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Zaka¿enia s¹ przyczyn¹ zwiêkszonej chorobowoœci i œmiertelnoœci
oraz przed³u¿aj¹ czas pobytu chorych w szpitalu. W³aœciwa profilaktyka antybiotykowa prowadzi do obni¿enia czêstoœci wystêpowania zaka¿eñ pooperacyjnych i obni¿enia
kosztów leczenia. Powinna byæ stosowana tylko u chorych ze zwiêkszonym ryzykiem zaka¿eñ zwi¹zanym z
rodzajem operacji i stanem klinicznym chorego. Antybiotyk zalecany w
profilaktyce powinien byæ aktywny
wobec drobnoustrojów bêd¹cych
potencjalnym Ÿród³em zaka¿eñ pooperacyjnych. Przedstawiono przegl¹d antybiotyków stosowanych w
profilaktyce u chorych poddanych
operacjom przewodu pokarmowego.
Cefalosporyny i augmentyna, ze
wzglêdu na zakres dzia³ania przeciwbakteryjnego, s¹ szczególnie
przydatne w profilaktyce. Ostatnio
obserwuje siê coraz czêœciej tendencjê do stosowania tylko jednego
leku i skrócenia czasu podawania,
zwykle do jednej dawki.
S³owa kluczowe: profilaktyka antybiotykowa, chirurgia, przewód pokarmowy, cefalosporyny, augmentyna.

Postoperative infections are an important cause of morbidity, mortality and
prolonged hospital stay. Effective antibiotic prophylaxis can reduce the incidence of postoperative infections
and be cost-effective. It is essential
for patients at high risk of developing
postoperative complications, because of either the nature of the operation or individual factors. It should be
directed against the most likely infecting organisms; the potential pathogens vary with the type of operation.
The spectrum of antibacterial activity
of cephalosporins and amoxycillinclavulanic acid, which covers major
Gram-negative and Gram-positive
pathogens, makes them ideally suited for surgical prophylaxis. Monotherapy with a single dose of antibiotic
is the most cost-effective regimen for
surgical prophylaxis.
Key words: antibiotic prophylaxis, surgery, alimentary tract, cephalosporins, amoxycillin-clavulanic acid.
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Zaka¿enia nale¿¹ do najczêstszych i najpowa¿niejszych powik³añ pooperacyjnych. Mog¹ niweczyæ powodzenie operacji, s¹ przyczyn¹ zwiêkszonej chorobowoœci i œmiertelnoœci
oraz zwiêkszaj¹ koszty leczenia [1, 2].
Wiele dzia³añ zapobiegawczych, takich jak:
przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
w³aœciwa technika operacyjna, prawid³owe
przygotowanie chorego do operacji s¹ od
dawna znane, inne – jak profilaktyczne stosowanie antybiotyków, wyrównywanie zaburzeñ
w od¿ywianiu – wprowadzono w ostatnich 20
latach, a mo¿liwoœæ stymulowania odpornoœci
chorego na zaka¿enia jest spraw¹ przysz³oœci
[3].
Obecnie najwiêksze znaczenie w zapobieganiu zaka¿eniom przypisuje siê oko³ooperacyjnej profilaktyce antybiotykowej (OPA) ograniczaj¹cej znamiennie czêstoœæ zaka¿eñ ran
operacyjnych, innych powik³añ ropnych oraz
prowadz¹cej do obni¿enia kosztów leczenia
[4–7]. Mimo ¿e OPA sta³a siê standardem w
postêpowaniu chirurgicznym, to nadal istniej¹
kontrowersje co do wskazañ, rodzaju antybiotyków i czasu ich stosowania [4, 5, 7–9].
OPA polega na podaniu choremu antybiotyku przed operacj¹ w celu zniszczenia drobnoustrojów, pochodz¹cych ze œrodowiska lub
w³asnej flory, bêd¹cych potencjalnym Ÿród³em
zaka¿eñ pooperacyjnych. Uwa¿a siê powszechnie, ¿e profilaktykê nale¿y stosowaæ tylko u chorych z podwy¿szonym ryzykiem zaka¿eñ, zwi¹zanym z rodzajem operacji oraz
stanem klinicznym chorego. Jest równie¿ istotna u chorych, u których ryzyko zaka¿eñ pooperacyjnych, jakkolwiek niskie, mo¿e prowadziæ do groŸnych dla ¿ycia i zdrowia konsekwencji, np. odrzucenia przeszczepu,
zaka¿enia protezy itd. [3–5, 7].
W powszechnie stosowanej klasyfikacji
uwzglêdniaj¹cej ryzyko zaka¿enia w zale¿noœci od wielkoœci ska¿enia bakteryjnego podczas zabiegu operacje dzieli siê na: czyste,
czyste-ska¿one, ska¿one i brudne [7, 10]. W
operacjach czystych – bez otwarcia œwiat³a
przewodu pokarmowego, uk³adu oddechowego czy moczowo-p³ciowego – odsetek zaka¿eñ ran wynosi oko³o 5 proc. W operacjach
czystych-ska¿onych i ska¿onych, w zale¿noœci
od wielkoœci wycieku ska¿onej treœci, wynosi
10–20 proc. W operacjach brudnych z istniej¹cym ju¿ zaka¿eniem odsetek zaka¿eñ ran
przekracza 30–40 proc. (Tab. 1.). Antybiotyki

