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ÖZET

Bu çal›flma cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹)’n›n insidans›n› ve risk faktörlerini belirlemek amac›yla planlan-
m›flt›r. Elektif veya acil operasyona al›nan eriflkin hastalar çal›flmaya al›nm›fl ve cerrahi operasyon sonras› 30
gün süresince CA‹ geliflimi aç›s›ndan izlenmifltir. Çal›flmaya 245 hasta dahil edildi. Hastalar›n ortalama yafl› 49.6
± 17.1 idi ve 153 (%62.4)’ü kad›nd›. K›rk dört (%18) hastada CA‹ geliflti. CA‹’lerin %50’si yüzeyel, %40.9’u or-
gan ya da boflluk, %9.1’i derindi. Operasyon tipine göre CA‹ insidans›, temiz yaralarda %6.3, temiz-kontami-
ne yaralarda %23, kontamine yaralarda %38.4 ve kirli yaralarda %53.3 olarak saptand›. Yirmi iki hastada kül-
türde üreme oldu. En s›k izole edilen mikroorganizma Escherichia coli (%39.1) idi, bunu Pseudomonas aeru-
ginosa (%19.6) ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%13) izlemekteydi. Lojistik regresyon analizinde
CA‹ geliflimine neden olan risk faktörleri operasyon öncesi yüksek kan flekeri düzeyi [OR: 2.936, %95 güven
aral›¤› (GA): 1.3-6.9, p= 0.012], kirli yara (OR: 2.153, %95 GA: 1.4-3.3, p< 0.001), cerrahi dren süresinin uzun
olmas› (OR: 1.189, %95 GA: 1.1-1.3, p< 0.001) ve kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH) bulunmas› (OR:
3.431, %95 GA: 1.3-8.8, p= 0.010) olarak belirlendi. Sonuç olarak; diyabetli hastalarda operasyon öncesi kan
flekeri regülasyonunun sa¤lanamam›fl olmas›, kirli yara s›n›f›ndaki operasyonlar, KOAH varl›¤› ve cerrahi dren-
lerin uzun süre kalmas› CA‹ geliflimi için risk faktörü olarak saptand›.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Nozokomiyal infeksiyon, Risk faktörleri

SUMMARY

Evaluation of Risk Factors Contributing to Surgical Site Infections 

This study was planned to determine the incidence of and risk factors for surgical-site infections (SSIs).
Adult patients, whom underwent elective or emergent surgery were included to the study and evaluated be-
fore the surgery and followed 30 days after surgery for the development of SSI. Two hundred forty five pa-
tients were followed during study period. Mean age was 49.6 ± 17.1 years and 153 (62.4%) were female. SSI
developed in 44 (18%) of the patients. Of the SSIs, 50% were superficial, 40.9% involved an organ or space
and 9.1% were deep. The incidence of SSI by operation classification was 6.3% for clean, 23% for clean-con-
taminated, 38.4% for contaminated and 53.3% for dirty wounds. At least one positive culture was obtained
from 22 patients. Escherichia coli was the most frequently isolated microorganism (39.1%), followed by Pse-
udomonas aeruginosa (19.6%) and methicillin resistant Staphylococcus aureus (13%). Factors associated with
SSI found by logistic regression analysis showed that; preoperative high blood glucose levels (OR: 2.936,



Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), cerrahi hastala-
rı arasında en sık, hastanede yatan hastalarda ise
ikinci ya da üçüncü sıklıkla görülen nozokomiyal in-
feksiyondur[1]. CAİ ayrıca önemli bir postoperatif
morbidite nedenidir. İnfeksiyon kaynağı hastanın
kendisi (sindirim sistemi bakterileriyle kontaminas-
yon), hastane ortamı, diğer hastalar, hastane perso-
neli, kontamine cerrahi aletler, pansuman malzeme-
leri ve ilaçlar olabilir[2,3]. CAİ’ler morbidite, mortali-
te ve maliyet artışına neden olmaktadır ve CAİ risk
faktörlerinin belirlenmesi infeksiyon kontrol önlem-
leri açısından önemlidir[4,5]. 

Bu çalışma hastanemiz genel cerrahi kliniklerin-
de CAİ hızının ve CAİ gelişimine etki eden risk fak-
törlerinin belirlenmesi amacıyla planlandı.

