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SURGICAL WOUND INFECTION
IN OTORHINOLARYNGOLOGY
Treating wound infections, both traumatic and
surgical, is an everyday duty of a practicing surgeon.
Up until half of the 19th century the „irritation
fever” with associated purulent discharge from
wound and sepsis were natural phenomena. Usual
resolution of this condition was death. Introduction
of the term and idea of „antiseptics” by Joseph Lister
in the 1860’s dramatically improved the situation.
Over the last twenty years many research projects
were undertaken to evaluate the biology and patophysiology of wound healing and role of the local and
systemic factors influencing those processes. Our
goal is to summarize current guidelines and recommendations on how to take care of the surgical
wounds pre-, intra- and postoperatively.

(Mag. ORL, 2008, VII, 3, 63–73)
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Chirurg codziennie ma do czynienia z gojeniem si´ ran, tak urazowych, jak i operacyjnych.
Rany operacyjne stanowià codzienny problem w
praktyce lekarzy wszystkich dyscyplin zabiegowych. Do oko∏o po∏owy wieku XIX naturalnym
zjawiskiem po operacji by∏a tak zwana „goràczka
z podra˝nienia”, z towarzyszàcym ropnym wyciekiem z rany i cz´sto posocznicà. Nierzadko
taki przebieg procesu chorobowego koƒczy∏ si´
zgonem. Dopiero wprowadzenie poj´cia antyseptyki przez Josepha Listera w latach 60.
XIX wieku zacz´∏o zmieniaç tà niekorzystnà
sytuacj´.
W ostatnich dziesi´cioleciach pojawi∏o si´
w piÊmiennictwie wiele prac poÊwi´conych biologii i patofizjologii gojenia si´ ran oraz roli czynników ogólnoustrojowych i miejscowych w tych
procesach (Arendt 1996, Ciencia∏a i in. 2002,
Dzier˝anowska i Jeljaszewicz 1999, Màdry
1985). Znanych jest wiele czynników wp∏ywajàcych na proces gojenia ran: niedo˝ywienie, cukrzyca, mocznica, stosowanie kortykosteroidów,
cytostatyków, radioterapia, niedokrwienie czy
zaka˝enie.
Bardzo istotny wp∏yw na gojenie si´ rany ma
jej zaka˝enie. Cz´stoÊç wyst´powania, definicja
oraz kryteria stosowane do rozpoznania i kwalifikacji zaka˝eƒ ran operacyjnych (ZRO) podawane w literaturze znacznie si´ mi´dzy sobà ró˝nià.
Wójkowska-Mach i in. (2002) podajà, ˝e w 1992 r.
okreÊlenie „zaka˝enie rany operacyjnej” zosta∏o
zastàpione terminem „zaka˝enie miejsca chirurgicznego (operowanego)”; w piÊmiennictwie
polskim „nadal jednak powszechnie u˝ywa si´
terminu zaka˝enie rany operacyjnej”. Zaka˝enie
miejsca operowanego to takie zaka˝enie, które
ujawnia si´ do 30 dni od dnia zabiegu lub do jednego roku w przypadku zastosowania implantu
(Kleszcz i in. 1997).
Zaka˝enia ran operacyjnych sà najcz´stszymi zaka˝eniami i zarazem najcz´stszymi powik∏aniami (38%) w oddzia∏ach chirurgicznych.
JeÊli przeanalizujemy cz´stoÊç wyst´powania
zaka˝eƒ we wszystkich oddzia∏ach szpitalnych,
to ZRO plasuje si´ na trzecim miejscu (15%)

63

(Mangram i Horan 1999). WÊród zmar∏ych z potwierdzonym ZRO 77% zmar∏o z tego powodu,
przy czym w 2/3 przypadków dotyczy∏o ono rany
operacyjnej, w 1/3 zaÊ operowanych narzàdów
i jam cia∏a (Mangram i Horan 1999). ZRO wyd∏u˝a hospitalizacj´ Êrednio o 7–10 dni, znaczàco
zwi´kszajàc równie˝ jej koszty (Ró˝aƒska i in.
2002). W oddzia∏ach laryngologicznych z ZRO
mamy do czynienia rzadziej ni˝ w innych oddzia∏ach zabiegowych. Bulandy, Gruca i Heczko (Bulanda i in. 2001) zaznaczajà, ˝e zaka˝enia rany
najcz´Êciej wik∏ajà operacje uk∏adu pokarmowego (50,9%), kostnego (12,77%), moczowego oraz
skóry i tkanki podskórnej (9,66%). Najrzadziej
zaÊ wyst´pujà po operacjach narzàdów s∏uchu
i wzroku (odpowiednio 0 i 0,16%). Udowodniono,
˝e ska˝enie pola operacyjnego iloÊcià bakterii
wynoszàcà 105/gram tkanki znamiennie podnosi
ryzyko ZRO. W przypadku pozostawienia w polu
operacyjnym obcego materia∏u, np. nici jedwabnych, do ZRO wystarczy tak niewielka iloÊç drobnoustrojów jak 100 gronkowców/gram tkanki
(Mangram i Horan 1999).

