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Ülkemizde koruyucu sa¤l›k hizmetlerinde, toplumun hastal›klara karﬂ› korunmas›nda büyük önemi olan aﬂ› ve serum üretimini ve halk sa¤l›¤›n›n korunmas› ile ilgili di¤er
çal›ﬂmalar›n bir kuruluﬂ bünyesinde birleﬂtirmek, amac›yla 1928 y›l›nda Dr. Refik SAYDAM taraf›ndan "Merkez
H›fz›ss›hha Müessesesi" ad› ile kurulmuﬂtur.
1930 y›l›nda yine Dr. Refik Saydam'›n önerileri ile Müessesenin kuruluﬂ kanununa baz› maddeler eklenmiﬂtir.
4 Ocak 1941'de ise 3959 say›l› yasa ile Merkez H›fz›ss›hha Müessesesi'nin görev yetki ve sorumluluklar› yeniden
belirlenmiﬂtir.
Dr. Refik Saydam'›n vefat›ndan sonra, Yurduna yapm›ﬂ oldu¤u hizmetleri göz önüne alan T.B.M.M. 14 A¤ustos
1942 gün ve 4288 say›l› yasa ile “Merkez H›fz›ss›hha Müessesesi” ad›n› T.C. Refik Saydam Merkez H›fz›ss›hha Müessesi olarak de¤iﬂtirmiﬂtir.

Zaman içinde teknolojik geliﬂmeye ve sa¤l›k hizmetlerinin
etkinli¤ine ba¤l› olarak sa¤l›k ihtiyaçlar›nda farkl›laﬂma
olmuﬂtur. Çevre kirlili¤i ( hava, su, at›klar, gürültü v.b ),
g›da bakteriyolojisi, toksikoloji, geliﬂen teknolojiye parelel
olarak her geçen gün artan kimyasal maddeler ve bunlar›n
ürünleri ( ilaç, kozmetikler, g›da katk› maddeleri, deterjanlar, dezenfektanlar, radyoaktif maddeler v.b) asr›n vebas›
olarak nitelendirilen AIDS, K›r›m Kongo Kanamal› ateﬂi,
SARS, Kuﬂ Gribi gibi yeni sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›km›ﬂ
ve ortaya ç›kan yeni sa¤l›k sorunlar›na cevap verebilmek
amac›yla kurumun hizmet ve görev alanlar›da zamana
ba¤l› olarak geniﬂlemiﬂ ve farkl›laﬂm›ﬂt›r.
Sa¤l›k alan›nda tek Ar-Ge Devlet kuruluﬂu olan kurum faaliyet alanlar› ile ilgili Araﬂt›rma, Geliﬂtirme, Referans ve
Dan›ﬂmal›k çal›ﬂmalar›n› devam ettirmektedir.

ANA GÖREVLER‹
1983 y›l›nda ç›kar›lan 181 say›l› Kanun Hükmündeki Kararname ile Müessese Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n ba¤l› kuruluﬂu
haline getirilerek "T.C. Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi
Baﬂkanl›¤›" ad›n› alm›ﬂ, 190 say›l› Kanun Hükmündeki kararname ile de Baﬂkanl›¤›n ana hizmet ve yard›mc› hizmet
birimleri yeniden belirlenmiﬂtir.
Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi Baﬂkanl›¤›; Ankarada
Merkez Baﬂkanl›¤› ve Yedi Bölge Müdürlü¤ünden (Adana,
Antalya, Diyarbak›r, Erzurum, Samsun, ‹stanbul, ‹zmir)
oluﬂmaktad›r
Kuruluﬂ y›llar›nda aﬂ›, serum gibi biyolojik maddelerin
üretimi, kimyasal ve farmakolojik analizler, hastal›k ve
salg›nlar›n önlenmesi ve H›fz›ss›hha Okulunda sa¤l›k personelinin e¤itimi gibi hizmetleri yürüten Refik Saydam
H›fz›ss›hha Merkezi Baﬂkanl›¤›'n›n görev alanlar› giderek
geniﬂlemiﬂ ve ülkenin sa¤l›k hizmetlerinin yürütülmesinden
sorumlu olan önemli sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan biri olmuﬂtur.
Kuruluﬂ y›llar›nda Müessese 4 ﬂubeden oluﬂmuﬂtur. Bunlar
Bakteriyoloji, Kimyevi Tahlilat , Farmakodinami ve ‹mmünbiyoloji ﬂubeleri bunlara ilaveten de bir Meteoroloji istasyonu, özel konferans salonu ve o zaman›n ihtiyac›n› karﬂ›layan kütüphanedir.
* Refik Saydam H›fz›s›hha Merkezi Baﬂkanl›¤›, Ankara

