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1. GENEL BĠLGĠLER 

Corona virüs‟ler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut 

Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara 

kadar çeĢitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Corona virüs‟ler zoonotik olup, 

hayvanlardan bulaĢarak insanlarda hastalık yapabilir. Detaylı araĢtırmalar sonucunda, SARS-CoV'un 

misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaĢtığı ortaya çıkmıĢtır. 

Henüz insanlara bulaĢmamıĢ olan ancak hayvanlarda saptanan birçok Corona virüs mevcuttur. Corona   

virüs‟lerin insanlarda dolaĢımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV-OC43,HCoV-NL63 ve HKU1-

CoV) çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüslerdir. 

SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha önceden 

bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmıĢ olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuĢtur. 

YaklaĢık 10 yıl sonra Corona virüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiĢ 

olan MERSCoV (Middle East Respiratory Syndrome Corona virüs) Eylül 2012'de ilk defa insanlarda 

Suudi Arabistan‟da tanımlanmıĢ; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Nisan 2012‟de Ürdün 

Zarqa‟daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıĢtır. SARS Corona virüs‟ü ile uzaktan bağlantılı 

olmasına rağmen, yaĢanmıĢ olan SARS tecrübesinden ötürü endiĢe oluĢturmuĢtur.  

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan Ģehrinde 

etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiĢtir. 7 Ocak 2020‟de etken daha önce insanlarda tespit 

edilmemiĢ yeni bir corona virüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıĢtır. Daha sonra 2019-nCoV 

hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiĢ, virüs SARS CoV‟e yakın benzerliğinden dolayı 

SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiĢtir. 

Bu rehber, COVID-19 vakası veya temaslısı ile karĢılaĢıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama 

Ģekilleri hakkında yol göstermek amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu doküman ağırlıklı olarak DSÖ önerileri ve 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSĠYONU) Rehberi 

(https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf) doğrultusunda 

oluĢturulmuĢtur. 

 

       

 

 

 

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
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2. AMAÇ/HEDEF:  

          Bu planın amacı, olası bir pandemi durumunda hastanemize baĢvuran hastaların doğru 

yönlendirilmesini sağlamak; diğer hastalarımızı, çalıĢanlarımızı ve toplumu bulaĢtan korumak; böylesi 

bir durumda hastanemizde uygulanacak önlemleri tanımlayarak sunduğumuz hizmetin kesintiye 

uğramamasını sağlamaktır. 

3. KAPSAM: Tüm hastane çalıĢanları, hastaneye baĢvuran hastalar ve bu hastalarla temas     

edenleri kapsamaktadır. 

4. KAVRAMLAR: 

Akut: BulaĢma gerçekleĢtikten sonra ilk hastalık belirtilerinin oldukça çabuk ortaya çıktığı, hastalığın 

yeni baĢladığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Ġnfluenza özelinde genellikle ilk 48 saat akut dönem 

olarak isimlendirilmektedir. 

Antiseptik: Canlı doku veya yüzeyi mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal maddedir 

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların 

yok edilmesidir. 

Hijyen: Sağlıklı bir yaĢam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü  

Ġzolasyon: Enfekte hastalardan diğer hastalara, sağlıklı kiĢilere, sağlık personeline 

mikroorganizmaların bulaĢının engellenmesi için alınan fiziksel önlemlerdir.   

Kohort: Belirli bir özelliğe (aynı yılda doğma, aynı iĢte çalıĢma, aynı bölgede oturma, aynı 

hastalığa sahip olma gibi) sahip kiĢilerin oluĢturduğu grup 

Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniĢ bir alanda yayılan ve etkisini 

gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim  

Profilaksi: Etkenle karĢılaĢması muhtemel kiĢilerin korunması için önleme amacıyla uygulanan 

iĢlemler 

Salgın: Belirli bir toplumda belirli bir zaman diliminde, bir enfeksiyon hastalığına yakalanan 

bireylerin sayısındaki beklenenden fazla artıĢ durumudur.  

Sürveyans: Belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması, toplanan verilerin bir araya 

getirilerek analizi, yorumlanması ve sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluĢan dinamik bir 

süreçtir.   

 Tatbikat: Bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmıĢ olan müdahale sürecinde yer 

alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın 

koĢullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamadır.   

Temaslı kiĢi: Olası/kesin vakayla, hayvan veya çevreyle bulaĢtırıcı olduğu dönemde, hastalığın 

bulaĢ yolu özelliklerine göre hastalığı kapma olasılığına yol açan; aynı hanede yaĢayan, aynı yerde 

bekleyen, aynı ortamda bulunmuĢ gibi kriterleri karĢılayan kiĢilerdir. 
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Triyaj: Tıbbi müdahalenin önceliklerini belirleme sistemidir. Bu öncelikler; hastanın yaĢama 

Ģansı, durumunun aciliyeti, sağlık müdahale gücü gibi unsurlara dayanarak belirlenmektedir. 

Vaka yönetim algoritması: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, oluĢturulmuĢ vaka tanımına 

uyan hastalar için; tanı, tedavi ve temaslı takip protokollerini içeren karar destek Ģemasıdır. 

5. BÖLGE ÖZELLĠKLERĠ: 

5.1.BÖLGENĠN SOSYAL VE DEMOGRAFĠK BĠLGĠLERĠ:  

     Hastanemiz temel olarak KahramanmaraĢ iline  hizmet vermektedir. Ġlde hizmet veren tek 

Üniversite AraĢtırma Ve Uygulama  Hastanesidir.  

    Ġlimiz 2020 yılı itibari ile yaklaĢık nüfus: 1.154.102 „dir.  

5.2. BÖLGENĠN SAĞLIK ALTYAPISI: 

BÖLGEDE HĠZMET VEREN SAĞLIK KURUMLARI: 

       Bölgemizde ya da yakın bölgelerde hizmet veren Sağlık Bakanlığı‟na bağlı 2. ve 3. basamak 

sağlık kurumları ile özel hastaneler Ģunlardır:  

KAMU HASTANELERĠ 
 

Necip Fazıl ġehir Hastanesi 

Adres:Gaziantep Yolu 14. Km Karacasu Mevkii Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAġ 

Telefon:0 344 228 28 00 

Faks:0 344 251 51 05 

Web Sitesi:http://www.necipfazildh.saglik.gov.tr

 
 

Elbistan Devlet Hastanesi 

Adres:Karaelbistan Mah., No:1, 46300 Elbistan/KahramanmaraĢ 

Telefon:0 344 413 80 01 

Faks:0 344 413 80 05 

Web Sitesi:http://elbistandh.saglik.gov.tr/ 

 

AfĢin Devlet Hastanesi 

Adres:Hastane Cad., AfĢin/KahramanmaraĢ 

Telefon:0344 511 53 05 

Faks:0 344 511 29 66          

Web Sitesi : http://www.afsindh.saglik.gov.tr/ 

Göksun Devlet Hastanesi 

Adres:KayabaĢı Mahallesi Ayhan Taner Ekici Bulvarı Ġbni Sina Caddesi No:9 Göksun 

KAHRAMANMARAġ 

Telefon:0 344 714 11 81 

Faks:0 344 714 10 28 

Web Sitesi:http://www.goksundh.saglik.gov.tr/ 

 

Pazarcık Ġlçe Devlet Hastanesi 

Adres:Ahmet Bozdağ Mahallesi Ahmet AKSU caddesi Pazarcık /KahramanmaraĢ 

http://necipfazildh.saglik.gov.tr/
http://www.necipfazildh.saglik.gov.tr/
http://www.necipfazildh.saglik.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://elbistandh.saglik.gov.tr/
http://elbistandh.saglik.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.afsindh.saglik.gov.tr/
http://www.afsindh.saglik.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.goksundh.saglik.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
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Telefon:0 344 311 31 35 

Faks:0 344 311 30 05 

Web Sitesi:http://www.pazarcikdh.gov.tr/ 

 

Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi 

Adres:Fatih, Ġğde Sk. No:2, 46816 Türkoğlu/KahramanmaraĢ 

Telefon:0344 618 29 00 

Faks:0 344 618 10 19 

Web Sitesi:http://www.kemalbeyazitftrm.saglik.gov.tr/

 
Andırın Ġlçe Devlet Hastanesi 

Adres:Hastane Cad., Andırın/KahramanmaraĢ 

Telefon:0344 561 27 06 

Faks:0 344 561 42 29 

Web Sitesi:http://www.andirindh.saglik.gov.tr/ 

 

Çağlayancerit Ġlçe Devlet Hastanesi 

Adres:Ġstiklal Mah. Karafirez Cad. Küme Evleri No:60 

Telefon:0344 351 25 10 

Faks:0 344 351 20 49 

 

ÖZEL HASTANELER 

 

KahramanmaraĢ Özel Hayat Hastanesi 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:Dulkadiroğlu 

Adres:Ġsmet PaĢa Mah. Yeni Hükümet Cad. 10. Sok. No:6 

Telefon:0 (344) 223-9300 

Web Sitesi : www.hayathastanesi.com.tr 

  

Özel Devakent Hastanesi 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:Dulkadiroğlu 

Adres:Ġsmet PaĢa Mh. 9. Sok No:22 

Telefon:0 (344) 225-8300 

Web Sitesi:www.devakent.com.tr 

  

Özel Caka Vatan Hastanesi 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:OnikiĢubat 

Adres:Hayrullah Mahallesi 4. Sk. No:12 

Telefon:0 (344) 223-6060 

Web Sitesi:www.ozelvatanhastanesi.com 

  

Özel Uğur Göz Hastanesi 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:OnikiĢubat 

Adres:ġazibey Mh. Stad Cd. 9. Sk. No:15 

Telefon:0 (344) 235-4444 

Web Sitesi:www.ugurgoz.com 

http://www.pazarcikdh.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.kemalbeyazitftrm.saglik.gov.tr/
http://www.kemalbeyazitftrm.saglik.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.andirindh.saglik.gov.tr/
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.kahramanmaras.khb.saglik.gov.tr/SaglikTesislerimiz
http://www.hayathastanesi.com.tr/
http://www.hayathastanesi.com.tr/
http://www.hayathastanesi.com.tr/
http://www.ozelvatanhastanesi.com/
http://www.ugurgoz.com/
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 Özel Megapark Hastanesi 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:OnikiĢubat 

Adres:Hacı Bayram Veli Mah. Ali Sezal Bul. No:6 

Telefon:0 (344) 228-7200 

Web Sitesi:www.megaparkhastanesi.com 

  

Özel Marash Life Hospital 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:OnikiĢubat 

Adres:Yörük Selim Mah. Hastaneler Caddesi Eski Maremar Binası 

Telefon:0 (344) 225-9595 

Web Sitesi:marashlife.com 

  

Özel Elbistan YaĢam Hastanesi 

ġehir:KahramanmaraĢ 

Ġlçe:Elbistan 

Adres:Battal Gazi Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:39 

Telefon:0 (344) 413-1737 

Web Sitesi:www.elbistanyasam.com 

 

6. HASTANENĠN HĠZMET KAPASĠTESĠ 

 

KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Hastanesi mevcut durumu 

 

 Hastanemiz 567 yatalı olup, 

 437 yataklı servis kapasitesi  ve 2019 yılı için % 73 Doluluk oranı vardır. 

 112 adet 3.basamak yoğun bakım yatağı , 

 49 adet 2.basamak yoğun bakım yatağı , 

 9 adet 1.basamak yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. 2019 yılı Yoğun bakım doluluk 

oranı %72 dir. 

 2019 yılın içinde toplam  66  poliklinik ile günlük ortalama 1790 hastaya poliklinik 

hizmeti verilmiĢtir. 

 2019 yılın içinde  günlük ortalama 513 hastaya acil servis hizmeti vermektedir. 

 Hastanemizde bulunan ventilatör sayısı 115 (11‟i transport ventilatör), 

 Hastanemizde bulunan  ECMO sayısı 3  adettir.       

Hizmet sunulan branĢlar 

 Acil tıp 

 Adli Tıp 

 Aile Hekimliği 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

http://www.megaparkhastanesi.com/
http://marashlife.com/
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 Çocuk Kardiyoloji 

 Deri ve Zührevi Hastalıkları 

 Enfeksiyon Hastalıkları 

 Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon 

 Göğüs Hastalıkları 

 Halk Sağlığı 

 Ġç Hastalıkları 

 Kardiyoloji 

 Nöroloji 

 Nükleer Tıp 

 Radyasyon Onkolojisi 

 Radyoloji 

 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

 Tıbbi Farmokoloji 

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

 Beyin ve Sinir Cerrahisi 

 Çocuk Cerrahisi 

 Genel Cerrahi 

 Göğüs Cerrahisi 

 Göz Hastalıkları 

 Kadın Hastalıkları ve Doğum 

 Kalp ve Damar Cerrahisi 

 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

 Ortopedi ve Travmatoloji 

 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 

 Tıbbi Patoloji 
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7. PANDEMĠ EYLEM GRUBU 

7.1.Görev Tanımı ve OluĢumu: 

Pandemi Eylem Grubu, olası bir pandemi durumunda hastanemizde verilen hizmetin 

aksamadan sürmesinin sağlanması, COVĠD-19 bulaĢlı hastaların bakım ve sevk iĢlemlerinin 

planlanması, çalıĢanların ve diğer hastaların bulaĢtan korunmalarının sağlanması için hastane 

içinde gerekli düzenlemelerin yapılması, gerekli malzeme ve ilaçların temini ve kullanımının 

sağlanması görevini yürütmek üzere oluĢturulmuĢtur.  

7.2.Görev Dağılımları ve ĠĢleyiĢ: 

      Pandemi döneminde hizmet sunumunun devamlılığı için aĢağıda görev tanımları belirtilen 

birimler oluĢturulmasından  ve yönetim Ģemalarının oluĢturup,personelin görevlendirilmesinden 

Hastane BaĢhekimliği sorumludur.  

Koordinatör hastanemizde sunulan hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapar, ilgili dıĢ merkezlerle iletiĢime geçer ve hasta yatıĢ, tedavi ve sevklerini 

organize eder. 

Hastane BaĢmüdürü kurum içinde alınabilecek idari-mali önlemlerin organize edilmesi,  

HemĢirelik Hizmetleri Sorumlusu hemĢirelik hizmetlerinin koordinasyonu, hastane içi triaj ve yatak 

yönetiminden 

Klinik Temsilcileri kendi kliniklerindeki uygulamaları izlemek ve yönlendirmekten 

Hastane Müdürleri sorumlu olduğu alanla ilgili çalıĢmalarda destek sağlar.  

Gerekli tüm ilaç ve sarf malzemeleri takibi, izlemi ve temini, 

Lojistik planlama,  

Kurum içi haberleĢmenin en hızlı ve en sağlıklı Ģekilde sağlanması, 

Personelinin uygulamalardan haberdar edilmesinden ve koordinasyonundan sorumludur. 
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Laboratuar Sorumlusu laboratuarla ilgili düzenlemelerin koordinasyonundan ve izlenmesinden, 

ISG Hekimi/Uzmanı/HemĢiresi tarafından Personel korunması için risklerin belirlenmesi, takibi, 

aĢılanması ve hasta personelin tedavisi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Sivil Savunma Personeli HAP Planı  uygulaması takibinden sorumludur. 

Kalite Direktörü Pandemi Planının güncel tutulmasından  ve gerekli talimatların hazırlanmasının 

takibinden sorumludur. 

 

7.3.KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı 

Hazırlama Komisyonu 

Koordinatör KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı 

Koordinatörü Doç.Dr.Selçuk NAZĠK 

KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı Hazırlama 

Komisyonu 

 Hastane baĢhekimi ve yardımcısı 

 Enfeksiyon hastalıkları uzmanı  

 Hastane BaĢmüdürü 

 Satın Almadan Sorumlu Hastane Müdürü 

 Ġlaç ve Sarf Depodan Sorumlu Hastane Müdürü 

 HemĢirelik Hizmetleri Müdürü ve/veya   Yardımcısı 

 Hasta Naklinden Sorumlu Hastane Müdürü 

 Güvenlikten sorumlu Hastane Müdürü 

 Ameliyathane Sorumlu Hekimi ve/veya sorumlu hemĢire 

 Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sorumlusu 

 Laboratuvar Sorumlu BaĢhekim Yrd.yada Sorumlu Hekim 

 Yoğun bakım uzmanı veya yoğun bakımlar sorumlusu ve/veya sorumlu hemĢire 

 Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu doktor ve/veya sorumlu hemĢire 

 Kalite direktörü 

 Sivil savunma personeli 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği hekimi (varsa) ve/veya ISG uzmanı ve /veya HemĢiresi 
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 Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı/çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı 

 Dahiliye uzmanı 

 Halk sağlığı uzmanı (varsa) 
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8. HASTANE ĠÇĠ HĠZMET PLANLAMA 

8.1.YÖNETĠM BĠRĠMĠ  

Pandemi döneminde; 

 Pandemi planlarının uygulanmaya konulmasını, 

 Sağlık personelinin çalıĢma düzeninin pandemiye uygun olarak planlanmasını, 

 Sağlık hizmeti sunumunun pandemiye uygun olarak düzenlenmesini, 

 Hastane için triyaj planlamasının uygulamaya konulmasını, 

 Hastane enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerinin değerlendirilmesi ve uygulanmasını, 

 Vaka yönetim algoritmasına uygun vaka takiplerinin uygulanmasını sağlamalıdır. 