Rodzaje ran i ich zaka˝eƒ

Do chwili obecnej wprowadzono wiele klasyfikacji ran operacyjnych i ich zaka˝eƒ. Tworzono je z myÊlà o ∏atwiejszym diagnozowaniu
i leczeniu chorych, u których takie powik∏ania
pooperacyjne nastàpi∏y. W cz´Êci klasyfikacji
za podstaw´ podzia∏u przyj´to kryterium anatomiczne, uwzgl´dniajàce przede wszystkim miejsce i g∏´bokoÊç penetracji procesu zapalnego. Inne skupi∏y si´ na okolicznoÊciach powstania rany
i jej pierwotnej kontaminacji florà bakteryjnà.
Poni˝ej przedstawiono obie g∏ówne klasyfikacje.
Klasyfikacja ZRO na podstawie kryteriów
anatomicznych (Wójkowska-Mach i in. 2002,
Gyssens 1999, Ciencia∏a i in. 2002):
1. Zaka˝enie w miejscu ci´cia chirurgicznego:
a) powierzchowne zaka˝enie rany chirurgicznej (operacyjnej):
– stan zapalny obejmuje tylko skór´ lub
tkank´ podskórnà w okolicy naci´cia,
– wyst´puje ropny wyciek w miejscu
naci´cia,
– wyizolowano drobnoustrój z miejsca
naci´cia,
– obecny jest co najmniej jeden z objawów klinicznych stanu zapalnego
(goràczka >38°C, ból zlokalizowany
w okolicy naci´cia, tkliwoÊç uciskowa),
– rozpoznanie zaka˝enia rany zosta∏o
postawione przez chirurga (operatora
lub jego asystenta),
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b) g∏´bokie zaka˝enie rany chirurgicznej
(operacyjnej):
– stan zapalny dotyczy g∏´biej po∏o˝onych tkanek mi´kkich w okolicy naci´cia (powi´zi, mi´Êni),
– wyst´puje ropny wyciek z g∏´bokich
warstw w okolicy naci´cia (ale nie
z narzàdu lub jamy cia∏a),
– dosz∏o do samoistnego otwarcia g∏´bszych warstw rany lub chirurg Êwiadomie otworzy∏ ran´,
– wyst´puje co najmniej jeden z objawów klinicznych zaka˝enia,
– stwierdza si´ obecnoÊç ropnia w badaniu przedmiotowym czy podczas
reoperacji bàdê w badaniu histopatologicznym lub radiologicznym,
– rozpoznanie zaka˝enia rany zosta∏o
postawione przez chirurga (operatora
lub jego asystenta).
2. Zaka˝enie narzàdu lub przestrzeni jamy
cia∏a:
– stan zapalny dotyczy struktur anatomicznych, które by∏y przedmiotem
zabiegu, a nie rany pow∏ok,
– wyst´puje ropna wydzielina z drenu
za∏o˝onego przez osobne naci´cie,
umieszczonego w narzàdzie lub jamie
cia∏a/przestrzeni,
– wyizolowano drobnoustrój z posiewu
p∏ynu lub tkanki,
– stwierdza si´ obecnoÊç ropnia lub innych objawów stanu zapalnego w badaniu przedmiotowym czy podczas reoperacji bàdê w badaniu histopatologicznym lub radiologicznym,
– rozpoznanie zaka˝enia rany zosta∏o postawione przez chirurga (operatora lub
jego asystenta).
Klasyfikacja ran z uwzgl´dnieniem stopnia
czystoÊci pola operacyjnego, zaproponowana w latach 60. XX wieku przez Amerykaƒskie
Towarzystwo Chirurgów wyró˝nia rany:
Czyste: rana operacyjna, w której podczas
operacji nie stwierdza si´ cech stanu zapalnego
ani nie otwiera si´ Êwiat∏a dróg oddechowych,
rodnych, moczowych czy przewodu pokarmowego. Ryzyko zaka˝enia tego typu ran wynosi oko∏o
2%. W laryngologii do tego typu operacji nale˝à
np. usuni´cie uk∏adu ch∏onnego szyi czy operacje tarczycy.
Czyste-ska˝one: rany powsta∏e w trakcie
operacji, podczas których dosz∏o w sposób kontrolowany chirurgicznie do otwarcia Êwiat∏a
dróg oddechowych, rodnych, moczowych, ˝ó∏ciowych czy przewodu pokarmowego. Ryzyko

zaka˝enia waha si´ od 3 do 5%. W laryngologii
mo˝e byç to np. operacja usuni´cia krtani czy
tracheostomia.
Ska˝one: rany urazowe opracowane do 6
godzin od ich powstania oraz rany powsta∏e
w trakcie operacji w polu czystym-ska˝onym,
w którym podczas zabiegu wydosta∏a si´
znaczna iloÊç treÊci, g∏ównie z przewodu pokarmowego. Do ran ska˝onych nale˝y równie˝ zaliczyç rany czyste i rany czyste-ska˝one, jeÊli
w czasie zabiegu z ró˝nych przyczyn dosz∏o
do istotnego naruszenia zasad sterylnoÊci chirurgicznej. Ryzyko zaka˝enia w tym przypadku
oscyluje w szerokich granicach 5–30%.
Zaka˝one (brudne): zastarza∏e rany urazowe oraz operacyjne w przebiegu jawnego klinicznie zaka˝enia. Ryzyko przetrwa∏ych powik∏aƒ zakaênych po opracowaniu chirurgicznym
tego typu ran si´ga od 7,1 do 50% (Wójkowska-Mach i in. 2002, Gyssens 1999, Ciencia∏a i in.
2002, Esser 1997, National Academy of Sciences
National Research Council 1964). Tabela 1
przedstawia przyk∏ady operacji laryngologicznych i ryzyka ZRO w zale˝noÊci od klasyfikacji
rodzaju rany operacyjnej.
Tabela 1. Klasyfikacja ran z uwzgl´dnieniem ryzyka zaka˝enia (Mangram i Horan 1999)
Rodzaj rany

Czyste

Rodzaj operacji

usuni´cie tarczycy,
usuni´cie Êlinianki
przyusznej, wyci´cie
w´z∏ów ch∏onnych
pod˝uchwowych,
naczyƒ szyjnych,
preparowanie szyi

Czyste-ska˝one usuni´cie krtani,
usuni´cie ustnej cz´Êci
gard∏a, z∏o˝one resekcje

Ryzyko
ZRO (%)

1

3–4

Ska˝one

Êwie˝e rany pourazowe

10–15

Brudne

stare rany zaka˝one lub
z obecnoÊcià cia∏ obcych

40

Tabela 2. Klasyfikacja ci´˝koÊci zaka˝enia rany
operacyjnej wg Tabeta i Johnsona (Mangram
i Horan 1999)
Stopnie ci´˝koÊci zaka˝enia rany operacyjnej

0
1
2
3
4
5

prawid∏owe gojenie
zaczerwienienie-rumieƒ wokó∏ linii szwów
nieprzekraczajàce 1 cm
zaczerwienienie-rumieƒ wielkoÊci 1-5 cm
zaczerwienienie-rumieƒ >5 cm
ze stwardnieniem
ropna wydzielina uzyskana w wyniku
samoistnego, jak i chirurgicznego drena˝u
przetoka Êluzówkowo-skórna

