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Baﬂlang›çtan Bugüne NosoLINE Projesi
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lük birer uygulama olmaktan çok, ileri düzey
araﬂt›rmalar olarak kabul edilmekteydi. Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, SSK hastaneleri ve özel hastanelerde bu konuda hemen
hemen hiç bir uygulama yap›lmamaktayd›.

* Omega Araﬂt›rma, Organizasyon, E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k
Ltd. ﬁti., Ankara.

Günümüzde ise hastane infeksiyonlar›n›n neden oldu¤u mortalite ve morbiditenin yan›s›ra
bunun getirdi¤i ek maliyetler sadece infeksiyon
hastal›klar› ile ilgilenen kiﬂilerin de¤il, hastaya
verilen hizmetin kalitesini yükseltme amac›n› taﬂ›yan bir çok disiplinden kiﬂinin ilgisini çekmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Hastane infeksiyonlar› izleminin
önemi konusunda NosoLINE projesi bir dönüm
noktas› olmuﬂtur. Bunun nedeni projenin çok üstün bir bilgisayar program› arac›l›¤› ile hastane
infeksiyonlar› izlemini sa¤l›yor olmas› de¤ildir.
As›l neden; ülkemizde projenin geniﬂ bir kabul
görerek, bir çok e¤itim program› ile desteklenerek, hastane infeksiyonlar› ile ilgili kavramlar›
yayg›nlaﬂt›rma konusunda beklenenin üzerinde
bir baﬂar› göstermesidir.

osoLINE - Türkiye’de Çok Merkezli Hastane
‹nfeksiyonlar› ‹zlem Sistemi, TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen, Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerinden 56 hastanenin kat›ld›¤›, merkezi olarak
hastane infeksiyonlar› izlemini bilgisayar yaz›l›m› arac›l›¤› ile sa¤lamay› amaçlayan bir projedir.
Eylül 1996’da baﬂlam›ﬂ, Eylül 2000’de sonlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂma boyunca geliﬂtirilerek son haline getirilen bilgisayar yaz›l›m›, 2001 y›l›ndan itibaren
kat›lan tüm merkezlerde veri toplama ve de¤erlendirme amac›yla kullan›labilir hale gelmiﬂtir.
Ülkemizin çeﬂitli hastanelerinden toplanan veriler elektronik ortamda merkezi olarak toplanarak NosoLINE yaz›l›m› arac›l›¤› ile birleﬂtirilerek
analiz edilebilecektir.
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Ülkemizde hastane infeksiyonlar› 1980’li y›llara kadar nadiren konu edilen bir kavram iken
günümüzde çok önemli bir konu haline gelmiﬂtir. Hastane infeksiyonlar› izleminin baﬂlamas›
yönünden 1983 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi’nde Dr. Erdal Akal›n taraf›ndan oluﬂturulan
sürveyans sisteminin özel bir önemi vard›r.
1990’l› y›llara kadar bu ve bunu izleyen, birkaç
merkezde yürütülen çal›ﬂmalar baﬂlang›çta gün-

Projenin baﬂlad›¤› 1996 Eylül ay›nda çok az
say›da merkezde denenecek ve hastane infeksiyonlar›n›n izleminde kullan›labilecek bir bilgisayar yaz›l›m› gerçekleﬂtirme amac› ile yola ç›k›lm›ﬂt›. Bir yaz›l›m haz›rlanacak, bu denenerek 4
y›l içinde standart bir biçimde hastane infeksiyon sürveyans› yap›labilmesine olanak verecek
biçimde geliﬂtirilecekti. Amaç tek baﬂ›na bir bilgisayar program› geliﬂtirmek de¤il, bir yaz›l›mdan yararlanarak standart bir izlemin yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamakt›. Program›n birinci sürümü
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haz›rland›¤›nda denemeye baﬂlayan 7 merkez
varken, 4 y›l›n sonunda 56 merkez projeye kat›lm›ﬂt›r. Hastane infeksiyon kontrol hemﬂirelerine
ve doktorlara yönelik çeﬂitli e¤itim programlar›
ve bilgisayar program›n›n toplad›¤› ilgi ile konu
ile ilgilenen kiﬂilerin say›s› yüzlerle ifade edilebilir düzeye gelmiﬂtir.
NosoLINE projesi bir çok “‹LK”i gerçekleﬂtirmiﬂ olmas›na ra¤men, tamamlanm›ﬂ oldu¤u ﬂu
anda bile amac›na tam olarak ulaﬂm›ﬂ de¤ildir.
Projenin yürütülmesi s›ras›nda önemli ad›mlar
at›ld›¤› gibi çeﬂitli zorluklar da yaﬂanm›ﬂt›r. Merkezlerde verilerin girilmesi ve sonuç tablolar›n›n
al›nmas› belli bir düzeyde bilgisayar kullanma
al›ﬂkanl›¤› gerektirdi¤i için yaﬂanan zorluklar›n
yan›s›ra hastanelerde infeksiyon kontrolü konusunda bilgi birikiminin olmamas› nedeniyle ortaya ç›kan yanl›ﬂ ve eksik veriler elde edilmesi
yaﬂanan baﬂl›ca sorunlard›r. Bunun yan›s›ra zaman içinde gereksinimlere göre programda yap›lan de¤iﬂikliklerin merkezlerde güncellenmesinin merkezlerde yaratt›¤› zorluklar da tüm kat›lanlar›n çabalar› ile aﬂ›labilmiﬂtir.
NosoLINE projesi, hastane infeksiyonlar› ile
ilgili veri toplamaya yönelik bir sistem oluﬂturma
amac›yla baﬂlat›lm›ﬂ olmakla birlikte projenin
yürütüldü¤ü 4-5 y›ll›k zaman boyunca elde edilen veriler s›n›rl› bir anlamda iﬂe yaram›ﬂt›r. Elde
edilen verilerin en yararl› oldu¤u nokta, merkez-
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ler aras›ndaki farklar›n belirgin olarak görülmesi
olmuﬂtur. Bunun nedeni bilgisayara veri giriﬂinde veya bu sonuçlar›n tabule edilmesinde aksakl›klar› olmas›ndan çok merkezlerdeki uygulamalardaki farkl›l›klard›r.
NosoLINE projesi, geliﬂtirilmiﬂ olan bilgisayar yaz›l›m›n›n çal›ﬂmaya kat›lan hastanelerde
oluﬂturulmuﬂ hastane infeksiyonlar› izlem sistemleri arac›l›¤› ile kullan›lmaya devam edilmesi durumunda baﬂar›yla tamamlanm›ﬂ olacakt›r.
Bununla birlikte izlem süreklili¤i olmas› gereken
bir iﬂ oldu¤u için, bu konudaki bilimsel ve teknolojik geliﬂmelere paralel olarak sürekli geliﬂtirilmesi de gereklidir. Yaz›l›m›n yap›s› de¤iﬂikliklere olanak vermekte ve bunun merkezi olarak
yönlendirilmesini sa¤layabilmekle birlikte ülke
boyutunda bir sistemin iﬂlevini sürdürebilmesi
bu konudaki çabalar›n ve çok merkezli kat›l›m›n
devam etmesi ile mümkün olabilecektir.
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