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Profilaktyka okołooperacyjna

 Cel 

– zmniejszenie ryzyka zakażenia miejsca operowanego (ZMO)

- zredukowanie śródoperacyjnego obciążenia drobnoustrojami 
do poziomu, z którym poradzi sobie układ odpornościowy 
pacjenta

- redukcja ilości drobnoustrojów, głównie flory własnej pacjenta



Co zdecyduje o skuteczności okołozabiegowej 

profilaktyki antybiotykowej ?

 Uzasadnione wskazanie do jej zastosowania

 Czas podania i długość stosowania

 Rodzaj i dawka antybiotyku
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Profilaktyka okołooperacyjna

 Jej podjęcie jest zależne od zakwalifikowania 

zabiegu do określonej grupy:

- w polu czystym

- czysto-skażonym

- brudnym

Profilaktyka okołooperacyjna

Terapia antybiotykami



Zabiegi w polu czystym - niewymagające profilaktyki

 przepukliny pachwinowej

 żylaki kończyn dolnych

 operacje na gruczole piersiowym (bez dodatkowych czynników 

ryzyka  jak cukrzyca, otyłość, chemioterapia)

 laparotomia

 operacje tarczycy, przytarczyc

 planowana cholecystektomia

 procedury endoskopowe

Pod warunkiem, że 

 trwają nie więcej niż 1 godzinę

 nie wymagają wszczepów sztucznych



Rany czyste, w których profilaktyka jest stosowana

 Zabiegi czyste trwające ponad 1 h

 Operacje sercowo-naczyniowe 

 Przeszczepy naczyniowe

 Zabiegi neurochirurgiczne

 Plastyka stawów

 Cięcie cesarskie 



Rany skażone

 Wtedy, gdy w ranie występuje widoczne skażenie bakteryjne 
bez klinicznie stwierdzonych objawów infekcji 

 Częstość infekcji powyżej 10% (10-17%)

 Przykłady:

 Laparotomia celem opracowania pourazowych ran 
drążących z naruszeniem ciągłości jelit

 Planowane zabiegi na jelitach ze znacznym 
zanieczyszczeniem miejsca operowanego

 Niedrożność jelit

 Otwarta rana pourazowa

 Przewlekła rana do pokrycia przeszczepem

Profilaktyka Leczenie



W przypadku operacji u pacjenta w trakcie 

antybiotykoterapii

 Podawanie antybiotyku należy kontynuować 

 Z uwględnieniem podania extra dawki na 60 

min przed nacięciem



 Rodzaj antybiotyku
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Cefalosporyny I i II gen

 Wysoce aktywne wobec bakterii z rodzaju Staphylococcus

 Osiągają podobnie wysokie stężenia w tkankach

 Mają długi okres półtrwania co zapewnia utrzymanie antybiotyków 
w stężeniu powyżej MIC w trakcie operacji nawet tych dłużej 
trwających

 Rzadkie działania uboczne



Inne antybiotyki w profilaktyce

Klindamycyna - alternatywa dla pacjentów uczulonych na 

beta-laktamy

- w celu poszerzenia spektrum o bakterie 
beztlenowe

Metronidazol – proflilaktyka zakażeń bakteriami beztlenowymi

Wankomycyna – tylko w przypadku nosicielstwa MRSA 
i/lub przy epidemicznym występowaniu 
MRSA w oddziale, w którym będzie 
wykonywany zabieg



Badanie przesiewowe w kierunku 

S.aureus / MRSA
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NPOA

2017 
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 Dawka antybiotyku
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 Czas podania antybiotyku
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Clinical practice guidelines for antimicrobial

prophylaxis in surgery 
Am J Health-Syst Pharm—Vol 70 Feb 1, 2013

Czas podania pierwszej 

dawki

Taki, aby w momencie 

nacięcia i w trakcie trwania 

operacji 

stężenie antybiotyku 

w surowicy i tkankach 

przewyższało wartość MIC 

antybiotyku



Czas wprowadzenia profilaktyki 

okołooperacyjnej

Optymalny czas podania 

profilaktyki

 Do 60 min przed zabiegiem

( beta-laktamy, 

klindamycyna, 

aminoglikozydy)

 2h przed zabiegiem 

wankomycyna, 

fluorochinolony

 Zakończenie wlewu 

metronidazolu na 1 h przed 

zabiegiem



D.C. Classen et al. N Engl J Med. 1992 ; 326 : 283-285

nacięcie

Czas wprowadzenia profilaktyki okołooperacyjnej                        
a ryzyko infekcji

Przed nacięciem (h)
Czas po rozpoczęciu zabiegu (h)



Kolejna śródoperacyjna dawka 

antybiotyku gdy:

 operacja ulega przedłużeniu ponad 2 okresy półtrwania 
antybiotyku zastosowanego w profilaktyce

 dochodzi do utraty ponad 1500 ml krwi - podać kolejną dawkę 
antybiotyku po uzupełnieniu krwi

 Jeśli czas rozpoczęcia operacji ulega oddaleniu w czasie

 UWAGA – czas podania następnej dawki powinien być 
mierzony od godziny podania pierwszej dawki a nie od 
czasu rozpoczęcia procedury !!!