Stosujàc przytoczone systemy klasyfikacyjne, stwierdzono du˝e zmiennoÊci cz´stoÊci wyst´powania zaka˝eƒ w przypadku zabiegów chirurgicznych tego samego rodzaju. Na podstawie
tych obserwacji dowiedziono, ˝e do zaka˝enia
rany dochodzi w nast´pstwie wypadkowej wielu
czynników, które w mniejszym lub wi´kszym
stopniu wp∏ywajà na biologicznà równowag´
mi´dzy drobnoustrojami a organizmem chorego
i sà zale˝ne nie tylko od rodzaju operacji. Cz´Êç
z nich jest podatna na dzia∏ania profilaktyczne
i lecznicze, inne sà wyjàtkowo trudne do opanowania.
Gyssens (1999) opracowa∏ podzia∏ czynników ryzyka zaka˝enia rany operacyjnej w zale˝noÊci od ∏atwoÊci ich modyfikacji:
1. Czynniki zwi´kszajàce ryzyko zaka˝enia,
które ∏atwo poddajà si´ dzia∏aniom profilaktycznym:
– d∏ugi okres hospitalizacji przed zabiegiem,
– leczenie przeciwbakteryjne przed zabiegiem,
www.magazynorl.pl
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Dyskusyjna w laryngologii pozostaje kwestia klasyfikacji ran operacyjnych uszu oraz du˝ych gruczo∏ów Êlinowych. Pomimo oczywistego

kontaktu tych narzàdów ze ska˝onym Êrodowiskiem dróg oddechowych (jama b´benkowa
przez tràbk´ s∏uchowà z nosogard∏em) i pokarmowych (Êlinianki przez przewody wyprowadzajàce Êlin´ z jamà ustnà) nie sà to narzàdy
zasiedlone florà bakteryjnà w warunkach
prawid∏owych.
Tabet i Johnson (Mangram i Horan 1999)
podj´li prób´ opracowania skali stopni ci´˝koÊci
zaka˝enia rany operacyjnej, która u∏atwi∏aby
ich klinicznà ocen´, a zarazem porównanie post´powania w przypadku wystàpienia zaburzeƒ
w gojeniu. Klasyfikacj´ przez nich zaproponowanà przedstawia tabela 2.
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– golenie skóry w dniu poprzedzajàcym
zabieg,
– d∏ugi czas trwania zabiegu,
– dreny w jamie operacyjnej,
– uszkodzenie tkanek,
– utrata i przetaczanie krwi.
2. Czynniki zwi´kszajàce ryzyko zaka˝enia,
których skorygowanie jest trudne lub niemo˝liwe:
– podesz∏y wiek,
– niedo˝ywienie,
– oty∏oÊç,
– immunosupresja,
– cukrzyca,
– terapia kortykosteroidami.
Simo i French (2006) opracowali zestawienie czynników zwi´kszonego ryzyka zaka˝enia
rany operacyjnej u chorych z nowotworem g∏owy i szyi. Przedstawia je tabela 3.
Tabela 3. Czynniki zwi´kszonego ryzyka ZRO
u chorych z nowotworem g∏owy i szyi (Simo
i French 2006)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Palenie tytoniu.
Uzale˝nienie od alkoholu.
Z∏a higiena jamy ustnej.
WczeÊniejsza hospitalizacja.
Radio- i chemioterapia przedoperacyjna.
Tracheostomia.
Rozleg∏e wyci´cie z zastosowaniem p∏ata
do rekonstrukcji.
D∏ugi czas trwania operacji.
Zaawansowane stadium (TNM).
D∏ugi czas pobytu chorego w szpitalu
przed operacjà.
Lokalizacja nowotworu w krtaniowej cz´Êci
gard∏a i krtani.
Ca∏kowita laryngektomia v. laryngektomia
cz´Êciowa.
RozejÊcie si´ szwów Êluzówkowych – najcz´stsza przyczyna ZRO u chorych bez obcià˝eƒ.

Flora zasiedlajàca organizm chorego

Organizm cz∏owieka jest siedliskiem licznych
rodzajów mikroorganizmów, które mo˝na podzieliç ze wzgl´du na ich funkcj´ w zachowaniu stanu
zdrowia, jak i w procesach chorobowych (tab. 4).
Od wielu opisanych czynników zale˝y, jakà florà
organizm danego chorego zostanie skolonizowany i czy b´dzie stanowi∏a ona realne zagro˝enie
dla jego zdrowia i ˝ycia.
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Tabela 4. Definicje rodzajów flory bakteryjnej
(Mangram i Horan 1999)
Flora sta∏a

Flora przejÊciowa Flora infekcyjna

Wyst´puje stale
na zdrowej skórze,
trudna do usuni´cia
za pomocà
Êrodków myjàcych
– zwykle
drobnoustroje
o niskim stopniu
chorobotwórczoÊci

Jest obca skórze,
stanowi jej
zanieczyszczenie
z powodu
kontaktu
ze Êrodowiskiem
– zwykle
drobnoustroje
chorobotwórcze

Drobnoustroje
powodujàce
aktualnie
zaka˝enie
skóry ràk,
chorobotwórcze
– osoba zaka˝ona
nie powinna
wykonywaç
prac, z którymi
wià˝e si´ ryzyko
zaka˝eƒ

èród∏em zaka˝enia mo˝e byç inny chory,
personel lub otaczajàce Êrodowisko. Podczas zabiegu operacyjnego dochodzi do uszkodzenia naturalnych barier skóry i b∏on Êluzowych, co powoduje, ˝e drobnoustroje zmieniajà miejsce
swojego bytowania i mogà staç si´ chorobotwórcze (Dzier˝anowska i Jeljaszewicz 1999). Nale˝y
równie˝ mieç na uwadze, ˝e flora sta∏a chorego
w znacznym stopniu ró˝ni si´ od tzw. flory fizjologicznej (sta∏ej) zdrowego cz∏owieka (tab. 5).
D∏ugi pobyt w szpitalu przed operacjà, stosowane leczenie, zaburzenia od˝ywiania (szczególnie
u chorych onkologicznych) i inne przyczyny
sprzyjajà przegrupowaniu flory sta∏ej. W jej
sk∏adzie zachodzà g∏´bokie zmiany iloÊciowe
i jakoÊciowe. Przyk∏adem mo˝e byç kolonizacja
górnych dróg oddechowych pa∏eczkami Gram-ujemnymi (Po∏owniak-Pracka 2003). Bakterie
mogà równie˝ dostaç si´ do rany z ognisk zaka˝enia drogà limfatycznà lub krwionoÊnà.
Zaka˝enie rany operacyjnej drobnoustrojami
pochodzàcymi od innego chorego lub bytujàcymi
w Êrodowisku otaczajàcym pacjenta nast´puje
w dwojaki sposób: poprzez r´ce personelu medycznego oraz drogà kropelkowà (Ciancia∏a i in.
2002). Warto zaznaczyç, ˝e górne drogi oddechowe cz∏onków zespo∏u operacyjnego (z wyjàtkiem
chorych z czynnym zaka˝eniem) rzadko sà êród∏em bakterii zaka˝ajàcych ran´ operacyjnà.
Dominujàce czynniki etiologiczne zaka˝eƒ
miejsca operowanego u pacjentów hospitalizowanych to: Staphylococcus aureus (28%), E. coli
(18%) i Enterococcus (12%) (Bulanda i in. 2001).
Zauwa˝ono, ˝e istnieje du˝a zale˝noÊç pomi´dzy miejscem operacji a prawdopodobieƒstwem wystàpienia okreÊlonego rodzaju patogenu. Przy operacjach na g∏owie i szyi (z otwarciem

