Bagvuru De[erlendirme Esaslarr
Enfeksiyon Kontrol Hem$ireliEi Sertifikah Egitim Standartl an 04102/2014 tarihli ve 28903
sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanarak ytirtirliige giren " Salhk Bakanhlr Sertifikah Efiitim
Ydnetmeligi" hiikiimlerine g6re revize edilmiq ve 1110112017 tarih ve 64 sayrh Bakanhk
Makam Onayr ile revize edilen elitim standartlan kabul edilmiqtir. Standartlann 6. Maddesine
istinaden;
6. KATILIMCILAR VE NITELIKLERi

l. Katrhmcrlarln Nitelikleri
Bu sertifikah elitim programrna; yatakh tedavi kurumlarrnda gdrev yapan tercihen lisans
mezunu olan, bilgisayar kullanmayr bilen, meslekte en az tig yrl hizmeti bulunan, enfeksiyon
kontrol hemEiresi olarak giirevlendirilmiq ve/veya giirev yapacaklarr kurumlarr
tarafindan belgelenen hemqireler ve hemgirelik yetkisi almrg ebeler (ebelerin hemgirelik
yetkisi ahp almadrklan il mtidiirliiklerince incelenerek formda belirtilecektir) katrlabilir.
6.

Bakanhkga gdrevlendirilecek katrhmcr Devlet Hizmet Yiikiimliiliilti bulunmayan, gahgtrlr
kurumda vereceli hizmet gereli bu programda alacalr epitim cinem arz eden tercihen
hemgirelikte lisans mezunu hemgireler ve/veya ebelik lisans mezunu hemgirelik yetkisi alml$
ebelerden segilir.

6.2. Genel Esaslar, Bagvuru $ekli, Baqvurulann Defierlendirilmesi
l. Elitim ddnemi ve katrlacak kafihmcr saylsr egitim ddneminden 40 (krrk) ig gi.inii 6nce
bakanhfrn ilgili birimi tarafindan ilan edilir.
2. Ek-3'te yer alan efiitim baqvuru formu bagvuru sahibi tarafindan doldurulur, Doldurulan
form Enfeksiyon Kontrol Komitesi Bagkanr, Salhk Bakrm Hizmetleri Miidiiri.i/Hemqirelik
Hizmetleri Miidiirti ve Kurum Yijneticisi tarafrndan onaylanarak il Saglrk Miidiirltipiine
bireysel olarak bagvuru yaprlrr.

3. Il Salhk Miidiirliilii tarafindan

baqvurular aqalrdaki kiterlere giire delerlendirilir,
kriterleri kargrlayan baqvurular Qekirdek Kaynak Ytinetim Sistemi (QKYS) EEitim
Modiiliine kayrt edilir.

4.

Basvuru esaslan:

Aprz ve diq saghpr merkezleri

ile

entegre ilqe hastanelerinde gdrev yapanlann

baqvurularr kabul edilmeyecektir.
b.

c.
d.

e.

Sertifikah enfeksiyon kontrol hemqiresi bulunmayan kurumlann baqvurularr
dnceliklidir.
Sertifikah elitim uygulayrcrlan harig aynt kurumdan birden fazla elitim baqvurusu
kabul edilmeyecektir.
S6zleqmeli personelin egitime ba$vumasr l1 gubat 2015 tarihli ve 29264 saytlt resmi
guete'de yayrmlanarak yiiriirliige giren Saghk Bakanhgr ve BaEL Kuruluqlan 4924
Sayrh Kanuna Tabi Sdzleqmeli Salhk Personeli Atama ve Yer Depigtirme
Ytinetmelilinin 5'inci maddesinin 2'nci ftkrastnrn (n) bendinde yer alan hiikiimlere
g6re de[erlendirme yaprlacakttr.
Yatakh Tedavi Kurumlart Enfeksiyon Kontrol Ydnetmelilinde Deliqiklik
Yaprlmasrna Dair Ydnetmelilinde yer alan "Yrlhk ortalama yatak doluluk oranr
dikkate almarak her yiiz elli dolu yatak igin bir enfeksiyon kontrol hemgiresi
giirevlendirmig olmasl gerekmekte olup, yatak sayrna uygun saylda
sertifikal/elitime katrlmrE personeli bulunan kurumlarrn bagvurularr kabul
edilmeyecektir." hiikmiine gdre iglem yaptlacaktlr.
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f. il
g.
h.

5.

saltrk miidiirliiklerince doldurulacak QKYS ekramna epitim bagvuru diinemi

sonrasrnda erigim sallanamayacaktrr.
Baqvuru formlan il sa!l* miidiirliiklerince muhafaza edilecektir.

Bakanh$a gdnderilen bagvurular elitim merkezlerinin kontenjaru ve adaylann
tercihleri do!rultusunda delerlendirilerek uygun bulunanlar igin Makam onayr
almacaktrr. Makam onayr ahnan katrhmcrlarrn sertifikah elitim programrna katrhmr
iptal edilmez. Katrhmcrmn sertifikah elitim programma katrlmasrnrn miimkiin
olmadt$ olalan drgr durumlarda mazeret beyammn delerlendirilerek, valilik gdriigti
ile beraber gdnderilmesi gerekmektedir.
Elitime katrlmasr uygun gdriilen katrhmcrlar igin Makam Oluru ahnu ve katrhmcr listesi
elitimin baglangrg tarihinden en az 15 (onbeg) iq giinii dncesinde Bakanhlrn resmi
intemet sayfasmda ilan edilir.
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