 Czas trwania profilaktyki
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Czas trwania profilaktyki

Am J Health-Syst Pharm—Vol 70 Feb 1, 2013

 Zazwyczaj pojedyncza dawka antybiotyku

 W niektórych przypadkach wskazanie do 
przedłużenia do 24h

 Nie należy kontynuować profilaktyki po 
zabiegu mimo utrzymywania cewników,  
drenów



Am J Health-Syst Pharm—Vol 70 Feb 1, 2013

Nie dłużej niż 24h

dla większości procedur



Wydłużona profilaktyka antybiotykowa

wg NPOA

Dopuszczona w zabiegach : 

 kardiochirurgicznych – 24-48h

 wszczepienia protezy stawowej – 24h

 amputacji kończyny do 5 dni

 przy otwartych złamaniach kości do 72h

9/29/2018 Template copyright 2005 www.brainybetty.com 26



Zabiegi ortopedyczne

 Profilaktyka zakażeń złamań otwartych (skażone pole operacyjne) :

I i II stopnia – cefazolina do 24 h

III stopnia - cefazolina do 72h

 Operacyjne zamknięcie złamania  kości długich - cefazolina - 1 dawka

 Pierwotna artroplastyka stawowa - cefazolina do 24h

 Czyste zabiegi, bez implantacji w obrębie stawów: 

kolanowego, ręki, stopy - brak wskazań do 
profilaktyki

 Amputacja kończyn ( pole czysto-skażone) - cefazolina – 24h do 5 
dni

 Operacje na kręgosłupie bez lub z implantacją - cefazolina – max. do 
24h



Profilaktyka przy przeszczepach 

narzadów



Profilaktyka przy przeszczepach 

narzadów



Profilaktyka przy przeszczepach 

narzadów

Do 24 h po transplantacji :

nerek, trzustki, wątroby, 



Profilaktyka w urologii

■ Wykonywanie posiewu moczu przed zabiegiem jest silnie 

zalecane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne 

(European Association of Urology) 

■ Wynik posiewu moczu wpływa na wybór antybiotyku do 

profilaktyki /leczenia oraz na czas jego podawania

■ Sugeruje się wyleczenie bakteriurii przed zabiegiem

■ Antybiotyk u pacjenta z bakteriurią traktowany jest jako proces 

leczniczy i podaje się do 24h przed zabiegiem i kontynuuje po 

-zgodnie z zasadami leczenia

■ Antybiotyk u pacjenta bez bakteriurii – 1 dawka



Dawkowanie 

antybiotyków  

w profilaktyce  

po zabiegu           

(jeśli wskazane)
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Czas trwania profilaktyki

Am J Health-Syst Pharm—Vol 70 Feb 1, 2013

Nie należy 

kontynuować 

profilaktyki 

mimo 

utrzymywania 

cewników,  

drenów



Przedłużanie okołooperacyjnej profilaktyki 

antybiotykowej

 Prowadzi do:

- selekcji szczepów opornych

- wzmożenia działań ubocznych leków

- wzrostu kosztów leczenia

 Nie wykazano aby przyczyniało się do obniżenia ryzyka 
infekcji związanego z operacją

 Jeśli antybiotyk stosowany w krótkotrwałej profilaktyce nie 
ochronił przed zakażeniem to jego kontynuowanie podawania 
po zabiegu jest błędem

 W przypadku wystąpienia po operacji zakażenia należy 
podjąć leczenie antybiotykiem innym niż podany w 
profilaktyce



Antybiotyki stosowane w profilaktyce nie mogą

być użyte u tego samego pacjenta do leczenia

zakażenia



Zapisy dotyczące profilaktyki 

antybiotykowej

 Zlecenie antybiotyku ( nazwa i dawka) 

powinno być zapisane

 Podanie antybiotyku wymaga zapisu godziny 

podania z identyfikowalnym podpisem osoby 

podającej

 Profilaktyka powinna być zaznaczona w 

okołooperacyjnej karcie kontrolnej

 Zapisy powinny być zgodne 
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Dziękuję za uwagę


