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Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi 



Enfeksiyon 
Kontrol 

Hemşiresi 
olmak ya da 

olmamak 

İşte bütün mesele 



Florence Nightingale 
İlk Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 



Florence Nightingale,1854 

Kırım Savaşı 

Askerlerde 

Hastanede asepsi-

antisepsi 

uygulamaları ile  

ölüm oranını  

% 42’den %2’ye  

düşürdü !!! 



Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 
neden önemli? 

• Hastane enfeksiyonlarındaki artış 

• Salgınlardaki artış 

• Sağlık kurumlarındaki enfeksiyon oranlarının ölçülüp Sağlık 
Bakanlığına bildirilme zorunluluğu 

• Hastane Enfeksiyonlarının kalite göstergelerinden biri olması 

• Birimlerdeki enfeksiyon kontrol önlemlerinin bu konuda uzman 
olan biri tarafından denetlenmesi gereği 

• Anahtar kişi olması (Komitenin görünen yüzü) 

• ………………… 

 

 



Daima mücadele…. 

EKH 



HEKK Üyeleri 

 Yürütücü başkan 

 Enfeksiyon Kontrol Ekibi - Enfeksiyon Kontrol 
Hemşiresi                                                                 

 Klinik mikrobiyoloji laboratuar sorumlusu 

 Hastane epidemiyoloğu 

 Hastane idaresinin temsilcisi 

 Hemşirelik grubunun temsilcisi 

 Çeşitli birimlerden uzmanlar 

 Eczacı 

 Teknik işler sorumlusu 

 Merkezi sterilizasyon ünitesinin sorumlusu 

 



Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

 





Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi   

250 yatağa bir Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi iken 

25 Haziran 2011 yılında yapılan  düzenleme ile 

“Yıllık ortalama yatak doluluk oranı dikkate alınarak her  
150 yatağa 1 EKH görevlendirilmesi zorunludur” olarak 

değiştirildi 

 

 
 



• EKH Sorumlulukları 

 

                             Sürveyans 

                             Eğitim 

                             Danışmanlık 

                             Rapor etme 

 



Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi-  
Yönetmelik  

Enfeksiyonu olan/olması muhtemel hastaların 
izolasyonunu sağlamak, enfeksiyonun yayılmaması için 
gerekli önlemleri almak 

Salgınları incelemek 

Temizlik hizmetlerini takip etmek 

Enfeksiyon Kontrol Komitesine ve yönetime  üç aylık/ yıllık 
rapor hazırlamak 

 



Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi-Yönetmelik 

Sürveyans yapmak 

Hastane enfeksiyonlarını takip etmek ve çözüm 
önerilerinde bulunmak 

 Mikrobiyoloji laboratuvarı ile ilişki kurarak üreyen patojen 
mo değerlendirmek 

Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika ve   prosedürlerin 
oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına katılmak 

Personel eğitimi 

            



19.05.2017 Nurgül Tayran 



















Ne yapıyoruz, ne 

yapmıyoruz? 



Çeşitli şehirlerde çalışan meslektaşlarımıza 
telefonla sorduk. 

 

        Enfeksiyon kontrol hemşiresi ne yapar? 



Aldığımız 
Cevaplar 

• Onları  görmeyiz 

• Süslü ve bakımlılar 

• Torpilli grup 

• Çok  gezer, az çalışır 

• Hiç karşılaşmadım 

• Kurumda denetim öncesi herşey 
yapılır, denetimden sonra iş biter 

• Bir şey danışınca bize iş çıkarırlar 

 

 

• Onlardan korkumdan eldiven 
kullanmaya başladım 

• Eğitim verir, el hijyeni diye dolaşır 

• YBÜ’lerinde oldukça aktifler 

• Çöpler, eldiven kullanımı, 
enfeksiyonlu hasta viziti denetimi 
yapar, çok çalışıyorlar 

• Bilgisayar ile Bakanlığa bildirim 
yapıyorlarmış 

• İğne batmaları ve aşılar için 
arıyoruz 

• Sürveyans yapar, eğitim verir 

• İzole hastaları bildirirler 

• Helal olsun, işlerinin hakkını 
veriyorlar 

• Süpervizör nöbeti tutar 



CTF’deki beklentiler ve algı 
• Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi =Enfeksiyon Kontrol Komitesi   

• Bir sorun iletilince anında suçluyu ve ya kaynağı bulsun  

• Çözüm merkezi  

• Özellikle yasal durumlarda kurtarıcı 

• Kolay ulaşılsın 

• Olumsuz rapor tutmasın 

• Eksiklerimizi ortaya çıkarır 

• Taramalarda üremesi olan hastalar Enfeksiyon kliniğinde 
yatsın 

• Hatırlatıcısınız, danışmansınız 

• Denetçisiniz 

 

 



• Kurumdaki tüm açıkları bilirsiniz 

• Özellikle ara kademe yöneticilerden “Siz bize güç 
veriyorsunuz” mesajları 

• Bilimsel ve hasta odaklısınız 

• Sizi silah olarak kullanmak isteyenler oluyor 

• Yönetime baskı uygulama mercii (Personel ihtiyacı, boya-
badana vb) 

• Hastanede herşeyden haberdarsınız 

• Kaliteyi bilir, SKS sisteminde etkin 

• İş sağlığı ve Güvenliği konularını bilir 

• Hemşirelerden talepler “komiteye seçilmek için ne 
yapmalıyım?” 

 

 



EKH- sorunlar 

• Organizasyon şemasındaki yeri ? 

• Performans sistemindeki yeri ? 

• Eğitimdeki farklılıklar 

• Görev tanımlarındaki ayrıntılardaki eksikler 

• Sorumluluk çok,  karşılığı yok 

 



Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitim 
Durumları 

Sayıştay denetim anketi 

2007 





Biz ne istiyoruz? 
Sonuç 

• Birimler enfeksiyon kontrol uygulamalarına 
daha çok önem versin 

• Hastane yöneticileri HEKK önerilerini daha çok 
dikkate alsın 

• Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin statüsü 
yönetmelikte netleşsin 

 
SIFIR HASTANE      
ENFEKSİYONU 



Teşekkürler USBİS 


