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E f k i K t l T d i St d tlEnfeksiyon Kontrol ve Tedavi Standartlarının 

Uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolüyg



Sempozyum konusu

Sağlık Kuruluşlarında 
Toplam Kalite Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminde 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik y

Mikrobiyolojinin Yeri,



Ana içerik

Sağlık Kuruluşlarında Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi Sağlık Kuruluşlarında Enfeksiyon Kontrol ve Tedavi 

Standartlarının uygulanmasında Geri Ödeme Kurumlarının Rolü



Geri Ödeme Kurumları

Emekli sandığı

Memurların kendi kurumları

SSK

Bağ-kur

Yeşil kartYeşil kart

Özel sağlık sigortaları

65 yaş ve yukarısı için devlet güvencesi



Geri Ödeme Kurumları



Sağlık Harcamaları



Sağlık Harcamaları



Sağlıkta Dönüşüm Projesi

1.Kamu Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesi

2.Aile Hekimliği

3 Genel Sağlık Sigortası3.Genel Sağlık Sigortası

4.Bakanlığının Yeniden Yapılandırılması



Genel Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik 
Kurumu 

Başkanlığı

Emeklilik 
Sigortaları 

Kurumu

Genel Sağlık 
Sigortası 
Kurumu

Sosyal 
Yardımlar 

Kurumu



Y t kl T d i K lYataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğiy ğ

Amaç; 

yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak 

gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak,

konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri 

düzenleyip yürütmek 

yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları 

gerekli mercilere iletmek 

üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili ile bu komitenin çalışma şekline, 

görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.



Faaliyet Alanları

Madde 8 Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları Madde 8 — Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları 
şunlardır: 

a) Sürveyans ve kayıt, 
b) Antibiyotik kullanımının kontrolü, 
c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, 
d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları, ) ğ ç ş y ,
e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi 

gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden 
kontrolükontrolü.



Uygulatıcı güç



Uygulama yöntemleri

Sözleşmeler 

St d tlStandartlar

KurallarKurallar

DenetimlerDenetimler



Sözleşmeler

Sözleşme Konusu: REANİMASYON 

Yatak başına erişkin yoğun bakım yatağı için en az 12 m2  yeni Yatak başına erişkin yoğun bakım yatağı için en az 12 m2, yeni 

doğan yoğun bakım yatağı için en az 6 m2 alan düşmelidir. Yatak 

araları en az 2 5 m olmalıdıraraları en az 2,5 m olmalıdır.

Direktör olarak bir Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı 

ö l di il li  G l hi  D hili  Nö l ji  Ç k görevlendirilmeli; Genel cerrahi , Dahiliye, Nöroloji, Çocuk 

Hastalıkları  uzmanları tam gün çalışmalı; Nefroloji, Kardiyoloji, 

B i  C hi  E f k i  H l kl  l  k ül  l k Beyin Cerrahi, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları konsültan olarak 

bulunabilmelidir.



Standartlar

Kuruluşlar

Uygulamalar

Yapılar

Çalışanlar

Cihazlar

Sarflar



Kayıtlılık İzlenebilirlik

e-sağlık otomasyon sistemi

eczane otomasyon sistemieczane otomasyon sistemi



Kurallar

İlaç yazım kullanım kurallarıİlaç yazım kullanım kuralları

İleri tetkik istem kuralları

T bbi l  i i  k llTıbbi malzeme için kurallar



Denetimler



Denetimler

4.11 Merkez  sözleşme kapsamında verilen hizmetin  nitelik, nicelik ve 

kalite yönünden  Kurumun kontrol hakkını tanır. Kurum bu yetkisini uygun y y yg

gördüğü zamanda  görevlendireceği kişiler aracılığıyla kullanır. Kurum 

denetim elemanları tarafından ihtiyaç duyulması halinde Kurum dışı kişi ve 

kuruluşlara yaptırılan incelemeler sonucunda; ortaya çıkabilecek Kurum kuruluşlara yaptırılan incelemeler sonucunda; ortaya çıkabilecek Kurum 

zararının merkezden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde; Merkez, 

Kurumun bu konuda Kurum dışına yaptığı bilirkişi ve inceleme giderlerinin 

toplamını ve bu inceleme sonucu ortaya çıkan Kurum zararını yasal faizi ile 

birlikte Kuruma ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kurum, gerekli gördüğü 

hallerde sözleşmenin yürütümünü uygun gördüğü süreyle askıya alma ş y yg g ğ y y

hakkını saklı tutar.



Denetimde Aile Hekimi

“



Teşekkürler…