MATERYAL ve METOD

Araştırma Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde üç farklı genel cerrahi kliniğinde pros-
pektif olarak yürütülmüştür. Mayıs-Ekim 2003 tarih-
leri arasında elektif veya acil cerrahi operasyon ge-
çiren ve 16 yaşından büyük olan hastalar çalışmaya
alınmıştır. Gastrointestinal, karaciğer ve safra kesesi,
kolorektal, pankreas, meme, fıtık operasyonu geçi-
ren hastalar çalışma kapsamında olup, ortopedik,
ürolojik, jinekolojik/obstetrik, beyin cerrahisi, plastik
cerrahi, kulak-burun-boğaz gibi diğer cerrahi birim-
lerde yapılan operasyonlar çalışmaya dahil edilme-
miştir. Ateşli silah yaralanması, diyabetik ayak, he-
moroid operasyonları ve tekrar opere edilen hasta-
lar çalışma dışında tutulmuştur. Çalışmaya alınan
hastaların hiçbirine implant uygulanmamıştır.

Çalışma süresince opere edilen her hasta için
yaş, cinsiyet, hastaneye yatış tarihi, operasyon ve ta-
burcu tarihi, eşlik eden hastalıklar [malignite, diabe-
tes mellitus (DM), kronik böbrek yetmezliği, immün-
süpresyon vb.], alkol ve/veya sigara kullanım öykü-
sü, operasyon öncesi hastanede yatış süresi, antibi-
yotik profilaksisinde kullanılan ajanlar ve zamanla-
ması, operasyon şekli (elektif veya acil), operasyon
tipi, cerrahi dren kullanımı (sayı ve süre), cerrahi ya-
ra sınıfı, operasyon süresi, mekanik ventilasyon,

postoperatif antibiyotik kullanımı, total parenteral
nütrisyon (TPN) uygulaması, kan ve kan ürünleri
transfüzyonu, operasyon öncesi ve sonrası anemi,
hematolojik, biyokimyasal ve mikrobiyolojik incele-
me sonuçları, izole edilen mikroorganizmalar ve an-
tibiyotik duyarlılıkları daha önceden oluşturulmuş
olan forma kaydedildi.

Cerrahi yara bölgesi ve laboratuvar testleri hasta-
nede kalış süresince her gün değerlendirildi. Tabur-
culuk sonrası hastalar kontrollere çağırılarak CAİ
açısından 30. güne kadar takip edildi. Yara infeksi-
yonundan şüphelenilmesi durumunda kültür alındı. 

CAİ tanısı “Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC)” kriterlerine göre konuldu[6,7]. İnfek-
siyonlar yüzeyel insizyonel, derin insizyonel veya or-
gan boşluk CAİ olarak sınıflandırıldı. 

Yara sınıflaması temiz, temiz-kontamine, konta-
mine ve kirli olarak CDC kriterlerine göre yapıldı[6]. 

“American Society for Anesthesiologists (ASA)”
skoru 1 (sağlıklı), 2 (hafif sistemik hastalık), 3 (ağır
sistemik hastalık), 4 (ağır yaşamı tehdit edici sistemik
hastalık) veya 5 (ölmek üzere) şeklinde kaydedildi[8].

İstatistiksel analizler STATA 7.0 (College station,
Texas, USA) bilgisayar programı ile yapıldı. Olası
risk faktörleri tek değişkenli ve çok değişkenli analiz-
le incelendi. Karşılaştırmalarda Student’s t-test, ki-
kare testi veya Fisher’s exact test kullanıldı. p değe-
rinin < 0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi. Bağımsız risk faktörlerinin belirlenmesi ama-
cıyla tek değişkenli analizde anlamlı bulunan değiş-
kenlerle lojistik regresyon analizi yapıldı. 

BULGULAR

Çalışma süresi boyunca 245 hasta izlendi. Orta-
lama yaş 49.6 ± 17.1 idi. Hastaların 153 (%62.4)’ü
kadındı. CAİ 44 (%18) hastada gelişti. CAİ gelişimi
operasyondan sonra ortalama 8.6 ± 6.4 günde
meydana geldi. İnfeksiyonların %32’sine tanı tabur-
cu olduktan sonra konuldu.

