
Geliflmekte olan ülkelerde hastane enfeksiyonlar›n›n kontrolü ile ilgili çal›flmalar›n
geç bafllam›fl olmas› nedeniyle sorunun bu ülkelerdeki boyutunun ortaya konmas› da
gecikmifltir. Yak›n zamanl› çal›flmalar geliflmekte olan ülkelerde hastane enfeksiyonu
geliflme riskinin geliflmifl ülkelerdekine oranla 2-20 kat artm›fl oldu¤unu göstermektedir.
Hastane enfeksiyonlar› sorununa global bir yan›t olarak Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan
“First Global Patient Safety Challenge” bafll›kl› bir program bafllat›lm›flt›r. Bu program›n
“Clean Care is Safer Care” olarak adland›r›lan ilk basama¤›nda çok say›da geliflmekte
olan ülkede hastane enfeksiyonlar›n›n hasta ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n güvenli¤ini tehdit
eden önemli bir sorun oldu¤u konusunda fark›ndal›k yarat›lmas› ve temel enfeksiyon
kontrol önlemlerine uyumun iyilefltirilmesi amaçlanm›flt›r. Halen dünyadaki en etkin ulu-
sal hastane enfeksiyonlar› sürveyans sistemi olma özelli¤ini koruyan “National Nosoco-
mial Infectious Surveillance (NNIS)”, 2005 y›l›nda “Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC)”›n di¤er iki sürveyans program›n› (Dialysis Surveillance Network ve Nati-
onal Surveillance of Healthcare Workers) da kapsayacak flekilde yeniden organize edil-
mifl ve “National Healthcare Safety Network (NHSN)” ad›n› alm›flt›r. 2000’li y›llar›n ba-
fl›nda tüm geliflmifl ülkelerde hastane enfeksiyon kontrol programlar›, kalite iyilefltirme
ve hasta güvenli¤i ile ilgili çal›flmalar›n ayr›lmaz bir parças› haline gelmifltir. Bunun bir
yans›mas› olarak CDC’nin Hastane Enfeksiyonlar› Biriminin ad› “Division of Healthcare
Quality and Promotion” olarak de¤ifltirilmifltir.

Ülkemizde hastane enfeksiyonlar›n›n kontrolüne yönelik çal›flmalar maalesef uzun
y›llar boyunca konuyla özel olarak ilgilenen enfeksiyon hastal›klar› uzmanlar›n›n bireysel
çabalar› ile çal›flma gruplar› ve dernekler taraf›ndan yürütülmüfl, ancak sa¤lam bir yasal
dayanak bulamad›¤› için ülke geneline yay›lmas› mümkün olmam›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan Eylül 2004 tarihinde Ankara’da çok say›da uzman doktorun kat›ld›¤› bir top-
lant› düzenlenmifl ve bir Bilimsel Dan›flma Kurulu oluflturularak mevzuat çal›flmalar›na
bafllanm›flt›r. Ayr›ca Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi bünyesinde Ulusal Hastane En-
feksiyonlar› Sürveyans› ve Kontrolü Birimi oluflturulmufltur. 2005 y›l›n›n yaz aylar›nda ya-
flanan ve bebek ölümleriyle sonuçlanan salg›nlar bu çal›flmalar›n h›z kazanmas›n› sa¤la-
m›fl ve konunun önemini bir kez daha gözler önüne sermifltir.

11 A¤ustos 2005 tarihinde, 25903 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren “Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i” sayesinde y›llard›r ihti-
yaç duyulan yasal dayanak aç›¤› kapat›lm›flt›r. Tüm yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksi-
yon kontrol komitesi kurulmas›n›, enfeksiyon kontrol doktoru ve yatak say›s›na göre en-
feksiyon kontrol hemfliresi görevlendirilmesini, sürveyans yap›larak sonuçlar›n üç ayda
bir hastane yönetimine ve y›ll›k olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›na bildirilmesini zorunlu k›lan bu
yönetmelik, ülkemizin birçok hastanesinde enfeksiyon kontrol çal›flmalar› için önemli bir
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engel oluflturan hastane yönetimleri için ba¤lay›c› olmufltur. Yönetmelikle getirilen ku-
rallar›n ka¤›t üzerinde kalmamas›, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan hastanelerdeki mevcut
durumla ilgili bilgi toplanmas›, y›ll›k sürveyans sonuçlar›n›n ve çal›flma raporlar›n›n isten-
mesi, incelenen raporlar konusunda ilgili hastanelere olumlu veya olumsuz geri bildirim
verilmesi, Bakanl›k yetkililerinin hastane yöneticileri ile yapt›klar› toplant›larda konunun
öneminin vurgulanmas› sonucunda ülke genelinde hastane enfeksiyonlar›n›n kontrolü
ile ilgili çal›flmalar büyük h›z kazanm›flt›r. Yönetmelikten yaklafl›k bir y›l sonra 26350 sa-
y›l› Resmi Gazete’de “Enfeksiyon Kontrol Hemflirelerinin E¤itimine ve Sertifikaland›r›lma-
s›na Dair Tebli¤” yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu tebli¤de Enfeksiyon Kontrol Hem-
flireli¤i Sertifikasyon Program› ile ilgili ayr›nt›lar ve e¤itim merkezlerinin özellikleri belir-
lenmifltir. 2007 y›l›ndan itibaren Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi bünyesindeki Ulusal
Hastane Enfeksiyonlar› Sürveyans› ve Kontrolü Birimi taraf›ndan enfeksiyon kontrol dok-
torlar›na yönelik sertifikasyon programlar› düzenlenmektedir.

Bir ulusal hastane enfeksiyonlar› sürveyans sistemine ihtiyaç duyulmas› nedeniyle
“Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i”nin bilimsel katk›s› ve Sa¤l›k Bakanl›-
¤›n›n deste¤iyle ulusal bir hastane enfeksiyonlar› sürveyans sistemi oluflturulmufl, ülke
genelindeki hastanelere ait hastane enfeksiyonu verilerinin web tabanl› bir programda
kay›t alt›na al›nmas›na bafllanm›flt›r. Dergimizin bu say›s›nda ülke genelinden toplanan
ilk hastane enfeksiyonu verileri sunulmufltur.
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