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   HEMŞİRE KİMDİR? 

 



 
Florence Nightingale ve  

Safiye Hüseyin Elbi 
 



Florence Nightingale,1854 

Kırım Savaşı 

Askerlerde 

Hastanede asepsi-

antisepsi 

uygulamaları ile  

ölüm oranını  

% 42’den %2’ye  

düşürdü !!! 



Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı,  
Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

        MADDE 5 – (1) Hemşirelik hizmetleri aşağıdaki hususları kapsar:  

a) Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık 
durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin 
yerine getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının 
oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, 
danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi 
sağlama rolleri, 

b)  Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, 
insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak 
yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu 
hemşirelik bakımı,  

c)  Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü kaynaklarının, 
diğer kaynakların ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimini.  
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Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2010  Sayısı: 27515  

Bakımı koordine eden 

24 saat hastayı takip ve müdahale eden 

Araştırma, yönetim,eğitim 
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YASAL SORUMLULUĞUMUZ?  

Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2010  Sayısı: 27515  



Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 

 



Kültür sonuçlarının takibi 
Direnç oranlarının takibi 
Geri bildirim toplantıları 

Cerrahi profilaksi uygunluğunun takibi 
Eğitimler…... 

 



• EKH Sorumlulukları 

 

                             Sürveyans 

                             Eğitim 

                             Danışmanlık 

                             Rapor etme 

 



Antibiyomikrobiyal 
Yönetim Programı 
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Antimikrobiyal Yönetim Programı 
(AMY) 

• Amaç  

  * Kaliteli ve güvenli antimikrobik kullanımı 

  * Antibiyotik seçimi 

  * Antibiyotik kullanımının optimizasyonu 

  * Gereksiz kullanımı minimize etmek  
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Klinik Hemşiresinin  Antimikrobiyal Yönetime Katkısı I 

• Hasta kabulü  

• Hastanın antibiyotik 
allerji öyküsünün 
alınması  

• Kullandığı ilaçların 
öğrenilmesi 

 

• Mikrobiyolojik örnek 
alma  

• Erken ve uygun örnek 
alma(antibiyotik uygulamadan 
önce ve aseptik koşullarda)  

• Hastanın kliniğine uygun 
örneğin alınması  

 

 

15.05.2018 



Klinik Hemşiresinin  Antimikrobiyal Yönetime Katkısı II 

      Hasta Eğitimi 

• Antimikrobiyal ilaçların 
kullanımındaki temel prensiplerin 
ve antibiyotik direncinin hastaya 
aktarılması  

• Antibiyotiğin gereksiz olduğu 
durumların hastaya aktarılması  

• Taburcu olan hastaya kullanması 
gereken antimikrobiyallerin 
uygun şekilde anlatılması  
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(Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in 

press))  



Klinik Hemşiresinin  Antimikrobiyal Yönetime 
Katkısı III 

 Hastanın günlük gelişiminin  

  izlenmesi  

Hekimlerle hastanın günlük  

verilerinin paylaşılması 

• antibiyotik kullanım günü 

•  hastanın kültür ve kan  

      değerlerinin sonuçlarının  

      paylaşımı 

• hastanın klinik durumu  

     Hasta güvenliği  
• Antimikrobiyal 

ilaçların advers ve yan 
etkilerinin takip 
edilmesi  

• Hastanın 
durumundaki 
değişikliklerin hekimi 

ile paylaşılması  
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• EKİP: Kesinlikle multidisipliner bir çalışma  

• Ekip Lideri: İHKM Uzmanı, Klinik Eczacı 

 

    + Mikrobiyoloji, klinikler, yönetim, bilgi-işlem, 

      HEMŞİRELER !!! 
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AMY-Hemşireler 

• Hasta ile en çok temas edenler 

• Sağlık Hizmetinin tüm aşamalarında yer alırlar 

• Sağlık hizmeti iletişiminin merkezindeler 

• Kurum kültürüne en sahip çalışanlar 

• Hastane dışında toplumdaki sağlık hizmeti sunumunda da 
(bakım evi, terminal bakım, evde bakım,…) yer alırlar 

 

15.05.2018 Nurgül Tayran 



15.05.2018 



AMY- Yeni Yaklaşımlar 
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Hemşireler için yatak başı kullanım 

amacıyla aplikasyonlar ! 



