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De¤erli Meslektaﬂlar›m, Sevgili DAS Gönüllüleri,
1999 y›l›nda çekinerek baﬂlad›¤›m›z Sterilizasyon Dezenfeksiyon Sempozyumu, gördü¤ü yo¤un
ilgi ile her geçen gün daha da büyüyerek, 2007 y›l›nda 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi olarak yaklaﬂ›k 1200 kiﬂinin kat›ld›¤› büyük bir kongre ﬂeklini alm›ﬂt›r.
Gelinen bu noktada, Say›n Bakan›m›z Prof. Dr. Recep Akda¤ ve de¤erli hocam›z Prof. Dr. Ayhan
Yücel’in onursal baﬂkan olarak kongremize vermiﬂ olduklar› destek çal›ﬂmalar›m›za güç vermiﬂtir.
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda önderlik yapan Say›n William A. Rutala ve WFHSS’nin
baﬂkan› Say›n Wim Renders’in deneyimlerini paylaﬂmak üzere aram›zda olmas› birçok konuyu ilk
a¤›zdan tart›ﬂmam›za da olanak sa¤layacakt›r. Nazik davetimizi kabul ettikleri için kendilerine teﬂekkür ediyorum.
Kongrede 20 oturum, 5 konferans, 3 uzman›yla buluﬂma, 1 tart›ﬂmal› oturum ve 1 panelde
100’e yak›n bilim adam› konuﬂmac› ya da oturum baﬂkan› olarak görev alm›ﬂt›r. Son dönemde sterilizasyon ve dezenfeksiyon konular›na göstermiﬂ oldu¤umuz ilgi ile birlikte artan merakl› sorular›n
“nedenlerin” “nas›llar›n” yan›t›n› bizlerle paylaﬂacak ve kat›l›mc›lar›n bir bilgi ziyafeti ile kurumlar›na
dönmesini sa¤layacak bilim adamlar›m›za teﬂekkür ederim.
Toplant›lar boyunca tart›ﬂ›lacak konular, tüm konuﬂmac›lar›m›z taraf›ndan yaz›l› metin olarak
teslim edilmiﬂ ve yaklaﬂ›k 800 sayfal›k bir kaynak kitap olarak sizlere sunulmuﬂtur. Önceki kongrelerdeki kitaplarla birlikte 3000 sayfan›n üzerinde bir kaynak oluﬂmuﬂtur. Bu kaynaklar ayr›ca DAS
Derne¤i’nin resmi web sitesi www.das.org.tr adresinde sizlere online olarak da sunulmuﬂtur. Ülkemize ve sizlere yararl› olmas›n› diliyorum. ‹nan›yorum ki bilgi paylaﬂt›kça güzeldir.
Bir kongreyi sponsorlar olmadan düzenlemek mümkün de¤ildir. ‹lk toplant›lar›m›za ilaç sektörü büyük destek vermiﬂti. Baﬂka da seçenek yoktu, o dönemde bu sektörde çal›ﬂan firma parmakla gösterilecek kadar azd›. Oysa bugün 30’un üzerinde, bu sektörde çal›ﬂan firma sponsor olarak
kongreye standlar› ile kat›lm›ﬂt›r. Bu durumun sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusunda ülkemizin
geldi¤i olumlu noktay› göstermesi ad›na önemli bir kriter oldu¤unu belirtmek isterim.
Bir kongrenin olabilmesi, ancak kat›l›mc›lar›n varl›¤› ile mümkün olabilmektedir. Bu kongrede
belki de alt›n› çizece¤imiz önemli ﬂeylerden biri de konuya ilgi duyan ve ö¤rendikleriyle kurumlar›na birer ›ﬂ›k olmak isteyen kat›l›mc›lar›n varl›¤›d›r. Onlara güzel ülkemizin insanlar› ad›na teﬂekkürler sunuyorum.
Kongre bilimsel program›na destek veren bilim adamlar›na, aktif kat›l›mlar› ile kongreyi canland›ran kat›l›mc›lara ve kongreye destek veren tüm firmalara, kongre kitab›n›n dizgisi ve bask›s›n›
özenle gerçekleﬂtiren Bilimsel T›p Yay›nevi’ne, kongrenin en iyi ﬂekilde gerçekleﬂebilmesi için özveri ile çal›ﬂan baﬂta Say›n Hakk› Pehlivan olmak üzere tüm ACP Kongre & Organizasyon çal›ﬂanlar›na
ve yönetimine teﬂekkür ederim.
Tüm kongre haz›rl›¤› boyunca büyük katk› sa¤layan Say›n Dilek Zenciro¤lu’na ve bir kaynak niteli¤indeki bu güzel kitab›n elinizde olmas›nda büyük eme¤i geçen Say›n Özlem ﬁenol’a özel olarak teﬂekkür ederim.
Yukar›da anamad›¤›m eme¤i geçen herkese teﬂekkürü bir borç bilirim.
Kongrenin baﬂar›l›, kitab›n yararl› olmas› dileklerimle sayg›lar sunar›m.
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