
De¤erli Meslektafllar›m, Sevgili Hemflireler;

Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i’nin düzenledi¤i “Hastane ‹nfeksiyonlar› Kongresi 2004”te sizlerle beraber

olmaktan mutluyum. Yönetim Kurulu ad›na, bütün kat›l›mc›lara hofl geldiniz diyorum. 

Hastane infeksiyonlar›, bütün ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de sorun olmaya devam etmektedir. Hasta-

neye tetkik ve tedavi amac› ile yatan hastalar›n, hastane ortam›nda bu ifllemler esnas›nda herhangi bir mikro-

organizma ile infekte olmas›, hastan›n kaderi de¤ildir. Ülkemizde yap›lan s›n›rl› say›da çal›flmalarda, hastane in-

feksiyon oranlar›n›n %5-7 aras›nda tespit edildi¤ini ve bunlar›n %13-26’s›n› kan dolafl›m› infeksiyonlar›n›n olufl-

turdu¤unu görmekteyiz. Bunlar ilk çal›flmalar olup beklenen oranlar›n alt›ndaki rakamlard›r. Yo¤un bak›m üni-

teleri ise hastanelerin infeksiyon aç›s›ndan en yüksek riskli bölgelerini teflkil etmektedir. Yo¤un bak›m ünitele-

rinde hastane infeksiyonu riski, alt hastal›klar› ve birçok invaziv giriflimler nedeni ile di¤er kliniklere göre hasta-

ne infeksiyonlar› görülme oranlar› 7-8 kat daha yüksektir. Ülkemizde yo¤un bak›m ünitelerinde yap›lan çal›fl-

malarda, hastane infeksiyonlar› görülme oranlar› %10-50 aras›nda de¤iflmektedir. Yo¤un bak›mda yatan has-

talar›n önemli bir k›sm› hastane infeksiyonlar›ndan kaybedilmektedir.

Hastane kaynakl› infeksiyonlar; hastan›n yaflam›n› tehdit etmekte ve ölümlere yol açmakta, hastanede ya-

t›fl süresini uzatmakta, ek tedavi maliyeti getirmektedir. ‹nsan›m›z›n sa¤l›¤›na verdi¤imiz de¤er ve ülkemizin için-

de bulundu¤u ekonomik koflullar göz önüne al›nd›¤›nda, hastane infeksiyonlar›ndan korunma konusunda; hü-

kümetlere, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na, sa¤l›k kurumlar› yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine, uzmanl›k derneklerine

önemli görevler düfltü¤ü kan›m› sizlerle paylaflmak istiyorum. 

Geliflmifl bat› ülkelerinde, hastane infeksiyonlar› ile ilgili organizasyonlar›n ve yasal düzenlemelerin 1950’li

ve 1960’l› y›llara dayand›¤›n› görmekteyiz. Günümüzde, geliflmifl bat› ülkelerinde hastanelerin akreditasyonun-

da iyi iflleyen infeksiyon kontrol programlar›n›n olup olmamas› esas al›nmaktad›r. Ülkemizde ise hastane infek-

siyonlar› kontrolü konusunda son y›llarda baz› çabalar olmas›na ra¤men, hastane infeksiyonlar› kontrolü konu-

sunda yeterli yasal düzenlemelerin ve organizasyonlar›n olmad›¤›n› üzülerek görmekteyiz. Hastanelerimizde in-

feksiyon kontrol komiteleri, gönüllülük esas›na göre çal›flmaktad›r. Hastane infeksiyonlar› kontrol komitesinde

çal›flanlar için görev ve yetki tan›m› yap›lmam›flt›r. 

Hastane infeksiyonlar› kontrol komitelerinin esas eleman›, infeksiyon kontrol doktoru ve infeksiyon kontrol

hemflireleridir. Ülkemizde, infeksiyon kontrol doktorlar› ve infeksiyon kontrol hemflireleri gönüllülük esas›na gö-

re çal›flmaktad›rlar. Çok az hastanede tam gün çal›flan infeksiyon kontrol hemfliresi görmekteyiz. Geliflmifl ülke-

lerde 250 yata¤a bir infeksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilirken, ülkemizde hiçbir hastanede bu ihtiyaç kar-

fl›lanamamaktad›r. Dernek üyelerimiz ve Hastane ‹nfeksiyonlar› ile ilgilenen bütün meslektafllar›m›z ad›na,

Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i Yönetim Kurulu olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan talebimiz; 

