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1. BİRİM: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

2. GÖREV ADI: Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

4. YATAY İLİŞKİLER: Diğer enfeksiyon kontrol komite hemşiresi

5. GÖREV AMACI: Kurumun ve Tıbbi Ve Tedavi Hizmetler Müdürlüğünün vizyonu, misyonu

ve kurum politikası doğrultusunda hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili

dünyadaki gelişmeleri takip ederek hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin

alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi.

Bu çalışmalara katılan, bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti veren eğitim ve

bakım becerisine sahip kişi ise Enfeksiyon Kontrol Hemşiresidir ve Enfeksiyon Kontrol

Komitesine bağlı olarak çalışır.

6. GÖREV DEVRİ : (Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda, görevlerini yerine

getirecek kişilerin belirlenmesi) Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR:

Hemşirelerin yürürlükte tanımlanmış mevzuat kapsamındaki genel görev, yetki ve

sorumluluklarının yanı sıra

7.1. Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik

mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izler, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları

değerlendirir, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu

gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar, bu hastaları enfeksiyon riski

açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

7.2 Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar.

7.3. Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki

artışı belirler ve bunları enfeksiyon kontrol komite başkanına bildirir.

7.4. Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu

çözmeye yönelik çalışmalara katılır.

7.5. En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları

değerlendirir.

7.6. Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol başkanı ile birlikte o bölümlere iletir, bu

bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını

sağlar.
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7.7. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır.

7.8. Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izler.

7.9.Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim

verir.Oluşturulan standartların uygulanması için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak

ve uygulamaları denetlemek.

7.10. Sterilizasyon antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi

ile ilgili standartları belirlemek standartlara uygun kullanımını denetlemek.

7.11.Dezenfeksiyon,antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerinin enfeksiyon kontrolü ile ilgili

diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara; görev alanı ile ilgili hususlarda

yataklı ve tedavi kurumun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili yönetime görüş bildirmek.

7.12. Üç ayda bir olmak üzere faaliyet raporu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletmek üzere

yönetime bildirmek.

7.13. Bölümler tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerilerine karar almak üzere yönetime

bildirmek.

7.14. Hastalar ve ya kurum personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi

durumunda gerekli incelemeler yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir

riskin saptanması durumunda ilgili bölüme hasta alımını kısıtlanması veya gerektiğinde

durdurulması hususunda karar almak konusunda yönetime fikir sunmak.

7.15.Aylık ve günlük çalışma çizelgesine uygun olarak çalışır.

7.16. Tıbbi Ve Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen kayıt ve istatistikleri tutar.

7.17.Tüm hemşirelik uygulama ve işlemlerinin hasta haklarına uygun olarak yapılmasını sağlar.

7.18. Kurumsal gelişim toplantı kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmalarına aktif olarak katılır.

Güncel ulusal ve uluslar arası kılavuzları dikkate alarak uygulanması gereken enfeksiyon kontrol

standartlarını yazılı hale getirmek bunlarıgerektikçe güncellemek.

7.19. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat, yasal ve diğer şartlara uyar.

8.YETKİLER: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Enfeksiyon Kontrol Komitesinin vermiş

olduğu tüm yetkiler.


