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YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

1. Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılan 

gereksinim ve sorunlar konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile bilgi alışverişinde 

bulunmak 

2. Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve 

izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile 

görüşmek/izlemek 

3. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin diş hekimliği fakülte politikalarına uygun olarak 

yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,  sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne 

ilişkin bilgi vermek, izlemek ve gerekli birimlerle işbirliği yapmak 

4. Diş hekimliği fakültesi enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan 

enfeksiyonlarda artışı ve salgın şüphesi olduğunda kaynağını, yayılım şeklini 

araştırmak, sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapmak 

5. Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon 

potansiyeli ve belirtisi olanları tespit etmek 

6. Enfeksiyon komitesi tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere 

uymak / uyulmasını sağlamak 

7. Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika, prosedür ve programları oluşturmak ve 

geliştirilmesi çalışmalarına aktif olarak katılmak 

8. Çalışmaları için gerekli kaynak, araç-gereçlerin sayıları, niteliklerini belirlemek ve plan 

yapmak 

9. Kuruma uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik yönden 

araştırılmasında görev almak, antisepsi dezenfeksiyon – sterilizasyon konularında 

standart oluşturma çalışmalarına katılmak, bu konuda eğitim vermek 

10. Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından 

izlemek 

11. Uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapmak 

12. Ortaya çıkan enfeksiyonların kaynağını araştırmak 

13. Kurum politikaları doğrultusunda enfeksiyon kontrolüne ilişkin kayıtları tutmak, 

düzenli olarak gözden geçirmek, sonuçlarını yorumlamak ve komiteye rapor etmek 

14. Enfeksiyon kontrolü ve hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapmak, yapılan 

araştırmalara katılmak 

 
 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda açıklanan yetki ve sorumluluklarımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt 

ediyorum. 
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