stosowane profilaktycznie przeciwdzia³aj¹ przejœciu zanieczyszczenia rany w zaka¿enie pooperacyjne. Tak rozumiana OPA jest skuteczna
w operacjach czystych-ska¿onych i ska¿onych
poprzez zmniejszenie liczby kolonizuj¹cych
bakterii pochodzenia endogennego oraz w
operacjach czystych zmniejszaj¹c liczbê bakterii ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Natomiast w operacjach brudnych antybiotyki stosuje siê leczniczo w celu ograniczenia ju¿ istniej¹cego zaka¿enia. Jak wynika z danych zawartych w
tabeli 1 stosowanie OPA w operacjach czystych-ska¿onych i ska¿onych oraz w wybranych zabiegach czystych (gdy ewentualne zaka¿enie stanowi zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia) pozwala na statystycznie znamienne
obni¿enie odsetka zaka¿eñ ran [7]. Spoœród
innych czynników zwi¹zanych z operacj¹, mog¹cych mieæ wp³yw na czêstoœæ zaka¿eñ pooperacyjnych najczêœciej wymienia siê: doraŸny tryb operacji, d³ugotrwa³y pobyt w szpitalu
przed
zabiegiem,
przygotowanie
przedoperacyjne chorego i zespo³u, czas operacji, technikê chirurgiczn¹, wszczepianie obcych materia³ów i wiele innych [3, 4, 7, 11].
W zale¿noœci od stanu klinicznego ró¿ni chorzy maj¹ ró¿ne ryzyko zaka¿eñ pooperacyjnych
po tych samych operacjach. Najwa¿niejsze
czynniki ryzyka zwi¹zane ze stanem klinicznym
to: podesz³y wiek, choroba nowotworowa, oty³oœæ, niedo¿ywienie, cukrzyca, marskoœæ w¹troby, niewydolnoœæ nerek, leczenie immunosupresyjne, kortykoterapia, chemio- i radioterapia [3, 4, 7, 11].
Nowoczesne podejœcie do profilaktyki polega na przedoperacyjnej identyfikacji chorych
z wysokim ryzykiem zaka¿enia z uwzglêdnieniem rodzaju operacji i stanu klinicznego chorego.
Dla uzyskania maksymalnego efektu profilaktycznego antybiotyk powinien znajdowaæ siê
w ranie w momencie zasiedlania jej przez
drobnoustroje. W praktyce oznacza to do¿ylne podanie antybiotyku oko³o 30 minut przed
indukcj¹ znieczulenia, nie wczeœniej ni¿ 1, 5–2
godziny przed wykonaniem ciêcia chirurgicznego [5, 9, 11]. Jest równie¿ istotne utrzymanie efektywnego stê¿enia leku w surowicy i
tkankach przez ca³y czas operacji. Przyjmuje
siê dawkowanie w odstêpach odpowiadaj¹cych podwojeniu okresu biologicznego pó³trwania antybiotyku. Zwykle jedna dawka
przedoperacyjna zapewnia odpowiedni poziom
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leku przez ca³¹ operacjê. Tylko wyj¹tkowo, w
przypadku przed³u¿ania siê operacji czy krwotoku (z³a perfuzja tkanek), dawkê nale¿y powtórzyæ [5, 12].
Najwiêcej kontrowersji budzi czas profilaktycznego stosowania antybiotyków. W zale¿noœci od tego OPA dzieli siê na profilaktykê: metod¹ jednej dawki, podawanej tylko przed operacj¹ i krótkoczasow¹ – jedna dawka przed
operacj¹, kolejne dwie w ci¹gu 24 godzin po
zabiegu. Coraz wiêcej badañ wskazuje, ¿e
