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Bakanlık Makamının 11/01/2017 tarih ve 64 sayılı Olur'u ile yayınlanan Enfeksiyon
Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Standartları 12. maddesinde yer alan hükümler esas
alınarak 2011 ve 2012 yıllarında yapılan sınavlara katılarak “Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Sertifikası’’ alanların sertifikalarının yenilenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Ek-1’deki
listede isimleri yer alan sertifika sahiplerinden;
a. Sertifikanın geçerlilik süresi içinde en az 5 (beş) yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi
olarak çalışan ve halen enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanların,
b. Sertifikanın geçerlilik süresi içinde en az 4 (dört) yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi
olarak çalışan ve bu sürede en az 1 (bir) adet ulusal/uluslararası hakemli dergide sağlık
hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolü konusunda yayın yapmış olanların sertifikaları
sınavsız yenilenecektir. Bu şartlardan birini sağlamayan sertifika sahipleri için 2020 yılının
son 3 ayı içerisinde tarihi daha sonra belirlenerek duyurulacak olan sertifika yenileme
(resertifikasyon) sınavı açılacaktır.
Yukarıda belirtilen iki madde kapsamında sınavsız sertifika yenileme hakkı için
Ek-1'de ismi yer alan personelin bu şartları karşıladıklarını enfeksiyon kontrol komitesi
başkanları ve kurum yöneticilerince onaylı olacak şekilde Ek-3'le belgelendirerek, Ek-2 ve
Ek-3'deki belgeleri ve “b“ şartını karşılayanlar tarafından beyan edilen yayına ait bilgiler ile
yayının bir nüshasının taratıp PDF formatında 30 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar
enfeksiyon@saglik.gov.tr adresine göndermesi gerekmektedir.
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.
Mevcut COVID-19 pandemisi nedeniyle olası riskleri önlemek için İl Sağlık
Müdürlüklerine veya Bakanlığımıza elden veya posta/kargo yolu ile belge gönderimi kabul
edilmeyecektir.
Bu kapsamda resertifikasyonla ilgili yukarıdaki bilgilerin ve ekli listenin iliniz
bünyesinde hizmet veren özel hastaneler ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere tüm
sağlık kurum ve kuruluşlarına iletilmesi ve tüm sağlık kuruluşlarında kendi bünyesinde
görevli ilgili hemşirelere konu ile ilgili bilgilendirme yapması hususunda;
Gereğini rica ederim.
e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:
1- Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Resertifikasyon Katılımcı Listesi
2- Resertifikasyon Başvuru Formu
3- Dilekçe

Dağıtım:
81 İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık mahallesi A.Adnan Saygun 2.cad. No:5506100 Sıhhhıye Çankaya /Ankara
Telefon: Faks No:
e-Posta:esen.batir@saglik.gov.tr İnt.Adresi: enfeksiyon@saglik.gov.tr

Bilgi için:Esen BATIR
HEMŞİRE
Telefon No:03125656380

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 8e6d223b-6e0c-4555-ae06-243f98821bfd kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