8.2. EĞĠTĠM BĠRĠMĠ 

Eğitim programlarının uygulanması ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasına yönelik planlama 

yapılmalıdır. 

Eğitim sorumlusu: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

                               Hastane Eğitim Koordinatörlüğü 

                           

Eğiticiler:   

 Doç. Dr. Selma ATEġ 

 Doç. Dr. Selçuk NAZĠK 

 Doç.Dr.Fatma GÜMÜġER 

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Rıza ġAHĠN 

 HemĢire ġermin ĠNAL 

 HemĢire Esma CĠNGÖZ 

 HemĢire Devlet DOĞRUER 

 HemĢire Bircan TOPAL 

Pandemi döneminde sağlık personeline yönelik aĢağıda belirtilen eğitimlerin planlaması ve yürütülmesi 

sağlanmalıdır. 

 Pandemi öncesi dönemde 

o Mevsimsel influenza, pandemik influenza aĢısı 

o Genel enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri 

o ÇalıĢan personelin tamamına pandemi planı (genel bilgileri ve sorumlulukları) 
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 Pandemi döneminde 

o COVĠD-19 etkeni 

o Vaka tanımı 

o Vaka yönetim algoritması 

o Tanı ve tedavi protokolleri, 

 Sağlık kurumlarında enfeksiyon korunma ve kontrolü vb. 

 

8.3. ĠLETĠġĠM BĠRĠMĠ 

 Kurum içi iletiĢim sorumlusu Doç.Dr.Selçuk NAZĠK Tel:0505 5019161 

 KahramanmaraĢ Ġl Sağlık Müdürlüğü, BulaĢıcı Hastalıklar ġube Müdürü Fatih KARAKUġ Tel:0505 

351 4746 

 KahramanmaraĢ Ġl Sağlık Müdürlüğü, BulaĢıcı Hastalıklar ġube Oğuz Bey Tel:0505 273 4498 

 BulaĢıcı Hastalıklar Birimi Sürveyans Sorumlusu AyĢegül KÖġ Tel: 0532 603 69 46 

 Hastaların hastane içinde veya dıĢına transferi 3030 Numaralı Corona Virüs Koordinasyon 

Merkezi telefon aranarak planlanır. 

8.4. SÜRVEYANS BĠRĠMĠ 

 Sağlık müdürlüğü tarafından istenen verilerin (poliklinik baĢvuru sayısı, yatan hasta sayısı, yoğun 

bakımda yatan hasta sayısı, ölen hasta sayısı vb.) toplanması ve bildirimlerin yapılması 

sağlanmalıdır. 

 Olasi Vaka Tanımlandığı anda „2019 Yeni Koronavirüs Vaka Bildirim Formu‟ ile Ġl Sağlık 

Müdürlüğü BulaĢıcı Hastalıklar Birimi bilgilendirilir. Vakanın yönetimi Ġl Sağlık Müdürlüğü 

koordinasyonunda yürütülür.  

 BulaĢıcı Hastalıklar Birimi Sürveyans Sorumlusu:AyĢegül KÖġ  

8.5.  COVĠD-19 HASTALARININ ACĠL SERVĠS BAġVURU ĠġLEMLERĠ 

COVĠD-19 Ģüphesi olan hastaların ayaktan veya 112 aracılığı ile hastanemize yapacakları 

baĢvurular için yapılan planlamalar ve önlemler aĢağıdaki gibidir; 

COVĠD-19 Ģüpheli hastaların acil servis baĢvuruları için belirlenen alanlar ve çalıĢma 

planlamaları:  

Öncelikle hastanemiz acil servis biriminde ayaktan hasta giriĢ alanı COVĠD-19 olası vakalarının 

yönetimi aĢamasında A planı çerçevesinde izole alan olarak hazırlanması; bu bağlamda COVID-

tel:0532
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19 izole alanı içerisine açılan tüm kapı ve koridorların kapatılması ve ilgili alana hasta giriĢ-

çıkıĢının tek bir kapı halinde acil ayaktan hasta giriĢ kısmından sağlanması, ilgili alan içerisinde 

bulunan kantin, polis ve sekreter odalarının boĢaltılması, kantine ait olan bekleme alanının bu 

alanda çalıĢacak olan ilgili personellere sosyal alan (yeme-içme ve oturma) olarak tahsis edilmesi, 

aynı koridorda bulunan yetiĢkin acil yeĢil alan ve çocuk acil muayene alanlarının boĢaltılarak 

COVĠD-19 Ģüpheli hastaların ayaktan muayene yapılacağı alan Ģeklinde düzenlenmesi, ilgili 

alanda bulunan acil triaj ve enjeksiyon odasının boĢaltılarak olası COVĠD-19 arrest hastalarına 

müdahale edilecek alan haline getirilmesi, ilgili alan içerisinde bulunan yetiĢkin hastaların 

muayene odasının bir noktasına olası COVĠD-19 Ģüpheli gebe hastalara muayene alanı 

oluĢturulması, çocuk acil gözlem odasının boĢaltılarak bu alanın COVĠD-19 Ģüphesi olan 

hastaların gözlemlerinin yapılacağı alan haline getirilmesi, yapılacak olan bu izole alan içerisinde 

sağ koridorda bulunan izole odanın hastaların numunelerinin alınacağı oda olarak dizayn edilmesi, 

ilgili alan içerisinde bulunan acil radyoloji ünitesinde bulunan direk grafi ve tomografinin ilgili 

hastalara hizmeti için dizayn edilmesi, koridorun sonunda kapalı alan halinde bulunan yanık 

ünitesinin ilgili hastalardan yoğun bakımlık olanların tedavi-takip ve gözlenmelerinin yapılması 

noktasında dizayn edilmesi, bu birime açılan asansörlerin kapatılarak asansör karĢısında ilgili alan 

içinde bulunan lavabo ve tuvaletlerin de ilgili alanda çalıĢacak personellerin kullanımı için temin 

edilmesi, ilgili alanda boĢaltılan polis odası, Çocuk Hastalıkları asistan odası ve acil radyoloji 

personel odalarının ilgili alanda çalıĢacak personellere dinlenme odası olarak tahsis edilmesi, ilgili 

alana ayaktan giriĢte sağ tarafta bulunan dekontaminasyon odasının bu alanda çalıĢan personellere 

kirli-temiz-banyo ve çamaĢırhane (çamaĢır makinası dahil) alanları olarak dizayn edilmesi ve bu 

alana dıĢardan açılan kapısının personel giriĢ-çıkıĢ kapısı olarak düzenlenmesi, ayrıca ilgili alana 

ayaktan giriĢ kısmına kapının dıĢında olacak Ģekilde etkin bir triaj ve güvenlik noktalarının 

oluĢturulması gerekmektedir.   

Tüm bu düzenlemelere ek olarak acil servis resüsitasyon birimine açılan 2. giriĢ kapısının normal 

yetiĢkin acil, çocuk acil ve kadın doğum acil vakalarının ayaktan baĢvuru noktası olacak Ģekilde 

açılması ve bu alanların da giriĢine kapı dıĢında olacak Ģekilde etkin bir triaj ve güvenlik noktası 

kurulması gerekmektedir. Covid-19 alanı içerisindeki Çocuk Acil Servisinin yetiĢkin Acil Servis 

içerisinde bulunan gözlem odalarına taĢınması, polis odasının ise yetiĢkin Acil Servis içerisinde 

bulunan seminer odasına taĢınması, sekreter desklerinin ise ilgili birimde bulunan yeĢil alan, sarı-

kırmızı alan, travma alanı ve çocuk acil alanına taĢınması gerekmektedir.  

COVĠD-19 izole acil alanı içerisindeki bölümler ve personel planlaması 

1. Triyaj ve Güvenlik Noktası: COVĠD-19 için planlanan giriĢ noktasında kapının dıĢında, 

ilgili alanda çalıĢmak üzere her gün 1 güvenlik görevlisi ve 1 asistan doktor olmak üzere 

toplam 3‟er tane asistan ve güvenlik görevlisi görevlendirmelidir. Bu alanda çalıĢacak 

asistanlar için gerekli koruyucu ekipman sağlanmalı, ekipmanları kullanmaları için ve 

triyajın etkinliği noktasında gerekli eğitimin sağlanması planlanmalıdır. 

2. YetiĢkin Acil ve Çocuk Acil Muayene Bölümü: Ġlgili alana Acil Tıp AD. ve Çocuk 

Hastalıkları AD.‟dan en az orta kıdemde 3‟er asistan görevlendirilmelidir. Ayrıca bu 

alanlara minumum 2 adet hemĢire/ATT görevlendirmesi yapılmalıdır. 

3. Servis Alanı: Çocuk Acil gözlem ünitesi olarak boĢaltılması planlanan bu alanda 11 olan 

hasta yatak sayısı hastaların temasını minimuma indirmek için 8‟e düĢürülmeli ve bu 
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alanlara yardımcı tüm teçhizatlar kurulmalıdır. Bu alana her nöbette en az 2 asistan olmak 

ilgili klinik branĢlardan minimum 6 asistan görevlendirilmelidir. Ġlgili alana en az 2 

hemĢire/ATT görevlendirilmelidir. 

4. Resüsitasyon Odası: Ġlgili birim içerisinde bulunan triaj ve enjeksiyon odası bu oda için 

planlanmalıdır. Bu alan öncelikle 112 tarafından Ģüpheli resüsitasyon ihtiyacı olan 

hastaların kullanımı için ihtiyaç dahilinde COVĠD-19 alanındaki hastaların resüsitasyonu 

için de planlanmalıdır.  

5. Numune alım odası: Tek olan izole oda planlanmalıdır. 

6. Radyoloji Ünitesi: ÇalıĢmak üzere en az 1 tekniker/teknisyen ve hasta raporları için en az 

1 Radyoloji doktoru görevlendirilmelidir. 

Ayrıca tüm bu alanlarda çalıĢmak üzere (hasta transferi, numune transferi, temizlik vb.) en 

az 3 temizlik/taĢıma personeli görevlendirilmelidir.  

Ġlgili Alana ġüpheli COVĠD-19 Vakalarının Kabulü 

A. Triyaj 

Ġlgili alanda triyaj Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlemiĢ olduğu Ģüpheli vaka 

algoritmasına göre yapılmalı, triyaj görevlisi kiĢisel temas mesafesini korumalı, hastalara 

ateĢ bakılmalı ve hastalardan Ģüphe arz edenlere cerrahi maske takılarak ilgili alana 

alınmalıdır. ġüpheli olmayan vakalar ise triyaj sonrası normal acil giriĢine 

yönlendirilmelidir. 

COVĠD-19 ġÜPHELĠ VAKA TRĠYAJ ALGORĠTMASI 

AteĢ ve/veya Solunum yolu enfeksiyonu bulguları (boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı vb.) 

var mı? 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                          EVET 

(Hastaya tıbbi maske takılmalı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun olası vaka algoritması 

sorgulanmalı! Olası vaka A?-B?-C?) 

Hasta bu sınıflamalardan herhangi birine uyuyor mu? 

 
                          EVET                                                                   HAYIR 

(Maske yok ise cerrahi maske takılır ve               Normal Acil YeĢil Alana yönlendirilir 

izole alan içerisinde bulunan muayene  

alanına alınır)          
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B. YetiĢkin Acil ve Çocuk Acil Muayene Alanı 

 

ġüpheli hastaların ilk muayene, değerlendirme, tetkik iĢlemleri bu alanlarda yapılıp daha 

sonra gözlem için durumlarına göre servis veya izole tek kiĢilik yoğun bakım birimlerine 

alınmalıdır. 

Alandaki asistan doktor uygun kiĢisel koruyucu ekipman (önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz 

koruyucu, eldiven) giyerek hastanın bulunduğu alana girer. Hastanın vital bulgularına 

bakılır (kalp hızı, ritmi, solunum sayısı, kan basıncı, vücut sıcaklığı ve Ģartlar uygun ise 

oksijen satürasyonu kontrol edilir), hastanın fiziki muayenesi yapılır ve tetkikleri istenir. 

Daha sonra hasta numune alım odasına alınır, bu alanda hastadan kan ve boğaz sürüntü 

örneği alınır. Sonrasında ilgili hasta radyolojik görüntüleme odasına alınır. Yoğun bakım 

yatıĢ endikasyonu olan Ģüpheli vakaların COVĠD-19 yoğun bakım bölümüne, olmayanların 

COVĠD-19 servis bölümüne devri yapılır.  

Kan tetkikleri: Hastalardan tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer parametreleri, 

koagülasyon parametreleri (D-dimer), kardiyak enzimler, C-reaktif protein, prokalsitonin, 

arter kan gazı, laktat tetkikleri istenir ve sonuçları değerlendirilir.  

Görüntüleme: Akciğer grafisi ve gerekli durumlarda Akciğer BT çekilir. 

 

C. Servis Alanı  

Ġlgili alan hastalarında primer sorumluluk Enfeksiyon Hastalıklarında olup, burada 

görevlendirilmesi planlanan asistan, hemĢire ve yardımcı sağlık personellerinin 

gözetiminde hasta gözlemlenir. Hastaların servis tedavi ve takipleri Sağlık Bakanlığı‟nın 

algoritmalarına uygun Ģekilde düzenlenir. Hastalara ihtiyaç halinde ilgili branĢ 

konsültasyonları yapılır ve icapçı öğretim üyesine bilgi verilir. Takipleri sırasında yoğun 

bakım takibi gereken hastaların ise yoğun bakıma devri yapılır. 

 

D. COVĠD-19 Ģüpheli kadın doğum hastaları 

ġüpheli kadın doğum vakaları için acil servis COVĠD-19 alanı içerisinde jinekolojik 

muayene masası, NST vb. ekipmanlar Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. tarafından hazır 

edilir, uygun ortamda muayenesi sağlandıktan sonra cerrahi ihtiyacı olmayanlar servis 

alanında takip edilir. Cerrahi ihtiyacı olan hastaların nakli ameliyathanede Anestezi ve 

Reanimasyon AD. tarafından belirlenen odaya yapılır. Cerrahi sonrası ihtiyaca göre izole 

servis veya yoğun bakıma tekrar kabulü sağlanır. Yenidoğanlar ise ilgili birimde izole 

edilmesi planlanan alana alınır. 

 

E. COVĠD-19 Ģüpheli cerrahi hastalar 

Bu hastalar öncelikle COVĠD-19 alanında değerlendirilecek olup ilgili branĢ tarafından 

cerrahi karar verilmesi durumunda Ģüpheli hastaların nakli ameliyathanede Anestezi ve 

Reanimasyon AD. tarafından belirlenen odaya yapılır. Hastaların cerrahisi yapıldıktan 

sonra izole servis veya yoğun bakıma transferi sağlanır. 
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Birim Ġçi ĠĢ AkıĢı ve ÇalıĢma Planları 

A. Öğretim Üyeleri ÇalıĢma Planı 

Acil servis COVĠD-19 yönetim birim sorumlusu, ayrıca Acil Servis Poliklinik iĢlemleri 

için diğer öğretim üyeleri görevlendirilmelidir. Bu öğretim üyeleri birim sorumlusu 

kontrolünde ihtiyaç duyulması halinde gerekli alanlara görevlendirilmelidir.  Öğretim 

üyelerinin çalıĢma planları icap Ģeklinde olup, 24 saatlik liste halinde planlanmalıdır. 

B. Asistan doktorların çalıĢma planı 

COVĠD-19 Acil Servisin kapalı servis Ģeklinde çalıĢması planlanmalıdır. Bu sebeple mesai 

saatleri 24 saat olarak planlanmalı ve 24 saat sonunda 48 saat mutlak istirahat 

planlanmalıdır. Her bir birimde çalıĢacak olan asistan doktorların çalıĢma listeleri 

yapılmalıdır. 

C. HemĢirelik hizmetleri  

Acil Servis COVĠD-19 alanı yetiĢkin ve çocuk acil muayene birimlerinin her birinde 1 

hemĢire, servis alanında ise 2 hemĢire çalıĢması planlanmalıdır. HemĢireler de 24 saat 

çalıĢma prensibine göre çalıĢmalı ve bu birimlerde çalıĢmak üzere toplamda 8 hemĢire 

görevlendirmesi, ihtiyaç halinde ise ek görevlendirme yapılması uydundur. 

 

D. Temizlik ve numune taĢıma 

Bu alanda çalıĢtırılmak üzere en az 3 hasta taĢıma, temizlik ve laboratuvara numune 

götürülmesi için personel görevlendirilmelidir. Bu alandaki numunelerin tamamı 

laboratuvara elden ilgili personellerle gerekli hijyen ve izolasyon önlemleri alındıktan 

sonra nakledilmelidir. Numuneler konusunda ilgili laboratuvar personeli de uyarılmalıdır. 

Yine bu personeller enfeksiyon kontrol komitesinin önerisi ile uygun dezenfeksiyon 

sağlanması çalıĢmalarını yürütmeli, ayrıca alan içerisinde hastaların bakım ve 

ihtiyaçlarının karĢılanmasını da yapmalıdırlar.  

