
Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Bas›n

Bas›n gerçekten önemli bir güç. Ülkemizde uzun y›llard›r Hastane ‹nfeksiyonlar›’n›n öne-

mine dikkat çekmeye çal›fl›yoruz. Aç›kça itiraf etmeliyim ki; tüm çabalar›m›za ra¤men bas›nda

gündeme gelmeden önceki dönemde, bu konuda ülke olarak ciddi ad›mlar at›lmas›n› sa¤lamak-

ta zorland›k. Elinizdeki dergi bu y›l 9. yay›n y›l›n› dolduruyor. Tam dokuz y›ld›r ülke çap›nda

bu konuya dikkat çekiyor, hastane infeksiyonlar›n›n önlenmesi ve kontrolü için çaba gösteril-

mesini gündeme getiriyoruz.

….

Son iki y›l içerisinde de¤iflik hastane infeksiyonlar›n›n gündeme gelmesiyle konu daha ciddi

bir flekilde ele al›nd›. Umar›z bu olumsuzluklar ülke olarak bu konuda daha duyarl› olmam›z›

sa¤lar. Yak›nda yay›nlanmas›n› bekledi¤imiz Hastane ‹nfeksiyonlar› Kontrol Yönergesi de ül-

kemiz ad›na ciddi ad›mlar›n at›lmas›na destek olacakt›r.

….

Yak›n zamanda Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i’nin iki ayr› kitab› Bilimsel T›p

Yay›nevi taraf›ndan yay›nland›. Bu iki kitap Hastane ‹nfeksiyonlar› konusunda birbirini ta-

mamlayan bir set halinde düzenlendi. Hastane infeksiyonlar› ile yüzyüze kalan tüm hastane-

lerde bulunmas› gereken bu iki kitap, hastane infeksiyonlar› ile ilgili Türkçe literatüre de önem-

li katk› sa¤l›yor. Konu ile ilgilenen tüm kamu hastaneleri, özel hastaneler, infeksiyon kontrol

komiteleri ve ilgili tüm hekim ya da hemflirelerin bu kitaplar› edinmesinde büyük yarar gördü-

¤ümüzü özellikle belirtmek istiyorum.  



Gelelim dergimizin bu say›s›na… Bilindi¤i gibi hastane kökenli pnömoninin mikrobiyolojik

tan›s›nda ciddi sorunlar yaflanmaktad›r. Kimi zaman kolonize bakteriler, pnömoni etkeni ola-

rak kabul edilmekte ve gereksiz antibiyotik tüketimine neden olmaktad›r. Bu say›m›zda Dr.

Aygün Hastane Kökenli Pnömonide Mikrobiyolojik Tan›’y› kaleme ald›. Nozokomiyal tüber-

küloz ülkemizde klinik pratikte son derece önemlidir. Zaman zaman bas›na da yans›yacak cid-

di nozokomiyal bulafl olgular› gündeme gelmektedir. Ülkemizde mesle¤ini büyük ölçüde tüber-

külozla mücadeleye adam›fl isimlerden birisi olan Dr. Özkara bu say›m›zda konuyu derli toplu

bir flekilde gözden geçirdi. Dr. Akan ise Kök Hücre Nakli ve Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›

konusunda okuyucuyu bilgilendiren bir derleme yazd›. Ayr›ca, elinizdeki say›da dört ayr› mer-

kezden dört güzel çal›flmay› bulacaks›n›z. 

Dergimize makale gönderen, talep etti¤imiz yaz›lar› titizlikle kaleme alan ve hastane infek-

siyonlar› ile mücadeleye emek veren tüm sa¤l›k çal›flanlar›na flükranlar›m›z› sunuyoruz. Bir

sonraki say›m›zda buluflmak üzere...
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