Görülen CAİ’lerin %50’si yüzeyel insizyonel,
%40.9’u organ ya da boşluk ve %9.1’i derin insizyo-
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95%CI: 1.3-6.9, p= 0.012), dirty wound classification (OR: 2.153, 95%CI: 1.4-3.3, p< 0.001) and prolonged
duration of surgical drain (OR: 1.189, 95%CI: 1.1-1.3, p< 0.001), existence of chronic obstructive pulmonary
disease (COPD) (OR: 3.431, 95%CI: 1.3-8.8, p= 0.010) were the most significant predictors of SSI. To conc-
lude; poor control of diabetes mellitus before the surgery, dirty wound operations, existence of COPD and
prolonged duration of surgical drains were found as risk factors for SSI. 

Key Words: Surgery, Nosocomial infection, Risk factors



neldi. Temiz yaraların %6.3’ünde, temiz-kontamine
yaraların %23’ünde, kontamine yaraların %38.4’ün-
de ve kirli yaraların %53.3’ünde CAİ gelişti. 

Hastaların %83.2’sine antibiyotik profilaksisi ya-
pıldı. Profilakside en sık kullanılan antibiyotikler se-
fazolin (%75), sefazolin ve metronidazol kombinas-
yonu (%10.8) ve seftriakson ve metronidazol kombi-
nasyonu (%5.9) idi. 

Kolon, rektosigmoid ve ince bağırsak operasyon-
ları sonrası CAİ yüksek oranda (%36.4) görüldü. 

CAİ gelişen 22 (%50) hastada yara kültüründe
üreme oldu. En sık izole edilen mikroorganizma Esc-
herichia coli (%39.1) idi, bunu Pseudomonas aeru-
ginosa (%19.6) ve metisiline dirençli Staphylococ-
cus aureus (MRSA; %13) takip etmekteydi (Tablo
1). Pozitif kültürü olan 22 hastanın 9 (%40.9)’unda
birden fazla mikroorganizma üremesi oldu. İnfekte
yaraların 12 (%27.3)’sinde kültürde üreme olmadı.
On (%22.7) hastadan yara kültürü alınamadı.

Tek değişkenli analizde; ileri yaş, erkek cinsiyet,
DM, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kar-
diyovasküler hastalık, operasyon öncesi infeksiyon
varlığı, cerrahi girişimin acil koşullarda yapılması,
operasyondan önce 24 saatten daha erken dönem-
de profilaktik antibiyotik kullanımına başlanması,
uzun süreli profilaktik antibiyotik uygulaması, ope-
rasyon öncesi hastanede kalış süresinin uzun olma-
sı, kirli-infekte yara grubuna giren operasyonlar,
yüksek ASA skoru, yüksek “National Nosocomial
Infections Surveillance (NNIS)” risk indeksi, kan ve
kan ürünleri transfüzyonu, TPN, ikiden fazla eşlik
eden ek hastalığın bulunması, hiperglisemi, anemi,

albumin düşüklüğü, dren sayısının fazla olması ve
uzun süre kalması ve operasyon süresinin uzun ol-
masının CAİ gelişmesiyle ilişkili olduğu bulundu (p<
0.05) (Tablo 2, 3).

Lojistik regresyon analizinde kan şekerinin yük-
sek olması, yara sınıfı, cerrahi drenlerin kalış süresi-
nin uzun olması ve KOAH bağımsız risk faktörleri
olarak saptandı (Tablo 4). 

CAİ temiz yaralarda %6.3 gelişmekteyken, kirli
yaralarda bu oran %53.3 idi [OR: 2.153, %95 gü-
ven aralığı (GA): 1.410-3.290, p< 0.001).

KOAH bulunan hastaların %36.6’sında CAİ ge-
lişti, KOAH bulunmayan hastalarda ise CAİ %14
oranında gözlendi (OR: 3.431, %95 GA: 1.343-
8.765, p= 0.010).