Tabela 5. Najcz´stsze drobnoustroje sk∏adajàce
si´ na flor´ sta∏à skóry i jamy ustnej (Mangram
i Horan 1999)
Skóra

Jama ustna

Wzgl´dne beztlenowce:
Beztlenowce: Actinomyces
Propionibacterium acnes, israelii, Bacteroides sp.,
Peptostreptococcus magnus Fusobacterium sp.,
Gram-dodatnie:
Peptostreptococcus sp.,
Staphylococcus aureus,
Porphyromonas sp.,
S. epidermidis
Prevotella
Gram-ujemne:
Gram-dodatnie:
Acinetobacter sp.,
Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa Streptococcus anginosus,
(okolice wilgotne)
S. viridans, S. pyogenes
Grzyby: Candida sp.,
Gram-ujemne:
Malassezia furfur
Eikenella corrodens,
E. coli i inne pa∏eczki
Atypowe:
Chlamydia pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae
Grzyby: Candida albicans

przewodu pokarmowego) w du˝ej mierze dochodzi do zaka˝enia przez S. aureus, paciorkowce,
anaeroby z górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. Peptostreptococcus) (Gyssens 1999,
Ciancia∏a i in. 2002). Po∏owniak-Pracka (2003)
zaznacza, ˝e u chorych onkologicznych operowanych w obr´bie g∏owy i szyi najwi´kszy udzia∏
w zaka˝eniu majà: S. aureus, P. aeruginosa, E.
coli i Enterobacteriacae, Enterococcus sp. i inne.
Nale˝y tutaj zaznaczyç, ˝e na pierwszym miejscu
w zaka˝aniu ran w operacjach g∏owy i szyi, podobnie jak w chirurgii ogólnej, znajduje si´ S.
aureus.
Badania populacyjne wskazujà, ˝e 20–30%
zdrowej populacji jest nosicielem gronkowca
z∏ocistego w jamach nosa. Stwierdzono, ˝e jego
obecnoÊç silnie koreluje z cz´stoÊcià wyst´powania ZRO. Jest to jeden z najistotniejszych
niezale˝nych czynników ryzyka ZRO podawany
w literaturze. Przeprowadzono badanie, w którym maÊç mupirocynowa (Bactroban) stosowana profilaktycznie do eradykacji patogenów
z jam nosa znacznie zmniejsza∏a ryzyko ZRO
(Mangam i Horan 1999).

Zalecenia post´powania

Przygotowanie chorego

1. Dà˝yç do wyleczenia w okresie poprzedzajàcym planowany zabieg operacyjny wszelkich zaka˝eƒ odleg∏ych toczàcych si´ w organizmie chorego (np. próchnica z´bów, ropne
zmiany skórne, zaka˝enia dróg moczowych itp.).
2. Dà˝yç do jak najlepszego wyrównania
glikemii w okresie oko∏ooperacyjnym.
3. Zach´caç chorych palàcych do zaprzestania palenia tytoniu na co najmniej 30 dni
przed zabiegiem.
4. Nie wstrzymywaç si´ od zalecenia choremu niezb´dnych przetoczeƒ preparatów krwiopochodnych. Liczne badania potwierdzi∏y, ˝e
utrzymanie w granicach normy parametrów
morfologii oraz parametrów biochemicznych
krwi koreluje z mniejszym ryzykiem ZRO.
5. Wymagaç od chorych, aby wykàpali si´
lub wzi´li prysznic ze Êrodkiem antyseptycznym
przynajmniej wieczorem dnia poprzedzajàcego
operacj´. Cz´stsze lub bardziej intensywne ogólne zabiegi higieniczne nie zmniejszajà ryzyka
ZRO.
6. W∏osy w okolicy operowanej usuwaç jedynie wówczas, jeÊli przeszkadzajà w zabiegu.
Jednym z najcz´Êciej powtarzanych b∏´dów
na oddzia∏ach zabiegowych jest zlecanie ogolenia skóry miejsca operowanego w dniu poprzedzajàcym zabieg. Prowadzi to do powstania
licznych mikrouszkodzeƒ naskórka i rozwoju
na tak stworzonej po˝ywce kolonii bakteryjnych.
JeÊli chory powinien mieç usuni´te w∏osy w okolicy operowanej, zabieg ten nale˝y wykonaç ju˝
na bloku operacyjnym, w czasie poprzedzajàcym
mycie chirurgiczne. Alternatywà dla golenia
skóry jest przystrzy˝enie w∏osów, znacznie
mniej uszkadzajàce naskórek (Esser 1997).
7. Skór´ w miejscu ci´cia operacyjnego bardzo dok∏adnie oczyÊciç i umyç Êrodkiem antyseptycznym, wykonujàc koncentryczne okr´gi
lub promieniÊcie przesuwajàc si´ od Êrodka rany
do obwodu. W przygotowaniu przedoperacyjnym rany brudnej, szczególnie z obecnym
ju˝ w jej wn´trzu ropnym procesem zapalnym,
technika mycia powinna byç odwrotna: z obwodu rany ruchy myjàcego powinny kierowaç si´
w stron´ jej centrum, tak aby nie rozprzestrzeniaç obecnego procesu zapalnego. Przygotowany
obszar skóry powinien byç wystarczajàco du˝y,
aby w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o poszerzyç
ci´cie i wprowadziç dreny.
www.magazynorl.pl
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W zwiàzku z du˝à iloÊcià danych naukowych
i empirycznych dost´pnych w literaturze, postanowiono stworzyç zalecenia post´powania majàce
na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju ZRO. Wytycz-