E. Hasta taĢıma 

Mevcut Acil Servis COVĠD-19 alanının dıĢına personel ve hasta çıkıĢı yapılması 

düĢünülmemekle birlikte; bu alanın yetersiz kalması durumunda servis ve yoğun bakım 

ihtiyacı olan COVĠD-19 hastaları hazırlanan planlar dahilinde ilgili servis ve yoğun 

bakımlara ambulans aracılığı ile nakledilmelidir. Ayrıca hastane içerisinde, poliklinik ve 

servislerde Ģüpheli olan vakaların acil servis COVĠD-19 alanına naklinde de ambulans ve 

bu iĢ görevlendirilmiĢ ve eğitilmiĢ personeller kullanılmalıdır. Bu sebeple nakil iĢlerinden 

sorumlu olmak üzere gerekli ambulans, sadece bu iĢ için kullanılmak üzere izole bir alan 

ve personel planlaması yapılmalıdır. Ġlgili personeller ve ambulansların bulaĢın 

yayılmasını engellemek üzere sadece bu iĢ için görevlendirilmesi önemlidir.  

F. Radyolojik görüntüleme ve raporlama 

Görüntüleme ihtiyacı olan hastaların tetkikleri (direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi) 

COVĠD-19 alanı içerisinde tahsis edilecek olan acil radyoloji ünitesinde yapılır. Bu ünitede 

çalıĢması planlanan radyoloji teknikerleri 24 saat esasına göre kendilerine ayrılan 

odalarında kalarak çalıĢtırılır. Tomografi raporları görevlendirilmesi planlanan radyoloji 

nöbetçi kıdemli asistanı ve icapçı öğretim üyesi tarafından ilgili hasta hakkında bilgi 

verilmesi sonrasında raporlanıp sisteme kayıt edilir. 

G. Tıbbi atık iĢlemleri 
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Ġlgili alandaki tıbbi atıklar izole bir Ģekilde paketlenmeli ve uygun Ģekilde imha 

edilmelidir.  

Acil Servis Covid-19 alanında çalıĢacak personeli koruma adına alınması planlanan 

önlemler 

1. Acil Servis COVĠD-19 alanında sağlık çalıĢanlarını korumak öncelikli hedef olup, bu 

bağlamda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

2. Acil Servis Covid-19 alanlarına sağlık çalıĢanlarını uyarıcı bilgi ve önlemlerin olduğu 

kartlar hazırlanarak asılmalıdır. 

3. KiĢisel koruyucu ekipmanların (steril olmayan uzun eldiven, steril olmayan ve tercihen 

sıvı geçirmeyen uzun kollu önlük, tıbbi maske, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, yüz 

koruyucu, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği) Acil Servis COVĠD-19 alanında çalıĢan tüm 

personele dağıtılmalı ve ihtiyaç halinde yedeklerinin de temini noktasında gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. El hijyeni, atık yönetimi planlanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

5. Sağlık ve temizlik çalıĢanlarına kiĢisel koruyucu ekipmanı kullanma, giyinme ve çıkarma 

konusunda eğitimler yapılmalıdır. Ayrıca ilgili tüm çalıĢanlara COVĠD-19 ile ilgili 

bilgilendirici eğitimler verilmelidir. 

6. Kullanılacak tıbbi malzemeler ve ilaçlar ilgili alanlarda hazır olarak bulundurulmalı ve bu 

bağlamda gereken hazırlıklar yapılmalıdır. 

EKLER 

 

1. COVĠD-19 alanına baĢvuran eriĢkin hastaların değerlendirilmesi ve ilk tanıları Acil Tıp 

AD.‟dan ilgili alana görevlendirilmiĢ asistanlar ve icapçı öğretim üyesi tarafından 

yapılmaktadır. Lüzum halinde icaba COVĠD-19 üst komisyonunca oluĢturulan Acil 

Poliklinik listesindeki öğretim üyeleri de eklenecektir. 

2. COVĠD-19 çocuk acil ünitesi Pediatri AD. tarafından yapılan görevlendirmeler ile 

çalıĢmaktadır. 

3. COVĠD-19 acil 8 yataklı servis bölümünün primer yönetimi Enfeksiyon Hastalıkları 

sorumluluğunda olup, 09.00-17.00 saatlerinde Doç. Dr. Selçuk NAZĠK, 17.00-09.00 

saatlerinde ise Doç. Dr. Fatma GÜMÜġER icabı sorumluluğunda çalıĢmaktadır.  

4. Ġlgili alanlara ait çalıĢma listesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan HAKKOYMAZ tarafından  
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 Acil Servis Hasta GiriĢi 

112 ile gelen hasta; 

 Triyaj ekibi tarafından 

sorgulanmalı  

 ġüpheli vaka ise hastaya 

cerrahi maske takılmalı  

 Hasta bekletilmeden Ġzolasyon 

odasına alınmalı 

 Günün Ġzolasyon ekibine 

hastanın Ġzolasyon odasına 

alındığına dair bilgi verilmeli 

112 ile gelen hasta; 

 Triyaj ekibi tarafından 

sorgulanmalı  

 ġüpheli vaka ise hastaya 

cerrahi maske takılmalı  

 Hasta bekletilmeden Ġzolasyon 

odasına alınmalı 

 Günün Ġzolasyon ekibine 

hastanın Ġzolasyon odasına 

alındığına dair bilgi verilmeli 

             Ġzolasyon Odası(KBRN Ünitesi) ÇalıĢma Prensipleri 

 
 

Ġzolasyon odasında (KBRN Ünitesi) alınan hasta için; 

 Temas ve Damlacık izolasyonu  uygulanmalı, 

 Hasta ile 1 metreden yakın temasta sağlık personeli önlük, eldiven, 

gözlük, yüz koruyucu, cerrahi maske kullanılmalı 

 Damlacık/areosolizasyona neden olan iĢlemler esansında N95 maske 

kullanılmalı (aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik iĢlemler, 

entubasyon, solunum yolu numunesi alınması) 

 Hasta olası/Ģüpheli vaka algoritması  kriterleri yönünden 

değerlendirilmeli; 

 Yapılan değerlendirme neticesinde nCoV-2019 Ģüphesi kanaatine 

varması halinde Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ile iletiĢime geçerek 

hastaya konsültasyon talebinde bulunmalı 

 Yapılan değerlendirme neticesinde nCoV-2019 Ģüphesi kanaatine 

varılmaz ise maske ile acil iĢleyiĢ süreci için poliklinik bölümüne 

yönlendirilmeli, 

 Yönlendirme esnasında nCoV-2019 yönünden değerlendirildiği 

belirtilmeli 
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Ġzolasyon odasında (KBRN Ünitesi) hasta; 

 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı/asistanı gelene kadar hasta izole oda 

alanı içerisinde bekletilmeli 

 Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı/asistanı tarafından hasta 

değerlendirilmeli ve sürüntü örneği uygun Ģekilde kendilerince alınmalı 

 Uygun koĢullarda transferi sağlanmalı 

 ġüpheli olan olguların transferi için Enfeksiyon Hastalıkları 

Uzmanı/asistanı tarafından referans hastane ve 112 ile iletiĢim 

sağlanmalı(……………. ) 

 ĠletiĢime göre transfer organizasyonu sağlanmalı 

 Transfere kadar hasta izole odada bekletilmeli ve sağlık ekiplerince 

takibi yapılmalı 

 Transfer esnasında hastaya cerrahi maske takılarak hastanın transferi 

Ġzolasyon odasının dıĢa açılan kapısından yapılmalı, hasta bekleme 

alanından geçiĢine izin verilmemeli 

Transfer sonrası Ġzolasyon odası (KBRN Ünitesi); 

 

 Personel kiĢisel koruyucu ekipmanlarını giymeli 

 Hasta odasında bulunan tüm atıklar tıbbi atık olarak toplanmalı 

 Tıbbi atık torbaları birbirine aktarılmadan bulunduğu alan içerisinde 

toplanmalı 

 Üzeri etiketlenerek bekletilmeden ortamdan uzaklaĢtırılmalı 

 Oda içerisi ve hasta bekleme alanında bulunan tüm yüzeyler 1/10‟luk 

çamaĢır suyu (1 lt 100cc ya da 1,5 lt‟ye 10 adet klor tablet (5gr)) 

eklenerek hazırlanan solüsyon ile dezenfekte edilmeli 

 Ortam için kullanılan temizlik malzemeleri 1/10‟luk çamaĢır suyu 

hazırlanan solüsyon ile yıkanarak dezenfekte edilmeli 
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8.6.  COVĠD-19 HASTALARININ POLĠKLĠNĠK BAġVURU ĠġLEMLERĠ 

Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve 

Faaliyet Planı Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre Hastane giriĢ kat A koridoru 

COVĠD-19 poliklinikleri olarak düzenlenecektir. Bu düzenleme kapsamında; 

A Planı: Ġlk etapta bir poliklinik odasının düzenlenmesi (oda içinden çıkmayacak bir 

steteskop, tansiyon aleti ve EKG cihazının temini), burada normal mesai saatleri içinde poliklinik 

hizmeti sunabilecek dahili branĢlardan bir asistanın görevlendirilmesi, triaj ve sekretarya 

iĢlemlerini yapabilecek nitelikte bir personelin ve bir güvenlik görevlisinin ilgili alanda 

görevlendirilmesi uygun olacaktır. COVĠD-19 olası vaka tanımına uyduğu düĢünülen hastanın 

hızlı izolasyonu için ikinci bir odanın hazırlanması, personel için gerekli bariyer ekipmanlarının 

(cerrahi maske, N95 maske, önlük, bone, eldiven, gözlük) sağlanması, izolasyon önlemleri 

kapsamında A koridorunun baĢka bir amaç için kullanılmaması, kan alımında yardımcı olacak bir 

hemĢirenin ve bölümün temizlik ve dezenfeksiyonunu yapacak bir personelin görevlendirilmesi, 

personel dinlenme alanının bu amaca uygun olarak hazırlanması, portabl bir AC grafisi cihazının 

bu alana çekilmesi gereklidir. 

Personel istemi: Bir hemĢire, bir asistan, bir sekreter, bir temizlik personeli, bir güvenlik 

görevlisi 

B Planı: Hasta sayısının artması ile poliklinik oda sayısının dörde, izolasyon odası 

sayısının ikiye çıkarılması, yukarıda bahsedildiği Ģekilde her poliklinik odasında odaya ait 

steteskop, tansiyon aleti ve en az iki odada EKG cihazı bulundurulması, dahili branĢlardan birer 

asistanın normal mesai saatlerinde 8‟er saat Ģekilde çalıĢacak Ģekilde istihdam edilmesi, triaj için 

bir kiĢinin görevlendirilmesi gereklidir. 

Bu aĢamada bir hemĢire ve temizlik personeli yeterli olacaktır. 

Personel istemi: Üç asistan, triaj için bir personel 

C Planı: B planındaki mevcut durumun yetersiz kalması halinde, B planındaki mevcut 

duruma ek olarak, 24 saat boyunca çalıĢacak iki poliklinik odasının ve ekipmanın, 24 saat 

boyunca 8‟er saat vardiya ile çalıĢacak her bir poliklinik odası için 3‟er asistanın, gündüz 

saatlerinde iki, akĢam saatlerinde bir hemĢirenin, bir temizlik personelinin, gündüz saatlerinde iki 

gece bir kiĢi olacak Ģekilde güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi, kan alma ve EKG çekimi için 

ayrı ayrı iki odanın belirlenmesi, triaj yapacak kiĢi sayısının gündüz 3, gece iki olacak Ģekilde 

düzenlenmesi gereklidir. 

Personel istemi: 24 saat çalıĢacak iki polikinik için 8‟er saat vardiya çevirebilecek sayıda 

asistan, 24 saat içinde gündüz saatlerinde iki, gece saatlerinde bir kiĢi olacak Ģekilde güvenlik 

görevlisi, gündüz saatlerinde iki, gece saatlerinde bir kiĢi olacak Ģekilde hemĢire, EKG 

çekiminde yardımcı olabilecek bir personelin ve bir temizlik personelinin 24 saat boyunca 

hizmet verebilecek Ģekilde istihdam edilmesi gereklidir. 

D Planı: C planına ek olarak 24 saat boyunca hizmet verecek poliklinik sayısının 4’e 

çıkarılması, asistan istihdamının bu sayıya göre sağlanması, gece görevli hemĢire sayısının iki, 
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gündüz temizlik personeli sayısının iki,  hemĢire sayısının gündüz saatlerinde üç, gece saatlerinde 

iki, güvenlik görevli sayısının gündüz üç, gece iki, tıbbi sekreter 24 saat boyunca bir, triaj 

ekibinin gündüz dört, gece üç kiĢi olacak Ģekilde düzenlenmesi gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poliklinik/Klinik Hastaları için 

Ayaktan/klinikten gelen hasta; 

 

Hastaya cerrahi maske takılmalı, 

Açılabilir oda penceresi varsa açılmalı 

Odaya yeni hasta alınmaması için sekreterlik bilgilendirilmeli, 

Poliklinik için; Geçirilecek sürenin uzamasının ön görülmesi halinde 

bekleyen hastalar diğer polikliniklere yönlendirilmeli, 

Hasta “Olası Vaka Tanımı” yönünden değerlendirilmeli, 

Olası vaka tanımına uyan hastalar için yönlendirme elemanı 

çağırılmalı, gelen personelin cerrahi maske takması sağlanmalı, 

Hasta poliklinik ve klinik içerinde dolandırılmadan yönlendirme 

elemanı(Tel.3030) ile Acil Servis içerisinde tanımlanan “Ġzolasyon 

Odası(KBRN Ünitesi)” na gönderilmeli 

Hasta gönderildikten sonra hasta için “Enfeksiyon Hastalıkları” 

konsültasyonu istenir,  konsültasyon  talebinde hastanın durumu ve 

hastanın “Acil Servis Ġzolasyon Odası” da olduğu mutlaka 

belirtilmeli, 

Yönlendirme elemanı tarafından hasta izolasyon  odasına alındıktan 

sonra günün izolasyon ekibine hastanın Ġzolasyon odasına alındığına 

dair bilgi verilmeli, 

•Hasta gönderildikten sonra poliklinik odasına en az 2 saat süre ile yeni 

hasta alınmamalı, poliklinik 2 saat süreyle havalandırılmalı, 1/10‟luk çamaĢır suyu 

ile dezenfekte edilmeli 

• 
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8.7.DOĞUMHANE HĠZMETLERĠ ĠHTĠYACI OLAN COVĠD-19 HASTALARININ 

ĠHTĠYACINA YÖNELĠK PLANLAMA  Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre 

COVĠD-19 Ģüpheli  veya tanılı hasta hasta acil servise baĢvurduğunda acil servis ekibi tarafından triyaj 

uygulandıktan sonra kadın hastalıkları ve doğum doktorlarına bilgi verilerek Ģüpheli hastayı acil serviste 

COVĠD-19 hastaları için ayrılan  bölüme alınacaktır. Kadın hastalıkları ve doğum ekibi tarafından hasta 

değerlendirilip takibe alınması gereken hastalar acil servisdeki COVĠD-19 servisinde tedaviye 

alınacaktır.Doğum veya ameliyat gerektiren durumlar varlığında COVĠD-19 hasta nakli Ģartlarına uygun 

ameliyathaneye transfer edilir.Doğum sırasında yenidoğan ekibine haber verilerek katılımı 

istenir.Postoperatif hasta diğer COVĠD-19 Ģüpheli veya tanılı hastalara uygulanan protokol ile COVĠD-

19 için Ayrılan servis veya yoğun bakıma transfer edilir ve tedavisi planlanır. 

 

8.8.AMELĠYATHANE HĠZMETLERĠ ĠHTĠYACI OLAN COVĠD-19 HASTALARININ EK 

YATAKLI SERVĠS ĠHTĠYACINA YÖNELĠK PLANLAMA 

Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı 

Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre ameliyathane hizmetleri ihtiyacı olan hastalar için 10 

ve 11 numaralı ameliyathane odaları planlanır.COVĠD-19 Ģüpheli yada kesin tanılı hasta ,uygun transfer 

koĢulları sağlanarak ameliyathaneye transfer edilir.  

1.Ameliyathane Odası Hazırlığı: 

1.1.Temiz Oda (Hazırlık Odası): 

-Ameliyathane öncesi, muslukların olduğu temiz oda olmalıdır 

-Odalar arası kapı her zaman kapalı olmalıdır.(Tek neden fiziksel bariyer değil + ideal olarak 

ameliyathane odası ile temiz oda arasında 5Kpa fark olmalı- negatif basınçlı ameliyathane) 

-Ġlaçlar oda dıĢında hazırlanmalıdır. (Sadece bu ilaçlar ve hazırlanan malzemeler kirli odaya 

girecek, kirli oda içinde baĢka anestezi ilaç ve malzemesi örneğin bulunmayacak) 

-Hazırlanan malzemeleri üzeri Ģeffaf örtü ile kaplanmalı ve masa ile kirli odaya taĢınmalıdır. 

-KiĢisel korunma ekipmanı (bone veya helmet, gözlük, siperlik, N95 maske, önlük, çift eldiven) 

hazırlığını kontrol edilmelidir. 

-Ġçeri girecek ekibin isimlerini belirlenmeli, daha fazla personel giriĢi önlenmelidir. 

-Kirli ve temiz odanın kapısına aerosol olasılığı uyarı iĢareti yerleĢtirilir.  

-Personel üstündeki takıları (yüzük, bilezik, anahtar, kalem, cüzdan, telefon) bu temiz odada kilitli 

dolaba bırakmalıdır. 
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1.2. KĠRLĠ ODA: 

-Ameliyathanede vakanın yapılacağı odadır. 

-Solunum makinasının ve monitörün üstünü tercihen Ģeffaf örtü ile kaplanmalıdır. 

-Solunum cihazının kontrolleri ve ekranı görülebilir olmalıdır. 

