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Amerika’da 1950’li yıllarda enfeksiyon •
kontrolünün önemi anlaşılmaya başlanmış 

    1958 Enfeksiyon Kontrol Komiteleri (EKK)

İngiltere 1962 de Enfeksiyon Kontrol •
Hemşireliği



 
 

1970 Amerika

CDC tarafından Ulusal Nozokomiyal 
Enfeksiyon Sürveyans Sistemi (NNIS)

Hastane enfeksiyonlarında 1/3 azalma !

DSO enfeksiyon kontrolünü gündemine aldı



Resmi ve sivil örgütlenmeler •
1987 sivil örgütlenmeler arası işbirliğini •
arttırmak amacıyla;
55 ülkeden 66 sivil toplum örgütünün •
katılımıyla
Uluslararası Enfeksiyon Kontrol Federasyonu•

                                (IFIC)



Uluslararası Enfeksiyon Kontrol Federasyonu
IFIC

                                  Standartlar, prosedürler, kılavuzlar

Hasta güvenliği, EKK organizasyon yapısı, hastane enfeksiyonlarında 
epidemiyoloji, sürveyans, salgın yönetimi, enfeksiyon önlem ve 
kontrolünde denetimler, mikrobiyoloji laboratuvarının rolü, 
enfeksiyon önlem ve kontrolünde önemi olan patojenler, antibiyotik 
politikasının genel ilkeleri, el hijyeni, izolasyon önlemleri, temizlik, 
dezenfeksiyon ve sterilizasyon, özel hasta grupları, anne-çocuk sağlığı, 
cerrahi yara, alt solunum yolu, intravasküler kateter ve kateter ilişkili 
idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi, hemodiyaliz ve peritoneal 
diyaliz, sağlık çalışanlarının iş sağlığı, hastane otelcilik ve çamaşırhane 
hizmetleri, atık yönetimi, hastane ilişkili gastrointestinal 
enfeksiyonlar, su hijyeni, sağlık merkezlerinin yerleşim ve inşaat 
koşulları, risk yönetimi ve sağlık ilişkili enfeksiyonların maliyeti
http://www.theific.org

http://www.theific.org/
http://www.theific.org/


IFIC
EKK organizasyon yapısı

 
Yönetici (Başhekim/ As başkan) veya onun yerine vekalet edecek •
bir kişi
Enfeksiyon Kontrol Hekimi/ Mikrobiyolog olmalı ve Komite Başkanı •
olarak bulunmalı
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi•
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (eğer varsa)•
Başhemşire veya yardımcısı•
İşyeri Hekimi•
Temel Klinikler dallardan birer temsilci (Dahili Bilimler, Cerrahi •
Bilimler)
Diğer bölümlerden (eczane, idare, hasta bakımı ile ilgili birim, v.b) •
gerektiğinde komiteye davet edilebilecek kişiler



IFIC

Başkan

Dr Judith Richards
 
Consultant Medical Microbiologist 
Director of Infection Prevention & Control
Dept. of Medical Microbiology and Infection Control 
Norfolk & Norwich University Hospital (NHS Trust)
Bowthorpe Road                                                              
Norwich, NR2 3TX
UNITED KINGDOM



 
ESGEM

Başkan: Professor Dr Alexander W. FRIEDRICH 
Dept. for Med. Microbiology and Infection Control 

University Hospital Groningen 
 



Enfeksiyon kontrolü açısından Mikrobiyoloji 
Laboratuvarının IFIC tarafından tanımlanmış olan rolü

Etkeni doğru olarak saptamak 
(hem klinik hem de epidemiyolojik) 

Hastane enfeksiyon etkeni olan bakteriler, mantarlar ve virüslerin yaşam 
ortamları, kuru yüzeylerdeki yaşam süreleri, sebep olduğu enfeksiyonlar, 
enfeksiyon/kolonizasyon tanısı için gereken örnekler ve alınması gereken 
temel önlemler detaylı şekilde tanımlanmıştır. 



Enfeksiyonların yayılmasını mikrobun kaynağı ve bulaş •
yolunu belirleyerek engeller. 

Mikrobiyolojik verileri yorumlayarak hem klinisyen hem de •
enfeksiyon önlem ve kontrol yetkililerine sağlık çalışanı 
eğitimleri ve antibiyotik politikaları konusunda destek olur. 

Salgın yönetimi, ek epidemiyolojik testlerin uygulanması, •
bakteri ve mantarların tiplendirilmesi, sürveyans ve yeni 
belirlenen mikroorganizmaları ya da sıra dışı antibiyotik 
dirençlerini rapor etmekten sorumludur. 

Enfeksiyon kontrol ekibiyle günlük iletişim kurmalı ve hızlı •
veri akışını sağlamalıdır. 



 
 

Hastane enfeksiyon kontrolü için Mikrobiyoloji Laboratuvarları 

açısından minimum gereklilikler 
Sağlık hizmetinin verildiği alanın içinde olmalı•
İdeal olarak 24 hizmet vermeli•
Kan, BOS, idrar, dışkı, yara, sürüntü, solunum yolu örneklerini ve serolojik •
testleri (HIV, HBV, HCV) çalışabilir olmalı
Sık rastlanan bakteri ve mantar etkenlerini tür düzeyinde tanımlayabilmeli•
Disk difüzyon veya eş değer bir yöntemle antibiyotik duyarlılığı •
çalışabilmeli
Bazı temel serotip (Salmonella, Shigella ve N. meningitidis, vb.) ve •
biyotipleri (S. typhi gibi) belirleyebilmeli
İç ve dış kalite kontrol programlarına katılmalı•
Enfeksiyon Kontrol Ekibi ve klinisyen ile iyi iletişim becerilerine sahip olan •
bir Klinik Mikrobiyolog (mümkünse tıp doktoru) bulundurmalı
Basit genotipik metodları uygulayabilmeli ya da gerektiğinde yakın bir •
merkeze yönlendirebilmelidir.