• Koruyucu hekimli¤in gerektirdi¤i aﬂ›, serum ve di¤er biyolojik ürünleri üretmek,
• Ülkemizde üretilen veya yurt d›ﬂ›ndan ithal edilen hertürlü ilaç ve kozmetiklerin, biyolojik ürünlerin kontrollerini yapmak, araﬂt›rma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek, pestisitlerin analiz ve etkinlik testlerini yapmak,
• G›da kontrol ve beslenme hizmetlerinin gerektirdi¤i
araﬂt›rma ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• Çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik araﬂt›rma ve
laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• Zehir kontrol ve araﬂt›rma hizmetlerini yürütmek,
• Salg›n hastal›klarla ilgili araﬂt›rma, do¤rulama ve laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• ‹lgili kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yaparak sa¤l›k personelinin hizmetiçi e¤itim programlar›n› düzenlemek ve
yürütmek,
• Yay›n ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,
• Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü uyar›nca uzmanl›k e¤itimi
vermek,
• Biyokimya,hormon ve hematoloji laboratuvarlar›nda tan›ya yönelik laboratuvar hizmetlerini yürütmek,
• Referans hizmetlerini yürütmektir.

RSHMB ÇALIﬁMA ALANLARI
(Rakamlar 2006 y›ll›k verilerdir)
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ÜRET‹M
Serum Üretimi

Miktar

Akrep serumu (Ampul)
Difteri serumu 3.000 I.U (Ampul )
Normal At Serumu (ﬁiﬂe)
Tetanoz Serumu(1500 I.U Ampul)

52.460
3.175
48
24.840

Antijen
Boyal› Antijen
Boyas›z Antijen
Antiserum

(ml)
9.200
264.800
5.039

Deney Hayvan›
Tavﬂan
Kobay
Fare
Rat
SPF Fare

Adet
575
2.111
12.560
1.352
7.652

Deney hayvanlar› üretim laboratuvar› Kurumun ihtiyac›n›
karﬂ›laman›n yan›nda üniversiteler ve talep eden kurumlara da deney hayvan› sa¤lamaktad›r.
Ulusal Tip Refik Saydam Kültür Koleksiyonu (Rskk) Laboratuvar› bünyesinde bulunan Kültür Koleksiyonumuzda;
1234'ü bakteri, 66'si maya ve mantar olmak üzere toplam;
1302 adet suﬂ Liyofilize halde bulunmaktad›r.

KONTROL
Aﬂa¤›daki konularda Ruhsata esas analizler, Piyasa gözetim ve denetim amaçl› analizler yap›lmaktad›r.
• Aﬂ›, Serum ve Di¤er Biyolojik Ürünler,
• ‹laç ve Kozmetikler,
• G›da ve G›da Katk› Maddeleri,
• Çevre Sa¤l›¤›, (Temizlik Maddeleri Analizleri, Dezenfektan Analizleri, Gürültü Kirlili¤i Ölçümleri, Hava
Kirlili¤i Ölçümleri, ‹ﬂ Hijyeni Analizleri, Toprak Kirlili¤i Analizleri, At›k Çamur Analizleri, Peloid (Kapl›ca
Çamurlar›)
• Su Kalitesi
• Kan, Kan Ürünleri,
• Pestisitler, Kal›nt› Analizleri ve Di¤er Sanayi Ürünleri,

