
 

 

1.0 AMAÇ 

Hastane enfeksiyonlarına bağlı morbidite, mortalite ve maliyeti en aza indirmek, Hastane enfeksiyonu riskini 
azaltmaya yönelik uygun hasta bakımı ve korunma politikaları geliştirmek, Antibiyotik kullanımında tasarruf 
sağlamak ve antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek, Hastane personeli için sürekli eğitim programı yürütülmesini 

sağlamak. 
 

2.0 KAPSAM 

Tüm hastane çalışanları 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
EKH: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi 

HE: Hastane Enfeksiyonu 
UHESA: Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı. 

 

4.0 SORUMLULAR 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
 

5.0 TANIMLAR 

Sürveyans: Belirli hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve dağıldığına ilişkin sistemetik olarak yapılan gözlemdir.  
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi  (Ekk) TeĢkili, ÇalıĢma ġekli, Görev, Yetki, Sorumlulukları Ve Faaliyet 

Alanları 

Genel Esaslar 

11 Ağustos 2005 tarih 25903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 

Yönetmeliği”ne uygun olarak, Hastanemizde Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) yeniden yapılandırılmıştır.  
 

ENFEKSĠYON KONTROL KOMĠTESĠ ÇALIġMASI 

Hastane enfeksiyonları hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra gelişen veya 

hastalar taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır.  
Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Fethiye Devlet Hastanesi’nde hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgilerin bir merkezde 
toplanması, bu konuyla ilgili sorunların çözülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve eğitim verilmesi amacıyla 

Başhekimliğe bağlı olarak çalışan bir kuruldur.  
 

Ekk OluĢumu Ve Görevleri 

EKK başkan ve üyeleri baştabiplik tarafından görevlendirilmiştir.  
 

EKK üyeleri 

 Başkan (Enfeksiyon hastalıkları uzmanı),  
 Başhekim Yardımcısı  
 Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı,  

 Cerrahi Branş Temsilcisi,  
 Dahili Branş Temsilcisi,  

 Mikrobiyoloji Temsilcisi,  
 İdari ve Mali Hizmetler Müdürü,  
 Eczacı, 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü,  
 Kalite Yönetim Direktörü,  

 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.  
 

Görevleri 

 Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol 
programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,  
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 Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken 
enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,  

 Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim 

verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,  
 Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir Sürveyans programı geliştirmek ve    

çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,  
 Demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hastane      

enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane 

enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını 
değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,  

 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer 
hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş 
bildirmek, 

 Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi  
durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının 

saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda 
karar almak, 

 Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım   

politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,  
 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları 

belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,  
 Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu 

hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,  

 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,  
 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime 

iletmek. 
Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.    

Enfeksiyon Kontrol Ekibi  

 Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  

 Sürveyans verilerini değerlendirmek ve sorunları saptayarak, üretilen çözüm önerilerini enfeksiyon kontrol 
komitesine sunmak, 

 Personelin mesleğe bağlı enfeksiyon ile ilgili risklerini takip etmek, koruyucu tıbbî önerilerde bulunmak, gerekli 
durumlarda bağışıklama ve profilaksi programlarını düzenlemek ve uygulamak üzere çalışan güvenliği birimine 
bildirmek, 

 Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini kullanarak, yataklı tedavi kurumlarındaki 
antibiyotik kullanımını izlemek, yönlendirmek ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermek,  

 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerini denetlemek,  
 İlgili idari birimlerle koordinasyon halinde hastane temizliği, mutfak, çamaşırhane ve atık yönetimi ilkelerini 

belirlemek ve denetimini yapmak, 

 Yıllık çalışma ön raporunu hazırlamak ve enfeksiyon kontrol komitesine sunmak,  
 Enfeksiyon kontrol komitesinin gündemini belirlemek ve sekretaryasını yürütmek. 