TARTIŞMA

Çalışmamızda CAİ insidansı %18 olarak bulun-
du. Operasyon sınıflamasına göre incelendiğinde
CAİ insidansı temiz yaralarda %6.3, temiz-kontami-
ne yaralarda %23, kontamine yaralarda %38.4 ve
kirli yaralarda %53.3 olmak üzere değişkenlik gös-
termekteydi. Literatürde CAİ insidansı sürveyans
metotlarındaki, cerrahi işlemlerdeki ve çalışma grup-
larındaki farklılıklar nedeniyle çok farklı oranlarda
bildirilmektedir[10-12]. Çalışmamızda saptanmış olan
%18 oranındaki CAİ insidansı gelişmiş ülkelerden
bildirilen oranlarla karşılaştırıldığında çok yüksektir.
Ancak gelişmekte olan ülkelerden bildirilen %4.5-47
arasındaki CAİ insidansı çalışmamızda bulunan
oranla uyumludur[13,14]. 

CAİ genellikle operasyondan sonra iki ile seki-
zinci günler arasında gelişmektedir[15,16]. Çalışma-
mızda da CAİ gelişimi ortalama 8.6 ± 6.4 günde ol-
muş ve taburculuk sonrası CAİ oranı %32 olarak
saptanmıştır. Taburculuk sonrası CAİ gelişme oranı
farklı çalışmalarda %14 ile %87.5 arasında bildiril-
mektedir[14,17].

CAİ gelişen hastalarda hastanede yatış süresi 7-
10 gün uzamaktadır[12,15,18]. Çalışmamızda da CAİ
gelişmeyen hastaların ortalama hastanede yatış sü-
resi 4.5 ± 4.6 gün iken, CAİ gelişenlerde hastane
yatış süresi 15.7 ± 18 gün olmuş, CAİ gelişen has-
talarda hastanede yatış süresi uzamıştır.

NNIS sistemi verilerine göre CAİ’de en sık izole
edilen mikroorganizmalar; S. aureus, koagülaz-nega-
tif stafilokoklar, Enterococcus spp. ve E. coli’dir. Ay-
rıca, MRSA ile CAİ gelişiminin sıklığı da artmakta-
dır[6]. Çalışmamızda en sık CAİ gelişimine neden olan
mikroorganizmalar E. coli, P. aeruginosa ve MRSA
olarak saptanmıştır. Çalışmamızda E. coli ve P. aeru-
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Tablo 1. Yara kültürlerinde izole edilen mikroor-
ganizmalar 

Mikroorganizma Sayı %

• Escherichia coli 18 39.1

• Pseudomonas aeruginosa 9 19.6

• MRSA 6 13

• Klebsiella pneumoniae 5 10.9

• Klebsiella oxytoca 2 4.3

• Morganella morganii 2 4.3

• Enterococcus spp. 2 4.3

• Enterobacter cloacae 1 2.2

• Candida albicans 1 2.2

• Toplam 46 100

MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.
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Tablo 2. CAİ gelişimi açısından hastaya bağlı risk faktörlerinin değerlendirilmesi 

CAİ gelişen hastalar CAİ gelişmeyen hastalar
(n= 44) (n= 201)

Risk faktörü Sayı % Sayı % p

• Yaş 57.3 ± 15.6 48 ± 17.1 0.001

• Cinsiyet
Kadın 22 50 131 65.2 0.006
Erkek 22 50 70 34.8

• Malignite 14 31.8 40 19.9 0.084

• Diabetes mellitus 9 20.5 16 8 0.013

• KOAH 15 34.1 26 12.9 0.001

• Kardiyovasküler hastalık 9 20.5 14 7 0.005

• Hipertansiyon 12 27.3 35 17.4 0.132

• Malnütrisyon 6 13.6 17 8.5 0.286

• Obezite 5 11.4 33 16.4 0.402

• Alkol kullanımı 2 4.6 5 2.5 0.612

• Sigara kullanımı 13 29.6 42 20.9 0.213

• Eşlik eden ≥ 2 hastalık bulunması 23 52.3 51 25.4 < 0.001

• Operasyon öncesi infeksiyon 12 27.3 21 10.5 0.003

• TPN 13 29.6 14 7 < 0.001

• Kan ve kan ürünleri transfüzyonu 21 47.7 25 12.4 < 0.001

• Operasyon öncesi hastanede 9.5 ± 8.02 5.8 ± 5.2 0.006
kalış süresi (gün)