TANI VE DO⁄RULAMA
Hematolojik, Biyokimyasal, Hormonal,
Bakteriyolojik , Serolojik,
Virolojik Testler ve AIDS Do¤rulama,
Tüberküloz,
Parazitoloji,
Zehirlenmeler (Toksikoloji),
Salg›n Hastal›klar Araﬂt›rma Müdürlü¤ü ülkemizde salg›n
hastal›k niteli¤i taﬂ›yan hastal›klar›n kaynak ve etken
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araﬂt›rmas›na yönelik hizmet vermektedir. Ayr›ca bakteriyolojik, mikolojik ve paraziter hastal›klar›n teﬂhisi amac›yla rutin analizler yapmaktad›r. Bünyesinde çok say›da ulusal referans laboratuvarlar› bulunmaktad›r. Ulusal Lejyonella Referans laboratuar›, Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k
Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü ile iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmakta
olup ülke içinde Lejyoner hastal›¤› tan›s›n›n konmas› ve/veya do¤rulanmas› ve izole edilen lejyonella türlerinin tiplendirilmesinin yap›ld›¤› bir referans laboratuard›r. Difteri,
Bo¤maca laboratuarlar› gerek ulusal düzeyde sürveyans
çal›ﬂmalar›, gerekse ﬂüpheli olgularda do¤rulama amac›yla incelemeler yapar. Difteri laboratuar› 2001 Ocak’tan bu
yana Difteri Avrupa Network Projesi içerisinde (EC DC
SANCO) ve “European Laboratories Working Group on
Diphteria (ELWGD)” içinde yer almaktad›r. Enterik bakterilerin epidemiyolojik tiplendirmesini yapan bir Referans
laboratuvar› da yine burada yer almaktad›r.
Ülkemizde enfeksiyon hastal›klar›n›n sürveyans›na yönelik
bir sistem kurulmas› amac›yla Temel Sa¤l›k Hizmetleri ile
ortaklaﬂa bir Avrupa Birli¤i Projesi de bu birim taraf›ndan
yürütülmektedir.
Viroloji laboratuvar›: Dünyan›n 1980’li y›llar›n baﬂ›nda
tan›mlad›¤› HIV/AIDS tan›s›n›n do¤rulanmas›na yönelik
laboratuar›n Merkez Baﬂkanl›¤›m›z bünyesinde “AIDS
Araﬂt›rma ve Do¤rulama Merkezi” ad› alt›nda kurulmas›
1987 y›l›nda viroloji laboratuvar› içinde gerçekleﬂmiﬂtir.
AIDS araﬂt›rma ve Do¤rulama Merkezi, ülkemiz illerinden
Sa¤l›k Müdürlükleri arac›l›¤› ile devlet, üniversite, özel
hastane ve di¤er sa¤l›k kurumlar›ndan gönderilen HIV pozitif veya HIV ﬂüpheli pozitif kan örneklerinde do¤rulama
test çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir. K›zam›k laboratuar›, Bakanl›¤›m›z›n “Ulusal K›zam›k Sürveyans›” program›nda
tan› koyma ve do¤rulama laboratuar› olarak görevlendirilmiﬂtir
Yine Viroloji laboratuvar› bünyesinde bulunan Doku Kültürü ve Enterovirus laboratuar› Dünya Sa¤l›k Ör¤ütü taraf›ndan kabul edilmiﬂ ülkemizin tek Ulusal Polio laboratuar› olup 2002 y›l›nda Dünya Sa¤l›k Ör¤ütü taraf›ndan akredite edilmiﬂtir.
Ayr›ca Kuﬂ Giribi ve K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂi gibi ülkemizde son y›llarda s›k görülmeye baﬂlanan baz› virüs
hastal›klar›n›n tan›s›na yönelik testler yap›lmaktad›r.
Viroloji laboratuvar› Avrupa Bölgesi Referans Laboratuvarlar›’ndan biri olan Hollanda’daki RIVM Enstitüsü ile
ortak çal›ﬂmalar yürütmektedir.
Tüberküloz Referans laboratuar› di¤er ulusal düzeyde referans hizmeti veren laboratuar›m›zd›r. Bu laboratuarda
Ulusal Tüberküloz Kontrol Program› çerçevesinde akci¤er
d›ﬂ› olgularda tüberküloz için standardize edilmiﬂ kültür
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yöntemleri ile mikobakterilerin izolasyon ve identifikasyonu, bölge Tüberküloz laboratuarlar›nda izole edilen mikobakteri kökenlerinin tür/tip tayini, minor ve majör antitüberküloz ajanlara karﬂ› duyarl›l›k testleri, mikroskopi, kültür ve duyarl›l›k testleri ile ilgili olarak standart operasyon
prosedürlerinin haz›rlanmas›, dispanser ve bölge laboratuarlar›n eksternal kalite kontrol program› çerçevesinde ortaya ç›kan aç›¤› gidermek için e¤itim programlar›n›n oluﬂturulmas›, tüberkülozda laboratuar sürveyans›n›n oluﬂturulmas› ve sonuçlar›n de¤erlendirilerek uygun kontrol otoritelerine aktar›lmas› yan› s›ra metodolojik çal›ﬂmalar da
yap›lmaktad›r.

