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Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon
Kontrol Yönetmeli¤i
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* Bu yönetmelik T.C. Resmî Gazete 11 A¤ustos 2005
PERﬁEMBE - Say›: 25903’ten aynen al›nm›ﬂt›r.

¤› Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Tan›mlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl›k: Sa¤l›k Bakanl›¤›n›,

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeli¤in amac›; yatakl› tedavi kurumlar›nda sa¤l›k hizmetleri ile iliﬂkili
olarak geliﬂen enfeksiyon hastal›klar›n› önlemek
ve kontrol alt›na almak, konu ile ilgili sorunlar›
tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yatakl› tedavi kurumlar›
düzeyinde al›nmas› gereken kararlar› gerekli
mercilere iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teﬂkili ile bu komitenin çal›ﬂma ﬂekline,
görev, yetki ve sorumluluklar›na iliﬂkin usûl ve
esaslar› düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel sektöre ait bütün yatakl› tedavi
kurumlar›n› ve bu yatakl› tedavi kurumlar›nda
görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve
3359 say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununun 3
üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) bendi
ile 13/12/1983 tarihli ve 181 say›l› Sa¤l›k Bakanl›-

Yatakl› Tedavi Kurumu: Gün hastaneleri hariç olmak üzere, gözlem, muayene, teﬂhis ve tedavi hizmetleri veren ve bu Yönetmelik kapsam›nda olan kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile özel
sektöre ait bütün yatakl› tedavi kurumlar›n›,
Yönetim: Üniversitelere ait hastanelerde yönetimden sorumlu dekanl›¤› veya baﬂhekimli¤i,
di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise baﬂhekimli¤i,
Yönetici: Üniversitelere ait hastanelerde, yönetimden sorumlu dekan veya baﬂhekimi, di¤er
yatakl› tedavi kurumlar›nda ise baﬂhekimi,
Hastane Enfeksiyonu: Yatakl› tedavi kurumlar›nda, sa¤l›k hizmetleri ile iliﬂkili olarak geliﬂen
tüm enfeksiyonlar›,
Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, bu Yönetmelik kapsam›nda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu komiteyi,
Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i veya Anabilim Dal› Temsilcisi: Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k alan›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal› baﬂkan› ya da yerine görevlendirece¤i
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uzman›, e¤itim hastanelerinde klinik ﬂefi veya
koordinatör ﬂef ya da görevlendirece¤i uzman›,
di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, baﬂhekim
taraf›ndan görevlendirilecek uzman›,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar› Temsilcisi: Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanl›k alan›ndan, üniversite hastanelerinde bünyesinde rutin mikrobiyoloji laboratuvar› bulunduran mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji anabilim dal› baﬂkan› ya da yerine görevlendirece¤i uzman› veya merkezi laboratuvar
bulunan üniversite hastanelerinde ilgili laboratuvar›n mikrobiyoloji sorumlusunu; e¤itim hastanelerinde mikrobiyoloji laboratuvar›ndan sorumlu ﬂef veya koordinatör ﬂef ya da yerine görevlendirece¤i uzman›; di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, baﬂhekim taraf›ndan görevlendirilecek mikrobiyoloji laboratuvar›ndan sorumlu
olan uzman›,
Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, enfeksiyon kontrol komitesinin
kararlar› do¤rultusunda hastane enfeksiyon
kontrol programlar›n›n oluﬂturulmas›nda ve uygulanmas›nda görev alan enfeksiyon hastal›klar›
ve klinik mikrobiyoloji uzman›n›,
Enfeksiyon Kontrol Hemﬂiresi: Yatakl› tedavi
kurumlar›nda, enfeksiyon kontrol komitesinin
kararlar› do¤rultusunda hastane enfeksiyon
kontrol programlar›n›n uygulanmas›nda görev
alan hemﬂireyi,
Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi, enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol hemﬂirelerinden oluﬂan ekibi,
Eczane: Yatakl› tedavi kurumunda ilgili mevzuata uygun olarak kurulan eczaneyi,
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b. Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi, çocuk
hastanelerinde çocuk enfeksiyon hastal›klar› yan
dal uzman›, çocuk enfeksiyon hastal›klar› yan dal