ne opracowano na podstawie zaleceƒ oraz prac
przeglàdowych amerykaƒskich (Mangram i Horan
1999, Bulanda i in. 2002).
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8. Dà˝yç do maksymalnego skrócenia okresu hospitalizacji przedoperacyjnej. Czas ten powinien s∏u˝yç jedynie ostatecznej kontroli przygotowania chorego do zabiegu, a nie planowej
diagnostyce. Takie dzia∏anie ma na celu unikni´cie kolonizacji chorego opornymi drobnoustrojami szpitalnymi (Dzier˝anowska i Jeljaszewicz
1999).
9. SprawnoÊç chirurga i czas trwania zabiegu operacyjnego istotnie wp∏ywajà na ryzyko
ZRO. Wykazano zale˝noÊç mi´dzy czasem ekspozycji tkanek na dzia∏anie czynników bakteryjnych a zaka˝eniem. D∏ugie i rozleg∏e zabiegi, po∏àczone z du˝ym urazem mechanicznym tkanek
oraz ich wysychaniem, obcià˝one sà wi´kszym
ryzykiem zaka˝eƒ (Ciencia∏a i in. 2002). Skrócenie czasu zabiegu zmniejsza ryzyko ZRO. Powik∏anie to zdarza si´ 40% cz´Êciej po operacjach
trwajàcych ponad dwie godziny w porównaniu
z zabiegami, które koƒczà si´ przed up∏ywem
godziny (Lawrence 1998).
10.Cz´Êç chorych z ró˝nych przyczyn podlega sta∏ej ogólnej kortykosteroidoterapii w okresie przedoperacyjnym. Jak wiadomo, potwierdzone jest dzia∏anie in vitro kortykosteroidów
polegajàce m. in. na hamowaniu reakcji zapalnej
tkanek, która jest jednym z kluczowych etapów
gojenia si´ rany operacyjnej. Danielewicz i in.
(1994) w badaniu na szczurach stwierdzili, ˝e
stosowanie kortykosteroidów i przewlek∏a niewydolnoÊç nerek majà wp∏yw na proces gojenia
si´ rany. Wykazali oni, ˝e niewydolnoÊç nerek
i kortykosteroidy opóêniajà gojenie rany skórnej,
nie majàc wp∏ywu na gojenie si´ rany surowiczej. Nie spotkali si´ jak dotàd z danymi potwierdzajàcymi jednoznacznie te spostrze˝enia
u ludzi. Nie ma zatem obecnie zaleceƒ zmniejszania dawek lub przerywania kortykosteroidoterapii przed planowanà operacjà.
11.Nie ma równie˝ zaleceƒ co do leczenia
˝ywieniowego jako czynnika wp∏ywajàcego korzystnie na gojenie rany operacyjnej.
12.Nie ma te˝ zaleceƒ co do stosowania
urzàdzeƒ zwi´kszajàcych utlenowanie tkanek
w ranie, takich jak maska, wàsy tlenowe lub komora tlenowa hiperbaryczna. Nie potwierdzono,
aby takie przygotowanie chorego w okresie
przedoperacyjnym zmienia∏o rezultat leczenia.

Chirurgiczne mycie ràk i przedramion

1. Celem chirurgicznego mycia ràk i przedramion przed zabiegiem operacyjnym jest usuni´cie substancji obcych, z∏uszczajàcego si´ naskórka oraz flory przejÊciowej. Warto w tym
miejscu podkreÊliç, ˝e procedura ta nie dà˝y
do eradykacji flory sta∏ej na skórze mytej okolicy.
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Na potwierdzenie tego zalecenia mo˝na przytoczyç badanie, w którym okreÊlano stopieƒ usuni´cia mikroorganizmów podczas mycia chirurgicznego w zale˝noÊci od czasu jego trwania.
I tak stwierdzono, ˝e 30 s mycia powoduje oko∏o
stukrotne zmniejszenie liczby mikroorganizmów
flory przejÊciowej, podczas gdy 5 minut mycia
jedynie dwukrotnie zmniejsza liczb´ mikroorganizmów flory sta∏ej (Mangram i Horan 1999).
2. Mycie chirurgiczne ca∏ych ràk i przedramion powinno trwaç 2–5 min po uprzednim
zdj´ciu z mytej okolicy wszelkiej bi˝uterii
i ozdób. Paznokcie powinny byç krótko obci´te
(nie u˝ywaç sztucznych). Wa˝nym punktem jest
u˝ycie szczotki podczas mycia chirurgicznego.
S∏u˝y ona, wbrew post´powaniu znacznej cz´Êci
personelu, jedynie do oczyszczenia okolicy paznokci, szczególnie pod p∏ytkami paznokciowymi. Sà to miejsca, których oczyszczenie bez
u˝ycia szczotki jest niemal˝e niemo˝liwe. Nie
powinno si´ jej stosowaç na skórze odkrytej ràk
i przedramion, poniewa˝ powoduje uszkodzenia
naskórka, a czasami nawet drobne krwawienia
z warstwy podnaskórkowej. Mycie szczotkà jest
zalecane jedynie przed pierwszym zabiegiem
operacyjnym w danym dniu, chyba ˝e pomi´dzy
zabiegami dosz∏o do wyraênego zabrudzenia
ràk. Obecnie nie ma zaleceƒ odnoÊnie lakierowania paznokci.
3. Dezynfekcja jest kolejnym etapem przygotowania ràk i przedramion. Preparat odka˝ajàcy powinien byç nanoszony na skór´ suchà,
poniewa˝ nawet niewielka iloÊç wody mo˝e
znacznie zmniejszyç st´˝enie Êrodka dezynfekcyjnego, a co za tym idzie jego aktywnoÊç. Istotne
jest, aby podczas dezynfekcji skóra by∏a mokra
od preparatu. Jej okresowe wysychanie mo˝e
powodowaç skrócenie efektywnego czasu dzia∏ania Êrodka odka˝ajàcego. Nowoczesne preparaty odka˝ajàce cechujà si´ dzia∏aniem natychmiastowym i przed∏u˝onym do oko∏o 3 godzin,
tak wi´c powinny sprawdziç si´ w wi´kszoÊci
krótkich i Êrednio d∏ugich zabiegów operacyjnych.
4. Istotne dane zebrano równie˝ na temat
sterylnych r´kawiczek. Otó˝ podczas kontroli
okaza∏o si´, ˝e Êrednio 38% r´kawiczek u˝ytych
przez zespó∏ chirurgiczny mo˝e byç uszkodzonych, a liczba ta wzrasta do 53%, jeÊli wziàç
pod uwag´ jedynie chirurgów. Stwierdzono ponadto, ˝e liczba bakterii wyp∏ywajàcych przez
niewielkie otwory w r´kawiczkach wynosi
od 103 do 104, a je˝eli r´ce by∏y myte i dezynfekowane przed za∏o˝eniem r´kawiczek, liczba ta
nie przekracza 100. Dlatego tak wa˝ne jest, aby
zawsze przez zabiegiem czy opatrunkiem wymagajàcym wzmo˝onej ochrony przed zaka˝eniem,

r´ce i przedramiona by∏y umyte i zdezynfekowane zanim zostanà ubrane w sterylne r´kawiczki
(Tadeusiak 2003).