E⁄‹T‹M
Hizmet Öncesi,
Hizmet ‹çi E¤itim,
T›pta Uzmanl›k E¤itimi (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji),

ar›m›z; Türkiye’ye gelen veya Türkiye’nin ihraç etti¤i t›bbi
cihazlar›n insan sa¤l›¤›na zararl› olup olmad›¤›n› test etmektedir. Bu yönüyle; enjektörler, i¤neler, sarg› bezleri,
ameliyat iplikleri, kalp pilleri, serum torbalar›, pamuklar
gibi hepimizin günlük yaﬂam›nda karﬂ›s›na ç›kan t›bbi cihazlar›n sa¤l›kl› üretilip üretilmedi¤ini kontrol eden yegane laboratuar›m›z, halk›m›za verdi¤imiz koruyucu sa¤l›k
hizmetlerinde çok önemli bir iﬂlev görmektedir.
FARMAKOLOJ‹ LABORATUARI
Ruhsat, ithal ruhsat, piyasa kontrol, ﬂikayet, formül de¤iﬂikli¤i gibi çeﬂitli nedenlerle gelen parenteral, biyolojik ve
t›bbi cihaz ürünlerinin, Avrupa Farmakopesi baﬂta olmak
üzere uluslararas› standartlar kullan›larak in vivo ve in vitro ﬂartlarda farmakolojik analizlerinin kalite kontrollerini
yapmak, ayr›ca ﬂikayet nedeniyle gelen numuneler ile ilgili bilimsel görüﬂ istendi¤inde farmakolojik görüﬂ bildirmektedir.

DANIﬁMANLIK VE YAYIN
Zehirlenmeler konusunda dan›ﬂmanl›k (24 saat dan›ﬂmanl›k hizmeti sunumu)(UZEM 114)
Tüm birimler, görev alanlar› ile ilgili konularda dan›ﬂmanl›k hizmeti vermekte(Bilimsel Görüﬂ, Dosya ‹nceleme ve
Mahkemeye Esas Dosya ‹nceleme).
E¤itici, Tan›t›c›,Süreli Yay›n (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, Ad›m Ad›m Kalite)
2007 y›l›nda; Laboratuvarda Güvenli Çal›ﬂma Teknikleri,
Tuberkülozda Bakteriyolojik Tan›, Bilimsel Makaleler Bibliyografyas› adl› kitaplar yay›nlanm›ﬂt›r;

YÜRÜTÜLEN YEN‹ ÇALIﬁMALAR VE YEN‹L‹KLER
YEN‹DO⁄AN TARAMA ÜN‹TES‹
(Fenilketonüri taramas›)
Tüm yenido¤anlar›n Fenilketonüri ve konjenital hipotiroidi
yönünden taramas› yap›larak hasta bebeklerin tan› ve tadevasinin sa¤lanmas›, bu bebeklerin normal zekaya ulaﬂt›r›larak topluma kazand›r›lmas› amac›yla kurumumuz ile
Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürlü¤ü
iﬂbirli¤i ile Üniversitelerin deste¤iyle çal›ﬂmalara devam
etmektedir.

GÖLBAﬁI ÇEVRE REFERANS LABORATUARLARI
(T›bbi Cihazlar, Farmakoloji ve Deney Havyanlar›
Laboratuarlar›)
‘Türk uygunluk de¤erlendirme kuruluﬂlar›na destek’ projesi kapsam›nda Gölbaﬂ› Çevre Referans laboratuarlar›nda
kurulan ilaç ve kozmetikler araﬂt›rma müdürlü¤ü bünyesindeki t›bbi cihazlar, farmakoloji ve deney hayvan laboratuarlar› kurulmuﬂ, yeni hizmete giren laboratuar›m›zda
Avrupa Standartlar›na uygun piyasa gözetimi, denetimi,
ve uygunluk de¤erlendirme alanlar›nda harmonize standartlar kullan›larak fiziksel, kimyasal ve biyolojik de¤erlendirme analizleri yap›lmaktadir.. T›bbi Cihaz Laboratu-

HAVA KAL‹TES‹ LABORATUARI PROJES‹
Bu proje ile, Türk mevzuat›n›n AB mevzuat›na uyumlaﬂt›r›lmas› ve uygulanmas› Ankara için yerine getirilmiﬂ olmaktad›r. Böylece Baﬂkanl›¤›m›z›n yürüttü¤ü bu eﬂleﬂtirme projesi ile hava kalitesinin izlenmesi konusunda AB’ye
uyum sa¤lam›ﬂ olmaktad›r.

