiyonlara yatkÕn kÕlar. YatkÕn gruplarÕn baùÕnda da
çocuklar gelmektedir. Bu makalede çocuk cerrahi
hastalarÕnda ameliyathane kaynaklÕ CAE’nÕ önlemede
kanÕt temeli önerilere ve kanÕt düzeylerine yer verildi.
(Çocuk Enf Derg 2010; 4: 29-33)
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YaklaùÕk 160 yÕl önce cerrahi alan enfeksiyonlarÕ (CAE) %90’larda iken, Ignaz Semmelweis’ in
el yÕkamanÕn önemine dikkat çekmesi, antibiyotiüin keùfi, asepsi ilkelerinin tanÕmlanmasÕ ve yaygÕn kullanÕmÕ, bu oranÕ azalttÕ (1,5,26). Ancak
bilinçsiz antibiyotik kullanÕmÕna baülÕ rezistan
mikroorganizmalarÕn ortaya çÕkmasÕ, yenidoüan,
çocuk ve yaùlÕlar ile kronik hastalÕüÕ olan hastalarÕn giderek daha fazla cerrahi olarak tedavi ediliyor olmalarÕ, prostatik materyallerin kullanÕmÕnda
ve organ nakillerindeki artÕù CAE’ da tekrar bir
artÕùa neden oldu (3,12).
Cerrahi alan enfeksiyonlarÕ, cerrahiyi takip
eden ilk 30 gün içinde kesi yerinde ve cerrahi
giriùimde bulunulan veya giriùim sÕrasÕnda manipüle edilen organ ve alanlarda gözlenen enfeksiyonlardÕr (2,19,28,29).

Abstract
Among the Surgical Site Infections (SSI) in Hospital
Infections (HI), operating room infections are very
important. Although Surgical Site Infections which
originate in the operating room affect all patients,
some features make patients prone to this infection.
Children come at the head of the list of prone groups.
In this article, pediatric surgery in patients, with evidence and proof of preventing SSI source in operating rooms, were included.
(J Pediatr Inf 2010; 4: 29-33)
Key words: Children, surgery, surgical site infections

