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           Başhekim  

 
1. BİRİMİ: Enfeksiyon Kontrol Komitesi        

                                  
2. GÖREV ADI: Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi     

                    
3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hastane Başhekimi, Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı, Sağlık Bakım 

Hizmetleri Müdürü      
 

4. GÖREV DEVRİ: İzinli ve raporlu olduğunda birimde görevli dört hemşire olduğu için bir birlerine görev ve 
yetkilerini devreder.       
     

5. GÖREV AMACI: Enfeksiyon kontrolü amacıyla gözetim yapma, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon verileri 
toplama, kaydetme ve değerlendirmek, enfeksiyon kontrol komitesinin üyesi olarak enfeksiyon kontrol 
politikalarının geliştirilmesine katılma ve önlemleri uygulamaya koymak, enfeksiyon kontrolü konusunda 
eğitim yapmak, yeni yöntem ve ilkeleri anlatmak ve uygulanmasını sağlamak. 
 

6. ARANAN NİTELİKLER:   
 Başhemşirelik tarafından, tercihen yüksek okul mezunu, bilgisayar kullanmayı bilen ve Bakanlık tarafından 

onaylanmış enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilir ve enfeksiyon 
kontrol komitesine bağlı olarak çalışır. Her yüz elli yatak için bir enfeksiyon kontrol hemşiresi 
görevlendirilmesi zorunludur. 

 Bakanlıkça sertifikalandırılan enfeksiyon kontrol hemşireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir 
teklif getirilmediği sürece, en az yedi yıl süre ile bu görevi yürütür. Yönetim tarafından, yerine aynı nitelikleri 
haiz bir hemşire görevlendirilmeden, bu görevlerini bırakamazlar. Enfeksiyon kontrol hemşirelerine, nöbet 
hizmetleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon kontrolü dışında ilave bir görev verilemez. 

      
7. TEMEL İŞ- SORUMLULUKLAR VE YETKİLER 
 Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik 

mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları 
değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu 
gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından 
değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

 Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak, 
 Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek 

ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek, 
 Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik 

çalışmalara katılmak, 
 En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek, 
 Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol 

tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak, 
 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, 
 Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek, 
 Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir. 
 Enfeksiyon komitesinin onayladığı kontrol çalışmalarının geliştirmesini sağlar. 
 İzolasyon yöntem ve uygulamaları konusunda danışmanlık eder,uygulamaları denetler. 
 Enfeksiyon kontrol komitesine düzenli olarak rapor verir ve toplantılara katılır. 
 Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallara uyarak,hasta hakları doğrultusunda yapar. 
 Hastane enfeksiyon gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerindeki etkilerini izler 

sonuç ve değerlendirmelere ilişkin bilgileri kişilere iletir. 
 Mesleki ilişkiler yoluyla mesleki ilerleme ve gelişimini sağlamak üzere düzenlenen seminer, kongrelere 

katılır. 
 Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. 
 Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında 

belirtilen 
 birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler. 

Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar has 


