
De¤erli Meslektafllar›m,

Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i’nin düzenledi¤i “Hastane ‹nfeksiyonlar› Kongre-

si 2006”ya hoflgeldiniz.

Bir önceki kongremizden bu yana hepimizi çok sevindiren bir geliflme oldu: “Yatakl› Tedavi Kurum-

lar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i” yay›nland›. Böylece uzun zamand›r eksikli¤ini hissetti¤imiz ya-

sal düzenleme konusunda önemli bir ad›m at›lm›fl oldu. Bundan böyle hastane infeksiyonlar›n›n kont-

rolü çal›flmalar› hastanelerde bir grup gönüllü kiflinin k›s›tl› kaynaklar içinde özveriyle yürüttü¤ü bir

etkinlik olman›n ötesine geçmek durumundad›r. Önümüzdeki süreçte yönetmelikte öngörülenlerin uy-

gulamaya geçirilmesi için yap›lmas› gereken bir dizi çal›flma bulunuyor. Yeni yönetmeli¤in sa¤lad›¤›

yasal destekle ülkemizde e¤er iki fleyi baflarabilirsek, etkin infeksiyon kontrolünü gerçeklefltirmek yo-

lunda önemli ilerlemeler sa¤layabiliriz: 

a. NNIS benzeri bir ulusal sürveyans sistemi kurmak: Bunun için ilk ad›m olan bilgisayar progra-

m›n› derne¤imiz sürveyanstaki güncel geliflmeleri de göz önüne alarak haz›rlad›. ‹ki hastanede bir y›l

süreyle bu program denendi. Program›n hastanelerde kullan›lmas›yla ulusal düzeyde standart, karfl›-

laflt›r›labilir veri toplanmas› mümkün olabilecek. Bu konuda Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n deste¤ine gereksinim

duymaktay›z. 

b. E¤itim programlar› düzenleme: Yeni yönetmeli¤in uygulanmaya bafllamas›yla çok say›da infek-

siyon kontrol hemfliresi ve hekimine gereksinim oluflmufltur. Bu göreve getirilen kiflilerin infeksiyon

kontrolü ve hastane epidemiyolojisi alan›nda gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmeleri amac›yla yo¤un

e¤itim programlar› gereklidir. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan kurulmufl bulunan Hastane ‹nfeksiyonlar›

Bilimsel Dan›flma Kurulu’nun deste¤iyle “Ulusal Hastane ‹nfeksiyonu Merkezi”nin oluflturularak bu

çal›flmalar› yapmaya bafllamas›n›n yararl› olaca¤› inanc›nday›m. Dernek olarak Bakanl›¤›m›za bu ça-

l›flmalarda her türlü teknik deste¤i sunmaya haz›r oldu¤umuzu vurgulamak isterim. 

Derne¤imiz her y›l dönüflümlü olarak düzenledi¤i kongre ve e¤itim programlar›yla, hekim ve hem-

flirelere yönelik kurslar›yla, düzenli yay›nlanan bilimsel dergisiyle, say›s› giderek artmakta olan k›la-

vuzlar›yla ülkemizde infeksiyon kontrolüne katk› sa¤lama çabalar›n› sürdürüyor. Bu y›l da kongre ön-

cesi düzenledi¤imiz kurslarla yine hemflire ve hekim meslektafllar›m›z›n e¤itimine katk›da bulunmay›

hedefledik. Daha önce yay›nlanm›fl olan “Üriner Kateter ‹nfeksiyonlar›n›n Önlenmesi” ve “Damar ‹çi

Kateter ‹nfeksiyonlar›n›n Önlenmesi” k›lavuzlar›na ek olarak yeni bas›lan “‹zolasyon Uygulamalar›



K›lavuzu” sizlere sunulacak. Ayr›ca kongremizde sizlerin de görüfl ve katk›lar›yla “Cerrahi Profilaksi

K›lavuzu”na son hali verilecek. Bu k›lavuzlar› haz›rl›¤› sürmekte olan di¤erleri izleyecek. 

Derne¤imiz bünyesinde ilgili meslektafllar›m›z›n destekleriyle “Difl Hekimli¤i” ve “Pediatrik Hasta-

ne ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü” alan›nda iki çal›flma grubu oluflturuldu. Çal›flma gruplar›m›z bu konu-

larda oturumlar düzenleyerek kongremize önemli katk›lar sa¤lad›. “Uzman›yla tart›flal›m” oturumla-

r›nda ise meslektafllar›m›z›n uygulamalar›nda yaflad›klar› baz› sorunlara somut çözüm önerilerinin tar-

t›fl›lmas›n› hedefledik. Ayr›ca, kongremizde sunulacak olan 113 adet bildiri ile araflt›rmac›lar›m›z çal›fl-

malar›n› kongre kat›l›mc›lar›yla paylaflacaklar. 7 Nisan 2006 tarihinde 17.00-19.00 saatleri aras›nda

yap›lacak olan derne¤imizin ola¤an genel kurul toplant›s› ve yönetim kurulu seçimlerine de etkin kat›-

l›m›n›z› bekliyoruz. 

Kongre program›n›n haz›rl›¤›nda özveriyle çal›flan baflta de¤erli genel sekreterlerimiz olmak üzere

bütün düzenleme kurulu üyelerine, seçkin konuflmac›lara, bildiri sunan meslektafllar›m›za, canl› tart›fl-

malarla deneyimlerini paylaflan tüm kat›l›mc›lar›m›za, destek veren sanayi kurulufllar›na ve kongre or-

ganizasyon firmas›na Yönetim Kurulu ad›na teflekkürlerimi iletiyorum.

Her oturumunu keyifle izleyece¤iniz, yararl› bir kongre olmas›n› diliyor, sayg›lar›m› sunuyorum. 

Prof. Dr. Selma KARABEY

Kongre Baflkan›


