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GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve üyeleri dekan tarafından oluşturulur ve yönetim kurulu onayı 
sonrasında faaliyetlerini yürütür. 

- Bilimsel esaslar çerçevesinde, hastanenin özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol 
programı belirleyerek uygulamak ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak, 

- Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanede uygulanması gereken 
enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek, 

- Hastanede çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim 
verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek, 

- Hastane ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının 
sürekliliğini sağlamak, 

- 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 gereçlerinin, 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 üst kurula görüş bildirmek, 

- Hastalar, hastane personeli veya hasta sahipleri 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 kısıtlaması veya 
gerektiğinde durdurulması hususunda karar alarak, üst kurula bildirmek, 

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

- Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını üst kurula 
sunmak. 
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- Görev alanı ile ilgili gerekli olan eğitim faaliyetlerinin belirlenmesini sağlar. 

- Gerekli durumlarda diğer ekip, komisyon ve komitelerle iş birliği içerisinde çalışır. 

- Komisyon üyeleri yeni bir eni bir atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

- Komisyon üyesinin herhangi bie nedenle ayrılması halinde, dekanlık tarafından yeni bir üye atanır. 

- Komisyon üyelerinin resmi bir mazereti olmadığı sürece toplantılara mutlak surette katılmaları 
gerekmektedir. 

- Toplantılara mazeretini belgelemeden katılmayan üyelerin durumu dekanlık tarafından 
değerlendirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAZIRLAYAN: 
KALİTE BİRİMİ 
 

KONTROL EDEN: 
DEKAN YARD. 
Prof.Dr. Murat KANBUR 

ONAYLAYAN: 
DEKAN 
Prof.Dr. Abdullah İNCİ 

 
 