 

  Enfeksiyon Kontrol Hekiminin Görevleri 

 En az haftada bir kere enfeksiyon kontrol hemşiresi ile bir araya gelerek çalışmaları değerlendirmek, gerekli 
görülen her durumda enfeksiyon kontrol hemşiresine tıbbî direktif ve tavsiye vermek,  

 Enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından yürütülen çalışmaları ve hizmet içi eğitim programını denetlemek, 

 Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları konusunda Enfeksiyon Kontrol Komitesinin                                                                                                              
programları çerçevesinde eğitim vermek,  

 Sürveyans verilerini düzenli olarak gözden geçirip, sonuçlarını yorumlayarak, periyodik olarak enfeksiyon 
kontrol ekibine bilgi vermek ve enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarında bu verileri sunmak, 
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 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak, Hastane enfeksiyonu salgını 
şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmaları başlatmak ve yürütmek,  

 Bölümlerle ilgili sorunları o birimlere iletmek, bu birimlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve 
değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak.  

 

Enfeksiyon Kontrol HemĢiresinin Görevleri  

 Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarından 
kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve 
hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları 

saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sa ğlamak, 
 Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,  

 Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve 
bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,  

 Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara 

katılmak, 
 Haftada en az bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,  

 Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlik te o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol 
tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,  

 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,  

 Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,  
 Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.  

 

Enfeksiyon Kontrol Komite BaĢkanının Görevleri  

 Enfeksiyon kontrol komitesinin toplantılarına başkanlık etmek, alınan kararlarda görüş bildirmek,  
 Enfeksiyon kontrol komitesinin organizasyonunu sağlamak.  
 Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol 

programı belirleyerek uygulamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,  
 Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi Kurumunda uygulanması gereken 

enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,  
 Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim 

verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,  

 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer 
demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, 

yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,  
 Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi 

durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının 

saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda 
karar almak, 

 Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları 
belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,  
 

BaĢhekim Yardımcısının Görevleri 

 Komitenin toplantılarına katılmak ve görüş bildirmek,  

 Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun olarak geliştirilen 
enfeksiyon kontrol programını uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,  

 Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve yönetime  
iletmek 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda oluşturduğu çalışma 

gruplarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,  
 

Eczacının Görevleri 
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 Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer 
demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek, eczaneye alımını sağlamak, 

 Hastane eczanesinin antibiyotik tüketimini ve ilaç dağılımını kontrol etmek, antibiyotik tüketimi konusunda bilgi 
vermek, 

 

 Hastane antibiyotik listesine girecek veya bu listeden çıkacak antibiyotikleri önermek ve kullanımını kontrol 

etmek, 
 Yeni ilaçlar hakkında bilgi vermek,  

 

Ġdari Ve Mali ĠĢler Müdürü 

 Komitenin toplantılarına katılmak ve görüş bildirmek, 

 Komitenin aldığı kararların uygulanmasının takibini sağlamak,  
 Komitenin malzeme satın alma ile ilgili aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak,  

 Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda inşaat, tadila t gibi işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak. 
 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

 Komitenin toplantılarına katılmak ve görüş bildirmek,  
 Alınan kararların hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren bölümlerinin uygulanmasını sağlamak,  

 Hemşireleri hizmet içi eğitime katılmaları yönünde uyarmak,  
 Enfeksiyon kontrol hemşiresinin çalışmalarına yardımcı olmak,  

 

Ekk Kararları 

 Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve 
yataklı tedavi kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması halinde doğacak 
sonuçlardan ilgililer sorumludur.  

 Enfeksiyon Kontrol Ekibi 

 Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı,  

 Mikrobiyoloji Temsilcisi,  
 Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden oluşur.  

 

HASTANEDE ENFEKSĠYON RĠSKĠNĠ AZALTMAK ĠÇĠN KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 

SÜRVEYANS 

Hastanemizin hastane enfeksiyonu hızlarının ve zaman içinde meydana gelen değişikliklerin saptanması, 
enfeksiyon hızlarındaki anlamlı artışların fark edilmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve bu önlemlerin 

etkinliğinin araştırılması için yürütülmesi gereken sürveyans programının yöntemini belirlemektir. Belirli bir amaca 
yönelik olarak veri toplanması, toplanan verilerin b ir araya getirilerek yorumlanması ve sonuçların ilgililere 
bildirilmesinden oluşan dinamik bir süreçtir.  
 

HASTANE ENFEKSĠYONU 

Değişik nedenlerle hastaneye yatan bir hastada hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan ve 
hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra gelişen ve taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar 

olarak tanmlanmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonlarında bu süre ameliyattan sonraki 30 günü kalıcı protez 
yerleştirilen ameliyatlarından sonra ise 90 günü kapsamaktadır.  
 