profilaktyka metod¹ jednej dawki jest jednakowo skuteczna, wygodniejsza i tañsza ni¿ profilaktyka krótkoczasowa. Tym niemniej obie metody s¹ powszechnie stosowane [8, 9, 11, 13,
16, 26–29].
Antybiotyk wybrany do profilaktyki powinien
obejmowaæ swoim spektrum dzia³ania drobnoustroje spodziewane w miejscu operacji, powinien ³atwo przenikaæ do krwi i tkanek oraz charakteryzowaæ siê nisk¹ toksycznoœci¹ i umiarkowan¹ cen¹. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e
antybiotyki zalecane w profilaktyce powinny
byæ inne ni¿ stosowane w leczeniu na danym
oddziale.
Najczêœciej stosuje siê cefalosporyny, penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz oraz metronidazol i klindamycynê – aktywne wobec
bakterii beztlenowych [4, 7, 8, 11]. Istniej¹ du¿e ró¿nice geograficzne w wyborze najczêœciej
stosowanych antybiotyków w profilaktyce. W
USA najczêœciej stosuje siê cefazolinê, cefalosporynê I generacji, natomiast w Europie cefalosporyny II i III generacji. W USA cefazolina stanowi prawie 25 proc. wszystkich antybiotyków stosowanych profilaktycznie [5, 7, 8].
Cefazolina skuteczna w profilaktyce, a nie maj¹ca zastosowania leczniczego nie powoduje
selekcji opornych szczepów bakteryjnych w
œrodowisku szpitalnym. W Klinice stosujemy cefazolinê profilaktycznie od 1994 roku z dobrymi wynikami [13]. W Europie dominuje II generacja cefalosporyn, co jest uzasadnione szerokim zakresem dzia³ania przeciwbakteryjnego
oraz dobr¹ tolerancj¹. Szerokie stosowanie cefalosporyn, zw³aszcza III generacji, budzi niepokój, poniewa¿ mo¿e prowadziæ do selekcji
szczepów opornych w œrodowisku szpitalnym,
w tym wieloopornych pa³eczek Gram-ujemnych, enterokoków i gronkowców metycylinoopornych. Tym bardziej, ¿e nie wykazano istotnych ró¿nic miêdzy I, II i III generacj¹ cefalosporyn w zapobieganiu zaka¿eniom [14, 15].
Szczególnym problemem jest zapobieganie zaka¿eniom po operacjach w czystym polu operacyjnym w oddzia³ach z du¿ym odsetkiem
gronkowców metycylinoopornych. Nale¿y wówczas d¹¿yæ do zlikwidowania nosicielstwa tych
szczepów u chorych i personelu (mupirocyna
w maœci) oraz ograniczenie profilaktycznego
stosowania Vankomycyny do niezbêdnego minimum. Coraz czêœciej w profilaktyce stosuje
siê penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz,
zw³aszcza amoksycylinê z kwasem klawulanowym. U chorych po operacjach w polu ska¿onym, jak operacje brzuszne, pozwala to na
uzyskanie podobnych wyników jak przy profilaktyce cefalosporynami, bez koniecznoœci stosowania leków aktywnych wobec bakterii beztlenowych. Zalet¹ tej monoterapii jest wiêksza
wygoda dla chorego i personelu oraz ni¿sze
koszty [4, 16, 17].
Efektywna OPA powinna byæ skierowana
przeciw typowym drobnoustrojom kontaminuj¹cym ranê, które ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od
rodzaju operacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w cza-

