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Tarih Boyunca İnfeksiyon Hastalıkları 

 

• Mısır  lepra, trahom, dizanteri, gonore 

• Çin  çiçek 

• Hindistan  kolera  

• Filistin  veba ve farelerle ilişkisi 

 



Veba: Kara Ölüm 



Tıphane-i Amire: 14 Mart 1827 

 

• 186 yıl önce 

• Ordunun başlıca sorunu olan  

 infeksiyon hastalıklarıyla  

 başa çıkmak için  
 

 



Robert Koch (1843-1910)  

 



Alexander Fleming’in Gözlemi 

 



Bağımsız Bir “Uzmanlık” Dalı Olarak  
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

• Emraz-ı İntaniye ve Bakteriyoloji  

Hasta hizmetlerinin tek elden yürütülmesi  

“Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektep 
ve Seririyatı”  

   İlk eğitim kurumu (1898)  

Sivil sağlık kurumları  

 



Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat 
Mektebi ve Seririyatı 



 
Dr. Hüsamettin Şerif (Kural) (1879-1945)  

 

Paris’teki Val de Grace 
Askeri Tıp Okulu ve 
Pasteur Enstitüsü  

İlk İnfeksiyon 
Hastalıkları  ve Klinik 
Mikrobiyoloji  muallimi 
(1917) 



İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı 

• Tanı koyma: Problem çözme sanatı 

• Hem laboratuvar  hem de klinik bilgi ve 
becerilerini aynı anda ve bilfiil kullanabilir 

• Hastasındaki olası sorumlu mikrobik etkene 
ilişkin laboratuvar incelemelerini bilfiil 
yapabilir   

• Tanıya hızla ve en ekonomik biçimde ulaşabilir 

• En uygun tedaviyi, en hızlı yoldan uygulayabilir 

 



İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanının Başka Uzmanlardan Farklı Yönü 

• İnfeksiyon hastalıkları 

 Laboratuvar tanısı 

 Klinik izlem ve tedavisi 

• Aynı uzmanın üstlenebilmesi 

• Çok önemli bir üstünlük  

 (başka dalları ilgilendiren hastalıklar için pek 
de mümkün olmayan)  

 



Hizmetin Bütünleşik Bir Anlayışla 
Verilmesinin Üstünlüğü 

• Mikrobik etkenin erkenden saptanıp antimikrobik 
tedavinin gecikmeden başlanması: 

 
  Hastanın hızla yaşama döndürülmesi  
  Hastanın sağlığına daha erken kavuşturulması 
  İnfeksiyon hastalığının pahalı tanı testlerine gerek    

 kalmadan tanınabilmesi 
  İnfeksiyon hastalığının daha ucuz antimikrobiklerle  

 güvenle  tedavi edilebilmesi 
  İnfeksiyon hastalığının yayılmasının önlenmesi 
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Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı)’ndan: 

 

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar  

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve özel sağlık 
kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, 
açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, 
denetlenmesi ve kapatılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, kaliteli ve 
verimli hizmet sunmalarını sağlamaktır.  



Dünyadaki İnfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanlık Eğitimi  

 



Avrupa’da İnfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanlığının Durumu  

 



Avrupa’da İnfeksiyon Hastalıkları 
Servislerinin Durumu  

 



 
Avrupa Birliği ve Tıp Uzmanları 

En önemli hedeflerden:  

• Üye ülkeler arasında işgücü hareketlerinin 
kolaylaştırılması 

 

En önemli engel: 

• Tıp uzmanlarının nitelikleri arasındaki 
farklılıklar 

 



Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) 

 



UEMS ve Uzmanlık Dalları 

Bağımsız seksiyonlar: 

 

• Farklılıkları ortadan kaldırmak 

 

• Hareketleri kolaylaştırmak 



Dünya Sağlık Örgütü:  
Ölüm Nedeni Olan Hastalıklar 



İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Nobel Ödülü Sahipleri 

 



Yeni ve Yeniden Önem Kazanan 
İnfeksiyon Hastalıkları 



Vektörlerle Taşınan  
İnfeksiyon Hastalıkları  



Yeni ve Yeniden Önem Kazanan 
Zoonozlar 





 



Güncel ve Gündemdeki İnfeksiyonlar 

• 2009 influenza A (H1N1) pandemisi 
• Kuş gribi 
• SARS 
• Biyoterörizm 
• Shiga toksini oluşturan  E. coli O104:H4  

• Kırım-Kongo kanamalı ateşi 
• Tularemi 
• Hantavirus infeksiyonu 
• Tatarcık ateşi 



Reçetesiz Antibiyotik Kullanma Sıklığı 

 