TANIM VE TANI KRĠTERLERĠ 

Hastanemizde sürveyans çalışmaları yapılırken, T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 

Başkanlığı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Birimi’nin tanım ve tanı kriterleri kullanılmaktadır. 
 

UYGULAMA 

 Hastanemizde aktif, prospektif sürveyans uygulanmaktadır.  

 EKH aşağıda belirtilen vaka bulma yöntemlerini kullanarak servislere günlük vizitler yapar ve hastane 
enfeksiyonu tanımına uyan hastaları saptamaya çalışır. Gerek duyduğunda hastayı izleyen hekim ve 
Enfeksiyon Kontrol Hekiminin görüşlerini alır . 

Vaka Bulma Yöntemleri 
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 Mikrobiyoloji laboratuvarlarından kültür sonuçlarının günlük izlenerek pozitif kültür sonuçları olan hastaların 
dosyalarının taranması  

 Hemşire gözlemlerinin incelenerek 38 derece üzerinde ölçülmüş değeri olan ve/veya antibiyotikleri değişen 
hastaların dosyalarının taranması  

 Hemşire ve hekim notlarının taranması 
 Servis tarafından enfekte olduğu bildirilen hastaların dosyalarının taranması  
 HE Hızı=HE sayısı / hasta yatış günü x1000 formülüyle hesaplanır.  

 Hastanemizde kırığın açık fiksasyonu, kolesistektomi ve sezeryan ameliyatlarına özel Cerrahi Alan Enfeksiyon 
Sürveyansı yapılmaktadır.  

 Sürveyans sonuçları ( enfeksiyon hız raporları, invaziv araç ilişkili enfeksiyo n hızları, ameliyat tipine özel 
enfeksiyon hız raporları ) 3 ayda bir hastane yönetimi ile paylaşılmaktadır.  

 Hastane enfeksiyonu (HE)  saptanan hastalar “Hastane Enfeksiyonları Tak ip Formu’na kaydedilir. Hastane 

enfeksiyonları sürveyans verileri günlük olarak toplanıp kayıt altına alınır. Bildirim aracı web tabanlı Ulusal 
Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)’dır. Hastanemizde bildirim haftalık olarak yapılır.  

     EKH en az haftada bir kez çalışmaları değerlendirmek amacıyla Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya 
gelir. Değerlendirme sonucunda saptanan sorunlar ilgili bölümlere iletilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.  

 
 

ENFEKSĠYON KONTROL KOMĠTESĠ EĞĠTĠM PLANI  

 Fethiye Devlet Hastanesi olarak tüm hastane çalışanlarını hastane enfeksiyonları hakkında bilgilendirmek, 
hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bilimsel veriler içeren eğitimler yapmak, yapılan eğitimlerin 
uygulamaya geçmesini ve davranışa dönüşmesini sağlamaktır.  

 Enfeksiyon kontrol komitesi her yıl içinde en az 2 eğitim konusu be lirler. 
 Eğitim; el yıkama, cerrahi alan enfeksiyonlarından korunma, izolasyon önlemleri, dezenfeksiyon, sterilizasyon, 

üriner sistem enfeksiyonlarından korunma, hastane temizliği, katater enfeksiyonlarının önlenmesi gibi hastane 
enfeksiyonlarını önlemeye yönelik konuları içerir.  

 Eğitim, tüm hastane personelini kapsayacak şekilde planlanır.  

 Eğitimler enfeksiyon kontrol hekimi yada hemşiresi tarafından verilir.  
 İhtiyaç halinde ve öğrenmenin pekişmesi için uygulamalı eğitimler yapılır.  

 Gerekli olan durumlarda (örneğin belli bir servisteki hastane enfeksiyonlarının hızla artması gibi) birime özel 
eğitimler verilir.  

 Yapılan eğitimler kayıt altına alınır ve eğitime katılanların katıldıklarına dair imzaları alınır.  

 Eğitimler hastane eğitim planlama kurulu ile işbirliği yapılarak planlanır.  
  Hastanemizde göreve başlayan ebe, hemşire ve sağlık memurlarına oryantasyon eğitimi sırasında el yıkama, 

tıbbi atıklar, kişisel koruyucu ekipmanlar ve personel sağlık taraması konularında eğitim verilir.  
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