sie choroby i jej leczenia dochodzi do zmiany
normalnej flory bakteryjnej i kolonizacji przez
szczepy o wiêkszej zjadliwoœci i opornoœci. W
przypadku czystych operacji chirurgicznych
przed³u¿aj¹cy siê pobyt chorego w szpitalu
przed zabiegiem powoduje wymianê drobnoustrojów bytuj¹cych na skórze na szczepy bakteryjne ze œrodowiska szpitalnego. U chorych
poddanych operacjom przewodu pokarmowego, u których stosowano leki zmieniaj¹ce pH
czy d³ugotrwale ¿ywionych pozajelitowo dochodzi do zmian normalnej flory bakteryjnej wskutek translokacji bakterii [3]. Dlatego w wyborze antybiotyku nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie
tylko rodzaj operacji, ale równie¿ specyfikê oddzia³u i sytuacjê epidemiologiczn¹.
Wskazania do OPA oraz wybór antybiotyku
w zale¿noœci od rodzaju operacji u chorych
poddanych operacjom przewodu pokarmowego podano w tabeli 2.
Operacje g³owy i szyi, g³ównie z powodu
nowotworów, z dojœcia przez jamê ustn¹ i gard³o, s¹ obarczone wysokim odsetkiem zaka¿eñ z powodu licznie wystêpuj¹cych bakterii
(paciorkowce, enterokoki, gronkowce, bakterie
beztlenowe, pa³eczki Gram-ujemne). Zaleca siê
profilaktyczne stosowanie aminoglikozydów lub
cefalosporyn I, II generacji z klindamycyn¹ lub
metronidazolem lub ceftriaksonu. Ostatnio stosuje siê równie¿ augmentynê, która jest aktywna zarówno wobec bakterii tlenowych jak i
beztlenowych [18, 19].
Operacje prze³yku – flora bakteryjna prze³yku jest zbli¿ona do flory jamy ustnej, a zasady profilaktyki podobne jak w chirurgii g³owy i
szyi z dostêpu przez jamê ustn¹.
Operacje ¿o³¹dka i dwunastnicy – czêstoœæ
zaka¿eñ ran waha siê od 10 do 30-50 proc. i
zale¿y od liczby bakterii w treœci ¿o³¹dkowej.
W ¿o³¹dku u zdrowego cz³owieka ze wzglêdu
na niskie pH jest niewiele bakterii. Tym niemniej wskutek zmniejszonej kwasowoœci (niedro¿noœæ, krwotok, nowotwór, leki przeciwwrzodowe) ¿o³¹dek ulega kolonizacji przez bakterie znajduj¹ce siê w œlinie oraz bakterie jelitowe
[3]. W profilaktyce zaleca siê stosowanie cefalosporyn I i II generacji, m.in. cefazoliny, cefuroksymu (niekiedy w po³¹czeniu z metronidazolem) oraz ceftriaksonu [5, 13, 20, 21]. Stosuj¹c ceftriakson osi¹gniêto lepsze wyniki w
porównaniu z cefazolin¹-2 vs 8 proc. zaka¿eñ
ran [21]. W Europie czêsto stosowanym lekiem
jest augmentyna [22].
Operacje pêcherzyka, dróg ¿ó³ciowych, w¹troby i trzustki – czêstoœæ zaka¿eñ ran zale¿y
od obecnoœci bakterii w ¿ó³ci i czynników ryzyka zwi¹zanych ze stanem chorego. W warunkach zdrowia ¿ó³æ jest ja³owa. U chorych z
kamic¹ pêcherzyka ¿ó³ciowego, kamic¹ przewodow¹, ¿ó³taczk¹, nowotworami, zw³aszcza u
chorych w wieku podesz³ym odsetek dodatnich posiewów ¿ó³ci waha siê od 10 do 60–90
proc. [3, 23]. Najczêœciej hoduje siê pa³eczki
Gram-ujemne, enterokoki i znacznie rzadziej
laseczki Clostridium. Przewa¿a pogl¹d, ¿e OPA
nale¿y stosowaæ tylko u chorych z podwy¿szonym ryzykiem zaka¿eñ. Potwierdzaj¹ to nasze