• Operasyon öncesi hemoglobin düzeyi
< 12 mg/dL 21 47.7 51 25.4 0.002
12-16 mg/dL 23 52.3 143 71.1
> 16 mg/dL 0 0 7 3.5

• Operasyon öncesi kan şekeri düzeyi
≤ 110 mg/dL 21 47.7 161 80.1
111-160 mg/dL 16 36.4 32 15.9 < 0.001
≥ 161 mg/dL 7 15.9 8 4

• Operasyon öncesi albumin düzeyi
< 35 mg/dL 7 15.9 7 3.5 < 0.001
> 35 mg/dL 37 84.1 194 96.5

• ASA skoru
1 2 4.6 35 17.4
2 15 34.1 105 52.2 < 0.001
3 20 45.5 54 26.9
4 7 15.9 7 3.5

CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu, KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, TPN: Total parenteral nütrisyon, ASA: American Society for
Anesthesiologists.



ginosa infeksiyonu daha önceki bildirilerden daha
yüksek oranda saptanmıştır[18,19]. Bu durum kolon
cerrahisi yapılmış olguların çalışma popülasyonunda
oran olarak daha fazla bulunmasına bağlı olabilir. 

Yaşlılarda hümoral ve selüler immünite ve organ
fonksiyonlarında bozulma görülmektedir. CAİ gelişi-
minin yaşla orantılı olarak arttığı bildirilmekte-
dir[20,21]. Çalışmamızda da CAİ gelişen hastaların
yaş ortalamalarının gelişmeyenlere göre daha yük-
sek olduğu saptanmış, bu bulgu tek değişkenli ana-
lizde istatistiksel olarak anlamlı bulunmasına karşın
çok değişkenli analizde bağımsız bir risk faktörü ola-
rak belirlenmemiştir. 
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Tablo 3. CAİ gelişimi açısından cerrahi girişime bağlı risk faktörlerinin değerlendirilmesi

CAİ gelişen hastalar CAİ gelişmeyen hastalar
(n= 44) (n= 201)

Risk faktörü Sayı % Sayı % p

• Operasyon şekli
Acil 10 22.7 18 9 0.016
Elektif 34 77.3 183 91

• Yara sınıfı
Temiz 8 18.2 118 58.7
Temiz-kontamine 18 40.9 60 29.9 < 0.001
Kontamine 10 22.7 16 8
Kirli-infekte 8 18.2 7 3.5

• NNIS risk indeksi
0 6 13.6 65 32.3
1 11 25 87 43.3 < 0.001
2 18 40.9 40 19.9
3 9 20.5 9 4.5

• Cerrahi dren varlığı 38 24.7 116 75.3 < 0.001

• Dren sayısı 1.7 ± 1.3 0.8 ± 0.8 < 0.001

• Dren kalış süresi (gün) 10.5 ± 12.6 2.2 ± 2.8 < 0.001

• Operasyon süresi (dakika) 187.5 ± 117.2 127.5 ± 68.9 < 0.001

• Antibiyotik profilaksisinin zamanlaması
İnsizyonla birlikte 32 72.7 144 71.6
Operasyondan 24 saat önce 3 6.8 8 4 0.005
Operasyondan 48 saat önce 8 18.2 9 4.5

• Antibiyotik profilaksisinin süresi
24 saat 10 22.7 105 52.2 < 0.001
48 saat 6 13.6 11 5.5
72 saat 6 13.6 9 4.5
> 72 saat 21 47.8 36 17.9

• Operasyon sonrası taburculuk (gün) 15.7 ± 18 4.5 ± 4.6 < 0.001

CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu, NNIS: National Nosocomial Infections Surveillance.

Tablo 4. CAİ gelişimine etki eden faktörlerin
lojistik regresyon analizi 

Risk faktörü Odds ratio %95 GA p

• Yara sınıfı 2.153 1.410-3.290 < 0.001

• Dren süresi 1.189 1.089-1.299 < 0.001

• Operasyon öncesi 2.936 1.271-6.782 0.012
yüksek kan şekeri 
düzeyi

• KOAH 3.431 1.343-8.765 0.010

CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu, KOAH: Kronik obstrüktif
akciğer hastalığı.



