
 

1. BİRİM: Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol  

 

2. GÖREV ADI: El Hijyeni Koordinatörü 

 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER:, Ġdari Mali ĠĢler Müdürü , BaĢhekim  

 

4. YATAY İLİŞKİLER: Kalite Direktörü ,Enfeksiyon HemĢiresi  

 

5. GÖREV DEVRİ: HemĢireler 

 

6. GÖREV AMACI: el hijyeni uyum oranlarını hedef değer üzerine çıkarmak ve el hijyeni 

konulu tüm eğitimleri vermek . 

 

  

7. HEMŞİRENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI  
 

 El Hijyeni Gözlemcilerine el hijyeni eğitimi vermekten sorumludur. 

 

 El hijyeni uyumunun arttırılması için tüm personele eğitim vermekten sorumludur. 

 

 El hijyeni uygulamalarının teĢvik edilmesi, uygunluğunun izlenmesi için El Hijyeni Gözlemcileri ile 

koordineli çalıĢmaktan sorumludur. 

 
 Hastane genelinde el hijyeni uygulamalarının gözlemlenmesinde sorumlu olan El Hijyeni Gözlemcilerinin 

gözlem formuna kayıtların eksiksiz tutulduğunu takip etmekten sorumludur. 

 
 Hastanenin el hijyeni programı için koordinasyon, organizasyon, veri toplama ve el hijyeni gözlem 

sorumlusuna destek sağlamaktan sorumludur. 

 
 El hijyeni gözlem sorumluları ile yapılacak toplantıların organizasyonundan ve toplantıda alınan kararların 

raporlanmasından sorumludur. 

 
 El hijyeni uyum raporlarının hazırlanmaktan ve üst yönetim ile tüm personel ile paylaĢmaktan sorumludur. 

 
 El hijyeni fırsatları ve el hijyenini iyileĢtirme stratejilerini paylaĢmak için Enfeksiyon Kontrol 

Komitesine katılmaktan sorumludur. 

 
 Enfeksiyon Kontrol Komite üyeleriyle çalıĢarak, personeli ve hastaları destekleyen eğitim  
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 materyalleri oluĢturmaktan sorumludur. 

 
 Yeni iyileĢtirme fırsatlarını yöneticisine ve Enfeksiyon Kontrol Komitesine raporlamaktan sorumludur. 

 

 Faaliyetlerin/etkinliklerin iĢleyiĢini gerektiği gibi planlamaktan, geliĢtirmekten, organize ve koordine 

etmekten sorumludur.  

 

 Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde iç ve ayrıca dıĢ

 paydaĢlarla profesyonel iliĢkileri sürdürmekten sorumludur. 

 
 El hijyeni uyumluluğunun izlenmesi için verileri dijital ortamda bakanlık sistemine girmekten 

sorumludur. 

 
 Bakanlık raporlamasının yanı sıra kalite süreçleri için gerekli verilerin mevcut olmasını sağlamaktan 

sorumludur. 

 

ETİK İLKELER: TC. Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu Tarafından Hazırlanan Sağlık Meslek 

Mensupları için Temel Etik Ġlkeler; Sağlık meslekleri; hekim, diĢ hekimi, eczacı, hemĢire, ebe, optisyen 

ve  

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun’da 

belirtilen tüm meslekleri kapsamaktadır. 

  

 Ġnsan ve toplum sağlığı ile ilgili olmaları bu mesleklerin ortak özelliğidir. 663 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin verdiği yetkiye dayanarak Sağlık Meslekleri Kurulu’nun belirlediği 

etik ilkelerin amacı; Türkiye’de meslek icra yetkisine sahip sağlık meslek mensuplarının meslek 

icrası sırasında hastalarıyla, toplumla ve meslektaĢlarıyla iliĢkilerini belirleyen tutum, davranıĢ ve 

eylem biçimlerini ortaya koymaktır. Etik ilkeler belirlenirken toplumun değer yargıları, ulusal ve 

uluslararası insan hakları ve etik belgeleri ile meslek örgütlerinin etik çalıĢmaları göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Bu ilkelerin, mesleki ve toplumsal geliĢimle birlikte değiĢebilir olduğu 

dikkatten uzak tutulmamalıdır.  

 

 

 

 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN TEMEL ETİK İLKELER  

1. BĠREYLERĠN VE TOPLUMUN SAĞLIĞINI BĠRĠNCĠ ÖNCELĠĞĠ SAYAR  

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.  

• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve 

imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak Ģekilde planlama ve uygulama yapar.  

2. DAĠMA EN ÜST DÜZEYDE HĠZMET VERMEYE GAYRET EDER  

3. HĠZMET VERDĠĞĠ BĠREYLERĠN KĠġĠLĠK HAKLARINA VE MAHREMĠYETĠNE SAYGI 

GÖSTERĠR 
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 Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için 

hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen 

göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar. 

 • Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüĢü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, 

medeni hali, cinsiyeti, yaĢ ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaĢam tarzı, zihinsel ya da fiziksel 

yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.  

 

• Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, 

hakkaniyet, adalet, eĢitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.  

• Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen 

bilgiler ile diğer tüm kiĢisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık 

hizmeti alanların bilgi, beden ve düĢünce mahremiyetine saygı gösterir.  

4. MESLEĞĠNĠ MEġRUĠYET VE DÜRÜSTLÜK ÇERÇEVESĠNDE UYGULAR  

Sağlık hizmetini, almıĢ olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüĢler doğrultusunda 

sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karĢı dürüst davranır, aldatıcı 

olmaz.  

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araĢtırma veya eğitim faaliyetleri ile belli 

bir uygulamayı kiĢi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz. 

 GÖREV DAĞILIMINDA ÇATIŞMA YAŞANMASI DURUMUNDA;  

 Kamu görevlileri, çıkar çatıĢmasında Ģahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatıĢmasının 

doğabileceği durumu genellikle Ģahsen bilen kiĢiler oldukları için, herhangi bir potansiyel 

ya da gerçek çıkar çatıĢması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatıĢmasından kaçınmak 

için gerekli adımları atar, çıkar çatıĢmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir 

ve çıkar çatıĢması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar. 
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HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ BAŞHEKİM  



  