• «…Hemşireler ; antibiyotik konusunda ilk yanıtlayan, 
merkez iletişimci, bakımın koordinatörü, 24 saat 
devamlı hastayı güvenlik ve antibiyotik cevabı 
yönünden izleyen  sağlık çalışanlarıdır…» 
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AMY: Hemşire keşfedilmemiş durumda 

15.05.2018 Nurgül Tayran 
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468 araştırma taranıp, 13’ü değerlendirilmiş 

 1- Hemşire farkındalığı, eğitim, bilgi kaynağı 

sorunu 

 2- Organizasyonel sorunlar  

                                    temel eksiklikler  
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İskoçya, 2015, > 900 hemşire ve ebe 

Hemşire ve ebeler uygulamalarında her gün işin içindeler fakat  

% 20’den azı  «Antimikrobiyal Yönetim» konusunda fikir 

sahibi. Hemşire ve uzman hemşirelerde oran % 36 ! 



 
 

En büyük sağlık iş gücü (ülkemizde durum?) 
 * 2-6 hemşire/ hekim (gelişmiş ülkeler) 

 * Türkiye 1 hemşire/hekim  
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Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ve T .C. Sağlık Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 

Yönetmeliği önerilerine göre merkezlerin kendi bünyesinde oluşturacakları 
Antibiyotik Kullanımı Yönetim Ekibi aşağıdaki disiplinlerden üyeleri 

içermelidir: 
 

• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı 

•  İç Hastalıkları Uzmanı 

•  Genel Cerrahi Uzmanı 

•  Çocuk Hastalıkları Uzmanı 

• Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

• Laboratuvarı Temsilcisi 

• Enfeksiyon Kontrol Hekimi 

•  Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 

•  Hastane Eczacısı 

•  Hastane Yöneticisi 
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Dellit TH et al. Clin Infect Dis. 2007;44(2):159–177. Hosoglu S. ANKEM Derg 2011;25(Ek 2):114-118. T .C Sağlık 

Bakanlığı  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 

Sayı:B100THG0100002-3120. 



Hemşirelerin aktif katılımı ve hemşire bakış açısı  
antibiyotik direncine savaş açan çözümlerden 
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Antimikrobiyal Yönetişim Ekibi 
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ID = enfeksiyöz hastalıklar. 
aTavsiyenin gücü, “A” (iyi düzeyde kanıt) ila “C” (zayıf düzeyde kanıt) arasında derecelendirilir ve kanıtın kalitesi, I (≥ 1 doğru şekilde 

randomize edilmiş, kontrollü çalışmadan elde edilen kanıtlar) ila III (saygın otoritelerin görüşlerinden elde edilen kanıtlar) arasında 

derecelendirilir. 

1. Dellit TH et al. Clin Infect Dis 2007;44(2):159–177.  

Temel Ekip Üyeleri (A-III) 1,a 

EH  Hekimi 

Enfeksiyon Kontrol 

Profesyoneli 

Epidemiyolog 

Klinik Eczacı (EH) EH Hekimi 

Klinik  

Mikrobiyolog 

Bilgi Sistemleri  

Uzmanı 



Epidemiyolog ve Enfeksiyon Kontrol Profesyoneli 

• Enfeksiyon kontrolü tedbirlerini uygular1 

• Verileri toplar ve aşağıdakilerin izlemesini yapar2: 
– Süreç ölçütleri (örn. el hijyeni kılavuzlarına uyulması ya da 

perioperatif antibiyotiklerin zamanlaması) 
– Enfeksiyonla ilgili hasta sonuçları (örn. tıbbi bakımla ilişkili 

spesifik enfeksiyonların oranları) 

• Yönetimin direnç paternleri üzerindeki etkisini tespit etmek 
için süreç ve sonuç ölçütlerini kullanır3 

• Tanıma işlemlerini ve moleküler epidemiyolojik araştırmaları 
yapar3 
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1. Paterson DL. Clin Infect Dis. 2006;42(Suppl 2):S90–S95. 2. Coffin SE et al. Infect Dis Clin North Am. 2005;19(3):647–665.  

3. Dellit TH et al. Clin Infect Dis. 2007;44(2):159–177. 



Antibiyotik Yönetiminde Klinik Hemşirelerinin 
Yetkinliği Nasıl Geliştirilebilir? 

• Antibiyotik yönetimi programının içerisinde etkin olarak görev 
almalıdırlar.  

• Hemşirelerin antimikrobiyal yönetime katkıları ve işlevleri net 
şekilde anlatılmalı, antibiyotik kullanımı değil antimikrobiyal 
yönetim hakkında konuşulmalıdır.  

• Antimikrobikler ve antimikrobik kullanımı/etkiler/yan etkiler/ 
direnç gelişimi hakkında hemşireler eğitilmelidirler.  

