
1998’de Yeni Say›lar›m›zda Buluflmak Üzere ... 

Bu y›l›n üçüncü ve son say›s› ile dergimiz ilk cildini tamaml›yor. Sizlerden

görmüfl oldu¤umuz ilgi ve yüreklendirici önerilerle Hastane ‹nfeksiyonlar›

Dergisi’ni 1998 y›l›nda yine üç ayda bir olmak üzere y›lda dört say› olarak

yay›nlamay› planlad›k. 1997 y›l›nda, yo¤un çal›flma tempolar›na ra¤men

yaz›lar› ile bizleri destekleyen de¤erli meslektafllar›m›za teflekkür ediyoruz. 

Derginin görmüfl oldu¤u ilgiyi, hastane infeksiyonlar› gibi önemli bir ko-

nuda gerekli duyarl›l›¤›n gösterilece¤inin bir belirtisi olarak de¤erlendiriyo-

ruz. Ülke çap›nda gereken ilginin uyand›r›lmas› konusundaki  arzumuza ula-

flabilece¤imiz konusunda ümitleniyoruz. Hastane infeksiyonlar›n›n önemini

kavrayarak bu konuda y›llard›r emek veren tüm t›p disiplinlerindeki ilgili ki-

flileri ortak bir platformda buluflturmak noktas›ndaki gayretimizin bofla ç›k-

mayaca¤›n› umuyoruz. 

Üçüncü say›m›zda Dr. Akan giderek önem kazanan intravasküler kateter

infeksiyonlar›n› kaleme ald›. Dr. Palab›y›ko¤lu endoskopi ile iliflkili infeksi-

yonlar ve endoskoplar›n dekontaminasyonu konusunu iki ayr› makale halin-

de gözden geçirdi. Bu makalelerin ilkini bu say›m›zda bulacaks›n›z. Dr.  Er-

baydar de¤erli deneyimlerini de katarak infeksiyon kontrol komitelerinin ör-

gütlenmesi ve çal›flmas› konulu derlemeyi haz›rlad›. Dr. Arman yo¤un bir
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emek sonucunda NosoLINE projesine kat›lan tüm merkezlerle iletiflim kura-

rak elde etti¤i verileri Türkiye’de hastane infeksiyonu kontrolüne yönelik ça-

l›flmalar bafll›¤› alt›nda de¤erlendirdi. 

Bunun yan›s›ra bu say›m›zda üç ayr› merkezden yap›lm›fl hastane infek-

siyonlar› ile ilgili çal›flma da bulunuyor. GATA E¤itim Hastanesi'nde nozo-

komiyal C. difficile kolonizasyonu s›kl›¤› Dr. Beflirbellio¤lu ve arkadafllar›n›n,

hastane personelinde nazal S. aureus tafl›y›c›l›¤› Dr. Usluer  ve arkadafllar›-

n›n, üriner sistem infeksiyonu etkeni E. coli sufllar›ndaki antibiyotik direnci-

nin kullan›lan antibiyotiklerle iliflkisi Dr. Ayd›n ve arkadafllar›n›n yapm›fl ol-

duklar› çal›flmalar›n sonuçlar›n› içeriyor.

Daha önceki say›lar›m›zda belirtti¤imiz gibi 1998 y›l›nda da hastane in-

feksiyonlar› ile ilgili derleme, orjinal çal›flma türündeki makalelerinizi, editöre

mektup köflesinde ise uyar›, görüfl ve katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Göstermifl oldu¤unuz ilgi ve destek için teflekkür ediyor ve 1998 y›l›n›n ilk

say›s›nda buluflmak ümidiyle sayg›lar sunuyorum...

Dr. Serhat ÜNAL
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