Przygotowanie pola operacyjnego

Pole operacyjne powinno byç przecierane
odpowiednim Êrodkiem antyseptycznym (najlepiej bezalkoholowym) dwukrotnie i pozostawione do samoczynnego wyschni´cia. BezpoÊrednio przed zamkni´ciem pow∏ok nale˝y
zdezynfekowaç brzegi rany preparatem antyseptycznym.

Wentylacja

Nale˝y utrzymaç dodatnie ciÊnienie w sali
operacyjnej w stosunku do korytarzy i przyleg∏ych pomieszczeƒ. Powietrze sali operacyjnej
powinno podlegaç 15-krotnej wymianie w ciàgu
godziny, a przynajmniej 3 cykle zawieraç Êwie˝e
powietrze, którego ca∏oÊç musi byç filtrowana.
Wlot powinien znajdowaç si´ w suficie, wylot zaÊ
w pod∏odze. Drzwi do sali operacyjnej muszà byç
na sta∏e zamkni´te podczas zabiegu, a liczb´
osób przebywajàcych na sali nale˝y ograniczyç
do minimum.

Czyszczenie i dezynfekcja
otaczajàcych powierzchni

1. Miejsca zabrudzone p∏ynami ustrojowymi
nale˝y umyç Êrodkiem dezynfekcyjnym przed nast´pnym zabiegiem. Nie ma koniecznoÊci szczególnego czyszczenia lub zamykania sal operacyjnych po zabiegach ska˝onych lub brudnych. Nie
wykazano równie˝, ˝e stosowanie lepkich mat
przed wejÊciem na sal´ operacyjnà zmniejsza
ryzyko ZRO. Po zakoƒczeniu ostatniego zabiegu
w danym dniu pod∏og´ nale˝y sprzàtnàç odkurzaczem wodnym.
2. Pobieranie próbek do badaƒ mikrobiologicznych jest wskazane jedynie na potrzeby toczàcego si´ dochodzenia epidemiologicznego,
a nie jako procedura rutynowa.
3. Szybka sterylizacja, np. upuszczonego narz´dzia, powinna byç zarezerwowana tylko dla
przedmiotów, które zostanà niezw∏ocznie u˝yte.
4. Nie nale˝y stosowaç promieniowania UV
w celu zapobiegania ZRO (naÊwietlanie sali operacyjnej).

Kolonizacja jam nosa
gronkowcem z∏ocistym

Strój chirurgiczny i ob∏o˝enie
pola operacyjnego

1. Ob∏o˝eniem powinny byç nieprzemakalne serwety z samoprzylepnymi brzegami.
2. Mask´ zakrywajàcà usta i nos powinien
nosiç ka˝dy cz∏onek zespo∏u chirurgicznego
i anestezjologicznego przez ca∏y czas trwania
zabiegu. W∏osy na g∏owie i twarzy muszà byç
os∏oni´te, nie ma natomiast koniecznoÊci zak∏adania ochraniaczy na obuwie jako profilaktyki
ZRO.
3. Nale˝y stosowaç fartuchy operacyjne i
ob∏o˝enia pola operacyjnego, które zachowujà
swoje w∏aÊciwoÊci ochronne tak˝e po zamoczeniu (tkaniny nieprzepuszczajàce p∏ynów), a zabrudzony strój trzeba niezw∏ocznie zmieniç. Nie
ma zaleceƒ odnoÊnie okrywania ubrania operacyjnego podczas wychodzenia poza blok operacyjny.

Aseptyka i technika chirurgiczna

1. Nale˝y stosowaç si´ do zasad aseptyki.
2. Je˝eli chirurg stwierdzi Êródoperacyjnie,
˝e rana jest bardzo ska˝ona (klasa III i IV), musi
zamknàç jà szwem pierwotnym odroczonym lub
pozostawiç otwartà do wygojenia przez ziarninowanie.
3. Dren mo˝e staç si´ wrotami wnikania
drobnoustrojów do rany. W zwiàzku z tym, je˝eli
konieczne jest pozostawienie drenu, nale˝y stosowaç zamkni´ty drena˝ ssàcy. Dren trzeba
wyprowadzaç przez odr´bne naci´cie, z dala
od miejsca ci´cia w pow∏okach, i pozostawiaç
tylko tak d∏ugo, jak to konieczne (Lawrence
1998).
4. Zbyt „brutalne” operowanie, prowadzàce
do uszkodzenia tkanek, zwi´ksza ryzyko wystàpienia ZRO. Idealne ci´cie skórne powinno byç zgodne z fizjologicznym przebiegiem naczyƒ t´tniczych
i ˝ylnych, aby w jak najmniejszym stopniu przerywaç ich ciàg∏oÊç. Takie warunki przy usuwaniu
krtani spe∏nia ci´cie w kszta∏cie litery „U” (Sörensen), a przy usuni´ciu uk∏adu ch∏onnego szyi – „J”
(Acar i in. 1998, Namys∏owski i in. 1995). Kontrowersje budzi u˝ycie no˝a w celu preparowania
www.magazynorl.pl
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1. W post´powaniu w skali szpitala powinno
si´ uczyç i zach´caç cz∏onków personelu chirurgicznego, u których widoczne sà objawy podmiotowe i przedmiotowe choroby zakaênej,
do natychmiastowego zg∏aszania tego faktu

swoim prze∏o˝onym i pracownikom medycyny
pracy.
2. Osoby takie trzeba odsunàç czasowo
od ich obowiàzków. Nie nale˝y jednak rutynowo
wykluczaç z pracy cz∏onków personelu, u których stwierdzono nosicielstwo takich drobnoustrojów, jak S. aureus (g∏ównie nos i r´ce) lub
paciorkowce grupy A, chyba ˝e dochodzenie epidemiologiczne wykaza∏o zwiàzek mi´dzy tymi
osobami a rozsiewem mikroorganizmów.
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tkanek. Wi´kszoÊç chirurgów uwa˝a, ˝e nó˝ elektryczny powoduje ich martwic´. Groot i Chappell
(1994) stwierdzili, ˝e zastosowanie do ci´cia tkanek no˝a elektrycznego nie zwi´ksza cz´stoÊci
zaka˝enia rany w porównaniu z ci´ciem tkanek
skalpelem. Niema∏e znaczenie ma te˝ odpowiednie warstwowe szycie rany operacyjnej, które zapobiega powstawaniu napi´ç tkanek, przestrzeni
martwych czy krwiaka, b´dàcego doskona∏ym Êrodowiskiem dla rozwoju bakterii, sprzyjajàcym
zaka˝eniu rany.