Bu Laboratuar sayesinde ﬂu yeniliklere ve imkanlara
sahip olaca¤›z:
- Yeni açt›¤›m›z Hava Kalitesi Laboratuar› ve Ölçüm sistemi, kalibrasyon laboratuar›, özel tart›m odas› ve ölçülen parametre say›s› itibariyle Türkiye’de bir ilktir. Ankara ili, bu projeyle model teﬂkil edecektir. Bu laboratuar ile Türkiye’de ilk defa bir ilde trafik kaynakl› kirlilik
parametreleri, a¤›r metaller ve benzen gibi organik bileﬂikler ile ozon ölçülecek. Bu ölçümler sayesinde, vatandaﬂ›m›z Ankara’da nas›l bir hava soludu¤unu bilecek
ve günlük yaﬂam›n› düzenleyecek ve sa¤l›k tedbirlerini
ona göre alacakt›r.
- S›hhiye, Ulus ve K›z›lay’da olmak üzere 3 tane bilboard›m›z, istasyonlardaki ölçüm sonuçlar›n› an›nda halka
gösterecektir
- Ankara’n›n hava kirlili¤i ölçümleri günlük ve saatlik
olarak sürekli izlenecek ve internet, bilboard ve baz› büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerine konulan bilgilendirme ekranlar›ndan halk›m›z sürekli bilgilendirilecektir. Yani, herhangi bir vatandaﬂ›m›z, “Ankara’n›n havas› ﬂu an ne durumda?” an›nda cevap bulabilecektir.
- Ankara’n›n 8 de¤iﬂik bölgesinde, (S›hhiye, Ulus, Mamak,
Sincan, Keçiören, Bahçelievler, Dikmen, Demetevler) ölçüm istasyonlar›n› kuruldu, bu ölçüm istasyonlar› 24 saat bize, Ankara’n›n hava kalitesi de¤erlerini sunacak.

“OYUNCAK GÜVENL‹⁄‹” LDV PROJES‹”
AB Mesleki E¤itim Program› kapsam›nda, Baﬂkanl›¤›m›z
taraf›ndan önerilen "Safety of Toys"-"Oyuncak Güvenli¤i"

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
konulu proje teklifi desteklenmeye de¤er görülmüﬂtür.
Özellikle Uzakdo¤u menﬂeli, hiçbir güvenlik tedbiri ya da
uyar›s› bulunmayan oyuncaklar›n pazarda ucuzlu¤u nedeniyle rahatl›kla sat›lmas›, haks›z rekabete neden oldu¤u gibi hangi ﬂartlarda üretildi¤i bilinmedi¤i için çocuklar›n güvenli¤ini de tehdit etmektedir. Bu proje kapsam›nda 0-14
yaﬂ grubu çocuklar›n e¤itiminden sorumlu e¤iticilere yönelik e¤itim materyalleri haz›rlanacak ve dolayl› olarak ebeveynler baﬂta olmak üzere, oyuncak üreticileri, ithalatç›lar, çocuklar ve piyasaya arzdaki kilit kiﬂiler; "3 May›s
1988 tarih ve 88/378/EEC say›l› Oyuncaklar›n Güvenli¤i
Hakk›nda Avrupa Konseyi Direktifi" ve ilgili standartlar›n
gerekleri, oyuncaklar›n etiketlenmesi, uyar› iﬂaretleri, yaﬂa uygun oyuncak seçimi, risk analizleri, vb. konularda bilinçlendirilecektir. Ekim-2006 baﬂlayan ve Ekim 2008’de
sona erecek
Yürütücülü¤ünü Refik Saydam H›fz›ss›hha Merkezi Baﬂkanl›¤›'n›n üstlendi¤i projedeki di¤er ortaklar; Hacettepe
Üniversitesi Çocuk Geliﬂimi Bölümü, Akademus Özel Dan›ﬂmanl›k, E¤itimi ve Araﬂt›rma Merkezi (Portekiz), ASAEL Yerel Yönetimler Birli¤i (‹spanya), IISG ‹talyan Oyuncak Güvenli¤i Enstitüsü (‹talya), Reo-Tek Elektronik Yaz›l›m Tasar›m E¤itim San. ve Tic. Ltd. ﬁti (Türkiye), Pilsan
Plastik ve Oyuncak San. ve Tic. Ltd. ﬁti. (Türkiye) ve sessiz ortak Milli E¤itim Bakanl›¤›,Özel Okul Öncesi ve Etüt
E¤itim Kurumlar› Birli¤i Derne¤i ‘dir.
www.safetyoftoys.org adl› sitemizde konuyla ilgili detayl›
bilgiler yer almaktad›r

