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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 13588366-771
Konu : Enfeksiyon Kontrol Hmeşireliği

Sertifikalı Eğitim Programı

..................VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi : 03/09/2019 tarihli ve 13588366-771-508 sayılı yazı.

Bakanlık Makamının 11.07.2017 tarih ve 64 sayılı Olur'u ile yayınlanan Enfeksiyon
Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standardı kapsamında sağlık hizmeti ilişkili
enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü çalışmalarında standardizasyonun sağlanmasına
yönelik olarak Bakanlığımızca Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
düzenlenmektedir. Bu kapsamda sertifikalı eğitimin teorik bölümünün 09.09.2019–
20.09.2018 tarihleri arasında ve uygulamalı eğitimin 30.09.2019–18.10.2019 tarihleri arasında
yapılması planlanmıştır. Eğitim programı kapsamında;

 Eğitim programının uzaktan eğitim kısmı ile ilgili olarak adına onay alınan Ek-7
listede isimleri yer alan katılımcılar sisteme tarafımızca tanımlanacak olup eğitimin
başlangıç günü olan 09/09/2019 tarihinde www.ekuzep.org adresinden T.C.
numaraları ile üyelik aktivasyonunu sağlayarak giriş yapabileceklerdir.

 Uzaktan eğitim süresi 10 (on) iş günü olup eğitim modüllerinin bu süre içerisinde
tamamlanması gerekmektedir. Kursiyerler bu süreçte izinli sayılmayacaktır.

 Teorik eğitim içeriğinde yer alan her bir konu sonunda çoktan seçmeli sorulardan
oluşan küçük sınavlar yapılacaktır. Teorik sınav puanı bu küçük sınavların aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Aritmetik ortalaması 100 (yüz) üzerinden 75
(yetmiş beş) ve üstü olan katılımcı teorik sınavdan başarılı sayılacaktır.

 Teorik sınav puanı 75 (yetmiş beş) ve üzeri olanların eğitim merkezlerine
yerleştirmeleri yapılacaktır.

 Teorik sınav puanı 75 (yetmiş beş)’in altında olan kursiyerlere 1 kez daha uzaktan
eğitimi tekrar etmeleri için hak tanınacaktır.

 Eğitime görevi gereği katılması gereken kamu personelinden eğitim ücreti alınmaz.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 0d667b1c-5a6e-4ff0-a48d-04619e5abae8 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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 Sertifikalı eğitim programına özel hastanelerden katılacak kursiyerlerin eğitim
sürecinde;

o Sertifikalı eğitim programına özel hastanelerden katılacak kursiyerlerin
Makamın ilgi Olur'una istinaden ödeyecekleri teorik eğitim (40 saat) ücretinin
(1.384,59 TL) teorik eğitim başlangıç tarihine kadar HALK BANKASI Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü (Hesap No: 05000041, IBAN TR 70 0001 2009 4520
0005 0000 41) hesabına yatırılması ve dekontun enfeksiyon@saglik.gov.tr
adresine iletişim bilgileri ile birlikte e-posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

o Teorik eğitim programında başarılı olan ve eğitimin ikinci aşaması olan
uygulamalı eğitime 30.09.2019–18.10.2019 tarihleri arasında başlayacak olan özel
hastanelerden katılan kursiyerlerin Makamın ilgi Olur'una istinaden ödeyecekleri
uygulamalı eğitim (120 saat) ücretinin (4.153,77 TL) eğitim merkezleri tarafından
belirtilecek hesap numaralarına uygulamalı eğitim başlangıç tarihinden itibaren en
geç ilk 5 (beş) gün içerisinde yatırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; ilinizde bulunan Ek-7 listede isimleri yer alan katılımcılarına
gerekli bilgilendirmenin yapılması ve her katılımcı için belirlenen uygulamalı
eğitim tarihinin ilk günü saat 08.00’da görevlendirildikleri eğitim merkezinde
hazır bulunmalarının ve eğitim ile ilgili işlemlerin Ek-1 de sunulan uyulması
gereken esaslar çerçevesinde yürütüleceğinin kursiyerlere tebliği, ayrıca Ek-2,
Ek-3, Ek-4, Ek-5'de bulunan formların ve Ek-6'daki listenin İlinizdeki eğitim
merkezlerine iletilmesi hususlarında;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.

Genel Müdür

Ekler:
Ek-1 Uyulması Gereken Esaslar
Ek-2 Uygulamalı Eğitim Programı
Ek-3 Uygulama Eğitimi Değerlendirme Formu
Ek-4 Devam Çizelgesi
Ek-5 Uygulama Değerlendirme Formu
Ek-6 Eğitim Merkezi Kursiyer Listesi
Ek-7 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kursiyer Listesi, 2019
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