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Özel Say›lar›m›z›n ‹kincisi: Nozokomiyal Sepsis

Elinizdeki say› ile birlikte Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi’nin ikinci cildi tamam-

lanm›fl oluyor. Öncelikle iki y›l boyunca bizleri yaz›lar› ile destekleyen yazarlar

olmak üzere, derginin kaliteli bir flekilde dizgisini, bask›s›n› ve organizasyonunu

üstlenen Bilimsel T›p Yay›nevi’ne ve desteklerini esirgemeyen ilaç endüstrisinin

de¤erli üyeleri Bayer Türk Kimya San. Ltd. fiti., Bilim ‹laç San. ve Tic. A.fi.,

Bristol Myers Squibb ‹laçlar› ‹nc., Lilly ‹laç Tic. A.fi., Merck Sharp Dohme ‹laçlar›

Ltd. fiti., Sm›thKl›ne Beecham ‹laç Tic. A.fi., Pfizer ‹laçlar› A.fi., Zeneca ‹laç San.

ve Tic. A.fi.’ye teflekkür ediyoruz.

Bu say›n›n misafir editörlü¤ü Prof. Dr. Mehmet Do¤anay taraf›ndan üstlenildi.

Kendisine ve Nozokomiyal Sepsis özel say›s›na katk›da bulunan meslektafllar›m›za

flükranlar›m›z› sunuyoruz. 

1999 y›l›nda yeni say›lar›m›zda buluflmak üzere...

Sayg›lar›m›zla.

Dr. Serhat ÜNAL



Misafir Editör’den

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi’nin 1998 y›l› 4. say›s› “Nozokomiyal Sepsis”le-

re ayr›lm›flt›r. Nozokomiyal sepsisler, hastane infeksiyonlar› aras›nda tan›, tedavi ve

prognoz aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir. Ölüm oran›n›n %10-80 aras›nda de¤ifl-

ti¤i bildirilmektedir. Geliflmifl hastanelerde, hastane infeksiyonlar› önemli bir prob-

lem olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bunlar aras›nda nozokomiyal sepsisler, özellikle

yo¤un bak›m ünitelerinin hayat› tehdit eden önemli bir infeksiyonudur. 

Derginin bu say›s›nda nozokomiyal sepsisler, konunun uzmanlar› taraf›ndan de-

tayl› olarak ele al›nd›. Konu; tan›mlar, etyoloji ve mikrobiyolojik tan›, patogenez alt

bafll›klar› ile verildi. Ayr›ca pratik uygulamada en s›k karfl›laflt›¤›m›z ve problem

teflkil eden nozokomiyal bakteriyemi ve sepsisler; damar içi kateter sepsisi, stafilo-

kok sepsisi, enterokok bakteriyemisi, gram negatif bakteriyemiler, fungemiler, bü-

tün özellikleri ile, korunma ön plana ç›kar›larak yazarlar taraf›ndan meslektafllar›-

m›za sunulmaya çal›fl›ld›. Konunun öneminin kolay alg›lanmas›n› sa¤lamak için,

“risk faktörleri, yat›fl süresi, ek maliyet analizi, prognoz ve mortaliteyi etkileyen fak-

törler” ayr› bir bafll›k alt›nda incelendi. 

Bütün yazarlar, son geliflmeleri kendi deneyimlerinin süzgecinden geçirerek ak-

tarmaya çal›flt›lar. Kendilerine teflekkür ediyorum. Ayr›ca bu say›da bana konuk

editörlük görevini veren derginin editörler kurulu ve genel yay›n koordinatörüne de

teflekkür ederim. Meslektafllar›m›za yararl› olaca¤› ümidi ile, yazarlar ad›na sayg›-

lar›m› sunuyorum.

Dr. Mehmet DO⁄ANAY
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