1. Ulusal düzeyde hastane infeksiyonlar› kontrol programlar› oluflturulmas› ve uygulanmas› için gerekli ya-

sal düzenlemelerin yap›lmas›, 

2. ‹nfeksiyon kontrol komitesinin görev ve yetkilerinin tan›mlanmas›, 

3. Hastanelerin yatak kapasitesine göre tam gün esas›na göre çal›flan infeksiyon kontrol doktoru görevlendi-

rilmesi, görev ve yetkilerinin belirlenmesi,



4. Hastanelerin yatak kapasitesine göre tam gün esas›na göre çal›flan infeksiyon kontrol hemfliresi atanma-

s›. ‹nfeksiyon kontrol hemfliresinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi,

5. Ulusal hastane infeksiyonlar› surveyans merkezi oluflturulmas›. 

Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hastane infeksiyonlar› kontrolü ile ilgili bilimsel ve e¤i-

tim alan›nda yapaca¤› her çal›flmaya destek verme kararl›l›¤›ndad›r. Bunun ilk örne¤ini bu kongrede görmekte-

yiz. Kongre öncesi, de¤iflik merkezlerden kat›lan 60 hemflireye, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Derne¤imiz iflbirli¤i ile or-

tak sertifikal› e¤itim verilecektir. 

Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i, en s›k karfl›lafl›lan hastane infeksiyonlar›n›n kontrolü konusunda k›lavuzlar

haz›rlanmas›na öncülük etmeyi kendisine görev bilmektedir. Öncelikli birçok konuda k›lavuz çal›flmalar› bafllat›l-

m›flt›r. “Üriner Kateter ‹nfeksiyonlar›n›n Önlenmesi K›lavuzu” Türk Nefroloji Derne¤i ve Türk Üroloji Derne¤i

iflbirli¤i ile haz›rlanm›fl ve meslektafllar›m›z›n bilgisine sunulmufltur. Burada katk› veren derneklere ve komisyon

üyelerine teflekkürlerimi sunar›m. Son aflamaya gelen “Damariçi Kateterlere Ba¤l› ‹nfeksiyonlar›n Önlenmesi

K›lavuzu” bu kongrede kat›l›mc›lar›n görüflleri ve önerilerini almak üzere sunulacakt›r. “Sterilizasyon ve Dezen-

feksiyon Uygulamalar›”, “Cerrahi Uygulamalarda Antimikrobiyal Profilaksi” ve “‹zolasyon Uygulamalar›” k›-

lavuzlar› çal›flmalar› ise devam etmektedir.

Dernek, hastane infeksiyonlar› konusunda bilgi ve görgüsünü art›rmak üzere, kongrede burs komisyonu ta-

raf›ndan belirlenen bir kifliyi yurt d›fl›nda bir merkeze göndermektedir. ‹lk bursiyerimiz 2003 y›l›nda Hollan-

da’da bir merkeze gönderildi. Bu kongrede seçilecek bir bursiyer ise ‹sviçre’de bir merkeze gönderilecektir.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i, dernek yay›n› olarak “Hastane ‹nfeksiyonlar›” ve “Hastane ‹nfeksiyonlar›

Kontrolü El Kitab›” kitaplar›n› ç›kard› ve meslektafllar›m›z›n hizmetine sundu.

De¤erli meslektafllar›m, Kongre Organizasyon Komitesi, Hastane ‹nfeksiyonlar› Kongre Program›n›, hasta-

ne infeksiyonlar› konusunda dünyadaki geliflmeleri ve ülkemizdeki yaflanan problemleri tart›flabilece¤imiz bir or-

tam oluflturmay› hedefleyerek haz›rlad›. Siz de¤erli kat›l›mc›lar›n katk›lar› ve sunaca¤›n›z bildiriler ile kongre

zenginleflecektir.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Derne¤i, multidisipliner bir dernektir. Bu kongre esnas›nda ola¤an Genel Kurul top-

lant›s› da yap›lacakt›r. Derne¤in gelece¤ini ve baflar›s›n›, sizlerin bu genel kurula gösterece¤i ilgi ve önerileriniz

belirleyecektir. Yeni yönetim kurulunda her disiplinden bir temsilcinin yer almas›n› temenni etmekteyim. Bu ül-

ke için, hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi konusunda almam›z gereken çok yol oldu¤u kan›s›nday›m.

Bu kongre program›n› haz›rlayan düzenleme kuruluna, konuflmac›lara, bildiri sunan meslektafllar›m›za, siz kat›-

l›mc›lara, destek veren firmalara ve kongre organizasyon firmas›na, Dernek Yönetim Kurulu ad›na teflekkür ederim.

Bütün kat›l›mc›lara ve ülkemize yararl› olacak bir kongre dile¤iyle sayg›lar›m› sunar›m.
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