Çocukluk çaüÕ çok geniù bir yaùam dönemi
yelpazesidir. Bu yelpazenin her adÕmÕ ameliyathane kaynaklÕ CAE, travma ve hipotermi geliùme
yönünden aynÕ oranda risk taùÕmaz. Ancak bilinen bir gerçek vardÕr ki, yenidoüan ve süt çocuüu dönemleri hem konjenital anomaliler ve travmalar nedeniyle daha sÕk cerrahi yolla tedaviye
baùvurulmasÕ hem de bu çocuklarÕn diüer yaù
gruplarÕna göre daha hareketli olmalarÕ travma,
baù çevresinin büyük olmasÕ ameliyat sÕrasÕnda
hipotermi olasÕlÕüÕnÕ arttÕrÕr (6,8,16,27). Literatürde
yaù, cinsiyet, cerrahinin türü, ameliyatta kalma
süresi, prolaktik antibiyotik kullanÕmÕ, kateter
kullanÕm sürelerinin ve solunum destek süresinin
uzun olmasÕ çocuklarda cerrahi alan enfeksiyonu risk faktörleridir. Bununla birlikte bir diüer
durumda çocuüun anne/babalarÕn ameliyatha-
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neye alÕnmalarÕ, çocuk cerrahi kliniklerinde yakÕn temasÕn
daha fazla olmasÕ ve çocuklarÕn genel hijyen kurallarÕna
uymalarÕndaki zorluklardÕr (13,27). Ancak literatürlerde bu
risk faktörlerinin CAE’ larÕna etkisini inceleyen kanÕt
temelli çalÕùmalara rastlanmadÕ.
Cerrahi alan enfeksiyon insidansÕ %1-40 arasÕnda
deüiùmektedir. Bu oranÕn çocuklarda sÕk karùÕlaùÕlan,
malnutrisyon, hipvolemi, hipoalbuminemi gibi nedenlerle daha fazla olduüu, bir yaùÕn altÕndaki çocuklarda
CAE riskinin 4 kat daha fazla olduüu bildirilmektedir
(2,8,9,18).
Amerika Birleùik Devletleri (ABD)’ inde çocuk cerrahisinde CAE oranÕ % 2.5- 4, buna karùÕn Mexico City’ de
yapÕlan bir çalÕùmada bu oran % 18 olarak bildirilmektedir.
(2, 7). Ülkemizde çocuk cerrahi hastalarÕnÕn da dahil olduüu bölgesel bazÕ çalÕùmalarda genel CAE oranÕ % 20- 36.4
arasÕnda deüiùtiüi belirlenmiùtir (2,10,11). Cerrahi alan
enfeksiyonlarÕnÕn % 65-70’ i insizyonel CAE’ dur (2).
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Cerrahi alan enfeksiyonu neden önemli? “Centers for
Disease Control and Prevention” (CDC)’ nin tahminine
göre yÕlda ortalama 500.000 CAE geliùmektedir. CAE
geliùen hastalar geliùmeyenlere kÕyasla %60 oranÕnda
daha fazla olasÕlÕkla yoüun bakÕma yatmaktadÕr, tekrar
hastaneye yatma olasÕlÕklarÕ beù kat daha fazla, ölüm riski
ise iki kat artar (9,12). Mortalite ve morbidite artÕùÕnÕn yanÕ
sÕra CAE’ nun hastanede kalÕù süresini ortalama yedi gün
uzattÕüÕ, bakÕm maliyetini her bir CAE’ lu hasta için 3000
dolar arttÕrdÕüÕ belirtilmektedir (9).
Ameliyathane kaynaklÕ cerrahi alan enfeksiyonlarÕnÕn
cerrahinin önemli bir sorunu olmasÕ (2,9), bu sorunun
çocuk cerrahi hastalarÕnÕ daha fazla etkilemesi (2,7,8,
9,18), çocuklarda ameliyathane kaynaklÕ CAE’ larÕnÕ
önlemede kanÕta dayalÕ öneriler nedir/nelerdir? sorusunu
akla getirmekte olup, aùaüÕda olasÕ enfeksiyon etkenleri
ve bu enfeksiyonlarÕ önlemede kanÕt temelli öneriler ile
kanÕt düzeylerine yer verildi (6,9,14,17,19,25,26).

Enfeksiyon Etkeni

KanÕt Temelli Öneri

KanÕt Düzeyi*

HavalandÕrma

Ameliyathaneden koridorlara ve diüer alanlara doüru pozitif basÕnçlÕ hava akÕmÕ saülanmalÕdÕr.

IB

(6, 14, 17, 19, 26)

Standart filtreler kullanÕlmalÕ, ultraviyole ÕùÕnlarÕ (UV) kullanÕlmamalÕdÕr.

IB

Saatte 3’ ü taze temiz hava olmak üzere, en az 15 hava deüiùimi saülanmalÕdÕr.

IB

Ameliyat odasÕnda sadece gerekli personel bulunmalÕdÕr.

IB

Ameliyat odalalarÕ, malzeme-personel-hasta giriùi dÕùÕnda kapalÕ tutulmalÕdÕr.

II

Ortopedik implant ameliyatlarÕnda ultra temiz hava saülanmalÕdÕr.

II

Çevre Temizliüi

Ameliyat odasÕnda malzeme ve yüzeyde, gözle görülen kan veya vücut

IB

(6, 14, 17, 19, 26)

sÕvÕlarÕ ile kontaminasyon varsa, sonraki ameliyat öncesi hastane dezenfeksiyonu
ile temizlenmelidir.
Kontamine veya kirli ameliyatlardan sonra özel temizlik veya ameliyat

IB

odasÕnÕn kapatÕlmasÕ gibi uygulamalar yapÕlmamalÕdÕr.
Günün/gecenin son ameliyatÕndan sonra yerler hastane dezenfektanÕ kullanÕlarak Õslak/nemli

II

vakum ile temizlenmelidir.
Ameliyathane bölümüne ya da ameliyat odasÕna giriùte yapÕùkan paspas kullanÕlmamalÕdÕr.

IB

Gözle görünür kirlenme yoksa, salonlarÕn iki ameliyat arasÕnda rutin dezenfeksiyonu
halen çözümlenmemiù bir konudur.
• Ameliyathaneye ziyaretçi kabulünün enfeksiyon geliùmesine etkisini gösterir kanÕt temelli

IB

bir veriye rastlanmadÕ.
Alet Sterilizasyonu

Cerrahi aletler, kÕlavuzlara uygun olarak steril edilmelidir.