- PoĢeti yırtmadan çevirebilinmesi için  Comwheel, APL valvi gibi çevrilen kısımlarda bolluk 

bırakılmalıdır. 

-Videolaringoskop üstü de Ģeffaf örtü ile kaplanmalıdır.  

-Videolaringoskopun altında kuru ve kapaklı, iĢ bittikten sonra aletleri sterilizasyona taĢımak için 

gerekli olan tepsinin varlığından emin olunmalıdır.  

-Odadaki kullanılmayacak malzemeleri odadan uzaklaĢtırılmalı, eğer kullanılacaksa mutlaka Ģeffaf 

örtü ile kaplanmalıdır.(gerekmiyorsa-korunamıyorsa USG, fiberoptik bronkoskop, vs) 

-Anestezi makinasını ve ambuyu, devre uçlarındaki endotrakel tüpe bağlanacak 2 filtreyi (hme-

bakteri filtresi) kontrol edilmelidir. 

- Hattı kontaminasyondan korumak için  End-tidal karbondioksit hattı mutlaka filtrelerden sonra 

makineye yakın tarafa yerleĢtirilmelidir.  

-Atık yönetimini Tıbbi atık planına uygun olarak yapılmalıdır. 

2)ANESTEZĠ EKĠBĠNĠN HAZIRLIĞI: 

-Tüm ekibin vakaya girmeden önce vücut ısıları ölçülüp, kaydedilmelidir. 

-Vakaya giren personel tüm ekipmanla hazır olmalıdır. 

Tam kiĢisel koruma  

• Sıvı geçirmeyen önlük (uzun kollu)  

• Eldiven (Çift kat/bileklerin kapatılması için uzun)  

• Göz koruması  

• Tam yüz koruması  

• Saç koruması / baĢlık  

• KiĢiye uygunluğu test edilmiĢ N95 maske veya hava temizleyici respiratörler 

(PAPR=powered air purifying respirators) 

-Kirli odaya girmeden önce, temiz odada entübasyonu gerçekleĢtirecek ve ona yardımcı olacak 

kiĢi ekip sistemiyle kiĢisel korunma ekipmanını (KKE) sırasıyla giyer. 

3)HASTANIN HAZIRLIĞI: 
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-Ekibe eğitim verilmelidir. (cerrah, personel, hemĢire)  

-Hastanın cerrahi maske ile doğrudan ameliyathaneye (kirli odaya) hazırlık tamamlandıktan 

sonra gelmesini sağlanmalıdır. (ortalama hazırlık süresi 30 dak olarak verilmiĢ) 

4)ENTÜBASYON ĠġLEMĠ: 

-Ekip tamamen hazır olduğunda hastanın doğrudan masaya alınmasını sağla, hastanın preop 

bölümde veya temiz odada beklemesi önlenmelidir. . 

-Hasta iyi preoksijene edilmelidir.- PREOKSĠJENASYON 

 Uygulayıcıyı korumak için kaçak olmayacak Ģekilde yüz maskesi uygulanmalıdır  

 TV ile 3 dk FiO2 = %100 veya ZVK 8 solunum FiO2 = %100 veya CPAP/PSV 10 cmH2O 

+ PEEP 5 cmH2O ile preoksijenasyon uygulanmalı 

-Ġndüksiyon ilaçlarını verdikten sonra (hızlı sıralı indüksiyon, iv indüksiyon uygulanmalı), 

tercihen maske ile ventile etmeden ve hastanın kas gevĢeticisi iyice oturduktan sonra (aerosol 

oluĢturma kapasitesi en aza inmesi için), deneyimli anestezistle hastaya eğilmeden 

videolaringoskop ile entübe edilmelidir. 

-Hızlı seri entübasyon!!! RSI; bütün hastalara uygulanmalıdır.  

 YÜKSEK DOZ NÖROMUSKULER BLOKER - Laringoskopi için geçmesi gerekli 

süreye mutlaka UYUNUZ (60 sn) (roküronyum 1,5 mg/kg) 

 Maske ile ventilasyondan mümkün olduğunca kaçınılmalı 

 NASAL OKSĠJENASYON: APNEĠK FAZ SIRASINDA 3 LT/DAK FiO2 = %100 

(Desatürasyon olmamalı)  

 Krikoid bası sadece regürjitasyon olasılığı fazla olan hastalara uygulanmalıdır 

 LARĠNGOSKOPĠ; ilk denemede baĢarmaya çalıĢın; ekranı ayrı olan, entegre olmayan 

Videolaringoskop tercih edilmeli + stile üzerinde uygun boyda tüp hazır olmalı.  

 Havayolu açıklığını sağlar sağlamaz ventilasyona baĢlamadan kafı ĢiĢiriniz  

 ETT POZĠSYON KONTROLÜ- KAPNOGRAFĠ EĞRĠSĠne bakınız (oskültasyon 

önerilmiyor) 

 KAPALI ASPĠRASYON SĠSTEMĠ KULANIN 

  SOLUNUM DEVRESĠNĠN TÜPTEN AYRILMAMASINA ÖZEN GÖSTERĠN; 

AYIRMA ZORUNLULUĞU VARSA ÖNCE TÜPÜ KLEMPE EDĠN SONRA AYIRIN 

 BaĢarısız giriĢimler arasında düĢük TV/basınç ile re-oksijenasyon yapılabilir 

 Ġkinci baĢarısız giriĢimden sonra supraglottik havayolu araçlarına geçmek gerekir 

(entübasyona olanak sağlayan ikinci kuĢak SGA seçiniz) 

 SUPRAGLOTTĠK HAVAYOLU ARAÇLARI ĠÇĠNDEN endotrakeal entübasyon (ekranı 

ayrı olan entegre olmayan tercihen tek kullanımlık fleksibl endoskop ile)  

 CI-CO (entübe edilemeyen- oksijene edilemeyen) söz konusu olursa erken FONA 

(krikotirotomi)  

 UYANIK ENTÜBASYON (sadece çok zorunlu ise)  

o HAVAYOLU TOPĠKALĠZASYONU: aerosol/ vaporizasyon olarak uygulamayın  

o SEDASYON: düzeyini titre edin  
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o FLEKSĠBL ENDOSKOP; AYRI EKRANLI, TEK KULLANIMLIK  

-Tüp ucunda HME veya klemp konulmalı  

-Entübasyon sonrası hemen kafı ĢiĢir ve devreyi bağla, varsa klempi aç 

-2. Eldivenini değiĢtir. 

5) EKSTÜBASYON ĠġLEMĠ: 

- Hastayı ekstübe etme aĢamasında hastanın öksürme ihtimali var, mümkün olduğunca öksürmeyi 

tetikleyen iĢlemlerden kaçınmalıdır. 

-Maskeyi Ģeffaf bir örtünün altına alınmalı, sadece konnektör kısmı poĢeti delip, maske örtünün 

altında bırakılmalıdır. 

- Devreyi ayırılmalı, entübasyon tüpünün ucunda bir filtre bırakılıp, ikinci filtreyi maskenin 

konnektörüne bağlanmalıdır. 

-Hastanın ağzının içini aspire edilmelidir.  

-Sonra maskenin bulunduğu Ģeffaf örtüyü hasta yüzüne yaklaĢtırılır. 

- Kafı indirip tüp  çekilir ve maskeye bağlanmıĢ filtreli devre ile hastayı solutulur.   

-Hasta yeterli vital kapasitedeyse yüzüne oksjen maskesi takılıp, iyice uyanmasını takip edilir. 

-Uyanan hasta transfer oksijen tüpü ile odadan doğrudan ayrılmıĢ servise yollanır. 

 

ALTIN NOKTALAR  

• Tüpü tek defada uygun derinliğe yerleĢtir, sonrasında kafı indirip geri çekmek zorunda kalma  

• Ekstübasyonda iki kiĢi ol, direkt yüz maskesine geç  

• NIV ve HFNO den kaçın  

• Hastaya öksürmemesini söyle  

• Ekstübasyon sonrası hastaya basit oksijen yüz maskesi tak  

• Oral aspirasyon yapılabilir ama dikkat öksürtme! 
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8.9. COVĠD-19 HASTALARININ EK YATAKLI SERVĠS ĠHTĠYACINA YÖNELĠK 

PLANLAMA 

Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı 

Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre servis düzeyinde takibi yapılacak hastalar için, 

hastane giriĢ katı H bloktaki servislerin tamamı boĢaltılarak üç basamaklı COVĠD-19 tedavi servisi 

planlanacak. Serviste yatan hastalar gruplandırılırken hafif, orta ve ağır servis hastası Ģeklinde 

gruplandırılacaktır. 

H blok Öğretim Üyesi Odaları boĢaltılacak. Bu alan pandemi dönemi boyunca çalıĢanlar için uygun hale 

getirilecektir. 

Servisin beklenen çalıĢma süresi: 40 gün 

Yatırılması öngörülen hasta sayısı: 40 Hasta 

ÇalıĢılması planlanan personel sayısı: Enfeksiyon Hastalıkları AD Öğretim üyesi, Dahili 

branĢlar ön planda olmak üzere diğer branĢlar öğretim üyelerinden 2 kiĢi, Enfeksiyon Hastalıkları 

AD 2 asistan doktoru, Dahili branĢ kliniklerden 9 asistan doktor, Enfeksiyon kontrol 

hemĢirelerinden 1 kiĢi, entübasyon konusunda tecrübeli bir anestezi teknikeri, 18 hemĢire, 9 

hizmetli personeli, servis giriĢine 2 güvenlik, 2 tıbbi sekreter lazımdır. 

ÇalıĢma planı: Hergün Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim üyesine eĢlik eden iki öğretim üyesi 

ile beraber biri Enfeksiyon Hastalıkları AD‟den toplam 4 asistan olmak üzere 24 saatlik nöbetlere 

girilecektir. Yatan Hasta sayısına göre hemĢire ve personel istenecektir. Gereksiz kalabalık 

personel istenmemekle beraber doktor personeller arası temas minimuma indirilmek için ayrı 

dinlenme odaları tahsis edilmelidir. Her sabah kiĢisel koruyucu ekipman paketi yönetim tarafından 

hazırlanarak çalıĢanlara teslim edilecektir. Devir vizitleri olmayacaktır. Her sabah enfeksiyon 

kontrol hemĢireleri 20 dakika eğitim verecektir. Kamera ile servisin izlenmesi sağlanacak 

enfeksiyon kontrol hemĢireleri uygunsuz davranıĢlara müdahil olacaktır.  

KiĢisel koruyucu Ekipman paketi:  

o N95 maske 

o Tek kullanımlık önlük 

o Su geçirmez elbise 

o Gözlük (ilk defa çalıĢmaya gelenlerin paketinde kesinlikle bulunacaktır.) 

o Bone 

A planı : 3 öğretim üyesi -6 asistan temelli %30 kapasite çalıĢılıcaktır. 

B planı: 6 öğretim üyesi – 9 asistan temelli %60 verim ile çalıĢılacaktır. 

C planı: 14 öğretim üyesi-9 asistan tam Kapasite çalıĢılacaktır. Ġhtiyaç halinde ek çalıĢan 

istenecektir. 
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8.10. COVĠD-19 HASTALARININ EK YOĞUN BAKIM ĠHTĠYACINA YÖNELĠK PLANLAMA 

Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet 

Planı Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre yoğun bakım düzeyinde takibi yapılacak 

hastalar için, COVĠD-19 hastalarından yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için yapılan planlamalar 

ve önlemler aĢağıdaki gibidir; 

8.10.1.COVĠD-19 hastalarının yoğun bakım ihtiyacı için belirlenen alanlar ve çalıĢma 

planlamaları:  

A. Planı: Hastanede virüsün hızlı yayılımı göz önüne alınarak, enfeksiyon hastalıklarının 

planlaması dahilinde hastanemiz ilk plan olarak Acil Servis Ünitesi içerisinde olan bir koridor 

COVĠD-19 merkezi olarak planlanmıĢtır. Bu alan içerisinde triaj alanı, gözlem alanı, görüntüleme 

alanı ve 7 yatak ( 7 mekanik ventilasyon) lı COVĠD-19 izole yoğun ünitesi kurulmuĢtur.   

i. Ġzole tek kiĢilik 5 oda ve 2 yatak konulabilecek alan yoğun bakım Ģartlarını sağlayacak 

Ģekilde düzenlenmiĢtir. Bu ünite içerisinde her yoğun bakım odasında bulunması 

gereken malzemeler temin edilmiĢtir ( her oda için bir steteskop, EKG cihazı, 

defibrilatör, ultrason, ekokardiyografi, videolaringoskop ). 

ii. COVĠD-19 Yoğun Bakım Alanı için asistanlık eğitiminde yoğun bakım rotasyonu olan 

tüm AraĢtırma Görevlileri ve 1.2.3. basamak yoğun bakımda hasta takip eden ve yoğun 

bakım eğitimi veren tüm Akademik Öğretim Üyeleri‟nin idare tarafından 

görevlendirilmesi yapılarak çalıĢması aĢağıdaki düzende planlanmıĢtır.  

iii. Öncelikle yoğun bakım için seçilen ekip; akademik personel olarak Anestezi ve 

Reanimasyon AD dan 3, Göğüs Hastalıkları AD.dan 3, Dahiliye AD.dan 3 Öğretim 

Üyesi ve bu ana bilim dallarından 3‟er AraĢtırma Görevlisi olarak görevlendirmeler 

yapılmıĢtır, ayrıca yoğun bakımları olan anabilim dallarından konsültasyon için idare 

tarafından görevlendirmeler yapılmıĢtır.  

iv. Akademik personel ve araĢtırma görevlilerin çalıĢma planı; ilk dönemde 24 saatlik 

olmak üzere planlanmıĢtır. Bu planlama ihtiyaç durumunun artması halinde tekrar 

düzenlenecektir. Normal mesai saatleri içinde yoğun bakımda her gün Anestezi, 

Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları Asistanı bir ekip olarak çalıĢması planlanmıĢtır.   

Akademik personelin çalıĢma planı; Anestezi, Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları AD 

dan görevlendirilen Öğretim Üyeleri gündüz bir öğretim üyesi 08-16 saatleri arasında 



 

KSÜ TIP FAKÜLTESĠ SAĞLIK UYGULAMA 

HASTANESĠ 

COVĠD-19 PANDEMĠSĠ HAZIRLIK VE 

FAALĠYET PLANI 

Doküman Kodu EN.PL.02 

Yayın Tarihi 17.03.2020 

Revizyon No 2 

Revizyon Tarihi 24.03.2020 

Sayfa Numarası    33 / 58 

 

 

mesaisini COVĠD-19 yoğun bakımda geçirecek 16-08 arasında ise icap olarak tutması 

planlanmıĢtır. Ayrıca diğer Anabilim Dallarından görevlendirilen tüm öğretim üyeleri 

herhangi bir sorun olduğu zaman Konsültasyon Hekim olarak görevlendirilmiĢtir.  

Akademik personel ve araĢtırma görevlilerinin çalıĢma saatlerine iliĢkin çizelge 

hazırlanarak idareye sunulmuĢtur.  

v. Personel istemi: yoğun bakım yatak sayısı düĢünülerek her 2 yatak için bir hemĢire ve 

gündüz sabit ünitenin sorumlu hemĢiresi Ģeklinde hemĢire sayısı planlaması hemĢirelik 

idaresi tarafından planlanarak yapılmalıdır, minumum hemĢire sayısı 18 

görevlendirilmelidir.  

Alan ve odaların temizliği amacıyla her 2 odaya bir temizlik personeli ve orta alan bir 

temizlik personel sayısının hesaplanarak planlama yapılarak personel hizmetlerinden 

yeterli sayıda personel sağlanmalı, minimum 9 personel görevlendirilmelidir.  

B Planı: yoğun bakım gereksiniminin artması durumunda planlama Ģu Ģekilde yapılmıĢtır; Cerrahi 

Yoğun Bakım ve Anestezi Yoğun Bakım B planında alınacak ilk yoğun bakımlardır. Bu alanlarda 

çalıĢacak akademik personeller, araĢtırma görevlileri, hemĢireler, temizlik personelleri ve destek 

ekip için gerekli sayılar ve çalıĢma saatlerinin planı ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

Diğer planlamaları: 2. Kattaki yoğun bakımların gereksinimi karĢılayamadığı durumlarında 

kullanılması planlanan yoğun bakımların sıralaması aĢağıdaki gibi yapılacaktır; 

C. Planı: Göğüs hastalıkları ve Nöroloji yoğun bakım 

D. Planı: Dahiliye yoğun bakım 

E. Planı: Kardiyoloji yoğun bakım 

F. Planı Beyin cerrahisi ve Kalp damar cerrahisi yoğun bakım  

 Bu alanlarda çalıĢacak akademik personeller, araĢtırma görevlileri, hemĢireler, temizlik 

personelleri ve destek ekip için gerekli sayılar ve çalıĢma saatlerinin planı ve gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 
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II. COVĠD-19 yoğun bakım alanında çalıĢacak personeli koruma adına alınan önlemler;  

1. Yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalıĢanlarını korumak öncelikli olarak sağlanacaktır.  

a. Hastalar tek kiĢilik odalara alınacak ve odanın kapısı sürekli kapalı tutulacaktır. 

b. El hijyeni, kiĢisel koruyucu ekipman ve atık yönetimi planlanacak ve gerekli 

tedbirler alınacak. 

c. Hasta odasına giriĢlerde kiĢisel koruyucu ekipman (steril olmayan uzun eldiven, 

steril olmayan ve tercihen sıvı geçirmeyen uzun kollu önlük, tıbbi maske, 

N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, yüz koruyucu, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği) 

hasta odası giriĢinde hazır olarak bulundurulması için gerekenler yapılacaktır.  

d. Sağlık ve temizlik çalıĢanları kiĢisel koruyucu ekipmanı giyinme ve çıkarma 

konusunda eğitimleri yapılacaktır. 

e. Kullanılacak tıbbi malzemeler  ve ilaçlar hasta odasında hazır olacak ve oda dıĢına 

çıkarılmaması konusunda gerekenler hazırlıklar yapılacak. 

f. Odadaki personel sayısı minimum olacak Ģekilde plan yapılacak.   

g. Hasta alındığında hasta kapısına sağlık çalıĢanlarını uyarıcı bilgi ve önlemlerin 

olduğu kartlar hazırlanarak  asılacaktır. 

