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Yeni Bir Say› ‹le Yine Birlikteyiz...

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi’nin 4. yay›n y›l›nda, 2. say› ile karfl›n›zday›z. Bilindi¤i gibi

1996 y›l› sonunda NosoLINE Projesi ile bafllay›p geliflen Hastane ‹nfeksiyonlar› Çal›flma Gru-

bu faaliyetleri, Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi ve ilgili web sayfam›z ile geliflti. Dergimiz aral›k-

s›z 4. yay›n y›l›na girmifl olman›n ve düzenli olarak yay›nlanman›n gururunu yafl›yor. Dergi-

yi yay›nlamaya bafllarken planlad›klar›m›z bir bir gerçeklefliyor. Yay›nland›¤› günden bu ya-

na tüm say›lar biraraya getirildi¤inde konu ile ilgilenenler için oldukça faydal› oldu¤unu dü-

flündü¤ümüz ciddi bir yerli kaynak görevini de üstlenen dergimiz, her geçen y›l daha çok ilgi

görüyor. Bunun yan›s›ra bize ulaflan hastane infeksiyonlar› ile ilgili çal›flmalar›n say›s› da her

geçen y›l giderek art›yor. Bunlar hastane infeksiyonlar› ile mücadele eden ve bu infeksiyonla-

r›n etkin bir flekilde kontrolünü sa¤layabilmek için çaba gösteren herkes için ümit verici gelifl-

meler. Bu konuda gösterilen çabalar›n meyvelerinin al›naca¤›n› ve hastane infeksiyonlar› ile

mücadelede ülke çap›nda bilinçli yeni ad›mlar at›laca¤›n› görür gibiyiz. 

Dergimizin bu say›s›nda yer alan Dr. Güler Kanra ve arkadafllar›n›n “Sa¤l›k Personelinin

‹mmünizasyonu” bafll›kl› yaz›s›n› be¤enece¤inizi ve yararlanaca¤›n›z› umuyoruz. Yine bu say›-

da Mak. Müh. Fatma Çölaflan’›n kaleme ald›¤› “Hastane Havaland›rma-Klima Sistemleri” ve

Dr. Ata Nevzat Yalç›n’›n “‹nfeksiyon Kontrol Programlar›n›n Maliyet-Yarar Analizi” bafll›kl›

yaz›lar› da yer almakta.



Dergimize ulaflan çal›flma niteli¤indeki makalelerin say›s›n›n giderek artt›¤›ndan daha önce

söz etmifltik. ‹flte bu olumlu geliflmenin bir sonucu olarak dergimizde giderek daha fazla çal›fl-

maya yer vermeyi planlamaktay›z. Elinizdeki say›da ülkemizin farkl› yörelerinde bulunan befl

ayr› üniversiteden, befl farkl› çal›flma yer al›yor. Dr. Ayd›n ve arkadafllar›n›n kendi merkezle-

rinde Pseudomonas aeruginosa sufllar›nda y›llara göre antibiyotik duyarl›l›¤›ndaki de¤ifliklikle-

ri araflt›rd›klar› çal›flmalar›n›, Dr. Erol ve arkadafllar›n›n reanimasyon ünitelerindeki hastane

infeksiyonlar›n› irdeledikleri çal›flmalar›n› ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Dr. Sünter ve ar-

kadafllar› makalelerinde, cerrahi kliniklerdeki hastane infeksiyonlar›n›n hastanede kal›fl süresi-

ne ve maliyete etkisini araflt›rarak elde ettikleri sonuçlar› okuyucuya aktarmaktalar. Dr. Öz-

günefl ve arkadafllar›na ait “Koagülaz Negatif Stafilokoklar›n Patojenitesi ve Antibiyotik Du-

yarl›l›¤› ile Slime Pozitifli¤i Aras›ndaki ‹liflki”, Dr. Çetinkaya ve arkadafllar›na ait “Hekim, He-

kim Adaylar›, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile ‹lgili Risk Alg›lamalar›”

bafll›kl› makaleleri yine iki farkl› merkeze ait çal›flmalar. 

Dergimizin bu say›s›n›n da,  daha önceki say›larda  oldu¤u gibi okuyucu taraf›ndan be¤e-

nilece¤ini ümit ediyoruz. 

Dopdolu ve ilginizi çekecek yeni bir say›da buluflmak dile¤iyle.

Sayg›lar›m›zla.

Dr. Serhat ÜNAL
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