IB

(6, 14, 17, 26)

Sadece hemen kullanÕlacak cerrahi aletlere “anlÕk; flash sterilizasyon” yapÕlÕr.

IB

Giysi ve Örtüler

Ameliyat odasÕna girerken baù ve yüz kÕllarÕnÕ örtecek ùekilde kep takÕlmalÕdÕr.

IB

(6, 9, 14, 17, 26)

AyakkabÕ kÕlÕfÕ/galoù kullanÕlmamalÕdÕr.

IB

Ameliyat odasÕnda aüzÕ ve burnu tam olarak kapatacak ùekilde maske takÕlmalÕdÕr.

IB

SÕvÕ geçirmeyen eldiven ve önlükler kullanÕlmalÕdÕr.

IB

Cerrahi ekip, önlüüü giydikten sonra, steril cerrahi eldiven giymelidir.

IB

Cerrahi giysiler kirlendiüinde deüiùtirilmelidir.

IB
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El Antisepsisi

FÕrçalar tek kullanÕmlÕk olmalÕdÕr.

II

(6, 9, 14, 17, 19,

Günün ilk vakasÕndan önce tÕrnak altÕndaki kirler bir tÕrnak temizleyici yardÕmÕ ile

II

25, 26)

akan suyun altÕnda fÕrçalanarak temizlenmelidir.
Cerrahi el hijyeninde iùleme baùlamadan önce yüzük, saat, bileklik gibi takÕlar çÕkarÕlmalÕdÕr.

II

Cerrah el antisepsisi, antimikrobiyal sabun/kalÕcÕ etkili alkollü el antiseptiüi ile

IB

ovarak saülanmalÕdÕr.
Ellerin yÕkandÕüÕ lavoba baùka bir amaçla kullanÕlmamalÕdÕr.

IB

Parmak uçlarÕndan baùlanarak el ve tüm ön kol üretici firmanÕn önerdiüi

IB

zamana (genellikle 2-6 dakika) uyularak yÕkanmalÕdÕr.
YÕkama sonrasÕ eller durulanmalÕ ve steril havlu ile kurulanmalÕdÕr.

IB

Ekibin Giyimi

Ekip pamuklu giysiler yerine su geçirmez giysiler giymelidir.

IB

(6, 9, 14,17, 26)

Ameliyat sÕrasÕnda Õslanan giysiler deüiùtirilmelidir.

IB

Vasküler ve ortopedi gibi prostatik cerrahilerde mutlaka maske kullanÕlmalÕdÕr.

IB

Kan ve ameliyat sÕvÕlarÕndan olabilecek mikroorganizma bulaùmasÕnÕ önlemek için kep,

IB

maske, gözlük, transparan koruyucular kullanÕlmalÕdÕr.
Ameliyat ekibi kep giymelidir.

II

Çift eldiven giyilmelidir.

II

ûki saatten uzun süren ameliyatlarda eldiven ve giysiler deüiùtirilmelidir.

II

Kaygan olmayan antistatik ayakkabÕ giyilmelidir.
Cilt HazÕrlÕüÕ

Tüy dökücü krem/elektrikli makineleri ile yapÕlan cilt temizliüi CAE oranÕnÕ azaltÕr.

IA

(6, 9, 14, 17, 26)

Eüer ameliyat sahasÕ için bir engel oluùturmayacaksa, kÕllar temizlenmemelidir.

IA

TÕraù gerekiyorsa ameliyattan hemen önce yapÕlmalÕdÕr.

IA

Ameliyat öncesi tüm vücudu içeren antisepteptikli banyolarÕn etkisini gösteren

IB

yeterli kanÕt bulunmamaktadÕr. Ancak hastanÕn ameliyathaneye alÕnmadan önce normal
bir banyo yapmasÕ ve ameliyat bölgesinin antiseptik bir sabunla yÕkanmasÕ yeterlidir.
ûnsizyon bölgesi ve çevresindeki kirler antiseptik solüsyonla boyama öncesi yÕkanmalÕ
ve temizlenmelidir.
Deri hazÕrlÕüÕnda uygun antiseptik solüsyon kullanÕlmalÕdÕr.

