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HASTANE ENFEKSĠYONLARI ENFEKSĠYON KONTROL HEMġĠRELĠĞĠ 

SERTĠFĠKASYON PROGRAMINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR 

 

 Sertifikasyon Programı‟na yataklı tedavi kurumlarında görev yapan ve enfeksiyon 

kontrol hemşiresi olarak görevlendirilmiş/görevlendirilecek hemşire, sağlık memuru 

(toplum sağlığı bölümü) ve hemşirelik yetkisi almış ebeler katılabilmektedir. 

 Sözleşmeli personelin (4924) yılda bir aydan fazla eğitime katılmaması ile ilgili 

denetim, personelin kurumu ve ilgili sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 4/B sözleşmeli personelin Bakanlığımızca düzenlenen sertifikalı eğitim programlarına 

en fazla bir defa 3 (üç) ayı geçmemek üzere katılması ile ilgili denetim, personelin 

kurumu ve ilgili sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 Kursiyerlerin yolluk ve yevmiyeleri kurumları tarafından karşılanacaktır. 

 6245 Sayılı Harcırah Kanununun ilgili maddesine, 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ilgili yönetmeliklerine ve Bakanlığımızca yayımlanan Personel Hizmet İçi 

Eğitim Yönetmeliği‟ne göre kursiyerlerin kurs dönemi boyunca konaklamaları kendileri 

tarafından karşılanacaktır.  

 Kursiyerler eğitim merkezlerinin kurallarına uymak zorundadır.  

 Kursiyerler 06 Mayıs 2013 tarihinde saat 08.00‟da eğitim merkezinde hazır 

bulunacaklardır. 

 Eğitim yeri, eğitim materyali ve eğitici, eğitim merkezleri tarafından karşılanacaktır. 

 Eğitim Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmalarına Dair 

Tebliğ ekinde yer alan “Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitim Programı” çerçevesinde 

yapılacaktır.  

 Teorik eğitimlerde kullanılan sunumlar Sağlık Bakanlığı web sayfasında 

(www.saglik.gov.tr) bulunan „web uygulamaları‟ başlığındaki „hastane enfeksiyonları‟ 

alt başlığında (www.hastaneenfeksiyonlari.saglik.gov.tr) „Enfeksiyon Kontrol 

Hemşireliği‟ konusunda yer almaktadır.   

 Yenidoğan servisi ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki enfeksiyon kontrol 

çalışmalarında Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi partner hastane 

olarak destek vermektedir.  

 Partner hastaneler teorik ve pratik eğitim planlarını eğitim merkezi ile birlikte 

planlayacaktır.  

 Teorik eğitimler eğitim merkezlerinde, pratik eğitimlerin üç günü yenidoğan servisi ve 

yenidoğan yoğun bakım üniteleri bulunan partner hastanelerde olacaktır. 

 Sertifikasyon Programı‟na devam esastır. Kursiyerlerin teorik ve pratik eğitim süresince 

%90 devam zorunluluğu bulunmaktadır, iki günden fazla devamsızlık yapan 

kursiyerlere sınav hakkı tanınmaz. 

 Sınav hakkı kazanıp sınav sonucunda 75 ve üzeri puan alarak başarılı olan kursiyerlere 

Bakanlık tarafından sertifika düzenlenir. 
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