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Hastane Enfeksiyonları
Hastane enfeksiyonlarını önleme çalışmaları, •

İngiltere’de 1940’lı, –
ABD’de 1950’li–

Ülkemizde bu sorunun ortaya konuşu 1990’lı yıllar •
Çeşitli kurum ve kişiler;•

Çoklu dirençli bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda görülen artış, •
Dirençli suşların hastane personeline kolonizasyonu ve yatan hastalara •
bulaşmasıyla ağır enfeksiyonların görülmesi sorununu

çözmek için, •
Başta antibiyotiklerin rasyonel kullanımı –
Hastanelerde uygulanan sterilizasyon dezenfeksiyon yöntemleri olmak –
üzere bu konudaki uygulamalar için standartlar geliştirme çalışmaları

Uygulamaları standart hale getirmek ve izlemek amacıyla •
hastanelerde Enfeksiyon Kontrol Komiteleri (EKK) ve Antibiyotik 
Kontrol Komiteleri (AKK) gibi komitelerin kurulması önerilmesi



Mücadelenin başarısı için;

Sürveyans çalışmaları•
Kesintisiz Klinik Mikrobiyoloji laboratuvar •
hizmeti

Antibiyotik duyarlılık testlerinin kısıtlı bildirimi–
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının •
konsültasyon hizmetinin yaygınlaştırılması 



“Hastane Enfeksiyonlarını Önleme ve 
Antibiyotik Kullanım Komitesi”

KTÜ  Tıp Fakültesi, ulusal mevzuat oluşturulmadan,  01.10.1996 •
tarihinde yürütme kurulu kararı ile kurumumuzda bir “Hastane 
Enfeksiyonlarını Önleme ve Antibiyotik Kullanım Komitesi” kurulmuş
Çalışma Yönergesi hazırlaması•
Bu komiteyi oluştururken isabetli kararlar almıştır. Uygun •
temsilciler, Dekan ve Başhekimin komitede doğal üye olması 

Genel Cerrahi, –
İç hastalıkları, –
Pediatri, –
Mikrobiyoloji, –
Enfeksiyon Hastalıkları, –
Halk Sağlığı, –
Farmakoloji –
Eczane, idari birimler ve hemşirelik birimlerinden birer temsilci,  –



“Hastane Enfeksiyonlarını Önleme ve 
Antibiyotik Kullanım Komitesi”

Birçok Tıp Fakültesi ve büyük hastanelerde de •
aynı-benzer gelişmeler 
Zaman içinde komitelerden derneklere •

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, –
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği,  –
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri kuruluşları –
ve daha birçok örnek sıralanabilir –

Konunun gündemde tutulması, başarılı olması, •
sağlıkta kalitenin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli 
faaliyetler; kongre, sempozyum, toplantı vb. 
çeşitli kurumlar tarafından yürütüle gelmiştir.

http://www.das.org.tr/


Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji uzmanları 
???

Bu sürecin •
neresinde? –
ne kadar?  –
niçin? –
niçin değil?–

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlarının ulusal •
organizasyonlarında bu gelişmelere yönelik faaliyetlerin 
nasıl olabileceği ???
Her bir meslektaşımızın kendi yöntemlerini geliştirdiği •
gözlemi 
Bu konuda bir tüzel kişilik faaliyetimiz var mıdır?•

Gündemimizde olmalı mıdır–



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Bu faaliyetler yürütülürken 1990’lı yılların •
ortalarından sonra gönüllü olarak kurulan bu 
komiteler, 11 Ağustos 2005 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle 
“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol 
Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilmiştir. 



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun (Kanun No: 3359, •
Tarih: 07.05.1987) çeşitli maddelerine (Madde 3,  
Madde 9) atıf yapılarak, başhekimlerin sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına yönelik çeşitli 
kurul ve komisyonlar kurarak hizmetin daha iyi 
sunulmasını sağlamaya yönelik maddelere 
dayanılarak mevzuat oluşturulmuştur. 



(Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25903, 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ, BİRİNCİ 

BÖLÜM, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar, Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi •
kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak 
gelişen 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 gerekli mercilere 
iletmek üzere, enfeksiyon kontrol komitesi teşkili 
ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin usûl ve esasları 
düzenlemektir.



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve •
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 
3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin (c) 
bendi ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır).



“Yataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”

Madde 8 — Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet 
alanları şunlardır:
a) Sürveyans ve kayıt, 
b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,
c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon, 
d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
e) Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık 
yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane 
enfeksiyonları yönünden kontrolü.



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Gönüllülük esasından çıkarılarak zorunlu hale •
getirilmiştir
Mevcut boşluğu-eksiklikleri dolduracağı ön •
görülmüştür
Ancak yönetmelik incelendiğinde, aşağıda •
sunacağım nedenlerle, bu yönetmelikle Tıbbi 
(Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlarının adeta hastane 
enfeksiyonları ile mücadeleden dışlanmış olduğu 
ve yanlı olduğu algısına neden olan bazı ifadeler 
içerdiği  görülecektir 





“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Hastanelerde sunulan sağlık hizmeti kalitesinden ve hasta •
güvenliğinden nihai olarak hastane yönetimleri sorumlu
Oysa yönetmelikte Enfeksiyon Kontrol Komitesine yönetim üstü •
yetkiler verildiği ifade edilmektedir.