Zalecenia pooperacyjne

1. Po pierwotnym zamkni´ciu rany nale˝y
zabezpieczyç jà ja∏owym opatrunkiem na 24–48
godzin. Zmian´ opatrunku trzeba wykonywaç
w warunkach ja∏owych, a przed ka˝dym kontaktem z ranà operacyjnà – myç r´ce.
2. Nale˝y poinformowaç chorego i jego rodzin´ o w∏aÊciwym post´powaniu z ranà operacyjnà
w okresie gojenia w warunkach domowych.
W zwiàzku z tym, ˝e po wi´kszoÊci operacji chorzy
mogà opuÊciç szpital ju˝ w drugiej lub trzeciej
dobie, g∏ówny ci´˝ar opieki nad ranà spoczywa
na chorym i jego rodzinie. Bardzo wa˝nà rolà
personelu medycznego jest nauczenie chorego
i jego rodziny prawid∏owego post´powania w tym
zakresie.
3. Nie ma zaleceƒ dotyczàcych przykrywania
opatrunkiem rany zamkni´tej pierwotnie
po up∏ywie 48 godzin ani co do umycia si´
pod prysznicem lub wykàpania si´ z ods∏oni´tà
ranà po up∏ywie tego czasu.

Profilaktyka
przeciwdrobnoustrojowa

Jednym z bardzo istotnych zagadnieƒ
w opiece nad chorym podlegajàcym interwencji
chirurgicznej jest profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa.
Przedstawiamy
najwa˝niejsze
zwiàzane z nià zagadnienia, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
Profilaktyka przeciwdrobnoustrojowa jest
krótkotrwa∏ym zastosowaniem antybiotyku tu˝
przed rozpocz´ciem operacji. Nie jest próbà sterylizacji tkanek, lecz ÊciÊle okreÊlonym czasowo
dodatkowym dzia∏aniem podejmowanym w celu
zredukowania Êródoperacyjnego obcià˝enia
chorego drobnoustrojami do poziomu, z którym
mo˝e poradziç sobie jego system odpornoÊciowy.
Wa˝ne jest podkreÊlenie, ˝e rany ska˝one i brudne wymagajà dzia∏ania leczniczego, a nie profilaktycznego podania antybiotyku.
Obecnie powszechnie stosuje si´ 3 schematy profilaktyki antybiotykowej, których dobór
uzale˝nia si´ zwykle od czynników klinicznych:

70

m a g a z y n OTORYNO-

LARYNGOLOGICZNY

– profilaktyka „jednego uderzenia” – jedna
dawka antybiotyku podczas wprowadzania do narkozy,
– profilaktyka ultrakrótka – jedna dawka
antybiotyku na oko∏o 2 godziny przed zabiegiem, a druga i trzecia w tym samym
dniu,
– profilaktyka krótkoterminowa – pierwsza
dawka antybiotyku na 2 godziny przed
zabiegiem, kolejne dawki od 24 do 72 godzin
po zabiegu (Mangram i Horan 1999).
Celem profilaktyki w zabiegach na polu czystym jest zapobieganie zaka˝eniom egzogennym,
a w przypadku zabiegów na polu czystym-ska˝onym – zminimalizowanie ryzyka zaka˝enia endogennego. We wspó∏czesnych schematach post´powania, w przypadku chirurgii g∏owy i szyi, w
zabiegach czystych rekomendowana jest jednorazowa dawka antybiotyku przy wprowadzaniu
do znieczulenia, co nast´puje na oko∏o 30 minut
przed wykonaniem pierwszego ci´cia chirurgicznego. W zabiegach czystych-ska˝onych poleca si´
wyd∏u˝yç profilaktyk´ przeciwbakteryjnà do 24
godzin. W przypadku zabiegu w polu czystym, ale
z wszczepieniem implantu, zalecane sà kolejne
dawki antybiotyku w przed∏u˝onym czasie, nawet
do 72 godzin po zabiegu. Tabela 6 przedstawia
po˝àdane cechy profilaktycznego leku przeciwbakteryjnego.
Tabela 6. Cechy idealnego leku przeciwbakteryjnego w profilaktyce (Mangram i Horan
1999)
– Spektrum dzia∏ania i aktywnoÊç wobec drobnoustrojów wywo∏ujàcych ZRO.

– Odpowiednie st´˝enie w tkankach w miejscu
operowanym.

– Okres pó∏trwania pozwalajàcy na podanie pojedynczej dawki.

– Mo˝e byç podany do˝ylnie podczas wprowadzania do znieczulenia.

– Nie powoduje dzia∏aƒ niepo˝àdanych zwiàzanych z krótkim okresem podawania.

– Nie wywo∏uje uczuleƒ.
– Nie wchodzi w interakcje z innymi lekami podawanymi w okresie oko∏ooperacyjnym.

– Nie powoduje selekcji opornych szczepów
drobnoustrojów.

– Nie odgrywa istotnej roli w leczeniu zaka˝eƒ.
– Nie jest drogi.
Nale˝y zlecaç lek przeciwdrobnoustrojowy
tylko wtedy, gdy jest to wskazane, a wybór powinien zale˝eç od jego skutecznoÊci wobec