“SU VE B‹YOS‹DAL PROJES‹”
2003 y›l›nda baﬂlayan bu proje, Türkiye’ de çevre ve halk
sa¤l›¤› konular›nda kapasite geliﬂtirilmesi kapsam›nda,
Sa¤l›k Bakanl›¤›; Halk Sa¤l›¤› Laboratuvarlar› ve Refik
Saydam H›fz›ss›hha Merkez Baﬂkanl›¤› laboratuvarlar›na
içme ve yüzme sular› ile biyosidal analizleri için ekipman
ve uzman deste¤i sa¤lamaktad›r.
Ekipman deste¤inin sa¤land›¤› projenin yat›r›m aya¤› Refik Saydam H›fz›s›hha Merkezi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan; d›ﬂ
kaynakl› uzman deste¤inin sa¤land›¤› eﬂleﬂtirme (twinning) aya¤› ise Bakanl›k taraf›ndan yürütülmektedir. Di¤er
yandan projenin su bileﬂeni için Fransa; biyosidal bileﬂeni
için Avusturya ile eﬂleﬂtirme kontrat› imzalanm›ﬂt›r.
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Projenin yat›r›m aya¤› kapsam›nda, Projede yer alan Halk
Sa¤l›¤› Laboratuvarlar› (Antalya - Alanya,Trabzon, Mu¤la, ‹stanbul - Bak›rköy, ‹zmir - Karﬂ›yaka ve Refik Saydam
H›fz›ss›hha Merkez Baﬂkanl›¤› laboratuvarlar› Frans›z uzmanlar taraf›ndan incelenmiﬂ, analizler için gerekli cihazlar tespit edilmiﬂ, bu cihazlar›n al›m›na yönelik ihale sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r. Nisan 2007 ortalar›ndan itibaren
cihazlar teslim edilmeye baﬂlanm›ﬂ olup,. Haziran 2007
baﬂ› itibar› ile de tüm cihazlar teslim al›nm›ﬂ, kurulmuﬂ ve
e¤itimlerine baﬂlanm›ﬂt›r.

RSHM KAL‹TE ÇALIﬁMALARI
Refik Saydam H›fz›s›hha Merkez Baﬂkanl›¤›’nda
(RSHMB) kalite sistemi kurulmas› ile ilgili 24 Kas›m
2004 tarihinde Kalite Yönetim Birimi (KYB) kurulmuﬂ,
Bu kapsamda Merkez ve Bölgelerde Birim Kalite Temsilcileri (BKT) ve ekipleri oluﬂturulmuﬂ, bunlara ISO 9001,
ISO 17025 temel dokümantasyon ve iç tetkik e¤itimleri ald›r›lm›ﬂt›r. ISO 9001:2000 standard›n›n öngördü¤ü tüm
dokumanlar haz›rlanm›ﬂ, 30 May›s 2007 tarihinde ISO
9001:2000 baﬂvurusu, yap›lm›ﬂ ve 16-17 A¤ustos 2007
tarihinde yap›lan incelemeler sonucunda ISO 9001:2000
belgesi almaya hak kazanm›ﬂ, denetcilerin raporlar› do¤rultusunda belgelendirme iﬂlemi gerçekleﬂecektir. Y›l sonuna kadarda birkaç parametrede 17025 akreditasyonu baﬂvurusu yap›lacakt›r.
Hastane Enfeksiyonlar› Bilimsel Dan›ﬂma Kurulu
Yatakl› Tedavi Kurumlar› Enfeksiyon Kontrol Yönetmeli¤i
çerçevesinde; ulusal politika ve protokollerin belirlenmesi,
hastane enfeksiyonlar›n›n izlemine yönelik ulusal sürveyans program›n›n oluﬂturulmas›, yatakl› tedavi kurumlar›ndaki uygulamalar›n takip edilmesi, konu ile ilgili e¤itim,
program, k›lavuz ve benzeri faaliyetlerin planlanmas› ve
koordinasyonu hususlar›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›na bilimsel
tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmek amac›yla Refik
Saydam H›fz›ss›hha Merkezi Baﬂkanl›¤› koordinasyonunda Hastane Enfeksiyonlar› Bilimsel Dan›ﬂma Kurulu oluﬂturulmuﬂ ve bu konularda çal›ﬂmalar›na devam etmektedir.
28 May›s - 1 Haziran 2007 tarihleri aras›nda Ankara’da
“Hastane Enfeksiyonlar› Enfeksiyon Kontrol Hekimi E¤itici E¤itimi” gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Web Adresi: www.rshm.gov.tr