uzman› yoksa çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzmanl›k dal›ndan, üniversite hastanelerinde anabilim dal› veya bilim dal› baﬂkan› ya da yerine
görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde klinik ﬂefi veya koordinatör ﬂef ya da yerine
görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl› tedavi
kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,
c. Dahili t›p bilim dallar›ndan tercihen iç hastal›klar› uzman›; üniversite hastanelerinde anabilim dal› baﬂkan› ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, e¤itim hastanelerinde klinik ﬂefi veya
koordinatör ﬂef ya da yerine görevlendirece¤i
bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise,
yönetici taraf›ndan görevlendirilecek bir uzman,
d. Cerrahi t›p bilim dallar›ndan tercihen genel cerrahi uzman›; üniversite hastanelerinde
anabilim dal› baﬂkan› ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, e¤itim hastanelerinde klinik ﬂefi
veya koordinatör ﬂef ya da yerine görevlendirece¤i bir uzman, di¤er yatakl› tedavi kurumlar›nda ise, yönetici taraf›ndan görevlendirilecek bir
uzman,
e. Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar› temsilcisi,
f. Baﬂhemﬂire veya hemﬂirelik hizmetleri müdürü,
g. Enfeksiyon kontrol hekimi,
h. Enfeksiyon kontrol hemﬂiresi,
›. Eczane sorumlusu,
i. Hastane müdürü,

Madde 5- Enfeksiyon kontrol komitesi aﬂa¤›daki üyelerden oluﬂur:

(b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler ayn›
kiﬂi taraf›ndan yürütülebilir. Yatakl› tedavi kurumunun ﬂartlar›na ve karﬂ›laﬂt›¤› problemlere göre, enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri do¤rultusunda, yönetim taraf›ndan, di¤er klinik ﬂefleri veya anabilim dal› baﬂkanlar›, ünite sorumlular› ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon
kontrol komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin görüﬂü de al›nmak suretiyle,
tercihen hastane enfeksiyonlar› konusunda e¤itim alm›ﬂ olan personel aras›ndan seçilir.

a. Yöneticinin görevlendirece¤i bir baﬂhekim
yard›mc›s› veya dekan yard›mc›s›,

Bütün yatakl› tedavi kurumlar›nda enfeksiyon
kontrol komitesi oluﬂturulmas› zorunludur. ‹ki

ifade eder.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Teﬂkili,
Çal›ﬂma ﬁekli, Görev, Yetki, Sorumluluklar›
ve Faaliyet Alanlar›
Enfeksiyon kontrol komitesinin teﬂkili
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yüzden az yata¤› olan yatakl› tedavi kurumlar›nda
enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzman› yoksa, tam gün çal›ﬂmak üzere enfeksiyon
kontrol hemﬂiresi görevlendirilmesi kayd›yla, di¤er mevcut üyelerden oluﬂan bir enfeksiyon kontrol komitesi teﬂkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimli¤i için ayn› il s›n›rlar› içinde bulunan bir yatakl› tedavi kurumunda görevli enfeksiyon kontrol
hekiminden dan›ﬂmanl›k hizmeti al›n›r. 11 inci
maddede belirtilen ﬂartlar› taﬂ›yan bir uzman
doktor en fazla iki farkl› yatakl› tedavi kurumunda
enfeksiyon kontrol hekimli¤i hizmeti verebilir.
Enfeksiyon kontrol komitesinin fiziki mekan,
bilgisayar, teknik donan›m, araç-gereç, sarf malzemeleri ve personel gibi ihtiyaçlar›, yatakl› tedavi kurumunun imkanlar› ölçüsünde, Yönetim
taraf›ndan karﬂ›lan›r.
Çal›ﬂma ﬂekli
Madde 6- Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organ› olarak
çal›ﬂ›r ve düzenli olarak y›lda en az üç defa toplan›r.
Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç y›l
süre ile görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baﬂkanl›¤›n›, enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji klini¤i veya anabilim dal› temsilcisinin kat›lamad›¤› toplant›larda baﬂkanl›k görevini komitede görevli baﬂhekim yard›mc›s› veya
dekan yard›mc›s› yürütür.
Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan ve
kendilerine önceden sunulan gündemi görüﬂmek üzere toplan›r. Toplant› daveti; toplant› yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, toplant›dan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Ola¤anüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi,
baﬂkan›n davetiyle veya üyelerden birinin baﬂkanl›¤a yapaca¤› baﬂvuru ve baﬂkan›n uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, ola¤an ya da ola¤anüstü toplant›lara kat›lamayacak
olan üyeler, baﬂkana yaz›l› mazeret bildirmekle
yükümlüdür.
