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Birimi: Enfeksiyon Birimi 

Görev Adı: Enfeksiyon Hemşiresi 

Üst Amirler: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 

Görev Devri:  Görevlendirilen Sağlık Personel 

Görev Amacı: Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılan gereksinim ve sorunlar 

konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile bilgi alışverişinde bulunmak. 
Bağlı Birimler: Tüm Birimler 

Temel İş Ve Sorumluluklar 

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları 

 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Temel İlkeler ve Görev Tanımlarına göre iş ve 

işlemlerin yapılmasını kapsar. 

 Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra; 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin bir üyesi olarak, hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, 

uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılır. Bu amaçla eğitim, araştırma ve 

danışmanlık hizmeti verir. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde anahtar rolü üstlenir. 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını 

sağlar. 

 Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika, prosedür ve programların oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına 

aktif olarak katılır. 

 Çalışmaları için gerekli kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı, niteliklerini belirler ve plan yapar. 

 Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılan gereksinim ve sorunlar 

konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile bilgi alışverişinde bulunur. 

 Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin 

sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile görüşür/izler. 

 Hastane enfeksiyon sürveyansını yürütmek amacıyla laboratuar kültür sonuçlarını izler, servis ziyaretleri ile 

hastaları değerlendirir, sorumlu hekim ve hemşirelerle ilişki kurarak yeni hastaları belirler, bu hastaları 

enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli durumlarda önlem alınmasını sağlar. 

 Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini izleyerek, 

sonuç ve değerlendirmelerine ilişkin komite üyeleriyle birlikte çalışır. 

 Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle işbirliği yapar. 

 Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, 

sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi verir, izler ve gerekli birimlerle işbirliği yapar. 

 Hastane enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda artışı ve salgın şüphesi 

olduğunda kaynağını, yayılım şeklini araştırır, sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapar. Birimlerle ilgili 

sorunları ilgililere, enfeksiyon kontrol doktoruna ve komiteye bildirir. 

 Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon potansiyeli ve belirtisi 

olanları tespit eder. Çalışanların enfeksiyona maruz kaldığı durumlarda gerekli önlemlerin alınmasında aktif 

görev alır. 

 Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik 

işbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. 

 Kurum politikaları doğrultusunda enfeksiyon kontrolüne ilişkin kayıtları tutar, düzenli olarak gözden geçirir, 

sonuçlarını yorumlar, Müdürlüğe ve komiteye rapor eder. 

 Mesleki gelişimi için seminer, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, yayın 

geliştirir. 

 Üç ayda bir çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar. 

 Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç durumunu sürekli olarak takip eder ve belirli aralıklarla birimlere 

duyurulmak üzere komiteye sunar. 

 Hastaneye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik yönden araştırılmasında görev alır, 

eczane ve komite ile birlikte kullanım yerlerini belirler, antisepsi dezenfeksiyon-sterilizasyon konularında 

standart oluşturma çalışmalarına katılır, bu konuda meslektaşlarını eğitir. 

 Müdürlük ile işbirliği yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur. 
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  Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından izler. 

 Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.  

SAĞLIK MESLEKLERİ İÇİN ETİK İLKELER : 

 Bireylerin ve toplumun sağlığını birinci önceliği sayar. 

  Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar. 

 Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının 

tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar. 

  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder. 

  Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir. 

 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık 

durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli 

bilgilendirme yapar. 

 Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, 

yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer 

tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz. 

 Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, 

adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar. 

 Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm 

kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve 

düşünce mahremiyetine saygı gösterir. 

  Mesleğini meşruiyet ve dürüstlük çerçevesinde uygular 

  Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda 

sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. 

 Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz. 

 Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı 

kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda; Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi 

sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, 

herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından 

kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar 

çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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