2. Covid yoğun bakım alanında çalıĢacak personeli koruma adına alınan önlemler;  

a. Yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalıĢanlarını korumak öncelikli olarak 

sağlanacaktır. 

b. Hastalar tek kiĢilik odalara alınacak ve odanın kapısı sürekli kapalı tutulacaktır. 

c. El hijyeni, kiĢisel koruyucu ekipman ve atık yönetimi planlanacak ve gerekli 

tedbirler alınacak. 

d. Hasta odasına giriĢlerde kiĢisel koruyucu ekipman (steril olmayan uzun eldiven, 

steril olmayan ve tercihen sıvı geçirmeyen uzun kollu önlük, tıbbi maske, 

N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, yüz koruyucu, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği) 

hasta odası giriĢinde hazır olarak bulundurulması için gerekenler yapılacaktır.  

e. Sağlık ve temizlik çalıĢanları kiĢisel koruyucu ekipmanı giyinme ve çıkarma 

konusunda eğitimleri yapılacaktır. 

f. Kullanılacak tıbbi malzemeler  ve ilaçlar hasta odasında hazır olacak ve oda dıĢına 

çıkarılmaması konusunda gerekenler hazırlıklar yapılacak. 

g. Odadaki personel sayısı minimum olacak Ģekilde plan yapılacak.   

h. Hasta alındığında hasta kapısına sağlık çalıĢanlarını uyarıcı bilgi ve önlemlerin 

olduğu kartlar hazırlanarak  asılacaktır. 

3. Covid -19 riski olan hastanın endotrakeal entübasyon hazırlığı için yapılan planlama; 

Hasta odasında yüksek riskli endotrakeal entübasyon iĢlemi için gerekli aĢağıdaki malzemeler 

hazır bulundurulması gereken malzeme listesi aĢağıdaki gibi hazırlanmıĢtır: 

o Larinkoskop 

o Ambu- hidrofobik virüs/bakteri filtresi -ambu maskesi Ģeklinde takılmalı 

o Oral airway 

o Kapalı aspirasyon lümeni olan endotrakeal tüp (farklı boylarda) veya kapalı aspirasyon sistemi 

o Kaf ĢiĢirmek için 10 ml enjektör 
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o Tespit malzemleri 

o Stile 

o Steteskop 

o Sedasyon için gerekli ilaçlar 

o Krikotirotomi seti 

4. Entübasyon sırasında kaçınılması gereken iĢlemler:  

Entübasyon iĢlemi konusunda COVĠD 19 için hazırlanan yoğun bakımda görevlendirilen 

akademik personeller ve araĢtırma görevlilerine gerekli eğitimler ve dökümanlar hazırlanarak 

eğitimler ekiplere verilir. Bu önlemler aĢağıdaki gibidir:  

a. FOB ile entübasyondan kaçınılmalıdır. Entübasyon konusunda deneyimli biri tercihen 

videolaringoskop kullanarak entübe etmelidir. 

8.11. COVĠD-19 HASTALARININ EK YOĞUN YATAK, VENTĠLATÖR, EKĠPMAN 

ĠHTĠYACINA YÖNELĠK PLANLAMA 

Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı 

Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre; 

 Diğer yoğun bakımda bulunan tüm yatak ve ventilatörler ihtiyaç durumunda plana dahil edilir. 

 Diğer yataklı servisler ve ekipmanlar ihtiyaç durumunda plana dahil edilir. 

8.12. PANDEMĠ DÖNEMĠNDE ARTAN HEMġĠRE ĠHTĠYACINA ĠHTĠYACINA YÖNELĠK 

PLANLAMA 

Hastanemiz KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı 

Hazırlama Komisyonu değerlendirmelerine göre ,poliklinik hizmeti veren hemĢireler ve birimlerinde 

hasta olmayan hemĢireler planlanacaktır. 

Pandemi Ģiddeti (Tablo 18 ve Tablo 19) göz önüne alınarak pandemi sürecinde hangi birimlerde ne 

kadar yoğunluk olacağı ve bu birimlerde ihtiyaç duyulacak personel sayısı hesaplanmalı ve ihtiyacın 

karĢılanmasına yönelik planlamalar yapılmalıdır. 

Orta Ģiddetli bir pandemide, kurum/kuruluĢta çalıĢan iĢ gücünü oluĢturan personelin %20‟sinin 

hastalanabileceği ve buna ek olarak bir kısmının da hasta bir yakınına (çocuğu, eĢi vb.) bakması 

gerekebileceğinden dolayı iĢe devamsızlık yapması beklenmektedir. Bu durumun personel planlaması 

yapılırken göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Pandeminin  pik döneminde tüm kapasite ve kaynaklar pandemik hastalar ve elektif dıĢındaki giriĢimler 

için ayrılmıĢ olmalıdır. Bu Ģekilde personeldeki eksilmeleri telafi etmek üzere pandemi ile ilgili yoğun 
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hasta yükü olan birimlere kısıtlı da olsa personel kaydırılabilecek Ģekilde planlama yapılabilir. Bu 

kapsamda ertelenebilecek elektif giriĢimlerin ertelenmesine yönelik kademeli planlamalar yapılmalıdır. 

8.13. COVĠD-19 HASTALARININ LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME HĠZMETLERĠ 

ĠHTĠYACINA YÖNELĠK PLANLAMA  

A Planı - Patoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları Ģimdiye dek 

olduğu Ģekliyle faaliyetlerini sürdürecektir. 

 

- Radyoloji Birimi çalıĢma programı:                                             

COVID-19 ile iliĢkili viral pnömoni Ģüphesi bulunan hastaya yaklaĢım 

algoritması: 

1. Covid-19 Ģüphesi olan hastaya izolasyon bölgesinde 

bulunan BT cihazında önceden belirlenmiĢ protokolde 

kontrastsız toraks BT tetkiki yapılır. 

2. Liste ile belirlenmiĢ olan günün kıdemli radyoloji asistanı 

klinik olarak bilgilendirilir. 

3. Günün sorumlu radyoloji öğretim üyesinin onayı ve 

gözetimi ile Toraks BT tetkiki raporu ivedilikle MIA 

sistemine yazılı olarak gönderilir.  

4. Raporda sonuç ve öneri kısmında radyolojik açıdan Covid-

19 ile iliĢkili olabilecek radyolojik bulgu olup olmadığı 

belirtilir. 

B Planı - Mikrobiyoloji Lab: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü‟nden test kiti 

gönderilmesi durumunda laboratuvarda çalıĢılacaktır. 

 

- Patoloji, Biyokimya Lab: ġimdiye dek olduğu Ģekliyle faaliyetlerini  

sürdürecektir. 

 

- Radyoloji Birimi çalıĢma programı:                                             

COVID-19 ile iliĢkili viral pnömoni Ģüphesi bulunan hastaya yaklaĢım 

algoritması: 

1. Covid-19 Ģüphesi olan hastaya izolasyon bölgesinde 

bulunan BT cihazında önceden belirlenmiĢ protokolde 

kontrastsız toraks BT tetkiki yapılır. 

2. Liste ile belirlenmiĢ olan günün kıdemli radyoloji asistanı 

klinik olarak bilgilendirilir. 

3. Günün sorumlu radyoloji öğretim üyesinin onayı ve 

gözetimi ile Toraks BT tetkiki raporu ivedilikle MIA 

sistemine yazılı olarak gönderilir.  

4. Raporda sonuç ve öneri kısmında radyolojik açıdan Covid-
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19 ile iliĢkili olabilecek radyolojik bulgu olup olmadığı 

belirtilir. 

C Planı - Mikrobiyoloji Lab: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü‟nden test kiti 

gönderilmesi durumunda laboratuvarda çalıĢılacaktır. 

Test yükü/hızının mevcut personel ile karĢılanamaması durumunda 

öncelikle hastane laboratuvar personeli (Doku Tiplendirme Lab. 

Moleküler Birimi, Biyokimya Lab., …) olmak üzere ek personele 

ihtiyaç duyulacaktır. 

 

- Patoloji, Biyokimya Lab: ġimdiye dek olduğu Ģekliyle faaliyetlerini 

sürdürecektir. 

 

- Radyoloji Birimi çalıĢma programı:                                              

COVID-19 ile iliĢkili viral pnömoni Ģüphesi bulunan hastaya yaklaĢım 

algoritması: 

1. Covid-19 Ģüphesi olan hastaya izolasyon bölgesinde 

bulunan BT cihazında önceden belirlenmiĢ protokolde 

kontrastsız toraks BT tetkiki yapılır. 

2. Liste ile belirlenmiĢ olan günün kıdemli radyoloji asistanı 

klinik olarak bilgilendirilir. 

3. Günün sorumlu radyoloji öğretim üyesinin onayı ve 

gözetimi ile Toraks BT tetkiki raporu ivedilikle MIA 

sistemine yazılı olarak gönderilir.  

4. Raporda sonuç ve öneri kısmında radyolojik açıdan Covid-

19 ile iliĢkili olabilecek radyolojik bulgu olup olmadığı 

belirtilir. 
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8.14.HEMODĠYALĠZ MERKEZLERĠNDE COVID-19 PANDEMĠSĠNĠN ÖNLENMESĠ, 

AZALTILMASI VE KONTROL ALTINA ALINMASI 

Korona virüs ailesinin yeni bir kolu olan SARS-CoV-2 (COVID-19) salgını, Aralık 

2019'da Wuhan'dan (Çin) kaynaklandı; 11 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

pandemi olarak ilan edildi. COVID-19 küresel pandemisi, dünya çapında sağlık hizmetlerini hızla 

etkilemektedir. Bu yeni koronavirüs, özellikle yaĢlılarda ve komorbid popülasyonlarda yüksek 

komorbiditeye sahiptir. Kronik böbrek hastalığı ilgili de bir komorbidite oluĢturur ve diyaliz 

merkezleri bu pandeminin yayılmasında potansiyel vektör olarak bir risk oluĢturur.  

Diyaliz hastaları, kırılgan ve komorbidite yükü fazla olan hastalardır. Bu riskli hastalar diyaliz 

merkezlerinde, çok sayıda hasta aynı kapalı özel alanda, bir arada, aynı zaman diliminde, tekrar 

tekrar tedavi (haftada üç seans) görmektedirler. YaĢları ve düĢük bağıĢıklık sistemleri nedeniyle 

duyarlı bir popülasyon oluĢturur ve bu nedenle genel popülasyona göre ciddi bulaĢıcı hastalık 

geliĢmesine daha yatkındırlar. Diyaliz hastaları daha yüksek kontaminasyon riskine maruz 

kalmaktadır Ayrıca, özel kaynaklar ve uzmanlaĢmıĢ personel gerektiren diyalizin yoğunluğu, 

enfeksiyon durumunda; izolasyon, kontrol, önlem gereksinimleri ile daha da karmaĢık hale gelir 

ve sağlık sistemlerini olağanüstü ek zorlamalara sokar. Bu nedenle, pandemi ortadan kaldırılamasa 

da onu yavaĢlatmak ve yönetilemeyen yüksek insidans hızlarını kontrol altına almak için tüm 

tedbirler çok ciddiye alınmalıdır.  

Diyaliz merkezlerinde tedavi edilen hastalarda COVID-19 enfeksiyonu, tıbbi personele, 

merkez çalıĢanlarına, diğer hastalara ve aile üyelerine bulaĢma riski önemli ölçüde arttığı için özel 

bir zorluk oluĢturmaktadır. COVID-19 pandemisinin hemodiyaliz merkezlerinde önleme, azaltma 

ve kontrol altına almak için bazı öneriler bulunmaktadır.  

Sağlık ÇalıĢanları 

1-Diyaliz hekimleri, hemĢireler ve teknisyenlerden oluĢan çalıĢma ekibi; COVID-19 salgını, 

salgın önleme yöntemleri,kılavuzlar, bilim kurulu ve hastane yetkililerinden güncel klinik bilgiler 

konusunda eğitim almalıdır. Eğitimler, farklı yüz maskelerinin nasıl kullanılacağını, öksürürken 

veya hapĢırırken burun ve ağzı örtmek için peçete-kağıt mendillerin nasıl kullanılacağını, 

mendillerin ve kontamine maddelerin atık kaplarına nasıl atılacağını ve el hijyeninin nasıl ve ne 

zaman yapılacağını içermelidir. Eğitim hizmet içi veya online olarak yapılabilir. 

2-En son bakım önerileri ve salgın bilgileri güncellenmeli ve gerektiğinde tüm sağlık çalıĢanlarına 

iletilmelidir. 
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3- Personel üyeleri semptomlarını (varsa) kendileri izlemeli ve kendileri veya ailelerinde COVID-

19 enfeksiyonu düĢündüren semptom (lar)‟ın geliĢmesi durumunda sorumlularını 

bilgilendirmelidir. HastalanmıĢ personel evde kalmalı ve hiçbir zaman hastalar veya diğer çalıĢma 

arkadaĢları ile temas halinde olmamalıdır. 

Diyaliz hastaları ve diyaliz merkezleri 

1-Diyaliz hastalarına diyaliz dıĢında ve diyaliz dıĢı günlerinde evde kalmaları, diyaliz 

merkezlerine gelirken ve giderken bireysel ulaĢım aracı kullanma, halka ait toplu taĢımadan 

kaçınma, seyahat etmekten kaçınma, kiĢisel temastan kaçınma,özel veya dini etkinliklerden (aile 

toplantıları, evlilikler, cenaze törenleri vb.) ve halktan uzak durma talimatları verilmelidir.  

2-Diyaliz merkezleri hastalara, el hijyeni,solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları hakkında 

eğitimler (uygun dillerde) vermelidir. Eğitimler, yüz maskelerinin nasıl kullanılacağını, 

öksürürken veya hapĢırırken kağıt mendil-peçetelerin burun ve ağzı kaplayacak Ģekilde nasıl 

kullanılacağını, tercihen tek kullanımlık kağıtların, mendillerin ve kontamine maddelerin atık 

kaplarına nasıl atılacağını ve el hijyeninin nasıl ve ne zaman yapılacağını içermelidir. Hidro-

alkollü çözelti cihazları bekleme odalarına kurulmalıdır. Hastalar en azından üniteye giriĢte ve 

üniteden ayrılırken, solunum salgılarıyla temas olduğunda, el hijyeni yapmaları konusunda 

eğitilmeli ve bunu uygulamaları sağlanmalıdır. Diyaliz merkezlerinde hastaların diğer hastalardan 

en az 2 metre uzakta oturmaları için bekleme alanlarında yer bulunmalıdır. Tıbbi açıdan stabil 

hastalar kiĢisel bir araçta veya sağlık tesisinin dıĢında beklemeyi tercih edebilir. Diyaliz yatakları 

arasında iki metre mesafe olması tavsiye edilir. 

3-Tedavi ve bekleme alanlarında, havadaki partikülleri ve aerosol damlacıklarını temizlemek için 

iyi bir klima ve havalandırma sistemi bulunmalıdır. 

4- Diyaliz seansına baĢlamadan önce ve seans bittikten sonra tüm hastalarda düzenli olarak vücut 

sıcaklığı ölçülmelidir. 

5-Solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların erken tanısı ve izolasyonu zorunludur: 

a- Diyaliz merkezleri, bekleme odasına ve tedavi alanına girmeden önce ateĢ, öksürük, üst 

solunum yolu tutulumu veya konjonktivit belirti ve semptomları olan hastaları teĢhis etmelidir;  

b-Hastalar üniteye gelmeden önce, telefon veya uygun elektronik araçlarla ateĢ veya solunum yolu 

semptomları konusunda bilgi vermelidir; böylece diyaliz merkezi bu hastaların geliĢi için 
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hazırlanabilir (tercihen diyaliz ünitesinde değil, acil ünitesinde görülmelidir) veya akut tedavi-

bakım hastanesi gibi daha uygun ortama triaj yapılabilir; 

c-Solunum semptomları olan hastalar, bekleme alanlarındaki zamanı en aza indirmek için 

mümkün olan en kısa sürede uygun bir tedavi alanına getirilmelidir;  

d-AteĢ, öksürük, üst solunum yolu tutulumu veya konjonktiviti olan tüm hastalar yeni Coronavirüs 

enfeksiyonu açısından taranmalıdır.  

6-Ġdeal olarak, semptomatik hastalar, kapının kapalı olduğu bir negatif basınç havasının 

oluĢturulabileceği ayrı bir izolasyon odasında (varsa) diyalize alınmalıdır. Bu yoksa, ayrı bir 

izolasyon odasında beklemeli ve enfeksiyon dıĢlanana kadar günün son seansında diyalize 

alınmalıdırlar. Hasta uygun bir maske (cerrahi veya N95) takmalıdır. 

7- COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmıĢ hastalar eğer mevcutsa havayolu enfeksiyonu izolasyon 

odasına alınmalıdır. Havayolu enfeksiyon izolasyon odası yoksa, ayaktan diyaliz ünitelerinde 

diyalize alınmamalıdır. COVID-19 tanısı almıĢ hastalarla doğrudan ilgilenen tüm personel, uzun 

kollu, su geçirmez izolasyon kıyafetleri, saç bonesi, gözlükler, eldivenler ve solunan havadaki 

partikül ve aerosollerin % 95-99‟unu filtreleyen tıbbi maskeler (varsa FFP2 veya FFP3 maskesi) 

dahil olmak üzere tam koruma uygulanmalıdır. El hijyeni kesinlikle sıkı bir Ģekilde uygulanmalı, 

eller sabun ve su ile dikkatlice yıkanmalı, düzenli olarak alkollü çözeltiler ve tek kullanımlık 

eldivenler kullanılmalıdır. 

8- COVID-19 açısından Ģüpheli veya kesin tanı alan birden fazla hastaya (ünitenin aynı 

bölümünde ve/veya aynı seansında) hizmet veren sağlık ekibinin kohort edilmesi düĢünülmelidir 

(örn, günün son seansı). Ancak Ģüpheli ve tanısı kesinleĢmiĢ vakaları bir arada tutmaktan  

kaçınılmalıdır. 

9- ĠĢgücü, yüksek riskli ve düĢük riskli hastaların yönetimi için ayrı ekiplerce paylaĢılmalıdır. 

Sadece görevlendirilen sağlık ekibinin izolasyon odasına / kohort alanına girmesi gerekir, bu 

alanda görevlendirilmemiĢ tüm ekip arkadaĢları daima dıĢarda tutulmalıdır. 

10- Diyaliz merkezlerinde, yeni doğrulanmıĢ veya Ģüpheli yeni bir koronavirüs enfeksiyonu vakası 

tespit edilirse, derhal dezenfeksiyon yapılmalıdır. Bu hastalar ile yakın temasta olan alanlar 

temizlenene kadar, diğer hastalar tarafından kullanılmamalıdır. 

11- Yeni koronavirüs enfeksiyonu doğrulanmıĢ veya Ģüpheli hastaların tıbbi atıkları bulaĢıcı tıbbi 

atık olarak kabul edilmeli ve uygun Ģekilde atılmalıdır. 
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COVID-19 tanısı doğrulanmıĢ veya araĢtırılan hastalar için izolasyon önlemlerinin süresi 

1- Ġzolasyon önlemlerinin sonlandırılmasına, klinik düzelmeden sonra virüsün bulaĢması ile ilgili 

bilgiler bulunana kadar, yerel, bölgesel ve bakanlık sağlık yetkilileri ile birlikte vaka bazında karar 

verilmelidir. 

2-Dikkate alınması gereken faktörler Ģunlardır: COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili semptomların 

varlığı, semptomların düzeldiği tarih, özel önlemler gerektiren diğer durumlar (örn. Tüberküloz, 

Clostridium difficile), klinik durumu yansıtan diğer laboratuvar bilgileri ve hastanede yatarak 

izolasyona alternatif olan evde güvenli iyileĢme olanağı-olasılığı gibi durumlardır. 

 

Aile üyeleri ve bakıcılar 

1- Diyaliz hastalarıyla yaĢayan tüm aile üyeleri, kiĢiden kiĢiye ve aile içinde COVID 19'un 

bulaĢmasını önlemek için hastalara verilen tüm önlemlere ve düzenlemelere uymalıdır. Bu 

önlemler ve düzenlemeler; ateĢ ölçümü, uygun kiĢisel hijyen, el yıkama ve potansiyel olarak 

enfekte olmuĢ bireylerin derhal raporlanmasını içerir. 

2- Karantinaya tabi bir aile üyesi veya bakıcısı olan diyaliz hastaları (korona virüse potansiyel bir 

maruz kalmıĢ, ancak herhangi bir enfeksiyon belirtisi göstermeyen), 14 gün boyunca aile 

üyelerinin veya bakıcılarının karantinası sırasında diyaliz olabilir. 

3- Diyaliz hastalarının aile fertleri veya bakıcılarının tanısı kesin tanıya dönüĢtüğünde, hastanın 

durumu yukarıda belirtilen koĢullara uygun olarak güncellenmeli ve tedavi edilmelidir. 

Evde hemodiyaliz ve periton diyalizi 

Bu hastalara mümkünse evden tele raporlama veya diğer elektronik sistemler kullanılarak 

yardımcı olunmalıdır. Gereklilik durumunda sağlık personeli tarafından ev ziyaretleri ile klinik 

destek verilmelidir. 
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8.15. YENĠDOĞAN  COVID-19  OLGULARINA YAKLAġIM  PROTOKOLÜ 

Yenidoğan bebeklerin; immatür immun sistemleri nedeniyle COVID-19 enfeksiyonuna 

yatkınlık gösterebileceği düĢünülebilir. Enfekte gebeden vertikal geçiĢ henüz gösterilmemiĢtir. 

Ancak geçiĢ olasılığı literatürde tam olarak ekarte edilmemiĢtir. Vajinal yolla doğan bebekler 

semptomatik enfekte veya asemptomatik virus pozitif annenin vücut sıvıları ile temas suretiyle 

natal bulaĢ olasılığı yönünden risk grubundadır. Semptomatik/asemptomatik enfekte anne ile 

doğumdan sonra özellikle emzirme sırasında yakın temas riskide neonatal COVĠD-19 bulaĢ riski 

getirir. Buna ek olarak postnatal çevre kaynaklı bulaĢ riski olabileceği de akılda tutulmalıdır.  

Bu doğrultuda antenatal, perinatal ve neonatal dönemde gebenin izlemi yanında 

hastanedeki fiziki altyapı planlamaları yapılmalıdır. Buna ek olarak, yenidoğan bebeklerle ilgili de 

uygun bir yaklaĢım planı hazırlanmalıdır. Bu planlamaların, multidisipliner iĢ birliği amacıyla 

ilgili branĢlarla birlikte yapılması sürecin etkin yürütülmesini sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15.1.PRENATAL RĠSKLĠ/TANILI GEBE ĠZLEMĠ: 

 

 COVĠD 19 ile ilgili tıbbi terminasyon sözkonusu değildir. Uygun doğum zamanı hastanın 

klinik özelliklerine göre verilmelidir. Mümkünse terme taĢınmalıdır. 

 Doğum riski altında veya doğuma hazırlanan gebenin tam donanımlı (pandemi hastanesi) 

hastane Ģartlarında doğumu planlanmalıdır. 

 ġüpheli/enfekte gebe diğer gebelerden ayrılmalı, mümkünse negatif basınçlı odada tek baĢına 

izolasyonu önerilmektedir. 

 Preterm doğum kararı annenin klinik seyri ve fetüsün iyilik hali irdelenerek göre verilebilir. 

 Erken doğum, oluĢan yada oluĢacak COVID-19 antikorlarının bebeğe geçiĢini azaltacağından 

sadece anne fetüs hayati riskli durumlarda düĢünülmelidir.  

 Pretem doğumlardan önce antenatal steroid yapılmalıdır. Magnezyum sülfat nöroprotektif 

olarak düĢünülebilir. 

 Gebenin yoğun bakım gereksinimi varsa tutulduğu alan mümkünse negatif basınçlı oda 

olmalıdır. 

 Etkin fetal oksijenme için gebe respiratuar durumu müsaade ediyorsa, lateral-decubitus 

positionda tutulmalıdır. 

 Gebede solunum sıkıntısının ayırıcı tanısı iyi yapılmalı ve COVID-19 yönünden tanı 

yöntemlerinden destek alınmalıdır. 

 Gebeye oksijen desteği ve invaziv ventilasyon kararları daha erken alınmalıdır. 

 Gebenin izlendiği oda ile doğum için ayarlanan oda yakın olmalı ancak arasında geçis 

kısıtlanmalıdır. Bu odalar arası geçiĢte gebeye yüz maskesi giydirilmelidir. 

 Doğumun planlandığı alanda benzer Ģekilde izole edilmeli ve mümkünse negatif basınçlı 

odada doğum gerçekleĢtirilmelidir. 

 
 Neonatoloji 

 
Kadın Doğum 

Enfeksiyon 
Hastalıkları Neonatal 

COVID-19 

yönetimi 
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 Doğum Ģeklinin C/S olarak seçilmesinin COVID-19 geçiĢine bir etkisi bildirilmemiĢtir. 

 Plasentanın virüs taĢıma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Plasenta test amaçlı muhafaza 

edilmelidir. 

 

8.15.2NATAL DÖNEM: 

 

 Mümkün olan en az sayıda sağlık personeli ile doğum gerçekleĢtirilmelidir. 

 Doğuma girecek personel koruyucu ekipmanlar (bone, gözlük, eldiven, N95 maske) 

kullanılmalıdır. KiĢisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken belirtilen genel 

kurallara uyulur. (ġekil-1) 

 Rutinde uygulanan kord klemplemenin geciktirilmesi ve zaman zaman yapılan kord sağımı 

riskli/enfekte gebelerin bebeklerine uygulanması önerilmemektedir. 

 Bebek daha önceden belirlenmiĢ ve eğitilmiĢ bir ekip tarafından izolasyon odasına alınarak 

gerekli durumlarda NRP basamakları uygulanmalıdır.   

 Doğum sonrası bebeğin genel durumu uygunsa yıkanması düĢünülebilir. 

 Süpheli veya kesin tanılı anne bebeği doğumun hemen akabinde ayrı ayrı izole edilir. 

 

 

8.15.3.POSTNATAL DÖNEM: 

 

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılması gereken bebekler tek kiĢilik izolasyon odasına 

alınmalıdır.  

 Ġzolasyon odaları doluysa yoğun bakım odalarından birisi COVID-19 tanılı hastaların kohortu 

için kullanılabilir. 

 Bebeğin genel durumu iyi olsa bile, diğer bebeklerden ayrı bir alanda takip edilmelidir. 

 Vertikal geçiĢ tanımlanmıĢ olmasa da, Ģüpheli/veya tanılı anneden doğan bebekler Ģüpheli 

olgular için anne durumu netleĢene kadar, tanılı anneden doğan bebekler için 14 gün boyunca 

ayrılarak anne ve bebek ayrı ayrı izole edilerek izlenmelidir.  

 Postnatal dönemde damlacık yolu ile baĢta anne olmak üzere bebeğe bakım verenler, COVID-

19 yönünden irdelenmelidir. 

 Anne sütü yolu ile geçiĢ henüz net olarak tanımlanmamıĢ olsa da, nadir vaka bildirileri 

nedeniyle geçiĢ riski tamamen ekarte edilmemektedir. 

 Postnatal dönemde fekal-oral yolla bulaĢta gösterilmiĢtir. Bu nedenle bebeğin beslenme süreci 

iyi yönetilmelidir. 

 ġüpheli veya kesin COVID-19 olan gebenin bebeğinde anne sütü kullanımı ile ilgili çeliĢkili 

öneriler mevcuttur.   

 Anne sütünün faydası tartıĢmasızdır. Ancak bulaĢ riski ile beraber düĢünüldüğünde anne sütü 

kullanımına karar vermek açısından multidisipliner yaklaĢım yapılması önerilmektedir.  

 Anne sütünün sağılması ve transportu sırasında kontamine olma olasılığı da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Anne sütü analizi yapılabilen merkezlerde anne sütünden COVID-19 PCR çalıĢılıp PCR 

negatif olan bebekler anne sütü ile beslenebilir. 

 WHO ve CDC korunma önlemleri alındıktan sonra annenin bebeğini emzirebileceğini veya 

bebeğe sağılmıĢ süt verilebileceğini bildirmektedir. 

 Bebeğe, biberonlara ve sağma pompalarına dokunmadan önce el yıkanmalıdır. 

 Anne bebeğini emzirirken maske takmalıdır. 

 DoğrulanmıĢ veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan annelerin süt sağması gerektiği 

durumlarda, anneye özel süt sağma ekipmanı temin edilmelidir. Ekipmanlar hastane 
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enfeksiyon kontrol komitesi tarafından belirlenen temizlik prosedürü doğrultusunda, özel 

olarak ayrılmıĢ farklı bir alanda temizlenmelidir. 

  Anne sütü verilmesi konusunda kanıt değeri yüksek makaleler yayınlanıncaya kadar Ģüpheli 

veya kesin COVID-19 olan gebenin bebeğinde anne sütü verilmemesi önerisi daha güvenlidir.   

 

8.15.4.NEONATAL TRANSPORT : 

 

 Bebeğin genel durumu iyi olsa bile, diğer bebeklerden ayrı bir alanda takip edilmeli ve 

mümkünse bebek Ģüpheli/kesin vakalar için ayrılmıĢ olan ayrı bir transport küvözü ile 

doğumhane içindeki izolasyon odasına veya yenidoğan yoğun bakım içerisindeki mümkünse 

negatif basınçlı izolasyon odasına taĢınmalıdır. 

 Transportu sağlayan ve bakım veren personel standart önlemlere ek olarak temas ve damlacık 

izolasyonu önlemleri almalıdır. 

 Doğumhanede ve hastane içi transportlarda (BT, MR, vb) Ģüpheli/kesin olgular için ayrı bir  

transport küvözü kullanılmalıdır.  

 DıĢ merkeze transport gerektiği durumlarda, ayrı bir ambulans sağlanmalı ve transfer sonrası 

ambulans dezenfekte edilmelidir. 

 Transportta yer alan tüm personel koruyucu ekipman kullanmalıdır.  

 Hastane içi transferde kullanılan transport küvözü ile kullanılan tıbbi cihazlar, koruyucu 

ekipmanlar giyinmiĢ ve eğitimli temizlik personeli tarafından hastane enfeksiyon kontrol 

komitesi tarafından belirlenen temizlik prosedürü doğrultusunda, özel olarak ayrılmıĢ farklı bir 

alanda temizlenir.  

 Temizlik sonrası atık maddeler çift torbalı tıbbi atık çöp kovasına atılır. 

 

 

8.15.5.ACĠLE BAġVURAN BEBEKLER: 

 

 Çocuk acile yakınlarınca getirilen olgular için Sağlık Bakanlığımızca tanımlanmıĢ  klinik ve 

Ģüpheli öykü durumlarında bunun yanında laboratuvar vb kriterleri taĢıyan her Ģüpheli 

yenidoğan için temel tıbbi bakım, tetkik ve tedavi planlanmalıdır.  

 ġüphe durumunda Pediatrik Enfeksiyon/Enfeksiyon hastalıkları bölümlerine haber verilerek 

Neonatoloji ve Pediatrik Enfeksiyon/Enfeksiyon hastalıkları bölümleri ile eĢgüdümle hareket 

edilmelidir.  

 Bebekten hızlı sonuç verecek testler için nazofaringeal ve burun sürüntü örnekleri enfeksiyon 

komitesi önerileri doğrultusunda alınır. 

 Entübe edildi ise BAL örneklemi alınabilir. 

 Rektal sürüntü kültürü de alınmalıdır. 

 EĢ zamanlı kan örneklemi PCR testi için alınmalıdır. 

 Bebek stabil ise sonuçlar çıkana kadar (3-6) saat acil izolasyon alanında izlenmelidir. 

 Bu süreçte acil içerisinde bebeğe temel tıbbi bakım desteği verilmelidir. 

 Bebeğin durumu kritik ise (entübasyon, dolaĢım bozukluğu vb..) önceden yenidoğan yoğun 

bakım içerisinde hazırlanmıĢ olan izole odaya bebeğin transferi uygun Ģartlarda sağlanmalıdır. 

 

8.15.6.VAKA TANIMLARI:  

 

 ġüpheli COVID-19: Doğumdan 14 gün önce ve postnatal ilk 28 günlük dönemde COVID-19 

ile enfeksiyon öyküsü olan anneden doğan bebek ya da o Ailede, bebeğe bakım verenlerde, 

ziyaretçilerde, bebeğe bakan hastane personelinde COVID-19 enfeksiyonu varsa yenidoğan 

bebek semptom varlığından bağımsız olarak Ģüpheli vakadır.  
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 Kesin COVID-19: Solunum yolu veya kan örneğinde COVID-19 PCR pozitifliği gösterilmiĢ 

ise  kesin vakadır. 

“ġüpheli veya KesinleĢmiĢ COVID-19 Enfeksiyonunda Perinatal ve Neonatal YaklaĢım      

ġeması” izlenmelidir(ġekil-2).  

Ġnkübasyon Periyodu  

 Ortalama: 3-7 gün (min-maks:1-14 gün)  

Klinik Semptom Ve Bulgular:  

 Yenidoğan bebeklerin semptom profili geniĢ değildir.  

 Vital bulgular: Isı instabilitesi, takipne, taĢikardi  

 Solunum sistemi: Solunum sıkıntısı, hırıltı, burun kanadı solunumu, apne, öksürük 

 Gastrointestinal sistem: Kusma, ishal, batın distansiyonu  

 Letarji, hipotoni, emmede azalma 

 Her sisteme ait açıklanamayan bulgu COVID-19 yenidoğan tutulumu ile iliĢkilendirilebilir.  

 

Örneklem Alınması    

 Perinatal geçiĢi ekarte etmek için nazofaringeal, boğaz veya gaita örneğinde moleküler testin 

(PCR) yaĢamın ilk 24 saatinde alınması, bu testin 24 saat sonra tekrarlanması önerilir.  