badania. Czêstoœæ zaka¿eñ, bez stosowania
OPA, po planowej cholecystektomii wynios³a
3,5 proc., po operacjach doraŸnych 15 proc.,
a u chorych z kamic¹ przewodow¹ 23 proc.
[2]. Zaleca siê stosowanie antybiotyków osi¹gaj¹cych wysokie stê¿enie w ¿ó³ci. Najczêœciej
stosuje siê cefalosporyny: I generacji-cefazolina, II-cefuroksym, III-cefotaksym, ceftriakson.
Powszechnie u¿ywanym antybiotykiem jest rów-
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nie¿ piperacylina, która jest aktywna wobec
pa³eczek Gram-ujemnych i enterokoków, osi¹ga wysokie stê¿enie w ¿ó³ci i nie powoduje selekcji szczepów opornych. Równie¿ augmentyna ze wzglêdu na szeroki zakres dzia³ania
przeciwbakteryjnego mo¿e byæ z powodzeniem
stosowana w profilaktyce zaka¿eñ po operacjach pêcherzyka i dróg ¿ó³ciowych [4, 7, 13,
23]. Stosowanie OPA u chorych poddanych
cholecystektomii laparoskopowej jest kontrowersyjne [24]. Szczególnym problemem jest
zapobiegawcze stosowanie antybiotyków u
chorych planowanych do inwazyjnych badañ
diagnostycznych (endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia) czy leczniczych (endoskopowe protezowanie dróg ¿ó³ciowych). Dotychczas nie ma jednolitego schematu postêpowania, a oprócz wczeœniej wymienionych
antybiotyków stosuje siê równie¿ ciprofloksacynê [25].
Operacje jelita cienkiego – w jelicie cienkim dominuj¹ Gram-ujemne pa³eczki jelitowe,
zw³aszcza Escherichia coli, w odcinku obwodowym z du¿ym udzia³em beztlenowców. U
chorych z niedro¿noœci¹, zespo³em krótkiego
jelita i d³ugotrwale ¿ywionych pozajelitowo dochodzi do zmian fizjologicznej flory, co sprawia, ¿e u czêœci z nich konieczne jest lecznicze stosowanie antybiotyków. Spoœród antybiotyków zalecanych profilaktycznie wymienia siê:
cefazolinê, cefalosporyny II-generacji, zwykle
w po³¹czeniu z metronidazolem oraz augmentynê [13, 22].
Appendektomia – odsetek zaka¿eñ ran waha siê od 9 do 28 proc., w zale¿noœci od
stopnia zaawansowania zmian zapalnych [10].
Wyrostek zawiera bakterie tlenowe i beztlenowe, w tym pa³eczki Gram-ujemne, gronkowce
i Bacteroides fragilis. Racjonalna profilaktyka
polega na podawaniu antybiotyków przed operacj¹ u wszystkich chorych oraz lecznicze stosowanie antybiotyków u chorych ze stwierdzonym œródoperacyjnie rozwiniêtym zaka¿eniem
(zgorzelinowe/przedziurawione zapalenie wyrostka, ropieñ oko³owyrostkowy). Antybiotyki musz¹ byæ skuteczne przeciw bakteriom tlenowym i beztlenowym. Najczêœciej stosuje siê cefalosporyny I (cefazolina) i II generacji
(cefuroksym) oraz aminoglikozydy z metronidazolem [7, 13, 26]. Augmentyna aktywna zarówno wobec bakterii tlenowych, jak i beztlenowych jest skuteczna w monoterapii, przy czym
odsetek zaka¿eñ ran jest ni¿szy ni¿ u chorych
otrzymuj¹cych gentamycynê z metronidazolem
– 8 vs 14 proc. [26].
Operacje jelita grubego – czêstoœæ zakaTabela 1. Czêstoœæ zaka¿eñ ran w zale¿noœci od stopnia
ska¿enia bakteryjnego w czasie operacji

