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Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›

De¤erli meslektaﬂlar›m,
“NosoLINE Hastane ‹nfeksiyonlar› E¤itim
Program›”na hoﬂgeldiniz. Sizleri bu toplant›da
görmekten mutluluk duyuyorum. Konuﬂmalar›
ile bizi onurland›ran de¤erli bilimadamlar›m›za,
organizasyon komitesine, Genel Sekreter Prof.
Dr. Dilek Arman’a, maddi destekleri ile bu toplant›y› yapmam›za olanak sa¤layan kat›l›mc› firmalara huzurlar›n›zda teﬂekkür ediyorum. “NosoLINE Projesi”ni destekleyen TÜB‹TAK’a ﬂükranlar›m› arzederim.
Bildi¤iniz gibi, hastane infeksiyonlar› ile u¤raﬂan meslektaﬂlar›m›z, 1997 y›l›nda “Hastane
‹nfeksiyonlar› Çal›ﬂma Grubu” oluﬂturdular. Bu
grup TÜB‹TAK’tan destek alarak “NosoLINE Projesi”ni baﬂlatt›. ﬁimdi bu proje sona ermektedir.
Geriye dönerek, çal›ﬂma grubunun bugüne kadar yapt›klar›n› ve amaçlar›n› gözden geçirmek
istiyorum;
“NosoLINE Çal›ﬂma Grubu’nun amac› ne idi?
a. Hastane infeksiyonlar› izleminin ülke çap›nda standardizasyonu ve bu amaca yönelik
uygun bir bilgisayar program› oluﬂturmak, 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›,
c. Bölgesel antibiyotik direnç 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 simpozyumlar düzenlemek.
“NosoLINE Çal›ﬂma Grubu”nun bugüne kadar gerçekleﬂtirdikleri;
• Hastane infeksiyonlar›n›n sürveyans›nda
kullan›labilen bir bilgisayar program› geliﬂtirildi
ve isteyen merkezlerin hizmetine sunuldu.
• NosoLINE Projesi çerçevesinde 50 merkezden veri toplan›ld› ve ulusal toplant›larda bunun
sonuçlar› paylaﬂ›ld›. Bu toplant›da da sürveyans
çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› toplu olarak siz kat›l›mc›lara sunulacakt›r.
• Düzenli olarak “Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi” ç›kar›ld›. Dergi her y›l dört say› olarak planland›, 1997 y›l› içinde y›lda üç say› ve 1998 y›l›ndan itibaren dört say› olarak yay›nlanmakta olup
ilgili meslektaﬂlar›m›za ve merkezlere bugüne
kadar düzenli olarak gönderildi.
E¤itim Kurslar›
• ‹nfeksiyon Kontrol Hemﬂireli¤i E¤itim Kursu I; 1997, Ankara.
• ‹nfeksiyon Kontrol Hemﬂireli¤i E¤itim Kursu II; 1998, Ankara.
• Hastane ‹nfeksiyonlar› Hekim Kursu; 1999,
Sivas.
• Hastane ‹nfeksiyonlar› E¤itim Program›;
2000, Ankara.
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Simpozyum
• Hastane ‹nfeksiyonlar› Simpozyumu; 1999,
Kayseri. Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi taraf›ndan düzenlenen geleneksel “Gevher Nesibe
T›p Günleri”nin 17.’si hastane infeksiyonlar›na
ayr›lm›ﬂ olup toplant› NosoLINE Çal›ﬂma Grubu
ile ortaklaﬂa düzenlendi. Bu toplant›da NosoLINE Projesi çerçevesi içerisinde toplanan veriler
kat›l›mc›lar›n bilgisine sunuldu.
Bugüne kadar “Hastane ‹nfeksiyonlar› Çal›ﬂma Grubu”nun aktivitelerine destek veren bilim
adamlar›na, kat›l›mc›lara ve finans deste¤i veren
firmalara huzurunuzda tekrar teﬂekkür ediyorum.
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Bu çal›ﬂma grubunun, bundan sonraki adresi
“Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i”dir. Hastane infeksiyonlar›na gönül veren meslektaﬂlar›m›z›n
bundan sonraki çal›ﬂmalar›m›za da katk›lar›n›
bekliyoruz. Baﬂar›l› bir toplant› dileklerimle hepinize sayg›lar›m› sunar›m.
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