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BİRİM: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

GÖREV ADI: Enfeksiyon Kontrol Komitesi  

AMİR VE ÜST AMİRLER: BaĢhekim, Enfeksiyon Kontrol Komite BaĢkanı 

GÖREV AMACI:  Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile iliĢkili olarak geliĢen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve 

kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı 
tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları üst yönetime sunmak. 

GÖREV DEVRİ: Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon kontrolünde en üst karar organı olarak çalıĢır ,yönetmelik 
gereğince  yılda en az üç defa toplanılması gerekmekle beraber kurumumuzda yılda dört kez ve gereklilik durumunda 
toplantı yapılmaktadır. 

 Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Enfeksiyon kontrol komitesi baĢkanlığını, enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 
kliniği veya anabilim dalı temsilcisinin katılamadığı toplantılarda baĢkanlık görevini komitede görevli baĢhekim yardımcısı  
yürütür. 

ÇALIŞMA ŞEKLİ:  Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan ve kendilerine 
önceden sunulan gündemi görüĢmek üzere toplanır. Toplantı daveti; toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte, 
toplantıdan en az iki gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü durumlarda enfeksiyon kontrol komitesi, baĢkanın davetiyle 

veya üyelerden birinin baĢkanlığa yapacağı baĢvuru ve baĢkanın uygun görmesiyle toplanabilir. Herhangi bir sebeple, 
olağan ya da olağanüstü toplantılara katılamayacak olan üyeler, baĢkana mazeret bildirmekle yükümlüdür. Enfeksiyon 
kontrol komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eĢitlik olması 
halinde, baĢkanın taraf olduğu görüĢ kararlaĢtırılmıĢ sayılır. Komite kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan 
üyelerce imzalanır. Karara karĢı olanlar, karĢı görüĢ gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle karara imza atarlar.  

Enfeksiyon kontrol komitesinin yıllık çalıĢma raporu, enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanır ve Komite’de 
görüĢüldükten sonra Yönetim’e sunulur. 

            ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

1. Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve Ģartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol 
programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak, 

2. Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon 
kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek, 

3. Yataklı tedavi kurumunda çalıĢan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini 
sağlamak ve uygulamaları denetlemek, 

4. Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve Ģartlarına uygun bir sürveyans programı geliĢtirmek ve çalıĢmalarının 
sürekliliğini sağlamak, 

5. Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taĢıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete  geçerek, hastane 
enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaĢıldığını değerlendirmek ve 
yıllık çalıĢma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek, 

6. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaĢ ve 
sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüĢ bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun 
inĢaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüĢ bildirmek,  

7.  Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluĢturan 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, 

8. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını 
belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, 