Rodzaje
operacji

Odsetek
zaka¿eñ ran
(proc.) bez
profilaktyki

Odsetek
zaka¿eñ ran
(proc.) z
profilaktyk¹

Czyste

5,1

0,8

Czyste
-ska¿one

10,1

1,3

Ska¿one

21,9

10,2

Brudne

30–40

–

wg Neibart E. Preoperative preventive
antimicrobial therapy.
Mount Sinai J. Med. 1991; 58: 19–27.
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Tabela 2. Zalecana oko³ooperacyjna profilaktyka antybiotykowa w zale¿noœci od rodzaju operacji

Rodzaj zabiegu

Flora bakteryjna

Operacje g³owy
i szyi (dostêp
przez jamê ustn¹)

paciorkowce
enterokoki
gronkowce
beztlenowce
pa³eczki Gram (-)

Antybiotyk/dawka

Czas

augmentyna 1,2 g
klindamycyna/metronidazol
+
aminoglikozyd
lub +
cefalosporyny I/II
ceftriakson 1 g

24 godz.
24 godz.
24 godz.
24 godz.
1 dawka

Operacje prze³yku

jak wy¿ej

jak wy¿ej

jak wy¿ej

Operacje ¿o³¹dka
i dwunastnicy

bakterie j. ustnej
pa³eczki Gram (-)
gronkowce

augmentyna 1,2 g
cefazolina 1–2 g
lub cefuroksym 1,5 g
+ metronidazol 0,5 g
ceftriakson 1 g

1 lub 3 dawki
24 godz.
24 godz.
24 godz.
1 dawka

Operacje
pêcherzyka,
dróg ¿ó³ciowych,
w¹troby i trzustki

pa³eczki Gram (-)
enterokoki
Clostridium spp.

cefazolina 1–2 g
piperacylina 2–4 g
augmentyna 1,2 g
cefotaksym 2 g
ceftriakson 1 g
cefuroksym 1,5 g

24 godz.
1 lub 3 dawki
1 lub 3 dawki
1 dawka
1 dawka
24 godz.

Operacje jelita
cienkiego

pa³eczki Gram (-)
beztlenowce

cefazolina 1–2 g lub
cefuroksym 1,5 g
+ metronidazol 0,5 g
augmentyna 1,2 g

24
24
24
24

Appendektomia

pa³eczki Gram (-)
B. fragilis

augmentyna 1,2 g
cefazolina 1–2 g lub
cefuroksym 1,5 g lub
aminoglikozyd
+ metronidazol 0,5 g

1 lub
24
24
24
24

3 dawki
godz.
godz.
godz.
godz.

Operacje
jelita grubego

bakterie beztlenowe
tlenowe pa³eczki
Gram (-)

augmentyna 1,2 g
cefalosporyny I,II,III
lub aminoglikozyd
+ metronidazol 0,5 g

1 lub
24
24
24

3 dawki
godz.
godz.
godz.

¿eñ po planowych operacjach, przed wprowadzeniem OPA, waha³a siê od 30 do 70 proc.
[27]. W jelicie grubym przewaga bakterii beztlenowych, zw³aszcza Bacteroides fragilis nad
tlenowymi wynosi jak 1000:1. Przygotowanie
do operacji polega na mechanicznym oczyszczeniu jelita oraz profilaktycznym podawaniu antybiotyków aktywnych wobec bakterii
beztlenowych i tlenowych. Najczêœciej stosowane antybiotyki obejmuj¹ cefalosporyny I, II,
III generacji lub aminoglikozydy z metronidazolem oraz augmentynê [7, 17, 22, 27–29].
Ten ostatni antybiotyk mo¿e byæ stosowany w
monoprofilaktyce. Jak wykazano w wielu badaniach, w tym równie¿ w naszej Klinice [27],
profilaktyka augmentyn¹ jest tak samo skuteczna jak innymi antybiotykami, ale koszty s¹
znacznie ni¿sze [27, 29, 30].
W podsumowaniu nale¿y podkreœliæ, ¿e
OPA pozwala na znaczne obni¿enie czêstoœci
wystêpowania zaka¿eñ pooperacyjnych i
zmniejszenie kosztów leczenia. Nie nale¿y jednak zapominaæ o dobrym przygotowaniu do
operacji, w³aœciwej technice chirurgicznej i
opiece pooperacyjnej. Niebezpieczeñstwem
niew³aœciwego stosowania antybiotyków w profilaktyce, szczególnie nadu¿ywanie cefalosporyn III generacji, jest selekcja szczepów opornych w œrodowisku szpitalnym. Ostatnio na
œwiecie obserwuje siê tendencjê do stosowania w profilaktyce tylko jednego leku oraz
skrócenia czasu jego podawania, zwykle do
jednej dawki.
W Polsce czeka nas jeszcze wiele pracy
nad standaryzacj¹ postêpowania profilaktycz-

godz.
godz.
godz.
godz.

nego. Wœród chirurgów istnieje du¿e zrozumienie koniecznoœci zapobiegawczego podawania antybiotyków, potrzebuj¹ oni jednak pomocy ze strony bakteriologów i farmakologów klinicznych w wyborze w³aœciwych antybiotyków
i racjonalnego ich stosowania.
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