
Özel Say›lar›m›z›n ‹lki; Nozokomiyal Pnömoni...

Yeni bir say›m›zla yine sizlerleyiz. Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi bu say›dan

itibaren belirli aral›klarla özel say›lar yay›nlayacak. Nozokomiyal pnömoni bunla-

r›n ilki. Önümüzdeki say›larda nozokomiyal sepsis, nozokomiyal üriner sistem in-

feksiyonlar› ve cerrahi alan infeksiyonlar› konular›n› ayr›nt›l› bir flekilde irdeleyen

özel say›lar›m›z olacak. Nozokomiyal pnömoni özel say›m›z›n misafir editörlü¤ünü

üstlenen Dr. Bibero¤lu’na, bu say›n›n haz›rlanmas›nda yaz›lar› ile bizlere destek

olan yazarlara teflekkür ediyorum.

Ayr›ca bu say›da. Dr. Baflustao¤lu ve Dr. Özyurt taraf›ndan kaleme al›nan

Acinetobacter türü mikroorganizmalar›n mikrobiyolojik, klinik ve epidemiyolojik

özelliklerini irdeleyen makaleyi ve üç ayr› merkezin orjinal çal›flmas›n› bulabilirsi-

niz.

Hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü bilincinin geliflmesinde önemli bir ifllev gör-

dü¤üne inand›¤›m›z dergimizin bir sonraki say›s›nda buluflmak üzere...

Sayg›lar›m›zla.

Dr. Serhat ÜNAL
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Misafir Editör’den

Literatürlerde belirtildi¤i gibi, bizden önceki kuflaklar›n ve bizlerin tart›flt›¤› gibi, ge-

lecekte de torunlar›m›z›n nozokomiyal pnömoni yaklafl›m›ndaki tart›flmalar› devam

edecektir. Hastane kökenli pnömonilerin tan›sal yaklafl›m›nda günümüzde ulafl›lan ge-

liflmelere ve yeni antibiyotiklerin bulunmas›na karfl›n, tedavi yaklafl›m›nd› günümüz-

de ulafl›lan geliflmelere ve yeni antibiyotiklerin bulunmas›na karfl›n, tedavi yaklafl›m›n-

da birlik yoktur.

Mortalite ile direkt iliflkili en önemli infeksiyon olan hastane kökenli pnömonilerde

uygulanmas› gereken uygun empirik tedavi için, ülkelerde konsensus çal›flmalar› ya-

p›lm›fl ve literatüre yans›m›flt›r. Ülkemizde de bu konuda sürdürülen yo¤un çal›flmala-

r›n sonuna yaklafl›lm›flt›r. Toraks Derne¤i’nin, di¤er derneklere örnek olacak giriflimi

ile, konu ile ilgili disiplinlerin uzmanlar›nca, özverili ve elefltirilere aç›k organizasyonu

sonucu, Solunum Sistemi Çal›flma Grubu-Hastane Kökenli Pnömoniler Alt Çal›flma

Grubu’nun yaklafl›k 2 y›ll›k çabalar› sonunda; “Hastane Kökenli Pnömoni Tan› ve Te-

davi Uzlafl› Raporu” oluflturulmufltur. Oluflturulan rapor tasla¤›, tedavi k›sm›n›n so-

nunda, tüm meslektafllar›m›z›n katk› ve görüfllerine sunulmufltur.

Nozokomiyal pnömonide hedef uygun empirik tedavi oldu¤u kadar, yaklafl›mda ay-

n› dili konuflmak ve antibiyotikleri uygun kullanmakt›r. Multidisipliner yaklafl›m ge-

rektiren bu konu di¤er hastane kaynakl› infeksiyonlar ve yo¤un bak›m ünitesi infeksi-

yonlar› için de gereklidir. Korunma önlemleri ile hastane kaynakl› infeksiyonlar›n yak-

lafl›k 1/3 oran›nda azalt›lmas›, hasta mortalitesi ve tedavi maliyetlerine de olumlu fle-

kilde yans›yacakt›r. Bu nedenle infeksiyon kontrol komitelerinin önemi tekrar vurgu-

lanmal›d›r. Ülkemize ait verilerin azl›¤›, di¤er infeksiyonlar da oldu¤u gibi hastane

kaynakl› pnömoniler için de geçerlidir. Bu sorunun giderilmesinde ve di¤er konulara

örnek olaca¤›na inand›¤›m›z 42 merkezli “NosoLINE Projesi” sonuçlar›, ülke verileri-

mizi ortaya koyaca¤›ndan daha sa¤l›kl› yaklafl›m ve önerilerin oluflmas›n› sa¤layacak-

t›r.

Nozokomiyal pnömoni say›s›n›n oluflmas›nda; tan›sal yaklafl›m konusu say›n Dr.

Uçan ve Dr. K›l›nç, tedavi konusu say›n Dr. Çalangu, korunma konusu say›n Dr. Ar-

man taraf›ndan yaz›lm›fl olup kendilerine teflekkürlerimi sunmay› borç bilirim. Say-

g›lar›mla.

Dr. Kadir B‹BERO⁄LU
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