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AMAÇ : 
Cerrahi girişimlerde enfeksiyon gelişimini önlemek için kullanılacak uygun antibiyotikleri 

belirlemek. 

 

KAPSAM : 
Özel Selçuklu Hastanesini kapsar. 

 

KISALTMALAR : 

SKS – Sağlıkta Kalite Standartları 

KYD – Kalite Yönetim Direktörü 

EKK – Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

KKE - Kişisel Koruyucu Ekipman 

DÖF – Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler 

 

TANIMLAR : 
Cerrahi Antimikrobiyal Profilaksi (CAP): Cerrahi girişimlerde cerrahi insiz yon öncesinde 

(maximum 45 dakika -1 saat   önce) cerrahi girişim sırasında gelişebilecek infeksiyonu 

önlemek amacıyla uygun antibiyotiğin uygun zamanda, uygun dozda verilme işlemidir. Aynı 

zamanda ameliyat sırasında oluşabilecek mikrobiyal kontaminasyonu konakçı savunmasını 

aşamayacak düzeylere çekmektir. 

 Antibiyotik proflaksisinde doğru endikasyon  temiz-kontamine ameliyatlardır.  

  

 Temiz ameliyatlarda CAİ riski düşük olduğundan dolayı CAP önerilmez. Ancak temiz 

ameliyatlarda şu durumlarda  indikasyonu söz konusudur:     

 Herhangi bir intravaskülar protez materyali veya bir prostetik eklem yerleştirilen 

durumlar 

 

 Hayati risk yaratacak CAİ geliştirebilecek ameliyatlarda. Örneğin kardiyak pacemaker 

yerleştirilmesi dahil tüm kardiyak ameliyatlar, herhangi bir yerdeki prostetik arteriyel 

greft yerleştirilmesi dahil vasküler operasyonlar veya alt ekstremitenin 

revaskülarizasyonu   ve çoğu beyin cerrahi ameliyatları. Bazı otorler göğüsteki tüm 

ameliyatlarda CAP kullanımını savunmaktadırlar. 

 

  Kontamine veya kirli ameliyatlarda profilaksi yapılmaz, direkt tedavi edilir. 

 

SORUMLULAR : 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

Başhekim 

Tüm Sağlık Çalışanları 



 

 

 FAALİYET AKIŞI : 
1) Güvenilir, ucuz, invitro etki spektrumu ameliyat tipine göre en olası etken 

mikroorganizmalara yönelik bakterisi dal etkili CAP ajanı kullanın.  

 

2) Antimikrobiyal ajanın ilk infüzyon dozunu, cilt insizyonu başladığında serum ve dokuda 

ilacın bakterisidal konsantrasyona ulaşmasını sağlayacak şekilde verin.Optimum uygulama 

zamanı   anestezi indüksüyonu sırasında verilmesidir. 

 

3) En sık uygulama şekli intravenöz infüzyondur.   

 

4) Antimikrobiyal ajanın serum ve dokudaki terapötik düzeyini, ameliyat boyunca ve en çok 

insizyon kapatıldıktan birkaç saat sonrasına kadar koruyun.  

 

5) Birçok cerrahi girişimde antibiyotiklerin postoperatif dönemde verilmeye devam edilmesi 

süper enfeksiyona ve antibiyotik direnç gelişmesine neden olmaktadır.   

 

6) Genel olarak proflaktik antibiyotiğin tek doz olarak verilmesi yeterlidir. Operasyon uzun 

sürüyor, kan kaybı fazla ve kullanılan antibiyotiğin yarı ömrü kısa ise ilave 2. doz gerekebilir.  

 

7) Dren konulan operasyonlarda proflaksi en çok 72 saate kadar uzatılmalıdır. 

 

8) İmmün süpresif hastaların proflaksisinde ilgili girişim ve lokalizasyonlarda standart önlemler 

geçerlidir. Proflaksi maksimum 72 saatte sonlandırılmalıdır. 

 

9) Ameliyatların büyük çoğunluğunda sefazolin CAP’de tercih edilecek ajandır. Penisilin ve 

Sefalosporin alerjisi durumunda klindamisin  önerilebilir.  

 

10) MRSA oranı yüksek yerlerde vankomisin kullanılabilir. CAP’sinde vankomisinin rutin 

olarak kullanımı önerilmez. Ancak, MRSA medyastiniti veya Metisilin Dirençli Koagülaz 

Negatif Stafilokok (MR-KNS)’ye bağlı CAİ kümelenmesi gibi belirli klinik durumlarda CAP 

ajanı olarak seçilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UYGULAMALAR : 
CERRAHİ TİPİ ÖNERİLEN PROFİLAKSİ AÇIKLAMALAR 

BOYUN-ÖSEFAGUS 

CERRAHİSİ 

Oral,faringial mukozaları 

kapsayan ameliyatlarda proflaksi 

önerilir.Kontamine olmayan baş 

boyun cerrahisinde gerekmez. 

Sefazolin 1-2 g İV (tek doz) veya 

Klindamisin 600-900 mg, İV, 

tek doz 

 

MİDE VE BİLİYER SİSTEM 

CERRAHİSİ 

(Perkütan gastroskopik 

gastrostomi ve laporoskopik 

kolesistektomi dahil) Yalnız 

yüksek riskte yapılır. 

Sefazolin 1-2 gr IV veya 

Sefoksitin 2 gr IV veya 

Klindamisin 600-900 mg, İV, 

tek doz + Gentamisin 1.5 mg/kg, 

İV (Bazı otörler 12 saatte bir 2-3 

ilave doz kullanılmasını 

önermektedir). 

