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Açıklama 
 Bu form Çalışma Grubunun etkinliklerini planlamasına yöneliktir. ÇG tarafından yönergelerinde tanımlanan sorumluluklara yönelik dönemsel etkinlik planlanmasında kullanılır.  Sorumluluk olarak tanımladığınız 

başlığın sol yanındaki kutuyu işaretleyiniz ya da tanımlamadığınız başlıkları tablodan çıkartınız. Lütfen yalnızca tanımladığınız sorumluluklara ilişkin bilgileri giriniz. 

 Her başlık için birden fazla etkinlik girilebilir. Bu durumda imleç ilgili satırın ilk kutusunda iken farenin sağ tuşuna basarak satır ekle seçeneği ile ek satır ekleyebilirsiniz. 

 Bu form her dönem başında Çalışma Grubu tarafından hazırlanıp üyeleri tarafından kabul edildikten sonra KLIMUD Yönetim Kurulu’na elektronik olarak (klimud@gmail.com) adresine gönderilmelidir. 

 

Çalışma Grubu Adı STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Tarih (gg/aa/yyyy) 
ÇG genel kurulu tarafından kabul 
edildiği tarihi girin  

06/09/2021 

 

 Sorumluluklar Gerçekleştirilmesi Planlanan Etkinlikler 

BİLİMSEL  Tanımı Öngörülen Tarih(ler) Öngörülen Yer Sorumlu Yürütme 
Kurulu üyesi 

Katkıda bulunacaklar Öngörülen bütçe 

☐ Çalışma konularında bilimsel araştırmalar 
planlamak ve yürütmek 

      

☐ 
Bilimsel çalışmaları ulusal/uluslararası 
toplantılarda sunmak, dergilerde veya 
kitaplarda yayınlamak 

      

☐ 
Çalışma konularında bilimsel ve endüstriyel 
projelere danışmanlık yapmak, katkı sunmak 
ve/veya yürütmek 

      

☐ Diğer çalışma grupları, bilim insanları ve 
bilimsel dernekler ile işbirliği yapmak  

      

☐ 
Kendi konularında Yönetim Kurulu’na 
danışmanlık yapmak, bilgilendirme notları 
ve görüş oluşturmak 

      

☐ 
Kendi konularında KLIMUD adına Sağlık 
Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara görüş 
oluşturmak ve danışmanlık vermek 

      

☐ Kendi konularında klinik/tanısal, vb rehber 
çalışmaları yapmak/katkı sunmak  

      

☐ 

KLIMUD Kongrelerinin düzenlenmesine 
katkı sunmak (Çalışma Gruplarının kongre 
düzenleme ile ilgili sorumlulukları KLIMUD 
Kongresine katkı sunmak ile sınırlıdır)  

Pandemide Temizlik ve 
Dezenfeksiyon Uygulamaları 

22 Ekim 2021 Çevrimiçi toplantı    

☐ Sempozyum düzenlemek veya katkı sunmak 

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 

Uygulamalarında  Güncel 

Yaklaşım  

29 Nisan 2021 Çevrimiçi toplantı    
 
 

☐ Diğer (Belirtiniz) 
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Sıra 
No 

Sorumluluklar Gerçekleştirilmesi Planlanan Etkinlikler 

EĞİTSEL Tanımı Öngörülen Tarih(ler) Öngörülen Yer Sorumlu Yürütme 
Kurulu üyesi 

Katkıda bulunacaklar Öngörülen bütçe 

☐ 
Eğitim materyalleri (web-tabanlı materyaller 
dahil) hazırlamak ve/veya hazırlanmasına 
katkı sunmak  

Pandemi başlangıcında, KLİMUD  
web sayfasına Tıbbi Mikrobiyoloji 
Uzmanları ve toplum için acil 
durum planı, kişisel koruyucu 
ekipmanlar, el ve yüzey 
dezenfeksiyonu uygulamaları 
konulu bilgilendirme metinleri 
hazırlanmıştır. 

Mart-Nisan 2020  Prof.Dr.Murat ARAL   

☐ Çalıştay, kurs, okul gibi eğitsel etkinlikler 
düzenlemek veya katkı sunmak  

      

☐ 

TTMYK etkinliklerine yeterlik sınavlarına 
düzenli olarak soru, gerektiğinde eğitim 
materyali hazırlayarak ve TTMYK tarafından 
istenebilecek konularda destek vermek 

2021 yeterlilik sınavı için soru 
gönderilmiştir. 

Ağustos 2021     

☐ 
Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, 
meslektaşlar ve halka yönelik bilgilendirme 
yazıları hazırlamak, toplantılar yapmak 

      

☐ Diğer (belirtiniz) 
      

 

 

 

 

 