 Çoklu yerlerden örnek alınması tercih edilmeli ve PCR çalıĢılmalıdır.  

 Kuvvetle Ģüpheli vakalarda test sonucu negatif gelse bile 24 saat arayla tekrar örnek 

gönderilmesi düĢünülmelidir. 

  Örnek alınabilecek yerler: Üst hava yolu (nazofarinks-orofarinks sürüntü/aspirat) ,  Alt hava 

yolu (balgam, endotrakeal aspirasyon, bronkoalveoler lavaj)  

 

Laboratuvar  

 Tam kan sayımı: Normal, lökopeni, lenfopeni, hafif trombositopeni olabilir. 

 Biyokimya: CK, ALT, AST, ALP, LDH artıĢı olabilir.   

 

Görüntüleme  

 Ön arka akciğer grafisi: Pnömoni bulguları  

 Batın grafisi: Ġleus bulguları 

 

 

8.15.7.YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SÜRECĠ YÖNETĠMĠ: 

 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yatırılması gereken bebekler tek kiĢilik izolasyon odasına 

alınmalıdır.  

 Ġzolasyon odaları doluysa yoğun bakım odalarından birisi COVID-19 tanılı hastaların kohortu 

için kullanılabilir. 

 ġüpheli vakanın yatıĢ iĢlemlerini ve bakımını önceden belirlenmiĢ ekip (sorumlu hekim ve 

hemĢire) koordineli olarak yapmalıdır. 

 Hastanın numuneleri önceden eğitim almıĢ ve ünitelerce belirlenmiĢ kiĢiler tarafından alınır. 

 Numune uygun Ģartlarda alınarak buzdolabında (2-8 C arası) muhafaza edilmeli ve hızlıca 

ilgili laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. 

 Numune alan kiĢiler (aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik iĢlemler, entübasyon, solunum 

yolu numunesi) tek kullanımlık su geçirmez önlük, N95 maske, gözlük/göz koruyucu, eldiven 

kullanmalıdır. Eldiven öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır. Tulum, bone, ayak 

koruyucu hasta bazında karar alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun 

bir Ģekilde temasın olabileceği durumlarda kullanılabilir. 
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 Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir Ģekilde doldurulduğundan 

ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalıdır.  

 ġüpheli vaka bildirimi için hastane sürveyans hemĢiresi ile iletiĢime geçilerek Ġl Sağlık 

Müdürlüğüne bildirimi sağlanmalıdır. 

 Numune alınan ve yatırılan olgularda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen Vaka Takip 

Algoritması (ġekil-3) takip edilmelidir.    

 ġüpheli ve kesin olgular küvözde izlenmeli, açık yataktan kaçınılmalıdır. 

 Termometre, steteskop gibi tanı ve tedavi araçları her hastaya özelleĢtirilmelidir. 

 Havayolu iĢlemleri için Ģüpheli ve kesin vakalarda aeresol yayılımını sağlayacak her türlü 

havayolu iĢlemi (entübasyon, NIV, CPR, bronkoskopi vb.) için hava izolasyonu sağlanmalı, 

tıbbi  maske sıkıca bağlanmalı, gözlük gibi ekipmanla koruma sağlanmalı, önlük ve eldiven ile 

sıvı teması önlenmeli, iĢlemler iyi havalandırılan odalarda yapılmalı ve odadaki kiĢi sayısı 

asgariye indirilmelidir 

 CPAP, HFNC veya mekanik ventilatörde izlenen hastalarda standart önlemlere ek olarak 

temas ve havayolu ile bulaĢa yönelik önlemler alınmalıdır. 

 Mekanik ventilatörlerin hava çıkıĢına (eksalasyon hattına) bakteri/virüs filtresi takılmalıdır. 

  Kapalı rezervuarlı ambular kullanılmalı ve bakteri/virüs filtresi de bu sisteme eklenmelidir.  

 Kullanılacak tıbbi malzemeler hastaya özel olmalı, oda dıĢına çıkarılmamalı ve hastalar 

arasında ortak malzeme kullanımına izin verilmemelidir.  

 Hasta için kullanılan portatif X-ray, EKO, USG vb. tıbbi cihazlar, hasta transferi sırasında 

kullanılan transport küvözü ünitenin enfeksiyon kontrol direktifleri doğrultusunda belirlenen 

kurallara göre temizlenir ve dezenfekte edilir. 

 KullanılmıĢ kiĢisel koruyucu ekipmanların atılması amacıyla hasta odası giriĢinde ve  içinde 

iki ayrı çift torbalı tıbbi atık kovası bulundurulmalıdır. Hasta gaitası ile virüs bulaĢının daha 

uzun devam ettiği bilinmelidir. 

 Hasta odasına giriĢler sınırlandırılmalıdır. Sadece hastanın bakımından sorumlu olan ve giriĢi 

gerekli personelin odaya girmesine izin verilmeli ve koruyucu ekipmanlar kapı giriĢinde hazır 

bulundurulmalıdır.  

 Muayene, tedavi ve kiĢisel bakım yapan kiĢiler; eldiven, izolasyon önlüğü, gözlük/yüz 

koruyucu ve tıbbi maske kullanmalıdır.  

 KiĢisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir Ģekilde sırasıyla 

giymeye ve çıkarmaya dikkat edilmelidir. 

 Özellikle maskenin hasta odasından çıktıktan sonra en son çıkartılması ve sonrasında mutlaka 

el hijyeninin sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

 Aerosolizasyona neden olabilecek iĢlemler sırasında; hasta odasında mutlak ihtiyaç duyulan 

sağlık personeli dıĢında kimse olmamasına özen gösterilip, iĢlem sırasında kapının kapalı 

olması sağlanmalı ve iĢlem sonrasında da bir süre, giriĢ-çıkıĢ yapılmadan kapı kapalı 

tutulmalıdır. 

 Non-invaziv/invaziv solunum desteği tedavisi altında olan hastalarda  olunum izolasyon 

önlemlerine uyulmalı ve cerrahi maske yerine N95 maske kullanılmalıdır. 

 Bebeğin oluĢturduğu tıbbi atıklar çift tabakalı tıbbi atık poĢetlerine konularak, ağzı kapatılan 

poĢetler en az 10 dakika klorlu solüsyonlarda bekletilmelidir.    

 Tek kullanımlık malzemeler atılmadan önce yatak baĢında klorlu solüsyonlarda 10 dakikadan 

fazla sürede bekletilmelidir. 

 Hastanın çöp kovalarından toplanan ve dezenfeksiyon iĢlemleri uygulanan tıbbi atık poĢetleri, 

daha sonra hastanenin rutin atık sistemine atılabilir. 

 Son olarak izole hasta odaları boĢaltıldıktan sonra hidrojen peroksitle atomizasyon veya klor 

içeren solüsyon spreylerle dezenfekte edilmelidir. 
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 Hastane içerisinde üniteler arası tıbbi ve tıbbi olmayan cihaz, malzeme vb. eĢyaların hayati 

olmadığı sürece ortak kullanımının olmaması, ayrıca personel geçiĢlerinin mümkün olduğunca 

en aza indirilmesi uygun olacaktır. 

 

Neonatal Koronavirüs Tedavisi:  

 Multidisipliner YaklaĢım Ekibi (Kadın-doğum, Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 

Çocuk Enfeksiyon ve Radyoloji uzmanları, ebe, hemĢire, diğer yardımcı sağlık personeli) 

neonatal koronavirüs tedavisinin temelidir. 

 Destek Tedavi, oksijen tedavisi, sıvı-elektrolit tedavisi, gerekiyorsa total parenteral 

nutrisyon desteği ve lüzum halinde ileri hava yolu uygulanması ve mekanik ventilasyon 

desteği (ekshalasyon filtresi ile invaziv/noninvaziv) uygulanabilir. 

 Ciddi ARDS varlığında, yüksek doz pulmoner surfaktan & iNO & HFO & CRRT (Renal 

replasman tedavisi)& ECMO planlanabilir. 

 Diğer Tedaviler : Neonatal döneme yönelik vaka kısıtlı olduğundan etkili bir 

antikoronavirüs tedavisi henüz yoktur.  

 Ġkincil bakteriyel enfeksiyon kanıtı varlığında ünitenin tedavi protokolleri doğrultusunda 

antibiyotik kullanılmalı ve gereksiz geniĢ spektrumlu antibiyotik kullanımından 

kaçınılmalıdır 

 

Corona Tanılı/ġüpheli Olgularda Taburculuk Kriterleri  

 Bebek asemptomatikse ve Ģüpheli annenin testi negatif gelirse anne yanına verilebilir.  

 Asemptomatik enfeksiyonda; 24 saat ara ile 2 kez gönderilen üst hava yolu örneklerinin 

ikisinde de PCR negatif gelirse; 

 Hafif semptomatik enfeksiyonda; üç günden uzun süredir ateĢi olmayan, Ģikayetleri 

düzelen ve 24 saat ara ile 2 kez gönderilen üst hava yolu örneklerinin ikisinde de PCR 

negatif gelirse; 

 Ciddi semptomatik enfeksiyonda; akciğer grafisinde inflamasyon bulguları kaybolmuĢ, 

üç günden uzun süredir ateĢi olmayan,  Ģikayetleri düzelen ve 24 saat ara ile 2 kez 

gönderilen üst hava yolu örneklerinin ikisinde de PCR negatif gelirse; Bebek evde en az 2 

hafta karantina uygulanacak Ģekilde taburcu edilebilir. Taburcu edildiğinde temassız 

bakıcı olmadığı durumlarda bireysel karar ile taburculuk ertelenebilir. Bebeğin 

taburculuğu baĢka nedenlerle uzayacak olursa anne aĢağıdaki CDC önerileri gerçekleĢene 

kadar bebeğin yanına ziyarete alınmaz. Antipiretik almaksızın ateĢin gerilemesi, hastalık 

belirtilerinin iyileĢmesi, 24 saat arayla alınmıĢ en az iki PCR negatifliği  

 

8.15.8.EX OLAN VAKALAR  

 Ex olan vakalarda, koruyucu ekipmanlar giyinmiĢ hemĢire tarafından, hastanın katater vb. 

diğer invaziv malzemeleri dikkatli bir Ģekilde çıkartılır. 

  Hastanın ağız, burun, kulaklar, anüs ve trakeotomi gibi tüm açıklıkları veya yaraları,  klor 

içeren solüsyonlu tamponlar (pamuk veya gazlı bez) kullanarak kapatılır.  

 Ex olan bebek dezenfektanla ıslatılmıĢ çift katmanlı alezler ile sarılarak sızdırmaz bir ceset 

torbası ile morga gönderilir.   

 

8.15.9.YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SAĞLIK PERSONELĠ ĠÇĠN GENEL ÖNLEMLER  

  

 Mümkünse bütün personelin forma giyiminin sağlanması 

 Hastane formalarının veya iĢ kıyafetlerinin her seferinde en az 60 derecede normal deterjan 

ile yıkanması, çalıĢma formalarıyla iĢ yerinden çıkılmaması 
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 Bilhassa özellikli maskelerin kullanımını engelleyen uzunluktaki sakalların kesilmesi, 

yüzde piercing vb. gibi maske kullanımını engelleyici Ģeylerin kullanılmaması  

 Hastaneye giderken saat, yüzük vb. gibi yıkanma sırasında engel olan Ģeylerin takılmaması  

 Tırnakların kısa tutulması, uzun saçı olanın saçını bağlaması  

 Hastane ayakkabılarının ayrılıp, eve girmeden önce çıkarılması veya hastanede bırakılması  

  Hastaneden çıkmadan önce ellerin dirseklere kadar yıkanması ve yüzün yıkanması 

  Cep telefonlarının hastaneden çıkarken dezenfektanla ya da ılık sabunlu su ile silinmesi 

  Steteskobun boyna asılmaması ve steteskobun aralıklarla silinmesi   

 

9.YATAK YÖNETĠMĠ: 

 Olası bir pandemi durumunda yatak yönetimi, KSÜ Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi 

COVĠD-19 Hazırlık ve Faaliyet Planı Koordinatörü Doç.Dr.Selçuk NAZĠK  tarafından organize 

edilecektir.  

 Ġhtiyaç olması durumunda COVĠD-19 tanılı hastalar, en kısa sürede ve doğru yöntemle uygun 

merkezlere sevk edilmeye çalıĢılacaktır.  

 Bu bölümdeki eĢyalar kolay temizlenebilir niteliktedir. Temizlik hizmetlerine ayrıca özen 

gösterilecek, bu konuda her türlü planlama ve izlem Temizlik Hizmetleri Sorumlusu tarafından 

organize edilecektir. 

10.HASTA NAKLĠ 

 Hastaların hastane içinde veya dıĢına transferi 3030 Numaralı Corona Virüs Koordinasyon 

Merkezi telefon aranarak planlanır. 

 Hasta oda dıĢına çıkarken cerrahi maske takmalı 

 Hastanın oda dıĢına çıkıĢı en aza indirilmeli 

 Hasta diğer birimlere gönderilirken (tanısal iĢlemler vb.)birimler  önceden 

bilgilendirilmeli(Radyoloji vb) 

 Hasta toplu bulunulan yerlerden uzak tutulmalı  

 Pandemi esnasında 112 ambulans sistemi ile birlikte diğer kamu kuruluĢlarına ait ve özel tüm 

hasta nakil araçları 112 sistemi içinde hizmete sunulacaktır. Eğer hasta kurumumuzda bir süre 

izlenmiĢ ya da yatırılmıĢ ise, hastanın bulgularını ve uygulanan tedaviyi özetleyen epikriz 

verilecektir. 

 Hasta naklinde kullanılacak ambulanslarda enfeksiyon kontrolü için gerekli donanım 

sağlanacaktır.(eldiven, maske, koruyucu giysi, gözlük, bone , alkollü el antiseptiği v.s.) 

 Pandemi sırasında görevli personelin medya kuruluĢlarına bilgi vermesi yasaktır.  

 Tıbbi olarak gerekmedikçe hastaların odadan veya alandan baĢka bir alana taĢınmasından 

kaçınılmalıdır. 
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 Olası COVID-19 hastaları için belirlenmiĢ portatif  X-ray cihazı ve/veya diğer önemli tanı 

cihazları kullanılmalı 

 Ancak portatif tanı cihazları yoksa hasta tıbbi maske takılı halde, temas ve damlacık izolasyon 

önlemleri alınarak, diğer hastalar ve ziyaretçiler ile teması en aza indirecek Ģekilde, mümkünse 

son vaka olarak alınmalı 

 Hastanın taĢınması sırasında görev alan sağlık personeli tıbbi maske, önlük, eldiven 

kullanmalı, el hijyenine özen gösterilmeli. Hastanın genel durumuna göre aerosolizasyon 

oluĢturabilecek bir durumu varsa N95/FFP2 maske ve gözlük yanında bulundurmalı 

 Hasta çevresi, hastanelerin enfeksiyon kontrol komitelerinin direktifleri doğrultusunda 

belirlenen kurallara göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli 

 KullanılmıĢ kiĢisel koruyucu ekipmanların atılması amacıyla hasta odası giriĢinde ve hasta 

odasının içerisinde iki ayrı tıbbi atık bulundurulmalı 

 

11. PANDEMĠ DÖNEMĠ ĠÇĠN HASTANE KAPASĠTESĠNĠN HESAPLANMASI 

Hastaneye baĢvurması, servis ve yoğun bakımda yatarak tedavi görmesi beklenen hasta sayısı Tablo 18 

ve Tablo 19 kullanılarak tahmin edilmelir, ek talebin karĢılanması için kapasite artırımına yönelik 

planlamalar yapılır.  
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12.  LOJĠSTĠK PLANLAMA 

 Hastanede acil durumlar için helikopter pistimiz bulunmaktadır. 

 ÇalıĢanlar için ilk olarak yemekhanede sandalye masa aralıkları arttırılacak ve  yoğunluğu 

önlemek için açılıĢ ve kapanıĢ zamanı değiĢtirilerek, dağıtım süreleri uzatılacaktır.Sonraki 

aĢamada yemekhane salonları kapanacak tüm personele tek kullanımlık kapta kumanya 

verilecek Ģekilde planlanır. 

 Fiili yatak sayımız 567 olup ihtiyaç halinde odalardaki yatak sayıları arttırılacaktır..   

 Hasta refakatçilerine gerekli hijyenik malzemeler temin edilecek ve hasta ziyaretçileri 

sınırlandırılacaktır. 

 Ġlaca olan talebin birden artacağı beklendiğinden bu dönemde arzın talebi karĢılayamayacağı 

öngörülmektedir. Ġlacın teminine ve lojistiğine yönelik planlama sağlık müdürlüğü ile 

birlikte koordineli olarak yapılacaktır. 

 COVĠD-19 aĢısının Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmesini takiben aĢı lojistik planının 

nasıl devreye sokulacağı ve çalıĢanların ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak gerekli 

güvenlik önlemleri ile hedef gruba aĢı uygulanmasına yönelik planlama sağlık müdürlüğü ile 

birlikte koordineli olarak yapılacaktır. 

