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1.AMAÇ:Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüyle ilgili faaliyetleri yürütmek 

üzere Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunun çalışma talimatını düzenlemektir. 

2.KAPSAM:Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulunun görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen faaliyetleri 

kapsar. 

3.TANIMLAR: 

E.K.A.K.( Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu) : Yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol 

programlarının belirlenmesi ve uygulamasından sorumlu alt kuruldur. 

E.K.E. ( Enfeksiyon Kontrol Ekibi ) :Enfeksiyon Hemşiresi, Enfeksiyon Kontrol Hekimleri. 

E.K.H. ( Enfeksiyon Kontrol Hekimi ) :Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu kararları doğrultusunda hastane 

enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanmasında görev alan hekimlerdir. 

E.K.H. ( Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ) : Yataklı tedavi kurumlarında Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu 

kararları doğrultusunda hastane enfeksiyon kontrol programlarının uygulanmasında görev alan hemşiredir.     

4.SORUMLULAR:Bu talimatın uygulanmasından Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu sorumludur.        

 

5.FAALİYET AKIŞI  

1.Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu; Uzman Hekimler ve Enfeksiyon Hemşiresinden oluşur.  

2. E.K.A.K. Görev, Yetki ve Sorumlulukları:        

2.1. Bilimsel esaslar çerçevesinde, kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon programı 

belirleyerek, yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak, 

2.2. Enfeksiyon kontrol programında belirlenen esasları bilimsel ve uluslararası klavuzlara göre 

güncellemek, 

2.3. Bu programa uyulması için personele ve stajer öğrencilere hizmet içi eğitim vermek, 

2.4. Uygulamaları denetlemek, 

2.5. Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş 

ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek, 

2.6. Kliniklerde ve Cerrahi Hastanesinde personeli tehdit eden enfeksiyon riski olduğunda inceleme 

yapmak, izolasyon yöntemlerini belirlemek, 

2.7. Enfeksiyon kurulu üyeleri tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda kararlar almak ve 

yönetime iletmek, 
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2.8. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili 

standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek, 

2.9. Merkezi sterilizasyon biriminin işleyişinin belirlenmesi ve denetlenmesi, 

2.10. Pandemi dönemlerinde enfeksiyon kontrol sürecinin, enfeksiyonların riskini azaltacak, hız ve 

trendlerini iyileştirecek biçimde düzenlenmesini sağlamak 

 

ENFEKSİYON KONTROL ALT KURULU 

1. Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalışmalı ve düzenli 

olarak yılda en az üç defa toplanmalıdır. 

2. E.K.E. Başkanlığını Diş Hekimliği Fakültesi bölümlerinden herhangi bir uzman öğretim üyesi 

yapmalıdır. 

3. E.K.A.K. enfeksiyon kontrol ekibinin hazırlayıp kendilerine önceden sunduğu gündemi görüşmek 

üzere toplanmalıdır. 

4. Herhangi bir sebeple olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler başkana mazeret 

bildirmelidir. 

5. Komite kararları, karar dokümanlarına yazılmalı ve toplantıya katılan üyelerce imzalanmalıdır. Karara 

karşı olanlar, karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atmalıdır. 

6. E.K.A.K. yıllık çalışma raporu E.K.E. tarafından hazırlanmalı ve komitede görüşüldükten sonra ilgili 

makamlara sunulmalıdır. 

 

ENFEKSİYON KONTROL ALT KURULU FAALİYET ALANLARI 

 Antibiyotik kullanımının kontrolü, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon 

 Sağlık çalışanlarının aşı takibi, hastane, çamaşırhane ve mutfak temizliği  

 Atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü 

  

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR: 