Gastroduodenal ↑ risk:Obesite, 

↓gastrik asit, ↓motilite, GI 

obstrüksiyon, GI kanama. 

Biliyer ↑ risk: > 70 yaş, akut 

kolesistit, non-fonksiyone safra 

kesesi, obstrüktif sarılık, kanal 

taşları. 

KOLOREKTAL CERRAHİ 

(APPENDEKTOMİ DAHİL) 

 

Elektif cerrahi 

 

 

 

Metranidazol+Eritromisin PO 

veya Sefazolin 1-2 gr,İV+ 

Metranidazol 0,5g,İV tek doz 

 

Acil cerrahi 

Sefazolin 1-2 g, İV + 

Metronidazol 0.5 g, İV tek doz 

veya Sefoksitin 1-2 g, İV 

 

Rüptüre organ 

Sefoksitin     3x1 gr, İV 5 gün  

veya Seftriakson 2x1 gr IV + 

Metronidazol 3x0.5 gr İV (5 

gün) 

Peritonit gelişmişse; Gram (-) 

aerop ve anaeropları içeren 

antibakteriyel tedavi başlanır. 

Örn.: Kinolon veya seftriakson 

+ Metronidazol 

ÜROLOJİK GİRİŞİMLER 

Preoperatif bakteriüri 

saptananlarda;önce tedavi  

edilmelidir. 

İdrarı steril hastalarda; 

antimikrobiyal proflaksi 

önerilmez. 

Perioperatif Sefazolin 1 g, İV, 

3x1, 1-3 doz verilir, sonra katater 

çıkarılana kadar 

veya 10 gün süre ile (oral 

Nitrofurantoin 

veya TMP/SMX) verilir. 

 

Gelişebilecek sepsisi önlemenin 

en önemli şartı, cerrahi girişim 

sırasında idrarın steril olmasıdır. 

İdrarda bakteri üremişse, kültür 

ve antibiyogram sonucuna göre 

uygun antibiyotik tedavisi 

verilip, kültür negatif olduktan 

sonra cerrahi girişim uygulanır. 

Üst üriner sistem 

instrümentasyonu, üriner 

sistemin endoskopik 

incelemeleri, üretra dilatasyonu 

infeksiyon bulgusu yoksa profil 

aksi gerektirmez. 

Transrektal prostat biyopsisi 

 

12 saat önce ve 12 saat sonra 

birer doz Siprofloksasin 500 mg 

veya Norfloksasin 400 mg PO. 

 

Transuretral veya transvezikal 

prostatektomi 

Sefazolin 1 gr İV tek doz veya 

Siprofloksasin 400 mg İV tek 

doz  

 



 

 

Nefrektomi, nefrolitiyazis 
Sefazolin 1 gr İV tek doz 

 

Ameliyat öncesi uzun süre kat 

eter takılmış hastalarda etken 

mikroorganizmalar büyük 

olasılıkla dirençli nozokomiyal 

patojenler olacaktır. Profil akside 

bu durum dikkate alınmalıdır. 

İdrar steril ise tek doz antibiyotik 

profil akside yeterlidir. Aksi 

halde kültür sonucuna göre 

tedavi verilir. 

İmplante Protez 
Sefuroksim 1,5 gr /IV 

 

İnfeksiyon  riski  düşük  olmakla  

birlikte,  sonuçları  açısından  

proflaksi  önerilir.   

 

ORTOPEDİK CERRAHİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cerrahisinde, Artroskopik 

girişimlerde, Protez konulmayan 

spiral cerrahide profil aksi 

önerilmez. 

Kalça artroplastisi, spiral 

füzyon 

Total eklem replasmanı 

Sefazolin 1 g, IV, tek doz (veya 

3x1 g 1-2 gün) 

veya ünitede MRSA sıklığı ↑ ise 

Vankomisin 1 g, IV, tek 

başlangıç dozu ve 12 saatte bir 

1g veya 4x500 mg/gün, 2 gün. 

Antibiyotik profil aksisine  

hastanın durumuna göre postop.  

24-48  saat  devam  edilebilir. 

 

.  

 

Kapalı kırıkta 

Açık redüksiyon + internal 

fiksas. 

Sefazolin 1-2 gr IV veya 

Sefuroksim 1.5 gr IV 
Profilaksi 48 saate tamamlanır. 

Açık kırıklar 

Sefazolin (2 gr iv 8 saat ara ile)  

+ Gentamisin 1.5 mg/kg IV veya 

Klindamisin (600 mg, iv 8 saat 

ara ile) + Gentamisin 1.5 mg/kg 

IV 

5-10 gün süre ile tedavi önerilir. 

OBSTETRİK/JİNEKOLOJİ   

Vaginal veya Abdominal 

histerektomi 

 

Sefazolin 1-2g, İV, tek doz.  

veya 

Sefoksitin 1-2g, İV, tek doz veya 

Sefuroksim 1,5g İV, tek doz 

NOT:Ameliyattan 30 dakika 

önce uygulanır.  

Uzayan operasyonlarda dozlar 

her 3 saatte bir tekrarlanabilir. 

Erken membran rüptürü veya 

komplike sezaryanda 

Sefazolin 1g, İV,  umblical kord 

klampe edilir edilmez.6-12 saat 

sonra tekrar 

 

 

Abortus 1.trimestr ise kristalize Penicilin 

G 2 MÜ,İV veya Doksisiklin 

300 mg PO;2. Trimestirde ise 

Sefazolin ıg,İV  

 

 