 

15.05.2018 (Dyar ve Pulcini: in eds, Pulcini, Beovic, Ergonul, Can, 2016(in press))  



Örnekler alındıktan sonraki laboratuvar süreçleri hakkında 
hemşireler bilgilendirilmeli  
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Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olarak 
sorumluluklarımız; 

 

•  Hastanede tüketilen toplam antibiyotik miktarını yakından 
takip etmek,  (DDD ve yatan hasta gün sayıları ile belirlenen 
formüller ile) 

•  Tüketilen antibiyotik miktarını aylık olarak HEKK üyeleri ile 
paylaşmak, 

•  Antibiyotik yönetimi ve direnç gelişimi hakkında sağlık 
profesyonellerine eğitim vermek, 

•  Profilaksi süreleri hakkında ilgili bölümlere geri bildirim  
yapmak, 
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• Hastaneye özgü rehberlerin/protokollerin oluşturulmasında 

rol alarak ve hastanede uygulanmasında öncülük etmek,  

• Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonların belirlenmesinde rol 
alınması, güncel kaynakların takip etmek,  

• Hastane direnç yapısının takip etmek,  

• İyi bir gözlemci olmak,  

• Güncel, uluslararası ve kanıta dayalı yaklaşımları takip etmek,  
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• Klinik hemşirelerini antibiyotik kullanımının sorgulanması 
konusunda desteklemek,  

• Kolonizasyon ve enfeksiyon arasındaki fark konusunda 
hemşirelerin eğitimi  vermek 

•  Hemşirelerin hekimlere antimikrobik istemleri ve tedavileri 
hakkında soru sormaları/sorgulamaları konusunda 
cesaretlendirilmeleri  
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http://www.bizpresenter.com/search/zoom.asp?p=Photographs&c=People&sc=Infants&pics=36&page=1&img=10007505


Akılcı çözümler  
Enfeksiyon Kontrol önlemlerine uyum eksikliği 
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“Antibiyotik Kontrolü Alt Komitesi” 
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Tespitler !!!!! 

• Enfeksiyon kontrol hemşiresinin Sağlıkta Hizmet Kalite 
Standartları, Enfeksiyon kontrol modülünde  tanımlanmış 
görevleri mevcut  

•  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz kurumunun 
yayınladığı bültende hemşire ifadesi yok, yardımcı sağlık 
personeli olarak yazılmış üzerimize düşen görevler var. 

• Klinik hemşiresi  ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin  
sorumlulukları net değil 

• Bu konunun önemi bakımından rehber oluşturulması gerekli 
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Prof.Dr.Recep Öztürk 
Antibiyotik direnci: “Antibiyotik çağı”nın sonu mu? 

 •  “Ülkemizde 2013 yılında çıkan yönetmeliğe göre antibiyotiklerin (koksidiyostat ve 

histomonostatlar hariç) yem katkı maddesi olarak kullanılması yasaklanmış olmakla 
birlikte, kayıt dışı kullanım sürekli takip edilip denetlenmelidir. Büyümeyi uyarıcı 
olarak antibiyotikleri kullanmaksızın modern ve kârlı hayvancılık yapılabileceği İsveç 
örneği üzerinden üreticilere iyi anlatılmalıdır. Sağlık ve Tarım Bakanlıkları ile sektör 
konuyla ilgili yakın işbirliği içinde olmalı, insan ve hayvanlarda direnç sürveyansı 
daha geniş çerçevede yapılmalı, moleküler metotlarla insan ve hayvan 
kökenlerindeki direnç ilişkisi sürekli araştırılmalı verilere göre politikalarda gerekli 
değişiklikler yapılmalıdır. 

• Sonuç olarak; küresel bir tehdit haline gelen antimikrobik maddelere karşı direnç sorunu 
için ulusal strateji ve politikalar belirlenmeli, direnci önlemek ve kontrol için eylem planları 

hazırlanıp uygulanmalı, gerekli durumlarda uluslararası işbirliğine gidilmelidir.  “       

                               

                                                          SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi, Mart-     

                                 Nisan-Mayıs 2016 tarihli 38.sayıda, sayfa 70-73’te yayımlanmıştır. 
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Sonuç 

• Antimikrobiyal yönetim multidisipliner bir 
yaklaşımdır!  

 

•  Hemşireler  günlük rutin işleyişteki görevleri 
ile antimikrobiyal yönetimin içerisindedir ! 

• AMY programlarında hemşire bir ekip üyesi 
olarak yerini almalıdır!!! 
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Teşekkürler 



 
 

Eğer birgün benim sözlerim bilimle ters düşerse 
bilimi seçin 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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