IB

HazÕrlanan bölge insizyonu ve dren konulacaksa dren bölgesini de kapsayacak geniùlikte olmalÕdÕr.

II

Asepsi ve Cerrahi

ûntravenöz ilaç verirken veya epidural, spinal ya da intravenöz kateter yerleùtirirken

IA

Teknik

asepsi ilkelerine uyulmalÕdÕr.

(6, 9, 17, 19, 26)

Steril objeler, kullanmadan hemen önce açÕlmalÕdÕr.

II

Cerrahi alanÕn kontamine olduüu düùünülüyorsa, cilt geç primer ya da sekonder kapatmak

IB

üzere açÕk bÕrakÕlmalÕdÕr.
Drenaj için kapalÕ-emici dren kullanÕlmalÕdÕr.

IB

Dren, insizyondan ayrÕ bir kesi ile yerleùtirilmelidir ve mümkün olan en kÕsa sürede çekilmelidir.

IB

Cerrahi alanda dokuya nazik davranÕlmalÕ, kanama kontrol edilmeli, ölü dokular, yabancÕ cisimleri

IB

içeren dokular çÕkarÕlmalÕ, ölü boùluklar önlenmelidir.
Profilaksi
(6, 14, 17, 26)

Sadece endikasyon bulunan hastalarda en yaygÕn CAE nedeni mikroorganizmalara

IA

etkin ve rehberlerde önerilen antibiyotikler seçilmelidir.
Profilaktik antibiyotiüin ilk dozu IV yolla (1 saat önce, Vankomisin uygulanacaksa

IA

2 saat önce), insizyon yapÕldÕüÕnda serum ve dokuda bakterisidal konsantrasyona ulaùacak
zamanlama ile verilmelidir.
Serum ve doku ilaç düzeyi ameliyat boyunca ve ameliyathanede insizyonun kapatÕlmasÕndan

IA

birkaç saat sonrasÕna kadar devam ettirilmelidir. Antibiyotik profilaksisinin süresi ulusal
rehberlere dayanmalÕdÕr.
Vankomisin rutin profilaktik antibiyotik olarak kullanÕlmamalÕdÕr.

IA
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*KanÕt Düzeyleri
IA. Randomize kontrollü çalÕùmalar (RKÇ) ve metaanalizden elde edilen kanÕtlar
IB. En az bir RKÇ elde edilen kanÕtlar
IIA. En az bir iyi düzenlenmiù randomize olmayan
kontrollü çalÕùamadan elde edilen kanÕtlar
IIB. En az bir yarÕ deneysel çalÕùmalardan elde edilen
kanÕtlar
III. ûyi düzenlenmiù tanÕmlayÕcÕ çalÕùmalardan elde edilen kanÕtlar
IV. Düzey KanÕt: Birden fazla iyi tasarlanmÕù kohort ya
da vaka-kontrol çalÕùmalarÕ.
V. Düzey KanÕt: TanÕmlayÕcÕ ve kalitatif çalÕùmalarÕn
sistematik gözden geçirilmesine dayalÕ çalÕùmalar (meta
sentezler).
VI. Düzey KanÕt: Tekli tanÕmlayÕcÕ veya kalitatif çalÕùmalar.
VII. Düzey KanÕt: SaygÕn otoritelerin görüùleri ve/veya
uzman komite raporlarÕ
Sonuç olarak; CAE tarihsel süreçte dalgalanmalar
göstermekle birlikte giderek artan bir seyir göstermekte, maddi ve manevi hasarlara neden olmaktadÕr. Bu
sorunun boyutu geniùledikçe önlemeye yönelik kanÕt
temelli çalÕùmalarÕn da artÕüÕnÕ görmekteyiz. ArtÕk bize
düùen görev kanÕt temelli çalÕùmalar yapmanÕn yanÕ sÕra,
kanÕtlara ulaùmak ve bunlarÕ hasta bakÕmÕna yansÕtmak
olmalÕdÕr.

ÇÕkar ÇatÕùmasÕ
Yazarlar herhangi bir çÕkar çatÕùmasÕnÕn söz konusu
olmadÕüÕnÕ bildirmiùlerdir.
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