Enfeksiyon kontrol komitesi, üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤uyla toplan›r ve kat›lanlar›n oy
çoklu¤u ile karar al›r. Oylarda eﬂitlik olmas› halinde, baﬂkan›n taraf oldu¤u görüﬂ kararlaﬂt›r›lm›ﬂ say›l›r. Komite kararlar›, karar defterine yaz›l›r ve toplant›ya kat›lan üyelerce imzalan›r. Kara-
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ra karﬂ› olanlar, karﬂ› görüﬂ gerekçesini yaz›l› olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar.
Enfeksiyon kontrol komitesinin y›ll›k çal›ﬂma
raporu, enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlan›r ve Komite’de görüﬂüldükten sonra Yönetim’e sunulur.
Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki
ve sorumluluklar›
Madde 7- Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumluluklar› ﬂunlard›r:
a. Bilimsel esaslar çerçevesinde, yatakl› tedavi kurumunun özelliklerine ve ﬂartlar›na uygun
bir enfeksiyon kontrol program› belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
b. Güncel ulusal ve uluslararas› k›lavuzlar›
dikkate alarak yatakl› tedavi kurumunda uygulanmas› gereken enfeksiyon kontrol standartlar›n› yaz›l› hale getirmek, bunlar› gerektikçe güncellemek,
c. Yatakl› tedavi kurumunda çal›ﬂan personele, bu standartlar› uygulayabilmeleri için devaml› hizmet içi e¤itim verilmesini sa¤lamak ve uygulamalar› denetlemek,
d. Yatakl› tedavi kurumunun ihtiyaçlar›na ve
ﬂartlar›na uygun bir sürveyans program› geliﬂtirmek ve çal›ﬂmalar›n›n süreklili¤ini sa¤lamak,
e. Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik
taﬂ›yan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre
harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol
program› için hedefler koymak, her y›l›n sonunda hedeflere ne ölçüde ulaﬂ›ld›¤›n› de¤erlendirmek ve y›ll›k çal›ﬂma raporunda bu de¤erlendirmelere yer vermek,
f. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü
ile ilgili di¤er demirbaﬂ ve sarf malzeme al›mlar›nda, ilgili komisyonlara görüﬂ bildirmek; görev
alan› ile ilgili hususlarda, yatakl› tedavi kurumunun inﬂaat ve tadilat kararlar› ile ilgili olarak gerekti¤inde Yönetime görüﬂ bildirmek,
g. Hastalar veya yatakl› tedavi kurumu personeli için tehdit oluﬂturan bir enfeksiyon riskinin
belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri
yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varl›¤›n›n saptanmas› durumunda, ilgili bölüme hasta al›m›n›n k›s›tlanmas› veya gerekti¤inde durdurulmas› hususunda karar almak,
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h. Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan
antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullan›m politikalar›n› belirlemek, uygulanmas›n› izlemek ve yönlendirmek,
›. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon
iﬂlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanlar›n seçimi ile ilgili standartlar› belirlemek, standartlara
uygun kullan›m›n› denetlemek,
i. Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu h›zlar›, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu haz›rlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
j. Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan haz›rlanan y›ll›k faaliyet de¤erlendirme sonuçlar›n› Yönetime sunmak,
k. Enfeksiyon kontrol ekibi taraf›ndan iletilen
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek,
Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alan› ile
ilgili olarak, gerekli gördü¤ü durumlarda çal›ﬂma
gruplar› oluﬂturabilir.
Faaliyet alanlar›
Madde 8- Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanlar› ﬂunlard›r:
a. Sürveyans ve kay›t,
b. Antibiyotik kullan›m›n›n kontrolü,
c. Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
d. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n meslek enfeksiyonlar›,
e. Hastane temizli¤i, çamaﬂ›rhane, mutfak,
at›k yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane
enfeksiyonlar› yönünden kontrolü.
