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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü 

 
Başhekim  

 
1. AMAÇ 
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüne yönelik 
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin işleyiş esaslarını belirlemektir.  
 
2. KAPSAM 
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin işleyiş esaslarını kapsar. 
3. KISALTMALAR 

 
HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi 
İNFLINE: Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları Sürveyans Sistemi 
ÜEAH: Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 
EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
EKE: Enfeksiyon Kontrol Ekibi  
EKH: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
 
4. TANIMLAR 
Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerin 
yürütülmesinden sorumlu komitedir.  
Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon Kontrol Komitesi başkanı, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı 
temsilcisi, enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon kontrol hemşirelerinden oluşan ekiptir. 
Enfeksiyon Kontrol Hekimi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda 
hastane enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasında görev alan enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji uzmanıdır.  
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin kararları doğrultusunda 
hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan hemşiredir.  
Hastane Enfeksiyonu: Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen tüm enfeksiyonları, 
 
5. SORUMLULAR 
Hastane Yönetimi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi üyeleri 

 
6. FAALİYET AKIŞI 
o Genel İlkeler 
 Hastanemizde Enfeksiyon Kontrol Komitesinin işleyişi ve üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları “Yataklı Tedavi 

Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” nde tanımlanan şekilde belirlenmiştir.  
 Enfeksiyon Kontrol Komitesinin görev alanı  ‘‘Enfeksiyon Kontrol ve Önlenmesi Programı’’nda belirlenmiştir.  
 
o Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik hastanenin özelliklerine ve şartlarına uygun 

enfeksiyon kontrol programı oluşturmalı, uygulamalı, ilgili bölümlere ve yönetime bu konuda öneriler sunmalıdır. 
 Enfeksiyon kontrol programı kapsamında talimatlar oluşturmalı, bu talimatları uygulama içinde izlemeli ve 

gerektikçe güncellemelidir. 
 Sağlık personeline enfeksiyon kontrol programı kapsamında sürekli hizmet içi eğitim vermeli ve uygulamaları 

denetlemelidir. 
 Hastanenin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmeli ve sürveyans çalışmalarının 

sürekliliğini sağlamalıdır. 
 Sürveyans verilerini değerlendirmeli, sorunları ortaya koyarak çözüm önerileri üretmelidir.  
 Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptamalıdır. 
 Hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymalı, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını 

değerlendirilmeli ve yıllık çalışma raporu hazırlamalıdır. 
 Antibiyotiklerin kontrollü kullanımı ile ilgili politikaları belirlemeli ve bunların uygulanmasını ilgili kurullarla birlikte 

izlemelidir. 
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 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçleri, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve 
sarf malzeme alımları konusunda ilgili mercilere görüş bildirmelidir. 

 Görev alanı ile ilgili hususlarda, hastanenin inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde yönetime görüş 
bildirmelidir. 

 Sağlık personeli için tehdit oluşturan enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmalı, 
izolasyon tedbirlerini belirlemeli, risk saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya 
gerektiğinde durdurulması hususunda karar almalıdır. 

 Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım 
politikalarını belirlemeli, uygulanmasını izlemeli ve yönlendirmelidir.  

 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini belirlemeli, dezenfektanların seçimi ve kullanımını 
denetlemelidir. 

 Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu 
hazırlamalı ve ilgili bölümlere iletilmek üzere yönetime bildirmelidir. 

 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunmalıdır. 
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almalı ve yönetime 

iletmelidir 
 
o Enfeksiyon Kontrol Komitesinin İşleyişi  
EKK’ nin işleyişi “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” nde tanımlanan şekilde yürütülür.  
 
o Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin Faaliyet Alanları 
 Sağlık Hizmeti Süreçlerinin Enfeksiyon Riski Açısından Değerlendirilmesi 
 Sürveyans 
 İzolasyon önlemleri 
 Akılcı antibiyotik kullanımı 
 El hijyeni 
 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi 
 Çalışanların mesleki enfeksiyonu 
 Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi 
 Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar vb.) yönelik planların yapılması 
 Çamaşırhane, yemek hizmetleri, morg, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde 
enfeksiyonların önlenmesi 

 
o Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin Kararları 
 Enfeksiyon kontrol komitesince hastane enfeksiyonlarının kontrolü ve önlenmesi konusunda en üst karar merciidir. 
Toplantılarda bağlayıcı veya tavsiye niteliğinde kararlar alınabilir. Komite toplantısında alınan kararlar Komite İşleyiş 
Prosedürü’ne uygun olarak kayıt altına alınır ve duyurulur. Bağlayıcı kararların takibi ve uygulatılmasından Komite 
Başkanı, komite üyesi başhekim yardımcısı,  hastane yönetimi ve ilgili tüm çalışanlar sorumludur. Tavsiye niteliğindeki 
kararların uygulanması hastane yönetimi ve ilgili birim yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmıştır.  
o Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: 
 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik İdari veya Eğitim Sorumlusu 
 Kliniklerden, Yoğun Bakımdan veya Ameliyathaneden Sorumlu Başhekim Yardımcısı 
 İç Hastalıkları Kinik Temsilcisi 
 Genel Cerrahi Klinik Temsilcisi 
 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Temsilcisi 
 Çocuk Hastalıkları Klinik Temsilcisi 
 Göğüs Hastalıkları Klinik Temsilcisi 
 Kalite ve Verimlilik Birimi Temsilcisi 
 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 
 İdari ve Mali İşler Müdürü 
 Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü 
 Enfeksiyon Kontrol Hekimi 
 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
 Eczane Sorumlusu 
 Erişkin Yoğun bakım Sorumlusu 
 Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 
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7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 
 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

 
 
 
 


