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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; hastanemizde, enfeksiyon kontrol çalışmalarının belli bir plan 

dahilinde yürütülmesi, hastane çalışanlarının enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyon kontrolü 

konusunda bilgilendirilmesi ve bu konuda yol gösterici olması için bir yöntem belirlemek. 

 

2. KAPSAM: Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşire, 

doktor ve personeli kapsar. 

3. TANIMLAR: 

3.1. EKK (Enfeksiyon kontrol komitesi): Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi, Başhekim 

ya da görevlendireceği birisi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Mikrobiyoloji Laboratuarı 
Sorumlu Öğretim Üyesi, Dahili Tıp bilimleri Sorumlu Öğretim Üyesi, Cerrahi Tıp Bilimler 

Bölüm Sorumlusu, Başhemşire, Eczacı. 
 

3.2. EKH: Enfeksiyon kontrol hemşiresi 

 

3.3. EKU: Enfeksiyon Kontrol Uzmanı 
 

4. UYGULAMA: 

 

4.1. EKK adına günlük aktiviteleri yürütmek adına EKH sorumludur. 

4.2. EKK yılda en az  üç defa o yıla ait tespit edilen sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon 

raporunu değerlendirmek, sorun ve çözüm önerilerini görüşmek için toplanır. Toplantı 
sonucu alınan kararlar ilgili birimlere ulaştırılır. 

4.3. EKH her gün klinikleri ziyaret eder, hastaların sorumlu hekimi, hemşiresi ve hastanın 

kendisi ile görüşmeler ile görüşmeler yaparak ve hasta dosyalarını inceleyerek gerekli 

bilgileri edinir Pozitif kültür verileri ile ilgili olarak sorumlu hemşire ve hekime ön rapor 

niteliğinde önerilerde bulunur. Görüşmeler ve dosya incelemeleri sonucunda enfeksiyon ile 

ilgili bulunabilecek verileri değerlendirir ve enfeksiyon kontrol uzmanına bildirir. 

4.4. EKH, Centers for Diasease Control (CDC) kriterlerine göre hastane enfeksiyonu tanısı 
konulan hastaları “Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon İzlem Formu” na kaydeder.Bu formu 

dosyalar. 

4.5. EKH, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon açısından önemli bulunan müdahale ve 

uygulamaları denetler ve “Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnvaziv-Noninvaziv Araç 

Değişim Formu” na kaydeder. 

4.6. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon izlemi programı içerisinde, EKH ve EKU enfeksiyon 

gelişen hastaları izleme alır, EKH bu hastaları taburcu olana kadar izler. 

4.7. EKH, yatan hasta kliniklerinin enfeksiyon kontrol programı çerçevesindeki prosedür ve 

talimatlara uyulup uyulmadığını denetler. Verileri not eder ve dosyalar. 

4.8. Hastane çalışanları, atıkların uzaklaştırılması, izolasyon önlemleri, sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon, çevre sağlığı ve hijyenik koşullar,temizlik ile ilgili talimatların doğru işlemesi 

yönünde EKH ve EKU’ dan aldığı bilgi doğrultusunda hareket eder. 
4.9. EKH günlük aktivitesi sonucunda elde ettiği verileri haftada bir EKU ile birlikte 

değerlendirir. Gerekli görülen durumlarda kaynak araştırması amaçlı kültürler alınır. 

4.10. EKH hedef gruplar için (doktorlar, hemşireler, temizlik personeli) için hizmet içi eğitim 

programları hazırlar. Eğitimi planlar, uygular ve değerlendirir. Eğitime katılanların listesini 

ve eğitim içeriğini dosyalar. 

4.11. Doktor, hemşire personel ve hemşirelik öğrencileri, tıp fakültesi öğrencileri, ebelik 

bölümü öğrencilerine hepatit B aşısı yapar ve aşı olan kişileri “Hepatit B Profilaksisi 
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Uygulama Formuna” kaydeder. Tüm bu formları dosyalar.Aşı olan kişilere, aşı kartını 
hazırlar ve verir. 

4.12. EKH servislere düzenlediği ziyaretler sonucunda hasta tanılarına göre “Hastane 

İzolasyonları Talimatına” uygun olarak EKU ve hastanın hekimi ile izolasyon gerekli olup 

olmadığı kararı verilir. İzolasyon gereken hasta “izolasyon Talimatına” uygun olarak 

izolasyona alınır. 

4.13. Hastane personelinin enfekte materyal ile oluşan kaza ve yaralanmalarında takip “Sağlık 

Çalışanlarının Enfekte Materyalle Kaza ve Yaralanma bildirim” formuna Enfeksiyon 

Hastalıkları Doktoru tarafından doldurulur ve dosyalanır. 

4.14.  EKH, 3 ayda bir sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon tanısı alan hastaların verilerini rapor 

olarak hazırlar ve komiteye sunar. 

4.15. Hastane dezenfeksiyonu EKH denetiminde “Hastane Geneli İçin Dezenfeksiyon 

Talimatı”na uygun olarak yapılır. 

4.16. Hastanedeki tıbbi ve diğer atıkların toplanması, muhafazası ve uygun bir biçimde 

hastaneden uzaklaştırılması EKH denetiminde “Tıbbi Atıkların Kontrolü Talimatı”na 

uygun olarak yapılır. 
4.17. Hastane içinde herhangi bir salgın saptanması durumunda “Salgın İnceleme 

Talimatı”na uygun olarak hareket edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