Enfeksiyon kontrol komitesinin kararlar›
Madde 9- Enfeksiyon kontrol komitesince
al›nan kararlar uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve yatakl› tedavi kurumunun bütün personeli için ba¤lay›c›d›r. Bu kararlara uyulmamas› halinde do¤acak sonuçlardan ilgililer sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Enfeksiyon Kontrol Ekibi, Enfeksiyon
Kontrol Hekimi, Enfeksiyon Kontrol
Hemﬂiresinin Seçimi, Görev, Yetki ve
Sorumluluklar›
Enfeksiyon kontrol ekibi
Madde 10- Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve sorumluluklar› ﬂunlard›r:
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a. Sürveyans verilerini de¤erlendirmek ve sorunlar› saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol komitesine sunmak,
b. Personelin mesle¤e ba¤l› enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu t›bbî önerilerde bulunmak, gerekli durumlarda ba¤›ﬂ›klama
ve profilaksi programlar›n› düzenlemek ve uygulamak üzere enfeksiyon kontrol komitesine teklifte bulunmak,
c. Sürveyans verilerini ve eczaneden al›nan
antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yatakl›
tedavi kurumlar›ndaki antibiyotik kullan›m›n› izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek,
d. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon
iﬂlemlerini denetlemek,
e. ‹lgili idari birimlerle koordinasyon halinde
hastane temizli¤i, mutfak, çamaﬂ›rhane ve at›k
yönetimi ilkelerini belirlemek ve denetimini
yapmak,
f. Y›ll›k çal›ﬂma ön raporunu haz›rlamak ve
enfeksiyon kontrol komitesine sunmak,
g. Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini
belirlemek ve sekreteryas›n› yürütmek.
Enfeksiyon kontrol hekimi
Madde 11- Enfeksiyon kontrol hekimi, enfeksiyon hastal›klar› ve klinik mikrobiyoloji uzmanlar›ndan, tercihen hastane enfeksiyonlar› ve epidemiyolojisi konusunda ulusal veya uluslararas›
sertifikaya sahip olanlar aras›ndan seçilir. Yatakl› tedavi kurumunun bulundu¤u belediye s›n›rlar› içerisinde enfeksiyon hastal›klar› ve klinik
mikrobiyoloji uzman› bulunmamas› halinde, enfeksiyon kontrol hekimli¤i görevini dahili branﬂlardan bir uzman doktor tercihen iç hastal›klar›
uzman› veya çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
yürütür.
Yatak say›s› binden fazla olan yatakl› tedavi
kurumlar›nda, birden fazla enfeksiyon kontrol
hekimi görevlendirilebilir. Bu durumda, enfeksiyon kontrol hekimlerinin görev da¤›l›m›, enfeksiyon kontrol komitesince yap›l›r.
Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri
Madde 12- Enfeksiyon kontrol hekiminin görevleri ﬂunlard›r:
a. En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol
hemﬂireleri ile bir araya gelerek çal›ﬂmalar› de¤erlendirmek, gerekli görülen her durumda enHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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feksiyon kontrol hemﬂiresine t›bbî direktif ve
tavsiye vermek,
b. Enfeksiyon kontrol hemﬂireleri taraf›ndan
yürütülen çal›ﬂmalar› ve hizmetiçi e¤itim program›n› denetlemek,
c. Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› konusunda Enfeksiyon Kontrol
Komitesinin programlar› çerçevesinde e¤itim
vermek,
d. Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden
geçirip, sonuçlar›n› yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon kontrol ekibine bilgi vermek ve
enfeksiyon kontrol komitesinin toplant›lar›nda
bu verileri sunmak,
e. Enfeksiyon kontrol programlar›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›nda görev almak,
f. Hastane enfeksiyonu salg›n› ﬂüphesi oldu¤unda, bunun kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›ﬂmalar› baﬂlatmak ve yürütmek,
g. Bölümlerle ilgili sorunlar› o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluﬂturulmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak.
Enfeksiyon kontrol hemﬂiresi
Madde 13- Baﬂhemﬂirelik taraf›ndan, tercihen yüksek okul mezunu, bilgisayar kullanmay›
bilen ve Bakanl›k taraf›ndan onaylanm›ﬂ enfeksiyon kontrol hemﬂireli¤i sertifikas›na sahip hemﬂireler aras›ndan seçilir ve enfeksiyon kontrol
komitesine ba¤l› olarak çal›ﬂ›r. Her iki yüz elli yatak için bir enfeksiyon kontrol hemﬂiresi görevlendirilmesi zorunludur.