Hasta özelliklerinin CAİ gelişimiyle ilişkili olduğu
bildirilmektedir. Diyabetli hastalarda operasyon ön-
cesi dönemde kan şekeri düzeyinin yüksek olması
CAİ gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür[22,23].
Diyabetli hastalarda kollajen matriks proteinlerinde-
ki bozulma ve yapışma, kemotaksis, fagositoz ve
hücre içi öldürme aşamalarında gözlenen nötrofil
disfonksiyonuna bağlı olarak yara iyileşmesi geç ol-
maktadır[24,25]. Bu nedenlerle diyabet CAİ gelişi-
minde majör bir risk faktörüdür. Çalışmamızda ope-
rasyon öncesi dönemde kan şekeri yüksekliği bulu-
nan hastalarda yaklaşık üç kat daha fazla CAİ geliş-
miştir. Operasyon öncesi dönemde kan şekeri regü-
lasyonunun sağlanmasıyla bu riskin azalabileceği dü-
şünülmüştür.

Sistemik hipoksi infeksiyon gelişimine zemin ha-
zırlamaktadır[24]. KOAH, CAİ gelişiminde etkili ba-
ğımsız bir risk faktörü olarak bildirilmektedir[26]. Ça-
lışmamızda da KOAH bulunan hastaların %36.6’sın-
da CAİ gelişmişken, KOAH bulunmayan hastalarda
CAİ %14 oranında gözlenmiştir.

Temiz ve temiz-kontamine yaraların çoğu primer
yara iyileşmesi ile iyileşir ve bu tip yaralarda infeksi-
yon oranı çok düşüktür. Kirli yaralarda ise tam tersi-
ne %50’ye ulaşan oranlarda yara infeksiyonu geli-
şir[12,24,27]. Çalışmamızda da temiz yaralarda CAİ
%6.3 oranında gelişmiş, kirli yaralarda ise CAİ ora-
nı %53.3 olmuştur.

Dren uygulamasının amacı rezidüel sıvı birikimle-
rini boşaltarak infeksiyon gelişimini önlemektir. Fa-
kat özellikle drenin çalışmamasına ve aspire edilecek
sıvı bulunmamasına bağlı olarak retrograd bakteriyel
kolonizasyon meydana gelebilmektedir[28]. Çalışma-
mızda CAİ gelişen hastalarda ortalama dren kalış sü-
resi 10.5 ± 12.6 gün iken, CAİ gelişmeyen hastalar-
da bu süre 2.2 ± 2.8 gün olarak saptanmıştır. Cer-
rahi dren kalış süresinin uzamasının CAİ gelişimi açı-
sından bağımsız bir risk faktörü olduğu görüşüne va-
rılmıştır. 

Birçok çalışmada, yüksek ASA skoru ve NNIS
risk indeksine sahip hastalarda CAİ gelişiminin da-
ha fazla olduğu bildirilmektedir[13,14,29]. Çalışma-
mızda çok değişkenli analizde yüksek ASA skoru ve
NNIS indeksine sahip olmak bağımsız risk faktörle-
ri olarak saptanmamıştır. Ancak çalışma grubumuz-
da yer alan hastaların çok azında yüksek ASA sko-
ru ve NNIS indeksi saptanmış olması nedeniyle ça-
lışmamız bu ilişkiyi ortaya çıkarabilecek güce sahip
değildir. 

Antibiyotik kullanımı açısından çalışmaya alınan
hastalar incelendiğinde hastaların %83’ünün antibi-

yotik profilaksisi aldığı görülmektedir. Literatürde
profilaktik antibiyotik uygulamasının insizyondan he-
men önce yapılmasının en düşük CAİ oranlarını sağ-
ladığı bildirilmektedir[2]. Çalışmamızda elde edilen
sonuçlar da bu bilgi ile uyumludur.

Sonuç olarak; diyabetli hastalarda operasyon ön-
cesi kan şekeri regülasyonunun sağlanamamış olma-
sı, kirli yara sınıfındaki operasyonlar, KOAH varlığı
ve cerrahi drenlerin uzun süre kalması CAİ gelişimi-
ni arttırmaktadır. CAİ insidansını azaltmaya yönelik
önlemler değiştirilebilir risk faktörlerinin birarada de-
ğerlendirilmesiyle oluşturulmalıdır.
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