Madde 9 — Enfeksiyon kontrol komitesince alınan kararlar uygulanmak •
üzere Yönetime iletilir. Bu kararlar, Yönetim ve yataklı tedavi 
kurumunun bütün personeli için bağlayıcıdır. Bu kararlara uyulmaması 
halinde doğacak sonuçlardan ilgililer sorumludur.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ da “International Federation of •
Infection Control”de (IFIC: http://www.theific.org/) yönetimlerin 
sorumluluğunda olduğu ifade etmekte
Mevcut durum ise hukuk sistemi, yönetim-bilim kuramlarına da •
aykırıdır. 

http://www.theific.org/




IFIC’in Komitenin Teşkili Yönünde Önerisi

“İKK üyeliği bazı klinik hizmetleri ve yönetsel 
düzenlemeleri yapacak şekilde olmalıdır ve 
aşağıdakilerden oluşmalıdır: 
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 Kliniklerden birer temsilci (Dahili •
Bilimler, Cerrahi Bilimler)
Diğer bölümlerden (eczane, idare, hasta •
bakımı ile ilgili birim, v.b) gerektiğinde 
komiteye davet edilebilecek kişiler



Ulusal ve Uluslararası Normlar

“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol •
Yönetmeliği” içeriğinde, mensubu olduğumuz 
anabilim dalımız gayri ciddi bir tarzda ele 
alınmıştır, 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği –
veya Anabilim Dalı Temsilcisi: Kliniği veya Anabilim 
Dalı Temsilcisi olarak
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı –
Temsilcisi: Sanki Klinik veya Anabilim Dalı olmayıp bir 
laboratuardan ibaretmiş gibi
Bu görüşün arkasında yatan düşünce nedir? –
Yoksa tercüme hatası mı yapılmıştır !–



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

(Madde 6 — Enfeksiyon kontrol komitesi, enfeksiyon •
kontrolünde en üst karar organı olarak çalışır ve düzenli olarak 
yılda en az üç defa toplanır). 
Enfeksiyon kontrol komitesinin üyeleri üç yıl süre ile •
görevlendirilir. 
Enfeksiyon kontrol komitesi başkanlığını, enfeksiyon •
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim 
dalı temsilcisi yürütür. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisinin 
katılamadığı toplantılarda başkanlık görevini komitede 
görevli başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı 
yürütür).



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Komitede yer alan her bir üyenin komite •
başkanı olabilmesi bir hukuk normudur

Yönetmelikte ise başkan üyelerin seçimine –
bırakılmayıp direkt olarak “Enfeksiyon Hastalıkları 
Uzmanı” olarak tanımlanmaktadır. 

Komitenin teşkili hem hukuk normlarına hem •
de uluslararası kuruluşların bilimsel kararlarına 
uymadığı açık



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

(Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon •
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya 
anabilim dalı temsilcisi, mikrobiyoloji ve klinik 
mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi, 
enfeksiyon kontrol hekimi ve enfeksiyon 
kontrol hemşirelerinden oluşan ekibi)  

Enfeksiyon Kontrol Ekibinde bulunan Enfeksiyon –
Kontrol Hekimi için de izlenen yol aynısıdır ve 
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarından seçilmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. 



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunmadığı kurumlarda •
dahili branşlardan birinin Enfeksiyon Kontrol Hekimi olarak 
görevlendirileceği ifade edilmekte 

Bu yaklaşım Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji uzmanlarına karşı iyi –
niyetten uzak bir tutumdur 

Üstelik üçüncü bölümde Enfeksiyon kontrol ekibinin görev, •
yetki ve sorumluluklarının açıklandığı bölümde ekipte 
bulunan doktor ve hemşirenin görev, yetki ve 
sorumlulukları açık bir şekilde ifade edilirken, 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuar temsilcisi –
şeklinde tanımlanan kişinin hangi görev, yetki ve sorumlulukla 
bu ekipte yer alacağı yönetmelikte yer almamaktadır



“Yataklı Tedavi Kurumları 
Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”

Yoksa biz mi çalışmak istemiyoruz !



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Dışlanma; Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlarının •
hemen tümü tarafından kolayca bu sorun 
görülebilmesine karşın konuya yönelik tüzel 
kişilik olarak bilimsel ve hukuki bir faaliyet yok
Kişisel girişimler bir elin parmaklarını •
geçmemekte



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”
Ve

Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanları



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Akademik yapılanma 
ve 

etik yaklaşımlar bakımından da 
yönetmelik sorunludur



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”nin 

Düşündürdükleri
Ülkemizde “Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanları”nın adeta yok •
sayılmasına, her yerden uzakta bırakılmalarının nedeni nedir???

Tıp Fakültesi ile bağımız mı yoktur?–
Sağlık Hizmeti sunumunda bizden bir hizmet beklenmemekte midir ??–
Bilgimiz mi yoktur?–
Tembel miyiz?–
Dünyadan bihaber miyiz? Avrupalı, Amerikalı meslektaşlarımızdan haberimiz mi –
yoktur?
Dünyada meslektaşımız yoktur, ilk defa biz bu meslek grubunu geliştirmekteyiz!–
Haklarımızı savunacak bir yapıdan uzak mıyız? 2005 !–
Neye, niçin kurban ediliyoruz ?–
Ne yapacağımızı bilmiyor muyuz?–
???–
Biz çok mutluyuz…–



“Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon 
Kontrol Yönetmeliği”

Budur…….



Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları
Ülkemiz mevzuatında 1929 yılından itibaren var olan bu branş •
hekimlerinin bütün dünyada olduğu gibi meslektaşları ile aynı görev, 
yetki ve sorumlulukta olması hukuki ve tıbbi zorunluluk 
Bunun ötesinde bu branş hekimlerinin bu farkındalığa sahip olması•
Bu kriterlere uygun bir eğitim modelinde yetiştirilmeleri •
Ülkemizin gereksinim duyduğu, sağlık hizmetinin kalitesi •
Hasta ve çalışan güvenliği konusunda sorumluluk almaktan alı •
konulmaması
…………………….•

“Hepimizin bu durumun farkında olması hedefimdi”
Olduk mu? 

İtirazınız var mı?





Teşekkür ederim

Katkılarınız…