Bakanl›kça sertifikaland›r›lan enfeksiyon
kontrol hemﬂireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir teklif getirilmedi¤i sürece,
en az beﬂ y›l süre ile bu görevi yürütür. Yönetim
taraf›ndan, yerine ayn› nitelikleri haiz bir hemﬂire görevlendirilmeden, bu görevlerini b›rakamazlar. Enfeksiyon kontrol hemﬂirelerine, nöbet
hizmetleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon
kontrolü d›ﬂ›nda ilave bir görev verilemez.
Enfeksiyon kontrol hemﬂiresinin görevleri
Madde 14- Enfeksiyon kontrol hemﬂiresinin
görevleri ﬂunlard›r:
a. Hastane enfeksiyonlar› sürveyans›n› yürütmek amac›yla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar›ndan kültür sonuçlar›n› izlemek,
günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastalar› de¤erHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 3
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lendirmek, sorumlu hekim ve hemﬂirelerle koordinasyon sa¤layarak, hastane enfeksiyonu geliﬂen ya da geliﬂme ihtimali bulunan yeni vakalar›
saptamak, bu hastalar› enfeksiyon riski aç›s›ndan de¤erlendirerek gerekli tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak,
b. Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar
kay›tlar›n› tutmak,
c. Klinik enfeksiyon h›z› art›ﬂlar›n› veya belirli mikroorganizmalarla oluﬂan enfeksiyonlardaki
art›ﬂ› belirlemek ve bunlar› enfeksiyon kontrol
hekimine bildirmek,
d. Hastane enfeksiyon salg›n› ﬂüphesi oldu¤unda, bunun kayna¤›n› aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çal›ﬂmalara kat›lmak,
e. En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol
hekimi ile bir araya gelerek, çal›ﬂmalar› de¤erlendirmek,
f. Bölümlerle ilgili sorunlar› enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu
bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluﬂturulmas›,
uygulanmas› ve de¤erlendirilmesine kat›l›mlar›n› sa¤lamak,
g. Enfeksiyon kontrol programlar›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›nda görev almak,
h. Yatakl› tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalar›n› izlemek,
›. Yatakl› tedavi kurumu personeline hastane
enfeksiyonlar› ve kontrolü konusunda e¤itim
vermektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeﬂitli ve Son Hükümler
Bildirimler
Madde 15- Yönetim, hastane enfeksiyon h›zlar› ve sürveyans sonuçlar›n› içeren y›ll›k faaliyet
raporunu, her y›l en geç ﬁubat ay›n›n sonuna kadar Bakanl›¤a bildirir.
E¤itim ve sertifikasyon
Madde 16- Enfeksiyon kontrol hemﬂireli¤i
hizmetlerini yürütecek olan personelin e¤itimine ve sertifikaland›r›lmas›na iliﬂkin hususlar, bu
Yönetmeli¤in yay›m tarihinden itibaren en geç
alt› ay içerisinde Bakanl›kça düzenlenir.
Enfeksiyon kontrol k›lavuzlar›
Madde 17- Yatakl› tedavi kurumlar›nda uygulanacak enfeksiyon kontrol hizmetlerine yöne127
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lik olmak üzere; bu Yönetmeli¤in 7 nci maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendinde belirtilen enfeksiyon kontrol standartlar›n› içeren k›lavuzlar,
Bakanl›kça bu Yönetmeli¤in yay›m›ndan itibaren
en geç alt› ay içerisinde ç›kar›lacak olan genelge
ile düzenlenir.
Tereddütlerin giderilmesi
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde do¤acak tereddütleri gidermeye
Bakanl›k yetkilidir. Yönetmelik hükümlerine ayk›r› hareket edilmesi halinde genel hükümler
çerçevesinde ilgililer hakk›nda iﬂlem yap›l›r.
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Geçici Madde 1- Enfeksiyon kontrol hemﬂirelerinin e¤itim ve sertifikasyonlar› tamamlan›ncaya kadar, bu Yönetmeli¤in 14 üncü maddesinde belirtilen görevleri, Baﬂhemﬂireli¤in veya
hemﬂirelik hizmetleri müdürlü¤ünün teklifi üzerine Yönetim taraf›ndan belirlenecek yüksekokul
mezunu hemﬂireler yürütür.
Yürürlük
Madde 19- Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde
yürürlü¤e girer.
Yürütme
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Sa¤l›k Bakan› yürütür.
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