 Sağlık kurumuna baĢvuran ve semptomları olan hastalarda bulaĢın engellenmesi amacı ile 

kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak kiĢisel koruyucu ekipman tedarik planlaması takibi  

Satın Alma Ve Tıbbi Sarf Depo Sorumlu Müdürleri tarafından yapılacaktır. 
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 Hastane Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Planlama Hastane BaĢhekimi tarafından 

Hastane Acil Durum ve Afet Planına göre belirlenen yerlere seyyar ve/veya sahra hastanesi 

kurulacak, bu ek hizmet birimlerinin personel ve malzeme ihtiyaçları belirlenecek ve 

karĢılanmasına yönelik planlamalar yapılacaktır. Bu ihtiyaçlar Ġl Sağlık Müdürülüğü ile 

yürütülecektir. 

13.HASTANE PANDEMĠ FAALĠYET PLANI TATBĠKATININ YAPILMASI 

Hastanelerde hazırlanan hastane pandemi faaliyet planının uygunluğunun ve iĢlerliğinin 

değerlendirilmesi amacı ile sağlık müdürlüğü ile birlikte tatbikat yapılmalıdır. Tatbikat sırasında 

belirlenen eksikliklerin düzenlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 

   14.HASTANE ENFEKSĠYON KONTROLÜ 

 Sağlık tesisimizdeki personeller her yıl influenza aĢısı ile aĢılanmaya teĢvik edilmekte ve 

ilgili eğitimler verilmekte olup; aĢı talep eden personellerin aĢı kontrolleri, takipleri  

ÇalıĢan Sağlığı HemĢiresi tarafından yapılmaktadır. 

 “Standart Enfeksiyon Kontrol Prensipleri” ve “Damlacık Önlemleri” baĢlıca enfeksiyon 

kontrol stratejileridir. Bu stratejide en önemli bileĢen öksürme ve hapĢırmayla oluĢan 

solunum salgıları ile bulaĢın önlenmesi ve el hijyenine yüksek oranda uyumdur. Ayrıca 

kapalı ve kalabalık ortamlarda solunum semptomları olan hastaların diğer hastalardan 

ayrılması, bu hastalarla ilgilenen sağlık personelinin ayrılması ve ziyaretin kısıtlanması 

önemlidir.  

 Sağlık personelinin COVĠD-19 yönünden günlük olarak değerlendirilmesi gereklidir.Bu 

nedenle hastane giriĢ ve çıkıĢ sırasında personel ateĢ kontrolü „SÇ.FR.13.Personel AteĢ 

Takip Formu’ na kaydedilerek takip edilir.Hastalık Ģüphesi olan personel 3030 transfer 

merkezi ile görüĢülerek ve maske takarak acil serviste düzenlenen COVĠD-19 birimine 

transfer edilir.  

 BulaĢı önlemek için Personel KiĢisel koruyucu ekipman kullanımına dikkat 

etmelidir.Koruyucu ekipmanlar „SÇ.FR.003.KiĢisel Koruyucu Ekipman Kullanım 

Talimatı‟na uygun Ģekilde kullanılmalıdır. 

 Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler,Üreticinin önerisine göre temizlenir. Özel bir 

öneri yok ise %70 etil alkol ile dezenfekte edilerek uygun ortamda saklanır. 

 KiĢisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken kurallara uygun bir Ģekilde sırayla 

giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya (eldiven, gözlük, 

yüz koruyucu, önlük, maske) dikkat edilmelidir. 

 Özellikle maskenin hasta odasından çıktıktan sonra en son çıkartılması ve sonrasında el 

hijyeni uygulanması ihmal edilmemelidir. 

 Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin Ģekilde kontamine olduğu durumda eldiven 

çıkartılarak, el hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmelidir. 
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 Sağlık personeli COVĠD-19 belirtilerini bilmeli ve semptomlar baĢladığı zaman 

yöneticilerine bildirmelidir. Genel bir prensip olarak, COVĠD-19 belirtilerine sahip tüm 

sağlık personelinin, hastalara, iĢ arkadaĢlarına ve diğer kiĢilere bulaĢı önlemek için, 

mümkünse semptomlar geçene kadar çalıĢmamaları sağlanmalıdır. Yine de istisnai 

durumlarda personel sıkıntısı yaĢayan yerlerde yöneticiler belirtili hastaların çalıĢmasına 

izin verebilir. Kendini yeterince iyi hisseden, COVĠD-19 belirtilerini yeni hissetmeye 

baĢlayan veya iyileĢen ve hafif belirtileri kalan sağlık personeli, hasta olmayan personelle 

ve COVĠD-19 olmayan hastalarla temastan kaçınarak COVĠD-19 hastaların bakımı için 

ayrılmıĢ bölümlerde çalıĢabilir. Bu, belirtisi olan personelin çalıĢma saatleri boyunca 

ayrılmıĢ bölgede kalması gerektiği anlamına gelir. 

 Personel YerleĢtirilmesi yapılırken COVĠD-19 hastaların tedavisinde veya COVĠD-19 

hastaları için ayrılmıĢ bölümde çalıĢan sağlık personeli, mümkünse diğer hastaların bakımı 

ve tedavisinde görev yapmamalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda, personelin eğitimi 

tekrarlanarak ve enfeksiyon kontrol önlemlerine uyularak hastaların bakımı ve tedavisi 

sağlanmalıdır. 

 COVĠD-19 Komplikasyonları Yönünden Risk Altında Olan Görevliler COVĠD-19 

komplikasyonları yönünden risk grubunda olan görevliler salgın boyunca hastalara direkt 

bakımdan uzak, baĢka görevlerde çalıĢtırılmalıdır. 

 Aerosolizasyona neden olabilecek iĢlemler sırasında 

 Hasta odasında mutlak ihtiyaç duyulan sağlık personeli dıĢında kimse olmamasına 

özen gösterilmeli 

 ĠĢlem sırasında kapının kapalı olması sağlanmalı  

 ĠĢlem sonrasında bir süre, giriĢ-çıkıĢ dahil kapı açık tutulmamalı 

 

15.ĠZOLASYON 

• COVĠD-19 Ģüphesi olan tüm hastalar tek kiĢilik odaya yerleĢtirilmelidir 

• Bu odaların pozitif veya negatif basınçlı olmasına gerek yoktur 

• Kesin tanılı COVĠD-19 hastaları aynı odaya yatırılabilir 

• Hava resirkülasyonu(fan sistemi) kullanılmamalıdır. Hepafiltre varsa resirkülasyon yapılabilir  

• Ziyaretçi alınmamalıdır. 

• Diğer izolasyon önlemleri „EN.TL.04 Hasta Ġzolasyonu Talimatı’ na göre yapılır. 
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16.ÇEVRESEL ENFEKSĠYON KONTROLÜ 

16.1.Tıbbi ve Tıbbi Olmayan Atıklar 

Hasta ve çıkartıları ile temas eden tüm malzemeler standart enfeksiyon kontrol prensipleri 

doğrultusunda toplanmalıdır. Ġdrar ve dıĢkı gibi sıvı atıklar güvenli bir Ģekilde kanalizasyon 

sistemine boĢaltılmalıdır. Tüm atıklar  „AY.PL.02. Tıbbi Atık Yönetim Planı’ na uygun 

olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir. 

 

16.2.ÇamaĢır ve ÇamaĢırhaneler 

 Hastaya temas eden tüm tekstil malzemeleri kontamine kabul edilir. 

  Hastaların kullandıkları çamaĢırlar standart enfeksiyon kontrol prensiplerine göre güvenli 

olarak toplanmalı ve temizlenmelidir.  

 COVĠD-19 tanılı hasta odalarındaki çarĢaflar 60-90 derecede yıkanacak, bu hastalar için 

kullanılan muayene masası örtüleri ve personelin kullanacağı malzemeler disposable olacaktır. 

 „OH.TL.001.ÇamaĢırların Toplanması Ve Yıkanması Talimatı‟ bknz 

 

16.3.Hasta bakım malzemeleri 

 Hasta bakım malzemeleri kiĢiye özel olmalıdır. Birden fazla hastada kullanılacak 

malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmelidir. 

 Kontamine olan ve hastada kullanılan malzemeler dikkatle, deri ve mukoza teması ve 

ortam kontaminasyonuna sebep olmayacak Ģekilde ortamdan uzaklaĢtırılmalıdır. Tek 

kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması önlenmelidir. 

 Kullanılacak tıbbi malzemeler :hastaya özel olmalı,oda dıĢına çıkarılmamalı,hastalar 

arasında ortak malzeme kullanımına izin verilmemeli,eğer kullanılacak ekipman (örn. 

steteskop, ateĢ ölçer,glukometri) birden fazla hastada kullanılıyor ise her hasta 

kullanımında temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli (Mekanik kirlenme varsa ön 

temizlik1/100 ve dezenfeksiyon örn örn. etil alkol %70 ,-mekanik kirlenme yoksa 

dezenfeksiyon  örn örn. etil alkol %70).  

16.4.Mobilyalar 

Özellikle muayenehanelerdeki ve bekleme salonlarındaki yumuĢak materyel ile 

kaplanmıĢ mobilyalar ve gereksiz tüm eĢyalar kaldırılmalıdır. Geri kalan mobilyalar kolay 

temizlenebilir/dezenfekte edilebilir olmalıdır. Temizlik/dezenfeksiyon iĢlemi günde en az bir 

kez yapılmalı ve gerektikçe tekrarlanmalıdır. Oyuncaklar, kitaplar, gazeteler ve dergiler 

bekleme salonlarından kaldırılmalıdır. 
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17.MORG YÖNETĠMĠ 

 17.1.Morg Kapasitesi 

 Hastanemizin morg kapasitesi 24 dür.Gerek halinde hastanemiz otopsi odası 

kullanılacaktır.Morg kapasitesinin yetersiz kaldığı durumda Ġl Sağlık Müdürlüğü ile 

koordinasyon sağlanacaktır. 

 

17.2.ÇalıĢma Planı 

 Morg‟da çalıĢan 2 personel vardır. Personel sayısı yetersiz kaldığında Hastane Müdürlüğünce 

ilave personel verilecektir. 

 

17.3.Morg ÇalıĢanlarının Enfeksiyon Kontrolü 

 Morg görevlisi  ölen kiĢinin COVĠD-19 virüsü taĢıdığından haberdar edilerek, Standart 

enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri takip edilecek ve gerekli eğitimler verilecektir. 

 El hijyeni gibi kiĢisel hijyenin eğitimleri hizmet içi eğitim planı kapsamında periyodik olarak 

verilmektedir. Personelin çalıĢma esnasında kullanılacak kiĢisel koruyucu ekipman  ihtiyacı 

karĢılanmalıdır. 

 17.4.Cenazenin iĢlemleri 

 Olası ve kesin COVĠD-19 tanılı cenazeyi taĢıyan, yıkayan ve temas edenler eldiven,N95/FFP2 

maske ,gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalır.Kullanılan kiĢisel koruyucu 

ekipmanlar tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. 

 Yıkama alanı 1/10 çamaĢır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

 Personel koruyucu ekipman çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır 

 

17.5.Otopsi Uygulamaları  

 COVĠD-19  ile infekte kiĢilerin cenazelerinin otopsilerinde tüm önlemlere uygulanmalıdır 

 Aerosol oluĢturan otopsi uygulamalarında N95 maske kullanılmalıdır.  

 Koruyucu giysiler otopsi odasından ayrılmadan önce prosedüre uygun olarak çıkarılmalıdır.  

 KiĢisel koruyucu ekipman çıkarıldıktan sonra el temizliği yapılmalıdır.  

 Otopsi süresince perkütan yaralanmalara karĢı standart emniyet önlemleri alınmalıdır. 

 Otopsi uygulamalarında Adli tıp COVĠD-19 iĢ akıĢ Ģeması izlenir. 

 

17.6.Defin Ģekli 

 Ex olan ve hastanemize exitus olarak gelen COVĠD-19 nedeniyle ölen kiĢilerin defni için 

cenazelerin ceset torbası ile nakil hazırlığı yapılmalıdır.Transport ve defin iĢlemlerinde Belediye 

Kurumu ile iĢbirliği yapılacaktır. 
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18.DOĞRU ÖRNEK ALMA METODU 

Alt solunum yollarından trakeal aspirat veya bronkoskopik örnekler tercih edilmeli ,Alt 

solunum yollarından alınamadığı durumlarda veya alt solunum yolu semptomları olmayan 

vakalardan nazofaringeal yıkama örneği ya da nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü 

birlikte gönderilmelidir. 

              Bknz https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19-sunumlar 

 Solunum yolu sürüntüsü olarak Viral Transport Besiyeri (VTM) ile 

 Trakeal aspirat, bronkoskopik örnek, balgam alınacak ise VTM veya steril, vida 

kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalı 

 Tüm örnekler alındıktan hemen sonra buzdolabında (2-8°C) muhafaza edilmeli ve 

ivedilikle laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. 

 Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düĢünülmeli,  

 Numune alma iĢlemi damlacık / aerosolizasyona neden olan iĢlem olarak kabul edilmelidir.  

Numune alan kiĢiler,  

• Tek kullanımlık önlük, N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske, gözlük veya yüz koruyucu, 

eldiven kullanmalıdır. 

• Eldiven öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. 

Numune gönderen kiĢiler,  

• Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol prosedürleri  ve Ulusal ve uluslararası 

enfeksiyöz madde transport kurallarına uymalı 

• Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir Ģekilde 

doldurulduğundan ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalı  

• Laboratuvarla iyi iletiĢim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmeli 

• Numuneye ait atıklara, tıbbi atık planı maddelerine gore imha edilmelidir. 

 

• Numune ile ilgili  

• Hasta bilgileri – isim, doğum tarihi, cinsiyet, ikamet adresi, iletiĢim bilgileri, 

barkod numarası vb. ayrıca ziyaret ettiği riskli bölgenin adı ve gerekli diğer 

bilgiler (örn: hastane numarası, hastane adı, adresi, doktorun adı iletiĢim bilgileri) 

• Numunenin alındığı tarih ve saat 

• Numunenin alındığı anatomik bölge ve lokasyon 

• Ġstenen testler 

• Klinik semptomlar ve ilgili hasta bilgileri (epidemiyolojik bilgiler, risk faktörleri, 

aĢılama durumu ve antimikrobiyal tedaviler) bulunmalıdır. 

• Numuneler Halk Sağlığı Laboratuvarı‟na gönderilmektir.   

 

 

 

 

 

 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19-sunumlar
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19.COVĠD-19 KLĠNĠK YÖNETĠMĠ 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/covid-19-algoritmalar.html 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19-sunumlar 

Sağlık Bakanlığının COVID-19 EriĢkin Hasta Yönetimi Ve Tedavisi Algoritması , Vaka Yönetimi 

Algoritması ve COVĠD-19 sunumları ile yönetilir. 

20. COVID-19 PANDEMĠSĠ SIRASINDA PNÖMATĠK TÜP TAġIMA SĠSTEMĠ 

KULLANIMI 

 Pnömatik tüp taĢıma sistemleri (PTTS) laboratuvar örneklerinin personel tarafından 

taĢınmasına bağlı gecikme, kaybolma, taĢıma sırasında zarar görme, örneklerin karıĢması gibi 

taĢımaya bağlı analiz öncesisüreci etkileyecek faktörleri ortadan kaldırması, sonuç verme 

süresini kısaltılması ve iĢ yükünü azaltması gibi nedenlerle özellikle büyük yerleĢkeye sahip 

hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte PTTS içerisindeki yüksek basınç 

nedeniyle kapakların açılması veya sızdırması özellikle sıvı nitelikteki biyolojik örneklerden 

kaynaklanabilecek bulaĢ riskini de arttırmaktadır. 

 Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü M29A3 kılavuzu; örnekler bir PTTS ile 

taĢınacaksa, birincil ve ikincil taĢıma kaplarının test edilmesini ve PTTS koĢulları altında 

sızdırmaz olduğunun gösterilmesini; yüksek hacimli örnekler, yeri doldurulamayan örnekler 

(biyopsi vb.) veya yanıcı materyaller gibi bazı örneklerin PTTS ile gönderilmesinin uygun 

olmayabileceğini; laboratuvarların PTTS ile taĢınmaması gereken örnekleri tanımlamak için 

kendi yerel politikalarını oluĢturulmalarını önermektedir . 

 COVID-19 pandemisi ile birlikte laboratuvar çalıĢanlarının biyogüvenlik ile ilgili kaygılarının 

da arttığı gözlemlenmiĢtir. PTTS özelinde bu kaygının giderilmesine yönelik olarak 

kılavuzlarda da önerildiği üzere PTTS kullanan tüm merkezler:  

1. PTTS ile ilgili risk değerlendirmelerini yaparak kendi yerel politikalarını oluĢturmalıdır.  

2. TaĢıma tüpleri ve örnek tüpleri sızdırmazlık açısından düzenli olarak denetlenmelidir.  

3. Sızdırmaz özellikteki örnek tüpleri içerisinde emici kâğıt bulunan kilitli torba içerisine 

konduktan sonra (ġekil-1) PTTS tüpünün içerisine yerleĢtirilmelidir . 
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4. PTTS noktalarında yapılan tüm iĢlemlerde asgari gerekli kiĢisel koruyucu donanım olarak 

önlük ve eldiven kullanılmalı, laboratuvara ulaĢan tüp içeriğine göre risk değerlendirmesi 

yapılarak gerekli görülür ise ek kiĢisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. 

5. COVĠD-19 hakkındaki bilgiler sınırlı olmakla birlikte pandemi süresince sızdırma 

durumunda bulaĢ riski yüksek olan solunum yolu örneklerinin laboratuvarlara uygun taĢıma 

koĢullarında elden taĢınması uygun olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 