İnfeksiyon Tehditlerini 
Körükleyebilecek Faktörler 

Küreselleşme ve çevre değişiklikleri  

• Küresel iklim değişiklikleri 
  Vektörlerin dağılımındaki ve konaklarındaki 

değişiklikler 

• İnsan hareketlerinin artması 
 Turizm  

 Göçmen ve sığınmacılar 

• Küresel ticaretin yaygınlaşması: İthal 
yiyecekler 



İnfeksiyon Tehditlerini 
Körükleyebilecek Faktörler 

  

• Yaşlı nüfusun artması  

• Toplumsal eşitsizliklerin artması  

• Mali krizler 

    … 



İnfeksiyon Tehditlerini 
Körükleyebilecek Faktörler 

  

• Aşı karşıtı tutum ve davranışlar  

• Riskli davranışlarda artış  
 İntravenöz ilaç bağımlıları   

 Birden çok partnerle korunmasız cinsel ilişki 

• Bağışıklığı baskılanmış hasta popülasyonunda 
artış  
 Çoğul dirençli bakteriler 

 Fırsatçı mantarlar ve viruslar 

 



 



İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı (EHU): Beklenenler 

 

• Antibiyotiklerin en akılcı bir biçimde 
kullanılması 

 

• Direnç gelişiminin yavaşlatılması 

  

 



 



 



 



Yerine Getirilecek İnfeksiyon 
Kontrolüne İlişkin Görevler 

• Bulaşıcı hastalıkların tespitinin yapılması ve mevzuata uygun şekilde ilgili 
makamlara bildirilmesi 

• Cerrahi profilakside antibiyotik doğru kullanım oranlarının izlenmesi ve ilgili 
bölümlere raporlanması; 

• Bölümlerde uygulanacak olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemlerinin uygun 
şekilde yapılmasının takip edilmesi; 

• İzolasyon önlemlerinin uygun şekilde alınmasını sağlanması 

• Bölüm bazında hastane infeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren 
sürveyans raporunun hazırlanması 

• Bölümlerdeki tüm personele, hastane infeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi 
konusunda en az bir kez meslek bazında hizmet içi eğitim verilmesi 

• Akılcı antibiyotik kullanımına ve antibiyotik profilaksi rehberinin uygulanmasına 
yönelik eğitim verilmesi 

• Başhekim tarafından belirlenen özellik arz eden bölümlerde çalışan personele, 
yerinde el hijyeni eğitimi verilmesi 

• Sürveyans verilerinin yıllık olarak raporlanması 



Ek Ödemelerin Hesaplanması 
 

• Klinik hizmet puan ortalaması mı? 

• Sağlık tesisi puan ortalaması mı? 

 

 Poliklinik sayıları  

 Uygulanabilecek girişimsel işlemler 



 



Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık 
Eğitimi Yönetmeliği (2009) 

• İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanının üzerinde 
yaklaşık 15 yıl boyunca estirilen “terör” büyük ölçüde dağılmıştır.  

• 2002’deki Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne dayanılarak verilmiş eksik 
uzmanlık yetkileri de  iade edilmiştir.  

• Bu kadar uzun bir süre tartışmalı bir durumda bırakılmış 
olmasından, değişik derecelerde de olsa, eğitim kurumlarımızın 
hemen hepsi, olumsuz yönde etkilenmiştir.   

• Ara dönemde laboratuvar çalışmalarını sürdüremeyen ya da hiç 
başlatamamış İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğitim 
birimleri olmuştur.  

• Böyle olumsuz koşullarda yetiştirilmiş kimi İnfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi uzmanlık dallarına 
yabancılaşmaları sürpriz olmayacaktır.  
 



Öncelikli Konular 1 

 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
uzmanlarının kalite denetiminin sağlanması 

 Eğitim birimleri arasında koordinasyon ve 
standardizasyonun sağlanması 

 Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standard 
sınavların yapılması ve bunun koşullarının 
oluşturulması 

 Uzmanlık yeterlik belgesi verilmesi 
 Sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımın özendirilmesi 

ve denetlenmesi  
 

 Yeterlik Kurulu çalışmalarına hız verilmesi 
 

 



Öncelikli Konular 2 

• Ulusal gereksinimlerimize uygun uzmanları 
yetiştirmek üzere 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanıyla işbirliği                

      

 



Öncelikli Konular 3 

Sağlık Alanı: 

• Doğruyu yanlıştan ayırt etmenin biraz daha 
zorlaştığı 

• Devasa ilaç ve tıbbi cihaz firmalarınca 
yönlendirilen 

• Devletin bilimsel bir denetim uygula(ya)madığı  

• Koruyucu hekimliğin  unutulduğu  

 

 Meslek örgütlerinin güçlendirilmesi 
 

 



İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanlık Dalının 
Sorunlarını Göğüslemenin Yolu 

 Bölünmek değil, birlik olmak … 
 