typowych patogenów wywo∏ujàcych zaka˝enia
chirurgiczne w przypadku konkretnej operacji.
Preferuje si´ podanie pierwszej profilaktycznej
dawki leku do˝ylnie w odpowiednim czasie, tak
aby osiàgnàç st´˝enie terapeutyczne w osoczu
i tkankach podczas wykonywania pierwszego
ci´cia. St´˝enie terapeutyczne nale˝y podtrzymaç podczas zabiegu i w kilka godzin po zamkni´ciu rany operacyjnej. Te ramy czasowe
wydajà si´ optymalne pod wzgl´dem minimalizacji ryzyka ZRO. Poza tym stwierdzono, ˝e po∏àczenie kilku antybiotyków jest skuteczniejsze ni˝
leki stosowane pojedynczo. Cz´stoÊç zaka˝eƒ
ran operacyjnych mo˝e byç jednak wi´ksza, je˝eli profilaktyk´ wyd∏u˝a si´ powy˝ej 24 godzin.
W Stanach Zjednoczonych za lek z wyboru
w profilaktyce przeciwbakteryjnej uznano cefalosporyny I generacji, takie jak cefazolina. Potwierdzono, ˝e cefalosporyny II generacji nie
majà przewagi nad cefalosporynami I generacji
w tym zakresie, a wi´c nie ma uzasadnienia
do ich stosowania. Cefalosporyny III generacji,
np. ceftriakson, równie˝ nie majà przewagi
nad cefalosporynami I generacji, poniewa˝ wykazujà mniejszà aktywnoÊç wobec gronkowców.
Ich szerokie spektrum dzia∏ania mo˝e przyczyniaç si´ do powstawania lekoopornoÊci. Tabela 7
przedstawia argumenty, które przemawiajà
za ich nieu˝ywaniem ze wskazaƒ profilaktycznych. Argumentem przemawiajàcym na korzyÊç
cefalosporyn jest to, ˝e rzadziej ni˝ penicyliny
powodujà nadwra˝liwoÊç.
Tabela 7. Dlaczego nie powinno si´ zalecaç cefalosporyn III generacji w profilaktyce przeciwdrobnoustrojowej (Mangram i Horan 1999)
– Selekcja szczepów pa∏eczek Gram-ujemnych
wytwarzajàcych beta-laktamazy o rozszerzonym profilu substratowym (ESBL), oporne na
wszystkie beta-laktamy z wyjàtkiem karbapenemów.
– Selekcja pa∏eczek Enterobacter z chromosomalnà cefalosporynazà (ampC).
– Selekcja metycylinoopornych szczepów gronkowca z∏ocistego i gronkowców koagulazo-ujemnych.
– Selekcja Enterococcus.
– Selekcja i wzrost liczby zaka˝eƒ grzybiczych.
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W Europie za lek podstawowy w profilaktyce
zaka˝enia rany operacyjnej uznaje si´ amoksycylin´ z kwasem klawulanowym. Jest ona aktywna wobec wytwarzajàcych beta-laktamaz´
szczepów S. aureus i S. epidermidis, ale jedynie
wra˝liwych na metycylin´. Te same zalecenia
odnoszà si´ do profilaktyki antybiotykowej zabiegów na g∏owie i szyi (Simo i French 2006).
WÊród innych leków na szczególnà uwag´
zas∏ugujà: metronidazol, wankomycyna oraz
karbapenemy. Metronidazol mo˝e byç stosowany z powodzeniem w zwalczaniu beztlenowców. Nie wykazano jeszcze opornoÊci
drobnoustrojów na jego dzia∏anie. Wadà jest
koniecznoÊç podania leku w postaci powolnego
wlewu do˝ylnego. Wankomycyna jako silny
i skuteczny lek II lub III rzutu nie powinna znaleêç si´ w grupie leków stosowanych w profilaktyce. Stanowi ona cz´sto ostatnià lini´ obrony
przed drobnoustrojami, które nie poddajà si´
dzia∏aniu innych antybiotyków.
W Stanach Zjednoczonych podj´to prób´
oceny prawid∏owoÊci zastosowania profilaktyki
przeciwbakteryjnej. Okaza∏o si´, ˝e w 66% przypadków udowodniono niew∏aÊciwy czas rozpocz´cia podawania leku, a w 31% – niew∏aÊciwy
dobór antybiotyku (Mangram i Horan 1999).
Przeprowadzono równie˝ badania nad zastosowaniem roztworów antybiotyków stosowanych miejscowo, co w sposób znaczàcy mo˝e
zmniejszyç dzia∏ania ogólnoustrojowe leku, a co
za tym idzie jego skutki niepo˝àdane. W jednym
z nich (Gyssens 1999) jam´ ustnà p∏ukano
w okresie oko∏ooperacyjnym preparatami klindamycyny, co okaza∏o si´ skutecznà i bezpiecznà
metodà profilaktycznà. W innym badaniu
(Gyssens 1999) stwierdzono, ˝e miejscowa profilaktyka skuteczniej zmniejsza liczb´ bakterii
w tkankach szyi ni˝ profilaktyka do˝ylna.

Post´powanie z chorym
z potwierdzonym zaka˝eniem MRSA

èród∏em gronkowca metycylinoopornego
(MRSA) mo˝e byç personel medyczny lub sam
chory. W pierwszym przypadku drobnoustroje
najcz´Êciej sà przenoszone na skórze ràk podczas wykonywania zabiegów piel´gnacyjnych.
W ostatnich latach skonkretyzowano schemat post´powania w przypadku przyj´cia do
leczenia operacyjnego chorego z rozpoznanym
nosicielstwem MRSA. Ca∏y personel, majàcy
z takà osobà stycznoÊç, powinien byç o tej sytuacji poinformowany. Nale˝y prowadziç zabiegi
odka˝ajàce z u˝yciem myd∏a antyseptycznego co
najmniej przez 5 dni przed planowanym zabiegiem. Chory na oddziale powinien zajmowaç

izolatk´. Podczas wprowadzenia do znieczulenia
nale˝y podaç mu celowany na MRSA antybiotyk
(teikoplanina lub wankomycyna) razem ze standardowà profilaktykà antybiotykowà i kontynuowaç opisane post´powanie przez kolejne 3
dawki. Badania pokaza∏y, ˝e dzi´ki takiemu post´powaniu ryzyko zaka˝enia rany operacyjnej
przez MRSA zmniejszy∏o si´ z 37 do 12% (Mangram i Horan 1999).

Podsumowanie

W podsumowaniu nale˝y podkreÊliç, ˝e
wspó∏czesna wiedza na temat post´powania
z ranà operacyjnà w okresie przed- i pooperacyjnym ulega ciàg∏ej ewolucji. Te schematy post´-

powania, które stosowano przez lata i które wydawa∏y si´ s∏uszne, nierzadko nie znalaz∏y ˝adnego potwierdzenia i uzasadnienia w danych
uzyskanych we wspó∏czesnych badaniach naukowych. Z drugiej strony niektóre zalecenia nie
wydajà si´ oczywiste, ale jednak przeprowadzone badania wyraênie potwierdzajà ich skutecznoÊç klinicznà.
Wdro˝enie przedstawionych zaleceƒ b´dzie
na pewno procesem d∏ugotrwa∏ym i cz´sto trudnym do pe∏nej realizacji. Autorzy sà jednak przekonani, ˝e w wielu przypadkach wp∏ynie to
na popraw´ rezultatów leczenia chirurgicznego,
a w szczególnoÊci opieki nad chorymi w okresie
oko∏ooperacyjnym. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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