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astane infeksiyonlar› bütün dünyada oldu¤u
H
gibi ülkemizde de önemli bir sa¤l›k sorunu
olma özelli¤ini sürdürmektedir. Hastane infeksiyonlar›, morbidite ve mortalitenin yan›nda, hastan›n hastanede kal›ﬂ süresini uzatmakta ve tedavi maliyetlerini artt›rmaktad›r. Bir çok geliﬂmiﬂ
ülkede, hastane infeksiyonlar›n› önlemeye yönelik gerekli yasal düzenlemeler yap›lm›ﬂ ve
hastane infeksiyonlar› sürveyans›n› yapan ulusal
kuruluﬂlar oluﬂturulmuﬂtur. Ülkemizde son 10-15
y›l içerisinde baz› üniversite ve e¤itim hastanelerinde hastane infeksiyonlar› ile ilgili çal›ﬂmalar
baﬂlat›lm›ﬂ, bir çok hastane, hastane infeksiyonlar› sürveyans›n› kendi olanaklar› ile yapar duruma gelmiﬂtir. Henüz hastaneler aras›nda bu konuda yeterli bilgi ak›ﬂ› sa¤lan›r duruma gelinememiﬂtir. Bu konuda son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar›n h›zland›¤›n› memnuniyetle gözlemekteyiz.
Ülkemiz koﬂullar›na uygun merkezi bir sürveyans sistemi geliﬂtirmek, veri toplamay› standart
hale getirmek, hastane infeksiyonlar› ile ilgili
ulusal bilgilere ulaﬂmak amac› ile 1997 y›l›nda
“Hastane ‹nfeksiyonlar› Çal›ﬂma Grubu” kuruldu
ve bu grup “NosoLINE Çal›ﬂma Grubu” olarak
isimlendirildi. Bu çal›ﬂma grubu TÜB‹TAK destekli “Nosoline Projesi”ni baﬂlatt›. Bu çal›ﬂma
grubunun herhangi bir kurum veya dernek toplant›s› yoktur. Çal›ﬂma grubu konu ile ilgili bütün
meslektaﬂlar›m›za aç›kt›r. NosoLINE projesine
arzu eden bütün hastaneler kat›labilir. Bugüne
kadar, 1998 y›l› sonu itibari ile NosoLINE projesine kat›lan merkez say›s› 50’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
“NosoLINE Çal›ﬂma Grubu”nun amac›n› aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz:
a. Hastane infeksiyonlar› izleminin ülke çap›nda standardizasyonu ve bu amaca yönelik
uygun bir bilgisayar program› oluﬂturarak projeye kat›lan merkezlerin kullan›m›na sunmak,
b. Hastane infeksiyonlar› ile ilgili verilerin
merkezi olarak toplanmas›, ulusal verilerin ortaya konulmas›, sonuçlar›n ulusal olarak paylaﬂ›lmas›,
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c. Bölgesel antibiyotik direnç mekanizma haritas›n›n güncel tutulmas›,
d. Hastane infeksiyonlar›n› önlemeye yönelik
çal›ﬂmalar›n prensiplerini belirlemek,
e. Hastane infeksiyonlar› ile ilgili e¤itim çal›ﬂmalar› yapmak,
f. Hastane infeksiyonlar› ile ilgili çal›ﬂmalar›n
yay›nlanabilece¤i ve bu konuda güncel görüﬂlere yer veren bir dergi ç›karmak,
g. Hastane infeksiyonlar› ile ilgili simpozyum
düzenlemek.
“NosoLINE Çal›ﬂma Grubu”nun bu güne kadar gerçekleﬂtirdikleri;
a. NosoLINE projesi çerçevesinde veri toplama ile ilgili çal›ﬂmalar devam etmektedir. Bu konuda geliﬂtirilen bilgisayar program› güncelleﬂtirilerek merkezlerin hizmetine sunulmuﬂtur.
b. Düzenli olarak “Hastane ‹nfeksiyonlar›
Dergisi” ç›kmaktad›r. Her y›l dört say› olarak
planlanm›ﬂ, 1997 y›l› içinde üç say› ve 1998 y›l›
içinde 4 say› ç›km›ﬂ olup ilgili meslektaﬂlar›m›za
ve merkezlere gönderilmiﬂtir.
c. ‹nfeksiyon Kontrol Hemﬂirelerine yönelik,
1997 y›l›nda ve 1998 y›l›nda olmak üzere iki e¤itim kursu düzenlenmiﬂtir.
“1999” y›l› içerisinde yap›lmas› planlanan çal›ﬂmalar:
a. Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi taraf›ndan düzenlenen geleneksel “Gevher Nesibe T›p
Günleri”nin 17.’si Hastane ‹nfeksiyonlar›’na ayr›lm›ﬂ olup, toplant› NosoLINE çal›ﬂma grubu ile
ortaklaﬂa düzenlenmektedir. Toplant› 20-22 Nisan 1999 tarihleri aras›nda Kayseri’de yap›lacakt›r. Bu toplant›da NosoLINE projesi çerçevesi
içerisinde toplanan veriler kat›l›mc›lar›n bilgisine sunulacakt›r.
b. Hekimlere yönelik “Hastane ‹nfeksiyonlar›
‹leri E¤itim Kursu” düzenlenecektir.
c. Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi düzenli olarak ç›kar›lmaya devam edecektir.
d. NosoLINE Web Sayfas› düzenli olarak iﬂletilecektir.
NosoLINE projesi ile ilgili görüﬂlerinize ve
sorular›n›za aç›¤›z. Proje, sizlerin katk› ve destekleri ile amac›na ulaﬂacakt›r.
Sayg›lar›mla.
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