
De¤erli Hastane ‹nfeksiyonu Kontrolü Çal›flanlar›,

Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i’nin düzenledi¤i “Hastane ‹nfeksiyonlar› E¤itim

Program› 2007’ye hofl geldiniz. Sizleri 4. Hastane ‹nfeksiyonlar› E¤itim Program› (H‹EP) 2007’de Es-

kiflehir’de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Hastane infeksiyonlar›n›n ülkemiz gündemine girdi¤i son 30 y›l içinde bu alana ilgi giderek artmak-

tad›r. ‹lk y›llarda s›n›rl› say›da hastanede ve az say›da arkadafl›m›z›n bafllatt›¤› bu çal›flmalar, bugün

ülkemiz geneline yay›lm›fl bulunmaktad›r. Özellikle Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne-

¤i’nin kurulmas›ndan sonra ülke genelinde e¤itim ve hizmet düzeyinde önemli bir yükselme görülmüfl-

tür. Bugüne dek yap›lan kongre ve e¤itim programlar›na ilgi her defas›nda daha da artm›flt›r. Bu top-

lant›lar›n bir baflka özelli¤i de, canl›l›k ve aktif kat›l›m›n yüksek olmas›d›r. Tüm bunlar›n hastane in-

feksiyonlar›na olan ilginin artmas›n›n yan› s›ra, infeksiyon kontrolünde çal›flanlar›n tutku ve heyecan-

lar›na ba¤l› oldu¤unu düflünmekteyiz.

Sa¤l›k hizmeti iliflkili infeksiyonlar alan›nda yürütülen düzenli faaliyetler yayg›nlaflt›kça yeni sorun-

lar› kavrama ve çözme yetene¤imizin de artt›¤› bir gerçektir. Bu nedenle, derne¤imizin düzenledi¤i

kongre ve e¤itim programlar›nda her y›l yeni aç›l›mlar sizlerin katk›lar›yla sa¤lanmakta, bilimsel veri-

ler, bilgi birikimi ve deneyimler paylafl›lmaktad›r. H‹EP 2007’de sizlerden gelen önerilerin de katk›s›y-

la son derece önemli ve titizlikle haz›rlanm›fl panel ve konferanslar, uzman› ile tart›flma oturumlar›yla

k›lavuz taslaklar›n›n görüflülece¤i toplant›lar gerçeklefltirilecektir. Ayr›ca, hastane infeksiyonlar› izlemin-

de yeni bir aç›l›m olan Noso-Online ‹zlem Program› tart›fl›lacakt›r. Bu toplant›lar sizlerin kat›l›m ve kat-

k›lar› ile hayat bulacakt›r. Düzenleme komitesi olarak sizlere bu nedenle flimdiden teflekkür ediyoruz.

Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i taraf›ndan bu e¤itim program›nda yer alan ko-

nular›n konuflma metinlerinin Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi’nin özel say›s›nda toplu olarak yay›nlan-

mas› kal›c› bir kaynak oluflturmas› nedeniyle çok önem tafl›maktad›r. Bu kayna¤›n oluflturulmas›nda

ve program›n gerçeklefltirilmesinde eme¤ini esirgemeyen de¤erli konuflmac› ve oturum baflkan› arka-

dafllar›m›za gönülden teflekkür ediyoruz. 



H‹EP 2007’nin düzenlenmesinde tüm aflamalardaki destekleri için Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve

Kontrolü Derne¤i Yönetim Kurulu’nun Say›n Baflkan ve Üyelerine, katk›da bulunan tüm konuflma-

c›lara, derginin bas›lmas›ndaki titiz çal›flmalar›ndan dolay› Bilimsel T›p Yay›nevi’nin yönetici ve çal›-

flanlar›na teflekkür ederiz.

H‹EP 2007’nin tüm kat›l›mc›lara ve ülkemiz hastane infeksiyonlar› kontrol çal›flmalar›na yararl› ol-

mas› dile¤iyle sayg›lar sunar›z.
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